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Sammandrag 
Med bakgrund i den debatt som länge pågått kring revisionskvalitet, är studiens syfte att tillföra 

fördjupad kunskap om kraven på en ”tillräcklig revision” samt hur dessa förändras över tid. Det 

har studerats genom en kvalitativ innehållsanalys av tillsynsmyndigheten 

Revisorsinspektionens samtliga praxis under åren 2008, 2009, 2016 och 2017, totalt 177 

stycken ärenden. Studiens resultat visar att processuella försummelser är mest vanliga, oavsett 

vilken av åtgärderna erinran, varning eller upphävd licens som Revisorsinspektionen har 

beslutat om. Resultatet har vidare visat att brister i granskning och dokumentation är den 

vanligast förekommande försummelsen. Bristerna är främst hänförliga till det reviderade 

bolagets tillgångar, men även bristande granskning av resultatposter har ökat med åren. Därtill 

förekommer förändringar mellan enstaka försummelser och ett sjunkande genomsnittligt antal 

försummelser mellan åren. 
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1. Inledning 

1.1 Bakgrund och problematisering 
År 2001 chockade ett av USA:s då största börsbolag omvärlden med det som sägs vara dåtidens 

största företagsskandal (Degerfeldt 2011). Stora förluster uppdagades, dolda dotterbolag 

genererade nedskrivningar på omkring 1,2 miljarder dollar och bolagets börsvärde kom att 

utraderas (Dagens Industri 2002). Högt uppsatta personer inom företaget dömdes sedan för 

bland annat insiderhandel och bedrägeri, medan tusentals anställda förlorade sina jobb 

(Sveriges Television 2006). Även bolagets revisorer, anställda på revisionsbolaget Arthur 

Andersen, blev starkt kritiserade för deras brist på oberoende i form av sålda konsulttjänster 

och nära relationer med bolagsledningen (Dagens Industri 2002). Till följd av skandalen 

upplöstes kort därefter även Arthur Andersen, som var ett av dåtidens största revisionsbolag 

(ABC News 2002). Det här är Enronskandalen i korthet.  

 

Sekelskiftet kantades även av en rad liknande företagsskandaler, där den främsta svenska 

motsvarigheten uppkom genom Skandia-affären (Grafström, Göthberg & Windell 2015). Även 

där kritiserades och granskades revisorerna för deras brist på oberoende (Granath 2003). Frågan 

har även belysts i den akademiska kontexten, där Lee (1995) lyfter revisorers oförmåga att stå 

emot tryck från företagsledningen. Utöver brist på oberoende har revisionsbranschen kritiserats 

vad gäller bland annat revisorernas underlåtelse i att rapportera oegentligheter och bedrägerier 

(Humphrey, Turley & Moizer 1993). Frågan om revisorns oberoende, misslyckade 

granskningar och intressekonflikter belyses återigen i media, bland annat i samband med 

finanskrisen år 2009 (Mathiason 2009). Dessutom har kritiken lyfts mer nyligen i samband med 

avancerad skatteplanering i de så kallade skatteparadisen (Neurath 2016). 

 

Företag har idag en betydande roll för samhället genom att bland annat generera arbetstillfällen 

och skatteintäkter (Vanstraelen & Schelleman 2017). Förödande konsekvenser kan därför 

uppstå om felbedömningar sker och felaktig företagsinformation förmedlas till intressenter, där 

ovan nämnda skandaler uppvisar följder i form av bland annat konkurser och arbetslöshet. 

Revisionen får därmed en viktig funktion genom att granska och kontrollera att information 

från företag och organisationer följer lagar och normer (Francis 2004) och har därav beskrivits 

som “väktare” för förtroendet på kapitalmarknaden (Lee 1995). Vidare menar Lee (1995) att 

förtroendet skapas när branschen kan övertyga samhället och ägarna om det värde och den 

legitimitet som revisionen skapar. När förtroendet för revisionen däremot inte kan upprätthållas 
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uppstår ett revisionsmisslyckande, vilket innebär ett minskat värde av funktionen (Fearnley, 

Beattie & Brandt 2005).  

 

Tidigare forskning visar dock att externa händelser, som exempelvis skandaler, inte bara 

medför negativa aspekter. Det medför även en ökad reglering, som kan vara positiv för 

utvecklingen av revisionsbranschen (Power 1977, se Öhman & Wallerstedt 2012). I likhet med 

det har en rättslig reaktion skett i form av förändringar i lagar och standarder inom redovisnings- 

och revisionsbranschen, både nationellt och internationellt. Efter Enrons konkurs godkändes 

exempelvis nya redovisningsprinciper genom Sarbanes-Oxley Act (SOX) i USA, med syfte att 

stärka kontrollen av finansiella rapporter (Catasús, Hellman & Humphrey 2013; Grafström, 

Göthberg & Windell 2015). USA, som har haft en lång tradition av att uttrycka eventuellt 

missnöje mot revisionen genom stämningsansökningar (Carrington 2010), har genom SOX fått 

en tillsynsmyndighet för revisionsbranschen (PCAOB u.å.).  

 

I Sverige inträdde en stor omställning för revisionsbranschen i november 2010 då 

revisionsplikten för små privata aktiebolag slopades (lag om ändring i aktiebolagslagen 

2010:834). Det med motiveringen att öka små företags konkurrenskraft genom valfriheten att 

själva avgöra vilka tjänster de behöver för förvaltningen av bolaget (Prop. 2009/10:204). I 

korthet ansågs värdet av revision inte nödvändigtvis vara proportionerligt mot andelen 

kostnader som tjänsten innebär för små aktiebolag. Dessutom antog Sveriges riksdag under år 

2016 Europeiska Unionens (EU:s) revisionspaket i syfte att stärka revisionskvaliteten och 

revisorernas oberoende (Prop. 2015/16:162). Genom revisionspaketet infördes bland annat 

ökade krav på information i revisionsberättelser, rotationskrav för revisorer i allmännyttiga 

företag, skärpta regler för konsulttjänster i samband med revisionsuppdrag och utökade 

befogenheter till Revisorsinspektionens tillsyn (Prop. 2015/16:162).  

 

Utöver de rättsliga reaktioner som har uppstått med bakgrund i kritiken mot revisionsbranschen, 

har branschorganisationen FAR (2013) publicerat en studie om branschens framtida utveckling. 

Av studien förutspås en hårdare reglering av revisionsyrket, en sämre anpassning för mindre 

företag och därmed en sjunkande efterfrågan och betydelse av revision. Istället förutspås en 

ökad omfattning av rådgivningstjänster (FAR 2013). Andra är skeptiska till kritiken och 

skildringen av branschen och ifrågasätter varför revisionens utveckling så ofta beskrivs genom 

misslyckanden och skandaler där begrepp som ”före och efter Enronskandalen” är vanliga, 

istället för att fokusera på framstegen inom branschen (Catasús, Hellman & Humphrey 2013).  
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Andra menar därtill att kritiken är obefogad. Bland annat har Francis (2004) under de senaste 

årtiondena undersökt börsnoterade bolag i USA genom att bland annat mäta utsträckningen av 

rättstvister, där resultaten tyder på att revisionskvaliteten i själva verket håller en acceptabel 

nivå, trots en eventuell nedgång under 1990-talet. I likhet med det drar tillsynsmyndigheten 

Revisorsinspektionen (2016) slutsatsen att revisionskvaliteten i Sverige är god överlag. Det mot 

bakgrund av att antalet disciplinära åtgärder som myndigheten beslutar om, till följd av sin 

granskning, är mycket lågt jämfört med det totala antalet kvalificerade revisorer i Sverige. År 

2016 låg andelen på 1,2 procent och Revisorsinspektionen menar att variationen mellan åren är 

liten (Revisorsinspektionen 2016).  

 

Dessutom menar FAR (2017) i en förtroendeundersökning riktad till svenska politiker, 

företagsledare och allmänheten, att förtroendet för revisorer fortfarande är högt i Sverige. 

Uppfattningarna hos målgrupperna skiljer sig dock åt, där förtroendet är störst hos politiker och 

företagsledare medan allmänheten är mer skeptisk. Därtill är journalister den yrkesgrupp av 

företagsledare med högst misstro, där 67 procent svarar för ett ganska eller mycket litet 

förtroende till revisionsbranschen. (FAR 2017) Inte föga förvånande med tanke på den skildring 

som gjorts ovan av medias inställning till revisionen.  

 

För att inte underminera förtroendet och den fortsatta relevansen av revisionen bör  

revisionsbranschen ta till sig av den kritik som framförs, samt lära sig av tidigare misstag. Därav 

är det relevant för forskningen att fortsatt studera bakgrunden till eventuella 

revisionsmisslyckanden. Någon enhetlig bild av revisionskvalitet finns nämligen inte, då flera 

variabler, som exempelvis oberoende, oförmåga att upptäcka fel och otillräcklig rapportering, 

har studerats (Fearnley, Beattie & Brandt 2005; Blay 2005; Lin & Hwang 2010; Francis 2004 

m.fl.). Det kan därtill vara problematiskt att mäta revisionskvalitet, då skalan vad gäller en 

bättre eller sämre revision är subjektiv. Därför har exempelvis begreppet en ”tillräcklig 

revision” använts som en definitiv avgränsning för en acceptabel revision. (Carrington 2010) 

 

Studier angående revisionskvalitet har även genomförts i olika länder, som både har skilda 

rättssystem och tillämpar varierande internationella standarder. Till skillnad från exempelvis 

USA:s historik av rättstvister vid revisionsmisslyckanden, har Sverige en lång tradition av 

disciplinär tillsyn genom Revisorsinspektionen (Carrington 2010). Dels utgör 

Revisorsinspektionen regeringens expertmyndighet som ansvarar för examination, registrering 

och tillsyn över Sveriges samtliga kvalificerade revisorer och revisionsbolag (Om 
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Revisorsinspektionen, Revisorsinspektionen u.å.). Dels menar Carrington (2010) att det mest 

effektiva tillvägagångssättet för intressenter i Sverige att uttrycka sitt missnöje eller sina 

misstankar angående ett revisionsmisslyckande är genom en anmälan till myndigheten. 

Revisorsinspektionen har därmed en stor betydelse för revisionsbranschen och 

revisionskvaliteten i Sverige (Om Revisorsinspektionen, Revisorsinspektionen u.å.).  

 

Trots Sveriges starka koppling mellan revisionskvalitet och disciplinär tillsyn, är det få som har 

studerat revisionsmisslyckanden utifrån Revisorsinspektionens disciplinära åtgärder. 

Carrington (2010) däremot, har skapat ett ramverk för Revisorsinspektionens krav på en 

“tillräcklig revision” genom att kategorisera de försummelser som leder till åtgärder i 

myndighetens disciplinärenden. Undersökningen baserades på myndighetens samtliga 

disciplinärenden, så kallad praxis, mellan åren 1995 till 2003 som ledde till någon av de tre 

åtgärderna erinran, varning eller upphävd licens. I studien kategoriserar Carrington (2010) de 

disciplinära ärendena huvudsakligen efter processuella och professionella försummelser. De 

processuella aspekterna beskriver logiken och bevisen i revisionsprocessen, som exempelvis 

revisorns granskningsarbete. Professionella aspekter beskriver istället revisorns moral och 

trovärdighet i att övertyga intressenterna om att den processuella bevisningen är korrekt, där ett 

exempel är revisorns oberoende (Carrington 2010). Resultatet av studien finner att processuella 

försummelser var mer förekommande i Revisorsinspektionens disciplinärenden, men att de 

professionella försummelserna i större utsträckning leder till en upphävd licens.  

 

Carringtons (2010) metod för att studera Revisorsinspektionens disciplinärenden har senare 

replikerats av ett flertal studenter. Vidare kan det av ovan skildring konstateras att mycket har 

hänt i branschen och i det rättsliga läget sedan den tidsperiod som Carrington (2010) studerade. 

Däribland slopandet av revisionsplikten och EU:s revisionspaket. Med tanke på den tidigare 

forskning som finns angående regleringars inverkan på branschens utveckling (Power 1997, se 

Öhman & Wallerstedt 2012), kan därmed antas att kraven på en ”tillräcklig revision” ändrar 

karaktär över tid som en följd av kritik och nya lagar.  Det är därför av intresse att utveckla 

Carringtons (2010) studie genom att undersöka en mer aktuell tidsperiod samt tillföra mer 

fördjupad kunskap kring kraven på en “tillräcklig revision” och hur de förändras över tid.  
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1.2 Syfte 

Ovan diskussion beskriver hur revisionskvaliteten under en lång tid har blivit starkt kritiserad 

och därmed skapat incitament för lagförändringar, debatt och framtidsspekulationer inom 

branschen. Andra menar att förtroendet för revisionen fortfarande är högt och att 

revisionskvaliteten håller en acceptabel nivå. Tvetydigheten kring revisionskvaliteten har lett 

till att tidigare studier har försökt finna svar på vad en “tillräcklig revision” är. Därtill kan 

ytterligare reglering och extern kritik vara faktorer som innebär att branschen drivs till 

förändring. Till följd av det kan därför antas att även kraven på en “tillräcklig revision” 

förändras med tiden, vilket leder fram till studiens syfte:  

 

Syftet med studien är att tillföra fördjupad kunskap om kraven på en “tillräcklig revision”, 

genom att studera vilka typer av revisionsmisslyckanden som sker i Sverige, samt förklara hur 

en eventuell förändring av kraven har skett över tid. 
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2. Referensram 
I följande avsnitt presenteras studiens referensram. Inledningsvis introduceras i avsnitt 2.1 vad 

forskningen tidigare sagt om revisionens roll och utveckling, för att i nästkommande avsnitt 2.2 

övergå till teorier om revisionskvalitet. Vidare beskrivs Revisorsinspektionens uppdrag i 2.3, 

följt av en redogörelse över kraven på revision enligt lag i avsnitt 2.4. Studiens referensram 

sammanfattas slutligen i avsnitt 2.5. 

 

2.1 Revisionens roll och utveckling 

Författarna Catasús, Hellman och Humphrey (2013), ställer sig frågan i vems intresse som 

revisionen genomförs. Det till följd av sekelskiftets företagsskandaler och den senaste 

finanskrisen, där revisionens betydelse för kapitalmarknaden har diskuterats (Catasús, Hellman 

& Humphrey 2013). Historiskt sett har behovet av revision förklarats genom Agency theory, 

som hädanefter benämns agentteorin. Jensen och Meckling (1976) förklarar agentteorin genom 

det förhållande som föreligger när en “principal” ger en “agent” i uppdrag att utföra 

beslutsfattande arbete för principalens räkning.  

 

Förhållandet uppstår därmed när ägande separeras från styrning (Jensen & Meckling 1976), 

som exempelvis när aktieägare delegerar beslutsfattande och auktoritet till företagets 

verkställande direktör och ledning. Genom antagandet om människors egenintresse och 

nyttomaximering, finns dock en risk att intressekonflikter uppstår vilket leder till att agenten 

inte alltid kommer att agera i principalens bästa intresse (Jensen & Meckling 1976). Exempelvis 

kan det vara i principalens intresse att säkra ett långsiktigt värdeskapande för företaget, medan 

agenten kan tänkas ha ett kortsiktigt intresse i att förbättra sitt eget rykte som chef, eller att öka 

sin bonus. Det kan även få konsekvenser i form av opportunistiska beslut, då agenten utnyttjar 

befintliga möjligheter att välja redovisningsprinciper till sin fördel (Watts & Zimmerman 

1978). 

 

Även Lin och Hwang (2010) belyser problematiken kring separationen av ägande och styrning 

i kombination med den informationsasymmetri som uppstår mellan intern företagsledning och 

externa ägare. Informationsasymmetri grundar sig i att företagsledningen naturligt har en större 

insyn i företaget jämfört med exempelvis mindre aktieägare, vilket kan vara problematiskt när 

aktieägarna ska bedöma risker och avkastningsmöjligheter (Catasús, Hellman & Humphrey 

2013). Med grund i de intressekonflikter och den informationsasymmetri som kan uppstå i ett 
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principal-agent förhållande uppstår behovet av övervakningsfunktioner, som bland annat extern 

revision (Jensen & Meckling 1976; Lin & Hwang 2010; Catasús, Hellman & Humphrey 2013). 

Revisionen har därmed en värdeskapande roll i att reducera informationsasymmetrin genom att 

fungera som en extern verifikation för trovärdighet i företags finansiella rapporter (DeAngelo 

1981).  

 

Revisionen kan även, enligt Catasús, Hellman och Humphrey (2013), ses som en 

samhällsresurs, där funktionen som ägarnas kontrollorgan med tiden också har fått nytta för 

andra intressenter i samhället. Författarna belyser vikten av att den företagsinformation som 

publiceras är korrekt, då åtskilliga intressenter är beroende av företagets värdeskapande. I likhet 

med det beskriver Lee (1995) revisionen utifrån ett allmänintresse, där revisionens roll som 

“väktare” bidrar till att skapa trovärdighet på kapitalmarknaden. Författaren menar dock att 

branschen ibland förskönar sitt egenintresse genom att framhäva allmänintresset som 

revisionens främsta syfte. 

 

Behovet av professionell revision har därmed växt fram till följd av en stark efterfrågan av 

tillförlitlig finansiell information, både utifrån ett ägarperspektiv och ett allmänintresse (Öhman 

& Wallerstedt 2012). Utvecklingen av branschen har historiskt sett karaktäriserats av 

självreglering, som med tiden har skiftat till en allt mer reglerad bransch (Catasús, Hellman & 

Humphrey 2013). Numer finns det därutöver internationella standarder som enar professionen 

världen över. Bland annat menar Power (1997, se Öhman & Wallerstedt 2012) att den ökade 

regleringen är positiv för revisionsbranschens utveckling. Även Öhman och Wallerstedt (2012) 

belyser vikten av reglering som en bidragande faktor till att stärka branschens ställning som 

profession. I motsats till det ställer sig Catasús, Hellman och Humphrey (2013) skeptiska till 

en allt mer reglerad marknad, där de menar att innovationen kan hämmas av standardisering 

och fler aktiviteter styrda av checklistor. 

  

Vidare finns det enligt Öhman och Wallerstedt (2012) ett ömsesidigt förhållande mellan 

utveckling och reglering. De beskriver att förhållandet utgörs av att branschpraxis påverkar 

regleringen och att lagarna i sin tur återigen har en inverkan på genomförandet av revisionen. 

Författarna menar att utvecklingen dessutom påverkas av externa händelser. Öhman och 

Wallerstedt (2012) belyser vidare diverse skandaler som exempel på sådana externa händelser. 

Sambandet som enligt författarna driver utvecklingen av branschen illustreras av nedan figur 

2.1.1.  
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Figur 2.1.1 Översatt från figur ”External triggers as catalysts for the reciprocal relationship between audit regulation and the 

development of the auditing profession” av Öhman & Wallerstedt (2012, s. 254). 

 

Revisionens roll kan även förklaras utifrån de två perspektiven teknisk logik och affärslogik 

(Catasús, Hellman & Humphrey 2013). Teknisk logik kan beskrivas genom att “göra saker på 

rätt sätt” medan affärslogiken fokuserar på att “göra rätt saker” (Öhman et al 2006). Den 

tekniska logiken förklaras vidare av Catasús, Hellman och Humphrey (2013) som den 

traditionella uppfattningen om revisionens roll att följa branschens regler och standarder. Det 

tar sig uttryck genom bland annat dokumentation, transparens och oberoende. Affärslogiken 

karaktäriseras istället av revisorernas förmåga att utveckla tjänster som ytterligare tillgodoser 

klienternas behov (Catasús, Hellman & Humphrey 2013).  

 

Studier tyder på att det skett ett skifte från den traditionella uppfattningen om revision som 

teknisk logik, till revisionens kundperspektiv genom affärslogiken (Greenwood & Suddaby 

2006). Bland annat menar Carnegie och Napier (2010) att branschens inriktning mot affärslogik 

genom exempelvis uppkomsten av rådgivningstjänster, kan få negativa konsekvenser vad gäller 

revisorns integritet och kompetens. Till skillnad från det pekar Catasús, Hellman och Humphrey 

(2013) på de mer positiva aspekterna av affärslogiken. De menar att en utveckling av 

revisionens roll och affärsområde kan innebära ekonomisk stabilitet, vilket bidrar till att 

revisionsbolagen inte blir beroende av en specifik kund och får större resurser för att utveckla 

teknisk kompetens. Därav menar författarna att både den tekniska kunskapen och den 

affärslogiska kundorienteringen är av relevans för att behålla förtroendet för revisionen samt 

utveckla branschen (Catasús, Hellman & Humphrey 2013). 

 

Ibland så överensstämmer de ovan nämnda perspektiven av revisionens roll, men Catasús, 

Hellman och Humphrey (2013) menar att det även finns utrymme för intressekonflikter. I 
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sådana fall måste ett val göras mellan vems intresse som ska prioriteras, då resterande 

intressenter kan komma att påverkas negativt (Catasús, Hellman & Humphrey 2013). 

Sammanfattningsvis, finns det idag flera perspektiv på revisionens roll inom forskningen och 

utmaningen tycks vara att balansera dessa, för att upprätthålla branschens relevans och 

förtroende (Catasús, Hellman & Humphrey 2013). 

 

2.2 Revisionskvalitet 

Som påvisats i tidigare avsnitt kan nyttan av revision och dess roll i samhället förklaras utifrån 

flera perspektiv. Oavsett utgångspunkt, visar de historiska företagsskandalerna och vidare 

responsen från rättsliga aktörer, att en hög revisionskvalitet är viktig (Carrington 2010). Det 

kan tyckas självklart, eftersom revision ska producera trygghet och öka förtroendet för 

finansiella rapporter (Power 2003). Ett revisionsmisslyckande skulle därmed innebära att det 

ekonomiska värdet av revisionen minskar (Fearnley, Beattie & Brandt 2005). Det skulle även 

innebära en risk för att felaktig finansiell information rapporteras, vilket både vilseleder 

investerare (Myers, Myers & Omer 2003) och försämrar utgångspunkterna för företag generellt 

(Fearnley, Beattie & Brandt 2005). Dessutom visar studier att resultatmanipulering kan öka då 

revisionskvaliteten är låg (Becker et al 1998; Lin & Hwang 2010). 

   

Att definiera vad revisionskvalitet är och hur den mäts är dock problematiskt då flera faktorer 

spelar in (Power 2003; Lin & Hwang 2010; Balsam, Krishnan & Yang 2003; Carrington 2010). 

Power (2003) beskriver att det till och med är svårt för revisorerna själva att veta om de har 

utfört en god revision, eller om de har misslyckats. Dessutom menar Carrington (2010) att den 

mätbara skalan för revisionskvalitet är svårdefinierad vad gäller en bättre eller sämre revision, 

eftersom att det i slutänden antingen finns tillräckligt förtroende för revisionen eller inte. Därför 

fokuserar Carrington (2010) i sin studie på en definitiv avgränsning genom kraven på en 

“tillräcklig revision” i den svenska kontexten. En ytterligare anledning till de varierande 

faktorerna av revisionskvalitet förklaras av länders olika rättssystem och normer (Francis 

2004). Som tidigare nämnts, har exempelvis USA en stark tradition av rättstvister där ett 

revisionsmisslyckande oftast mynnar ut i en stämningsansökan. Däremot upprätthålls kraven 

på en “tillräcklig revision” i Sverige snarare genom myndighetsutövning, där 

Revisorsinspektionen ansvarar för utvecklingen av praxis (Carrington 2010).  
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Viss litteratur sammanfattar revisionskvalitet som förmågan att; upptäcka väsentliga fel i de 

finansiella rapporterna och påtala åtgärder av eventuella brister, alternativt rapportera bristerna 

genom revisionsberättelsen (Fearnley, Beattie & Brandt 2005; Catasús, Hellman & Humphrey 

2013). Dessutom pekar Francis (2004) på vikten av att regler och standarder följs. Det har ett 

nära samband med Carringtons (2010) kategorisering av processuella och professionella 

aspekter i en “tillräcklig revision”. Till den processuella kategorin hänförs revisorns utförande 

i form av planering, bedömning, dokumentation och rapportering, som samtliga beskriver den 

logik och de bevis som leder fram till den slutliga revisionsberättelsen. I den svenska kontexten 

genom Revisorsinspektionens disciplinärenden, visar Carringtons (2010) resultat att 

processuella försummelserna är de mest förekommande, men att de sällan ensamma leder till 

någon allvarlig åtgärd. Resultaten tyder därmed på att revisionens utförande är av vikt för en 

“tillräcklig revision” (Carrington 2010).  

 

Carringtons (2010) andra kategori, professionella aspekter, berör revisionens trovärdighet och 

revisorns moral. Aspekterna hjälper revisorn att övertyga andra intressenter om att de 

processuella bevisen är korrekta. I likhet med det menar Anderson-Gough, Grey och Robson 

(2002) att professionalism ofta bygger på beteende eller uppträdande, som exempelvis lämplig 

klädsel, vårdat språk och att vara punktlig. Ett exempel på en professionell aspekt är revisorns 

oberoende (Carrington 2010), där flera studier visar sambandet mellan avsaknad av oberoende 

och en minskad revisionskvalitet (Fearnley, Beattie & Brandt 2005; Blay 2005; Lin & Hwang 

2010). Vad som påverkar oberoendet är dock tvetydigt. Dels visar några studier att det finns ett 

negativt samband mellan revisionsbolagets uppdragstid och oberoende (Lys & Watts 1994), 

medan andra inte finner ett sådant samband (Johnson, Khurana & Reynolds 2002; Myers, 

Myers & Omer 2003). Dels menar vissa författare att en ökad omfattning av revisionsbolagens 

rådgivningstjänster skapar förutsättningar för nära affärsförbindelser som kan leda till 

resultatmanipulering (Frankel, Johnson & Nelson 2002; Ferguson, Seow & Young 2004), 

medan andra inte finner något samband (Defond, Raghunandan & Subramanyam 2002; Antle 

et al 2006).  

 

De försummelser som Revisorsinspektionen tar ställning till och som kategoriseras av 

Carrington (2010) som professionella aspekter är förutom revisorns oberoende, bland annat 

brister i revisionsbolagens organisation, brist på samarbete under Revisorsinspektionens 

utredning, samt oprofessionellt beteende. Vidare finner Carrington (2010) i undersökningen av 

Revisorsinspektionens disciplinärenden, att det framförallt är professionella försummelser, på 
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egen hand eller tillsammans med processuella försummelser, som leder till en upphävd licens. 

Det pekar på att Revisorsinspektionen även finner de professionella försummelserna 

betydelsefulla för en “tillräcklig revision” (Carrington 2010). 

 

2.3 Revisorsinspektionens uppdrag 

Revisorsinspektionen, tidigare Revisorsnämnden, är den myndighet som ansvarar för att bevara 

tilltron till revisorers verksamhet och auktorisationssystem, med syftet att förse samhällets 

intressenter med tillförlitlig ekonomisk information (1§ förordning 2007:1077 med instruktion 

för Revisorsinspektionen). Enligt 3§ revisorslagen, ska Revisorsinspektionen därmed bland 

annat handlägga frågor om auktorisation och godkännande av revisorer, utöva tillsyn över 

revisionsbranschen, döma i disciplinära ärenden och ansvara för utvecklingen av god revisors- 

samt revisionssed. 

 

Enligt 3§ förordning med instruktion för Revisorsinspektionen, är det beslutsorganet 

“Tillsynsnämnden” inom myndigheten som beslutar om exempelvis disciplinära åtgärder. Vad 

gäller tillsynen av kvalificerade revisorer och registrerade revisionsbolag, kan ett 

disciplinärende påbörjas genom olika tillvägagångssätt (Tillsyn, Revisorsinspektionen u.å.). 

När exempelvis något har uppmärksammats i media, eller Revisorsinspektionen bedömer att 

det finns andra riskfaktorer, görs en utredning kring om ett disciplinärende ska påbörjas eller 

inte, en så kallad riskbaserad tillsyn (Riskbaserad tillsyn, Revisorsinspektionen u.å.). Förutom 

att Revisorsinspektionen tar egna beslut om utredning, kan även andra inkomma med 

anmälningar till myndigheten, som vidare påbörjar ett disciplinärende om skäl att misstro 

revisionskvaliteten föreligger (Disciplinärenden, Revisorsinspektionen u.å.). 

Tillsynsnämndens beslut publiceras sedan som så kallad praxis (Praxis, Revisorsinspektionen 

u.å.). 

  

Vidare har Revisorsinspektionen tre olika disciplinära åtgärder; erinran, varning eller 

upphävande av revisorns godkännande eller auktorisation (32§ revisorslagen). Enligt 32 d§ 

samma lag, beaktas vid val av åtgärd hur allvarlig en försummelse är, hur länge den har pågått 

och graden av ansvar för den som har begått försummelsen. Revisorsinspektionen 

(Disciplinärenden, u.å.) förklarar att en erinran innebär en anmärkning på uppfyllandet av god 

revisors- eller revisionssed, medan en varning avser allvarligare företeelser. Upphävande av 

revisorns godkännande eller auktorisation sker först om exempelvis företeelserna upprepas eller 
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är av försvårande karaktär. Om ingen anledning för ytterligare åtgärd finns, skrivs ärendet 

istället av. (Disciplinärenden, Revisorsinspektionen u.å.) 

 

2.4 Kraven på revision enligt lag 
Revisionens syfte är att tillgodose aktieägare, anställda, borgenärer och allmänheten med 

rättvisande finansiella rapporter av företags resultat, men även att kontrollera att företags 

verksamhet sköts enligt lag (Prop. 2009/10:204). Den rättsliga definitionen av revisionens roll 

och de regler som berör revision finns inom den svenska lagstiftningen bland annat i 

revisionslagen (1999:1079), revisorslagen (2001:883) och aktiebolagslagen (2005:551).  

 

Enligt svensk lagstiftning är en “kvalificerad revisor” den som är auktoriserad eller godkänd 

(2§ 1 p. revisorslagen). I praktiken innebär det att en kvalificerad revisor är den som skriver på 

revisionsberättelsen för ett reviderat företag. Auktorisation, godkännande och registrering 

gäller i 5 år, därefter krävs en förnyelse som sker genom ansökan (18§ revisorslagen). Revisorn 

måste då uppfylla ett antal krav som återfinns i 4–6§§ revisorslagen för att behålla sin 

kvalifikation. Bland annat krävs att revisorn yrkesmässigt utövar revisionsverksamhet, är bosatt 

i Sverige eller i en annan stat inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet, samt att revisorn 

är redbar och i övrigt lämplig att utöva revisionsverksamhet (4§ revisorslagen).  

 

Vidare ska en revisor genomgå fortbildning i syfte att behålla sina kunskaper (3 & 6§§ 

förordningen 1995:665 om revisorer). Om revisorn inte längre uppfyller kraven för 

auktorisation eller godkännande kan upphävande ske enligt 33§ revisorslagen. Revisorn kan i 

samband med förnyelse av sin licens även bli föremål för Revisorsinspektionens tillsyn. Av 28§ 

revisorslagen följer att revisorer och registrerade revisionsbolag då är skyldiga att lämna 

nödvändiga uppgifter och låta myndigheten granska efterfrågade handlingar. 

 

Revisorns främsta uppgift är enligt 5§ revisionslagen att granska företagets årsredovisning och 

bokföring samt företagsledningens förvaltning. Vidare ska granskningen vara så ingående och 

omfattande som god revisionssed kräver. God revisionssed är den rättsliga standard som ställer 

krav på bland annat revisorns planering, dokumentation samt genomförande av revisionen (Vad 

innebär god revisionssed? Revisorsinspektionen u.å.). Av 24§ 1 st. revisorslagen följer att 

revisorer och registrerade revisionsbolag ska dokumentera sina uppdrag i 

revisionsverksamheten. Dokumentationen ska innehålla sådan information som är nödvändig 
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för att revisorns arbete och dennes opartiskhet och självständighet ska kunna bedömas i 

efterhand. Dessutom ska revisorn i utförandet av sina uppdrag vara opartisk och självständig 

samt förhålla sig objektiv i sina ställningstaganden (20§ revisorslagen). Därför är revisorn 

skyldig att inför varje uppdrag i revisionsverksamheten pröva om det finns omständigheter som 

kan rubba förtroendet för hans eller hennes opartiskhet eller självständighet, samt avböja eller 

avsäga sig sådana uppdrag (21 a§ 1 st. revisorslagen).  

 

En revisor vars uppdrag upphör i förtid ska genast anmäla det för registrering i 

aktiebolagsregistret (9 kap. 23§ aktiebolagslagen). Vidare ska revisorn och den som utsett 

revisorn underrätta Bolagsverket om skälen bakom avgången (9 kap. 23 a§ aktiebolagslagen). 

Revisorn får heller inte utöva förtroenderubbande sidoverksamhet (25§ revisorslagen), och då 

revisionsverksamhet utövas i ett handelsbolag eller i ett aktiebolag får ingen annan verksamhet 

utövas i bolaget än sådant som har ett naturligt samband med revisionsverksamheten (10§ 

revisorslagen).  

 

Av god revisionssed följer också att en revisor som hittar väsentliga felaktigheter i det 

reviderade bolagets redovisning, årsredovisning eller organisation ska påtala det för bolagets 

ledning (7§ revisionslagen). Revisorn ska i andra hand anmärka på det i sin revisionsberättelse. 

Det uttrycks exempelvis i 9 kap. 34§ aktiebolagslagen där det framgår att revisorn ska anmärka 

i sin revisionsberättelse om bolaget inte fullgjort sina skyldigheter att till exempel i rätt tid 

betala skatter och avgifter. Vidare ska revisionsberättelsen innehålla ett uttalande om huruvida 

årsredovisningen har upprättats i överensstämmelse med tillämplig lag (28§ revisionslagen). 

Revisorn ska dessutom anmärka i revisionsberättelsen om denne vid granskningen funnit att en 

styrelseledamot eller verkställande direktör på något sätt handlat i strid med aktiebolagslagen, 

tillämplig lag om årsredovisning eller bolagsordningen (9 kap. 33§ 2 st. aktiebolagslagen). 

Finns det därutöver misstanke om att en styrelseledamot i det granskade bolaget gjort sig 

skyldig till vissa angivna brott, däribland bokföringsbrott, har revisorn ytterligare en skyldighet 

att rapportera till bolagets styrelse eller till åklagare (9 kap. 42-44§§ aktiebolagslagen). 
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2.5 Sammanfattande referensram 

Revisionens roll har traditionellt beskrivits genom problematiken av informationsasymmetri 

när ägande separeras från styrning, vilket ligger till grund för agentteorin. Vidare är funktionen 

idag av betydelse för både ägare och andra intressenter i samhället, för att säkerställa 

trovärdigheten i företags finansiella rapporter. Revisionen som profession har med tiden växt 

fram, genom bland annat ökad reglering och andra externa händelser, som tillsammans har varit 

väsentliga för att driva branschens utveckling. Vidare sammanfattas därmed studiens 

referensram genom en reviderad version av figur 2.1.1, baserad på Öhman och Wallerstedts 

modell (2012, s. 254), tillämpad efter studiens syfte: 

 

 
Figur 2.5.1 Sammanfattande referensram för en fördjupad kunskap om kraven på en ”tillräcklig revision” 

 

I den reviderade modellen i figur 2.5.1 beskrivs den traditionella tekniska logiken, genom att 

“göra saker på rätt sätt”, och det mer kundorienterade perspektivet affärslogik, att ”göra rätt 

saker”, som faktorer för extern påverkan. Dels påverkar de båda perspektiven vilka aktiviteter 

som genomförs och hur dessa utförs, samt hur branschen utvecklas. Dels innebär affärslogiken, 

genom exempelvis utökade rådgivningstjänster, att rättsliga aktörer utökar regleringar för att 

skydda värdet av revision.  

 

För en värdeskapande revision krävs även att revisionskvaliteten är hög. Det kan vara svårt att 

bedöma vad god revisionskvalitet är, då skalan är subjektiv. Därför har det analytiska begreppet 

“tillräcklig revision” belysts i tidigare forskning. I Sverige är det myndigheten 

Revisorsinspektionen som ansvarar för kvaliteten i revisionsbranschen. Genom sin 

tillsynsverksamhet har de befogenheten att besluta om någon av de tre disciplinära åtgärderna 

erinran, varning eller upphävd licens, då de finner att en revisor inte uppfyller myndighetens 

krav på en “tillräcklig revision”. Av figur 2.5.1 framgår även att kraven från 
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Revisorsinspektionen är en extern påverkan på utförandet av revisioner. Sambandet följer sedan 

det ömsesidiga förhållande där utvecklingen av revisionsbranschen i sin tur har en inverkan på 

regleringarna, som återigen påverkar branschen. 

 

Slutligen kan utförandet och kvaliteten av revision förklaras med bakgrund i olika variabler, 

bland annat genom processuella och professionella aspekter. Processuella aspekter avser de 

bevis som leder fram till ett uttalande i revisionsberättelsen, som exempelvis granskning och 

dokumentation. De professionella aspekterna är istället viktiga för att övertyga andra 

intressenter om att de processuella bevisen är korrekta, där ett exempel är revisorns oberoende. 

Fortsättningsvis kommer denna indelning att ligga till grund för utformningen av studiens 

undersökning. 

  



 16 

3. Metod 
I det här avsnittet presenteras studiens metod. Under avsnitt 3.1 motiveras valet av 

innehållsanalys som forskningsdesign. Vidare beskrivs utförandet av en innehållsanalys i 

avsnitt 3.2. Därefter, i avsnitt 3.3, redogörs för undersökningens datainsamling. Under avsnitt 

3.4 beskrivs den utförda pilotstudien som har mynnat ut i den kodningsmanual som vidare 

presenteras och operationaliseras. Slutligen förs en kort diskussion i avsnitt 3.5 om etiska 

ställningstaganden i studien. 

 

3.1 Val av forskningsdesign 

Syftet med studien är att tillföra fördjupad kunskap om de krav som ställs på en “tillräcklig 

revision” i Sverige och hur dessa förändras över tid. Enligt Francis (2004) är en anledning till 

uppkomsten av revisionsmisslyckanden att regler eller standarder inte följs. I likhet med det, är 

det i Sverige Revisorsinspektionen som utövar myndighetstillsyn i frågan (Carrington 2010), 

samt ansvarar för tillsynen över revisionsbranschen i enlighet med lag (3§ revisorslagen). 

 

Revisorsinspektionen publicerar alla disciplinärenden som har lett till en av åtgärderna erinran, 

varning eller upphävd licens. Myndighetens praxis för en “tillräcklig revision” skildras och 

tydliggörs därmed motsatsvis genom de ärenden som inte uppfyller kraven, medan de revisioner 

som anses vara tillräckliga skrivs av. Det får även antas att majoriteten av Sveriges revisioner 

utförs i överensstämmelse med kraven på en “tillräcklig revision”, då endast 1,2 procent  av 

revisorskåren blir föremål för Revisorsinspektionens åtgärder (Revisorsinspektionen 2016) och 

de flesta undgår granskning helt och hållet.  

 

Nedan illustrerar figur 3.1.1 därmed hur kraven på en “tillräcklig revision” kan undersökas 

genom att ta del av de ärenden som sanktionerats med en disciplinär åtgärd av 

Revisorsinspektionen. Markeringarna utanför modellen representerar de revisioner som inte har 

blivit föremål för disciplinär granskning och därmed kan antas vara tillräckliga med god 

marginal. Utanför undersökningen återfinns även de ärenden som har granskats av 

Revisorsinspektionen men som slutligen inte har resulterat i en disciplinär åtgärd och därmed 

inte publicerats. 
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Studiens avgränsning 

 
Figur 3.1.1 Studiens yttre gräns avseende en ”tillräcklig revision” och inre avgränsning mellan åtgärder. 

 

I figur 3.1.1 har vidare hänsyn tagits till att de tre åtgärderna är av olika allvarlig karaktär, i 

likhet med Carrington (2010). Det finns därför en inre avgränsning i undersökningen, där vi har 

skiljt på åtgärderna erinran och varning jämfört med en upphävd licens. En erinran eller 

varning utgör snarare en tillrättavisning medan en upphävd licens innebär ett definitivt avslut 

för att utöva revision i egenskap av kvalificerad revisor. 

 

Vidare menar Carrington (2010) att Revisorsinspektionens tillsyn även får betydelse för andra 

intressenter än myndigheten själv, då det mest effektiva sättet att uttrycka sitt missnöje mot en 

revision eller revisor är att göra en anmälan till myndigheten. Därmed finner vi, i likhet med 

Carrington (2010), att en analys av disciplinärendena är en lämplig metod för att studera kraven 

på en “tillräcklig revision” i Sverige. Metoden att analysera de publicerade dokumenten för 

disciplinärendena kan liknas vid en innehållsanalys. Dock återfinns vissa riskmoment med 

metoden. Bland annat finns en risk att rättssäkerheten i myndighetstillsynen inte är effektiv, 

vilket skulle innebära att disciplinärenden inte blir korrekt prövade eller bedömda. Vi får 

emellertid förlita oss på att Revisorsinspektionens arbete att utveckla praxis håller en hög 

kvalitet och att myndighetstillsynen därmed är effektiv, då myndighetens arbete grundar sig i 

lag. Andra antaganden om rättssäkerheten är vidare utanför studiens område.  

 

En annan omständighet att ta ställning till, är risken för att Revisorsinspektionen inte förmår att 

upptäcka alla revisionsmisslyckanden i Sverige. Det skulle innebära att fall som borde ha ingått 
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i den här studien går förlorade då de inte har lett till ett disciplinärende, vilket placerar dem 

utanför modellen i figur 3.1.1. Det är en eventuell svaghet med studien. Däremot får vi av två 

anledningar fortsättningsvis anta att alla relevanta ärenden har prövats i Revisorsinspektionens 

tillsyn. För det första så använder myndigheten sig av flera olika metoder för att uppmärksamma 

revisionsmisslyckanden, genom bland annat massmedia, riskbedömningar och inkomna 

anmälningar (Disciplinärenden, Revisorsinspektionen u.å.). Det minskar risken för att specifika 

typer av revisionsmisslyckanden går onoterat förbi. För det andra menar Francis (2004) att 

revisionsmisslyckanden som inte upptäcks är av liten betydelse, då ingen intressent varken har 

upptäckt försummelsen eller lidit sådan skada att de valt att påtala det. Vi kan därför med 

tillräckligt stor säkerhet anta att Revisorsinspektionens disciplinärenden täcker de 

revisionsmisslyckanden som studien ämnar att undersöka. 

 

För att säkerställa validiteten och därmed studiens trovärdighet, är det av stor vikt att studien 

undersöker det som är ämnat att undersöka (Weber 1990, s. 16). Vi har ovan konstaterat att en 

analys av Revisorsinspektionens disciplinärenden både är relevant för den svenska kontexten 

och omfattar de situationer som krävs för att uppfylla syftet. Vidare menar Bryman och Bell 

(2015, s. 300-301) att en innehållsanalys är lämplig när förändring undersöks över tid, vilket 

har ämnats att göra i den här studien.  

 

3.2 Innehållsanalys 

Att använda innehållsanalys som metod är enligt Bryman och Bell (2015, s. 300) vanligt för 

analys av exempelvis massmedia, årsredovisningar och andra dokument utgivna av 

organisationer. Det kan utföras både genom kvantitativa och kvalitativa analyser (Hsieh & 

Shannon 2005). För att tillföra faktakunskap om Revisorsinspektionens krav på en “tillräcklig 

revision” krävs i den här studien en analys av vilka försummelser som leder fram till en 

disciplinär åtgärd. Enligt Schreier (2012, s. 1) används en kvalitativ innehållsanalys för att 

förklara betydelsen av något på ett systematiskt sätt. Det har därför genomförts en kvalitativ 

innehållsanalys med bakgrund i Revisorsinspektionens disciplinärenden. Resultatet i studien 

har sedan kvantifierats genom kategorier baserade på karaktären av försummelsen, i en 

kodningsmanual. 

 

Genom att formulera kategorier och regler för kodningen av dessa, är målsättningen med en 

innehållsanalys att skapa objektivitet och systematik som författaren kan förhålla sig opartisk 
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till (Bryman & Bell 2015, s. 298-299). Huvudkategorier formuleras för de aspekter som 

författaren önskar fokusera på (Schreier 2012, s. 59). Studien har därför dels en huvudkategori 

i form av vilken åtgärd som har beslutats om och dels, i likhet med Carrington (2010), 

ytterligare två huvudkategorier; processuella- och professionella försummelser. Att utforma 

kategorier med bakgrund i tidigare forskning liknar den kvalitativa metod som Hsieh och 

Shannon (2005) beskriver som en riktad innehållsanalys, vilken med fördel används för att 

utveckla den tidigare forskningen.  

 

I ett samtal med Thomas Carrington har även alternativa huvudkategorier diskuterats. Vi 

bedömer att det å ena sidan skulle vara möjligt, men har å andra sidan beslutat att de valda 

huvudkategorierna lämpar sig väl för den här studien. Vidare beskrivs vad som är relevant för 

studiens huvudkategorier genom underkategorier (Schreier 2012, s. 60). Studiens 

underkategorier har växt fram under undersökningens genomförande, för att bidra med mer 

fördjupad kunskap om kraven på en “tillräcklig revision”. Även det är i linje med en riktad 

innehållsanalys, där kategorier justeras och preciseras i takt med undersökningens gång, med 

syftet att utveckla forskningsläget (Hsieh & Shannon 2005).  

 

Vid utformning av en studie är reliabiliteten av vikt, det vill säga huruvida resultatet av studien 

blir detsamma om undersökningen genomförs på nytt (Bryman & Bell 2015, s. 49). Visserligen 

har kritik riktats mot innehållsanalys som metod, då det finns svårigheter i att utforma 

kodningsregler som undviker skiljaktigheter i tolkning mellan individer (Bryman & Bell 2015, 

s. 315). Även Carrington (2010) belyser den risken. För att minska skiljaktigheter i den 

subjektiva bedömningen, och därmed stärka reliabiliteten i studien, är det därför av stor vikt att 

skapa tydliga och applicerbara regler. En mer utförlig beskrivning av studiens kodningsmanual 

och operationalisering av underkategorierna återfinns i avsnitt 3.4. 

 

Vidare beskriver Weber (1990, s. 17) att eventuell osäkerhet kring reliabiliteten i en 

innehållsanalys går att beskriva dels genom stabiliteten av bedömningen hos en enskild person 

och dels genom inkonsekvent kodning mellan två individer. För att minska osäkerheten kring 

kodningen av kategorierna och undersökningens subjektiva bedömning har därför ett flertal 

åtgärder vidtagits i den här studien. För det första har en pilotstudie genomförts för att minimera 

subjektiva skiljaktigheter mellan oss som författare, se vidare under avsnitt 3.4.1. För det andra 

har kontroller genomförts under undersökningens gång för att kontrollera att båda författarna 

tolkar försummelserna i disciplinärendena lika. Den slutliga kodningen har sedan utförts 
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tillsammans för att försäkra oss om att studiens resultat är enhetligt. För det tredje har 

jämförelser med Carringtons (2010) resultat utförts med försiktighet och på en generell nivå, 

eftersom tidsperioden, urvalet och underkategorierna skiljer sig åt. 

 

3.3 Datainsamling 
Revisorsinspektionens disciplinärenden och åtgärder finns tillgängliga via deras hemsida 

(Praxis, Revisorsinspektionen u.å.). Undersökningen har genomförts på disciplinärenden 

avslutade under de två efterföljande åren 2008 och 2009, samt under de två efterföljande åren 

2016 och 2017. Ärenden avslutade under dessa år kan vidare ha inletts under tidigare år, vilket 

medför att diarienummer är daterade även andra år. Avgränsningen gällande antal år har 

orsakats av att antalet ärenden per år är stort och tidsramen för undersökningen är begränsad. 

Genom att undersöka åren 2016 och 2017 studerades de mest aktuella disciplinärendena. Åren 

2008 och 2009 har vidare undersökts av två anledningar.  

 

För det första avser de åren strax innan slopandet av revisionsplikten år 2010, vilket är en av 

nutidens mest betydelsefulla förändring inom den svenska revisionsbranschen, fram till 

införandet av EU:s revisionspaket år 2016. Det kan antas ha skett förändringar i kraven för en 

“tillräcklig revision” till följd av att mindre bolag numera har möjligheten att välja bort revision, 

vilket eventuellt leder till att nya typer av ärenden med andra typer av försummelser 

uppmärksammas av Revisorsinspektionen. En eventuell förändring omfattas därmed av studien 

genom att undersöka en period innan och efter reformen. Vidare täcker undersökningen även 

tidpunkten för införandet av EU:s revisionspaket år 2016. Det kan dock tänkas att reformen 

ännu inte var helt implementerad och därmed inte fått full effekt under undersökningens valda 

år. 

 

För det andra innebär valet av år att 10 år har passerat från 2008 till 2017. Det medför att en 

tillräckligt lång tid antas ha passerat för att eventuellt finna skillnader mellan försummelsernas 

karaktär i Revisorsinspektionens disciplinärenden. En nackdel med att inte undersöka en 

sammanhängande tidsperiod, är dock att urvalet eventuellt utgörs av avvikande år med 

tillhörande extremvärden. Det går därmed inte att utläsa några trender för tidsspannet, men 

däremot kan förändringar mellan de valda åren urskiljas. Genom att inte enbart undersöka ett 

enstaka år, utan undersöka två efterföljande år, går det även att till viss del upptäcka om åren 

omfattar avvikande värden.  
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Genom kontakt med Revisorsinspektionen har vi fått tillgång till listor där diarienummer för 

samtliga avslutade disciplinärenden för varje enskilt år specificeras. En sammanställning av 

ärendena återfinns i bilaga 1. I tabell 3.3.1 presenteras vidare det slutliga antalet ärenden för 

varje enstaka år. Populationen, n2, avser undersökta ärenden som tidigare har markerats i figur 

3.1.1. Den har vidare beräknats genom att exkludera dels de ärenden som inte har lett till en 

disciplinär åtgärd och dels övriga bortfall. De övriga bortfallen består bland annat av 

kanslibeslut vilket inte utgör praxis och därmed inte är publicerade av Revisorsinspektionen. 

Därtill kan förekomma att två ärendenummer hanteras som ett beslut av myndigheten, vilket 

även det har bidragit till övriga bortfall. 

 
Tabell 3.3.1 Beräkningen av antal ärenden som ingår i studien fördelat per år. 

 
 

Listorna har vidare använts för att säkerställa tillgängligheten av underlagen för 

disciplinärendena och att samtliga har inkluderats i ett heltäckande urval i undersökningen. Ett 

heltäckande urval innebär att samtliga tillgängliga disciplinärenden för de angivna åren, det vill 

säga populationen n2, har undersökts. Sammanlagt har 177 stycken disciplinärenden granskats, 

bestående av dokument mellan 1 till 36 sidor. Vidare kan det förekomma att besluten överklagas 

till allmän förvaltningsdomstol (Disciplinärenden, Revisorsinspektionen u.å.). Det ligger dock 

utanför studiens omfattning då vi är intresserade av Revisorsinspektionens syn på en “tillräcklig 

revision” och därmed har någon ytterligare hänsyn till det inte tagits. Att sammanställa 

underlagen, utforma kategorier och kodningsmanual samt genomföra undersökningen har totalt 

omfattat 250 timmars arbete. Timmarna har fördelats jämnt mellan båda författarna under en 

tidsperiod om 18 dagar, med ett varierande antal undersökningstimmar per dag. 
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3.4 Kodning av data 

3.4.1 Pilotstudie 

För att reducera risken av subjektiva bedömningar i kodning av kategorierna har en pilotstudie 

utförts. Det är att rekommendera för att pröva konsekvenser av kodningsmanualen och 

eventuellt göra justeringar (Schreier 2012, s. 146). Pilotstudien har utförts med bakgrund i de 

åtta steg som Weber (1990) presenterar för att skapa, testa och implementera en 

kodningsmanual. I de två första stegen har regler definierats för vilket innehåll och vilka 

försummelser som kopplas till de olika kategorierna. Reglerna hänför sig till både de två 

huvudkategorierna processuella och professionella försummelser, och flertalet underkategorier. 

Underkategorierna var till en början ämnade att även de likställas med Carringtons (2010). Då 

analysen av Revisorsinspektionens disciplinärenden är av kvalitativt slag, där ordval skiljer sig 

åt mellan åren, har inga identiska ord kunnat identifieras för urskilja studiens kategorier i 

dokumenten. Istället har reglerna för kategorierna utformats genom innebörden av innehållet 

och karaktären av försummelserna i ärendena.  

 

I ett tredje steg utfördes ett test av kodningen på ett mindre urval, tjugo stycken disciplinärenden 

jämnt fördelade mellan åren 2008, 2009, 2016 och 2017. Testet utfördes av var och en av 

författarna, var för sig. Därefter, i det fjärde steget utvärderades noggrannheten och 

reliabiliteten av kodningen. Tillsammans kontrollerades att kategoriseringen av 

försummelserna utförts på samma sätt av båda författarna och en diskussion kring svårigheter 

i kodningen fördes. Under utvärderingen framkom att kategoriseringen i de två valda 

huvudkategorierna fungerat felfritt och att bedömningarna inte skilde sig åt. Däremot uppkom 

svårigheter i att applicera kategoriseringen av Carringtons (2010) underkategorier. Det kan 

tänkas bero på att vi inte har haft tillgång till utförliga kodningsinstruktioner från Carringtons 

(2010) tidigare studie, att urvalet beträffande år skiljer sig åt och att både strukturen samt 

språket i disciplinärendena ändrar utformning med åren.  

 

Till följd av problematiken med kodningen av underkategorierna utfördes som ett femte steg, 

en revidering av underkategorierna. En justering av underkategorier påbörjades, fortfarande 

baserade på Carringtons underkategorier, men mer anpassade efter den här studiens urval och 

våra gemensamma uppfattningar. Det för att öka reliabiliteten i studiens resultat. Justeringar 

genomfördes och diskuterades dessutom löpande under undersökningens gång, i takt med att 

nya försummelser uppdagades, likt Hsieh och Shannons (2005) beskrivning av en riktad 
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innehållsanalys. Likaså rekommenderar Weber (1990) i sitt sjätte steg att proceduren i tidigare 

steg upprepas tills dess att tillräcklig reliabilitet uppnås.  

 

De två slutliga stegen genomfördes efter pilotstudiens avslut, genom att återigen pröva reglerna 

och kodningen, men den här gången på hela undersökningens urval. I steg sju och åtta kodades 

därför undersökningens totala data till de två huvudkategorierna och de justerade och 

uppdaterade underkategorierna. Stegen utfördes först individuellt för att sedan gemensamt 

diskutera samtliga försummelser. Sammanfattningsvis har pilotstudien medfört att eventuella 

misstag har uppdagats och att subjektiva skiljaktigheter mellan författarna har kunnat 

minimeras (Schreier 2012, s. 162). 

 
3.4.2 Kodningsmanual 

Pilotstudien från föregående avsnitt har mynnat ut i studiens slutgiltiga kodningsmanual, i tabell 

3.4.2.1. En kodningsmanual används för att strukturera data i en innehållsanalys, genom att 

inkludera huvudkategorier och underkategorier (Shreier 2012, s. 61). Studien består dels av en 

indelning av disciplinär åtgärd, där varje ärende antingen erhåller en erinran, varning eller 

upphävd licens. Dels hänförs sju stycken underkategorier till huvudkategorin processuella 

försummelser och fem stycken till professionella försummelser. I nästa avsnitt operationaliseras 

och beskrivs kategorierna mer ingående. 

 
Tabell 3.4.2.1 Studiens kodningsmanual, fördelat på huvudkategorierna processuella- och professionella försummelser. 
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3.4.3 Operationalisering 

Ovan har vikten av tydliga och applicerbara regler för att minska subjektiva skiljaktigheter i 

kodningen och öka reliabiliteten i en innehållsanalys beskrivits. För indelningen gällande vilken 

åtgärd som har beslutats om i varje ärende, uppstår inga klassificeringsproblem då 

Revisorsinspektionen tydligt redogör för det. Därmed kommer avsnittet fortsättningsvis att 

fokusera på definitionerna och innebörden av de båda huvudkategorierna processuella- och 

professionella försummelser, samt de tillhörande underkategorierna. Försummelserna är vidare 

direkt hänförliga till de lagrum som Revisorsinsspektionen hänvisar till i sina disciplinärenden 

och som även redogörs för i referensramen under avsnitt 2.4. 

 

För att konstatera vad Revisorsinspektionen anser vara ett krav på en “tillräcklig revision”,  har 

vi i innehållsanalysen behövt urskilja vad som å ena sidan är en försummelse i den mening att 

aspekten vägs in i valet av disciplinär åtgärd. Å andra sidan vad som ibland beskrivs som ett 

problem men som sedan inte har någon vikt i myndighetens slutliga bedömning. En 

försummelse har därmed urskilts genom att Revisorsinspektionen vanligtvis börjar frasen med 

“RI finner att…”, “RI konstaterar att…”, “RI:s utredning visar…”, eller andra liknande 

formuleringar. Alternativt så har frasen avslutats med “... har härigenom agerat i strid med”,  

“... har åsidosatt sina skyldigheter som revisor”, eller “... har härigenom åsidosatt god 

revisionssed”.  

 

Efter konstaterande att det rör sig om en försummelse, har kodning av försummelsernas 

karaktär genomförts med hjälp av kodningsmanualen och nedan kodningsregler. Ofta har 

Revisorsinspektionen granskat flera av revisorns uppdrag. I sådana fall har identiska 

försummelser endast inkluderats en gång. Däremot har försummelser som hänförs till samma 

underkategori, men som har sitt ursprung i olika redovisningsposter, rutiner eller dokument, 

inkluderats var för sig. Exempelvis, om otillräcklig granskning av varulager har uppdagats i två 

av revisorns uppdrag, har det endast räknats som en försummelse. Har det istället uppdagats 

granskningsfel vad gäller både varulager och intäktsredovisning, har det räknats som två 

försummelser. Det motiveras genom att procedurer och bedömningar skiljer sig åt beroende på 

vilken post i resultaträkningen eller balansräkningen som granskningen avser. 

 

3.4.3.1 Processuella försummelser 

(1) Bristande dokumentation eller granskning. Försummelsen innebär att revisorn har brustit i 

antingen sin granskning eller i dokumentationen av granskningsarbetet. De två aspekterna har 
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hanterats som en och samma försummelse, då de ofta är svåra att särskilja på grund av följdfel. 

Exempelvis beskriver Revisorsinspektionen i ärende Dnr 2016-701 att “varken A-sons 

dokumentation eller hans yttranden innehåller någon närmare beskrivning av … 

Revisorsinspektionen drar mot denna bakgrund slutsatsen att A-son inte har utfört en godtagbar 

granskning”. Det förekommer även flera ärenden där standardiserad dokumentation har 

kritiserats. Exempelvis i ärende Dnr 2009-809 konstaterar Revisorsinspektionen att ”Ja/Nej-

svar på checklistor inte verifierar att några granskningar har utförts” och därmed uppfyller 

dokumentationen inte de krav som ställs. 

 

(2) Underlåtit att påtala brist och/eller att anmärka alternativt uttala sig i frågan. Kategorin 

hänförs till de försummelser där revisorn har brustit i sin agerandeplikt, inte informerat 

företagsledningen om brister, eller inte uttalat sig korrekt alternativt fullständigt i 

revisionsberättelsen samt andra yttranden. Ett typiskt exempel återfinns i ärende Dnr 2015-1155 

där revisorn har uppmärksammat att bolaget inte har betalat sina skatter och avgifter i tid, vilket 

borde ha anmärkts på i revisionsberättelsen. Revisorsinspektionen konstaterar att “Genom att 

inte göra någon sådan anmärkning i sin revisionsberättelse har A-son åsidosatt god 

revisionssed”. 

 

(3) Otillbörligen eller i fel tid avlämnat revisionsberättelse. Försummelsen uppkommer bland 

annat i de fall då revisorn har avlagt en revisionsberättelse trots att hon eller han inte var 

behörig. I Dnr 2016-1414 behandlas ett ärende där revisorn inte var behörig att ensam avge 

revisionsberättelse, men genom att “trots det avge revisionsberättelse … har han åsidosatt sina 

skyldigheter som revisor”. Kategorin innefattar även ärenden där dateringen av 

revisionsberättelsen inte är godtagbar. I Dnr 2014-1192 beskriver Revisorsinspektionen: 

“Genom att avge revisionsberättelser innan revisionerna var avslutade har A-son åsidosatt god 

revisionssed”. 

 

(4) Godtagit felaktigheter. Brister i en revision handlar inte alltid om att revisorn underlåtit att 

utföra en tillräckligt djupgående granskning, utan även om att felaktigheter i redovisning, 

årsredovisning eller andra reviderade dokument godtas trots att de varit kända för revisorn. 

Sådana försummelser hänförs till den här kategorin. Exempelvis beskrivs i Dnr 2016-702 hur 

revisorn har godtagit ett odaterat uttalande från bolaget avseende om revisorn har uppfyllt sitt 

ansvar, och därmed “åsidosatt god revisionssed”. 
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(5) Underlåtit att rapportera brottsmisstanke. Ärendena i denna kategori är alla av snarlik 

karaktär. Försummelsen beskrivs här genom ärendet Dnr 2007-929, där det förelåg mycket 

allvarliga brister i bolagets bokföring, som revisorn även var medveten om. Genom att inte 

vidta de åtgärder som krävs vid misstanke om brott, har revisorn “åsidosatt sina skyldigheter 

som revisor”. 

 

(6) Åtgärder vid nytt eller avslutat revisionsuppdrag. Det kan konstateras att en revisor ska 

genomföra speciella åtgärder i samband med ett nytt eller avslutat revisionsuppdrag. Bland 

annat ska kontakt tas med föregående revisor, kundkännedom säkerställas och diverse 

registreringar göras hos Bolagsverket. Ett exempel där revisorn har brustit i dessa åtgärder 

återfinns i Dnr 2008-695 där Revisorsinspektionen konstaterar att “A-son åtog sig de 15 

aktuella revisionsuppdragen utan att ta kontakt med den föregående revisorn trots att han kände 

till att de föregående revisorerna hade lämnat revisionsberättelser som avvek från 

standardutformningen”. Vidare har revisorn under tillsyn i Dnr 2007-949 underlåtit att lämna 

anmälan om avgång i förtid till Bolagsverket då hans uppdrag upphörde mindre än ett år efter 

att han valts till revisor i bolaget. 

 

(7) Brister i planering. I flera ärenden återfinns aspekten av planering som en underliggande 

orsak till flera av försummelserna, utan att Revisorsinspektionen specifikt pekar ut det som ett 

krav. I några ärenden är det dock tydligt att bristerna av planering är så pass påtagliga att det 

pekats ut som en specifik försummelse. I Dnr 2007-1100 anses det bland annat inte vara 

förenligt med god revisionssed att “vänta med att påbörja revisionsarbetet fram till två dagar 

innan ordinarie bolagsstämma”. 

 

3.4.3.2 Professionella försummelser 

(8) Agerat i strid mot jävs- eller oberoenderegler. Underkategorin består till stor del av ärenden 

där revisorn har kvarstått i sitt uppdrag trots att hot mot revisorns oberoende eller opartiskhet 

har förelegat av olika anledningar. Exempelvis redogörs det i ärendet Dnr 2008-1391 för hur 

revisorn har biträtt en revisionsklient med upprättande av årsredovisning. Genom att ”trots det 

avge revisionsberättelse har A-son agerat i strid med aktiebolagslagens jävsbestämmelser”.  

 

(9) Brister i skötsel av revisionsverksamhet. Försummelserna hänförs här till revisorns egen 

verksamhet. I Dnr 2015-1420 har revisorn “åsidosatt sina skyldigheter som ställföreträdare för 

revisionsföretag genom att vid upprepade tillfällen underlåtit att betala skatter i rätt tid i sin 
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enskilda verksamhet”. I ett annat ärende, Dnr 2009-30, har revisorn för sin egen verksamhet 

inte uppfyllt skyldigheterna att upprätta årsredovisning i tid. 

 

(10) Bristande samarbete under Revisorsinspektionens utredning. Revisorer under tillsyn 

förväntas samarbeta genom att tillhandahålla Revisorsinspektionen de handlingar och uppgifter 

som efterfrågas. I Dnr 2007-339 har revisorn trots hot om disciplinära åtgärder upprepade 

gånger underlåtit att inkomma med svar på Revisorsinspektionens frågor och efterfrågad 

dokumentation. Vidare har en revisor i Dnr 2008-75 vid upprepade tillfällen gjort sig onåbar 

för Revisorsinspektionen och underlåtit att hämta ut handlingar som skickats henne i 

rekommenderad försändelse, vilket föranlett att stämningsman istället fått delge henne 

handlingarna.  

 

(11) Uppfyller ej kraven för fortsatt auktorisation eller godkännande. I kategorin inkluderas 

ärenden där det, ofta i samband med ansökan om fortsatt licens, uppdagats att revisorn inte 

uppfyller kraven för auktorisation eller godkännande. I Dnr 2007-1680 har revisorn överträtt 

bosättnings- och anställningsregler genom att vara bosatt i USA och ha anställning i utländskt 

företag. Det undantag hon tidigare beviljats hade upphört att gälla och hon inkom inte med en 

ny ansökan trots Revisorsinspektionens påminnelser. Ett annat exempel återfinns i Dnr 2016-

391 där revisorn inte uppfyllde kraven på fortbildning.     

 

(12) Oprofessionellt beteende. Underkategorin innefattar endast tre ärenden, där varje ärende 

utmärker sig i sin karaktär. I Dnr 2007-1589 har revisorn uttryckt till kund att förskottsbetalning 

var ett krav för att han skulle avlägga revisionsberättelse. Vidare behandlar Dnr 2007-0967 ett 

ärende där revisorn godtagit att årsredovisning och revisionsberättelse skulle hållas tillgängligt 

för aktieägarna trots att revisionen ännu inte var avslutad. Slutligen har revisorn i Dnr 2007-

1422 tagit aktiv ställning i en tvist mellan aktieägare och därmed skadat sitt förtroende som 

vald revisor. 

 

3.5 Forskningsetik 
När en undersökning genomförs och en studie presenteras är förhållningssättet till den etiska 

aspekten viktig. Det kan exempelvis handla om ställningstaganden till hur data används och hur 

författarna interagerar med inblandade personer eller parter. (Bryman & Bell 2015, s. 129) 

Underlagen och dokumenten till den här studien består alla av offentliga handlingar genom 



 28 

Revisorsinspektionens publicerade praxis. Endast sporadisk kontakt har tagits med 

myndigheten för att säkerställa att alla ärenden har inkluderats i undersökningen. Vidare har 

Revisorsinspektionen redan tagit ställning till etiska frågor i sitt tillsynsarbete, då de inte 

publicerar några namn på parterna i ärendet. Istället används alias där exempelvis revisorn som 

är under prövning benämns A-son i samtliga ärenden. Därmed har det inte funnits något behov 

att ta vidare ställning i frågan om anonymitet i den här undersökningen. 
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4. Resultat och analys 
I nedan avsnitt presenteras undersökningens resultat och analyseras vidare utifrån studiens 

givna ramverk. Till att börja med redogörs i avsnitt 4.1  för den översiktliga fördelningen av 

åtgärderna mellan åren. Därefter presenteras huvudkategorierna avseende processuella och 

professionella försummelser i avsnitt 4.2. Vidare fördjupas resultatet i avsnitt 4.3 genom att 

övergå till undersökningens underkategorier. I avsnitt 4.4 redogörs för genomsnittligt antal 

försummelser. Slutligen diskuteras i avsnitt 4.5 ytterligare upptäckter i underkategori nummer 

1, Bristande dokumentation eller granskning. 

 

4.1 Översiktlig fördelning av åtgärder 

I nedan figur 4.1.1 framställs ett översiktligt resultat  där de avslutade ärendena fördelas mellan 

de disciplinära åtgärderna. Det kan konstateras att antalet avslutade ärenden har sjunkit med 

cirka 20 procent vid en jämförelse mellan åren 2008 och 2009 samt åren 2016 och 2017. Det 

talar för en eventuell förbättring av revisionskvaliteten, då färre revisorer blir föremål för 

myndighetens granskning. Alternativt kan det bero på att Revisorsinspektionens resurser har 

minskat, vilket skulle innebära att inte lika många ärenden inleds. Av cirkeldiagrammen kan 

vidare utläsas att ingen större förändring av fördelningen mellan åtgärderna i ärendena har skett. 

 

 
 

Figur 4.1.1 Fördelningen av antal avslutade disciplinärenden mellan de olika åtgärderna, för varje år. n1 avser totalt antal 

ärenden efter övriga bortfall för varje aktuellt år.  
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Framförallt är andelarna vad gäller kategorin ingen åtgärd, det vill säga de ärenden som skrivits 

av, likvärdiga mellan åren. Däremot förekommer vissa skillnader för resterande åtgärder. Vi 

kan bland annat se en varierande andel ärenden i kategorin erinran, där andelen år 2008 var 16 

procent för att slutligen år 2017 ha sjunkit till 12 procent. Motsatsvis ökar istället ärenden med 

åtgärden varning under studiens två mittersta år för att sedan återgå till en lika stor andel år 

2017 som år 2008. Vad gäller åtgärden upphävd licens tycks 2016 utgöra ett avvikande år där 

endast ett ärende, motsvarande 1 procent, erhöll den aktuella åtgärden. Mot bakgrund av det 

kan svårigheter i att inkludera ärendet i nästkommande resultat och analys uppkomma. 

Kategorin kommer därmed att beaktas med försiktighet fortsättningsvis.  

 

Trots vissa skillnader mellan fördelningen av de tre åtgärderna, visar resultatet inga tydliga och 

enhetliga förändringar som talar för studiens presenterade referensram. Genom den 

sammanfattande referensramen i figur 2.5.1 tillämpas Revisorsinspektionens krav på en 

”tillräcklig revision” som extern påverkan för utförandet i revisionsbranschen. Det bör medföra 

att publicerade praxis påverkar revisorer att inte upprepa tidigare misstag. Fördelningen av 

ärendena skulle med bakgrund i det förändras genom en sjunkande andel allvarliga åtgärder 

och fler ärenden som inte erhåller någon åtgärd, när revisorer vet vilka krav som ställs från 

myndigheten. Resultatet talar därmed eventuellt emot Öhman och Wallerstedts (2012) 

framställning av hur regleringar och externa händelser inverkar på utförandet i 

revisionsbranschen över tid. Det skulle dessutom ge stöd för Catasús, Hellman och Humphreys 

(2013) skepsis gentemot ytterligare regleringar, då de regleringar som har skett sedan 2008 inte 

tycks leda till någon betydande förändring av fördelningen i Revisorsinspektionens åtgärder.  

 

En disciplinär åtgärd från Revisorsinspektionen kan vidare förklaras som ett 

revisionsmisslyckande, vilket enligt Francis (2004) medför minskad revisionskvalitet då regler 

och standarder inte följs. Dessutom underminerar ett revisionsmisslyckade det ekonomiska 

värdet av revisionen (Fearnley, Beattie & Brandt 2005). Resultaten i figur 4.1.1 skulle därmed 

tala för att den kritik som har framförts i debatten om revisionskvalitet är befogad, då revisorer 

inte tycks erhålla färre varningar och upphävda licenser. Däremot kan den här studien inte 

förklara hur Revisorsinspektionen arbetar och om myndighetens arbetsprocesser eventuellt 

påverkar utgången av fördelningen mellan de olika åtgärderna.  
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4.2 Processuella och professionella ärenden 

I tabell 4.2.1 framställs hur många ärenden i studien som enbart innehåller processuella- eller 

professionella försummelser, alternativt en kombination. Av tabellen kan utläsas att ärenden 

som enbart innehåller processuella försummelser står för en klar majoritet under samtliga 

undersökta år. Det stämmer väl överens med Carrington (2010), som finner att processuella 

försummelser är mest förekommande över en summerad åttaårsperiod. Den här studiens resultat 

kan därmed tillföra kunskap om att så även är fallet under en senare tidsperiod och därtill för 

alla enskilda år som studerats. Dessutom kan en ökning av processuella ärenden urskiljas över 

tid, där andelen under 2008 och 2009 motsvarar 66 respektive 67 procent, och där andelen under 

2016 och 2017 ökat till 75 respektive 71 procent. 

 
Tabell 4.2.1 Fördelningen av antal ärenden som består av antingen enbart processuella eller professionella försummelser, 

alternativt båda kategorierna. I relativa tal framgår fördelningen av antal ärenden per huvudkategori dividerat med den totala 

populationen per år, n2. 

 
 

Vidare är det en relativt jämn fördelning mellan antal ärenden som endast består av 

professionella försummelser och ärenden som innehåller båda typerna av försummelser. Ett 

undantag är år 2017 där skillnaden är 13 procentenheter. Därtill har ärenden som innefattar både 

processuella och professionella försummelser minskat från de tidigare åren till de senare åren. 

År 2017 bestod endast 8 procent av ärendena av både processuella- och professionella 

försummelser, jämfört med hela 16 procent år 2008. Det tyder på ett skifte under de senare åren 

där ärendena numer i större utsträckning är av mer renodlad karaktär, vad gäller att enbart 
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innehålla processuella- eller professionella försummelser istället för båda kombinerat. Vilket 

jämfört med Carrington (2010) återigen innebär en utvecklad kunskap om hur karaktären av 

ärendena har förändrats över tid. 

 

Vidare kompletterar nedan tabell 4.2.2 föregående tabell 4.2.1 genom en ytterligare fördelning 

av andelen ärenden per huvudkategori i relation till den efterföljande åtgärd som ärendet har 

erhållit. Vi kan mot bakgrund av de varierande andelarna, inte dra några fördjupade slutsatser 

vad gäller riktning och omfattning av förändringar. Däremot kan vi genom en överblick av 

resultatet se att ärenden främst består av enbart processuella försummelser, oavsett åtgärd. 

Avseende försummelserna för en upphävd licens, syns därmed skillnader jämfört med 

Carringtons (2010) resultat. Han menar att det framförallt är de professionella försummelserna 

som, på egen hand eller tillsammans med de processuella försummelserna, leder till en upphävd 

licens (Carringtons 2010). Den här studiens resultat finner att så inte längre är fallet.  

 
Tabell 4.2.2 Andelen ärenden per huvudkategori i relation till erhållen åtgärd. Andelen har beräknats genom antal ärenden 

given underkategori och åtgärd, dividerat med summan av antal ärenden per åtgärd. 
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Det kan därmed tänkas att det numer är aspekter av processuell karaktär, som exempelvis 

förmågan att upptäcka, påtala och rapportera felaktigheter (Fearnley, Beattie & Brandt 2005; 

Catasús, Hellman & Humphrey 2013), som främst ligger till grund för kraven på en ”tillräcklig 

revision” av Revisorsinspektionen. Medan de professionella aspekter, exempelvis lämplig 

klädsel och vårdat språk, som Anderson-Gough, Grey och Robson (2002) belyser, inte tycks 

vara av lika stor vikt vid Revisorsinspektionens bedömning. Det visar även på tvetydigheten i 

debatten om revisionskvalitet och kritiken mot revision, där professionella aspekter som 

revisorns oberoende ofta lyfts. 

 

4.3 Fördelning av ärenden och försummelser i underkategorier 
Vidare presenteras ett fördjupat resultat av andelen ärenden och försummelser i de mer 

specifika underkategorierna. I undersökningen har samtliga försummelser i de undersökta 

ärendena uttömmande fördelats mellan de givna underkategorierna i kodningsmanualen och 

utgör kraven för en ”tillräcklig revision”, baserat på Revisorsinspektionens bedömningar. 

Andelen ärenden per underkategori presenteras i tabell 4.3.1. Då ett ärende kan innehålla flera 

försummelser av olika karaktär, innebär det dock att ett ärende kan förekomma i flera av 

underkategorierna. 

 
Tabell 4.3.1 Andelen ärenden som innehåller en försummelse inom respektive underkategori. Andelen har beräknats genom 

antalet ärenden per underkategori dividerat med samtliga ärenden för det aktuella året, n2. 

 
 

Av tabell 4.3.1 kan konstateras att flest ärenden hänförs till underkategori 1, bristande 

dokumentation eller granskning, för tre av de undersökta åren. Undantaget är år 2009 där 
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underkategori 1 förekommer i näst flest ärenden och istället underkategori 2, underlåtit att 

påtala brist och/eller att anmärka alternativt uttala sig i frågan, förekommer i flest ärenden. 

Den senare försummelsen är även frekvent förekommande i ärenden under resterande år, men 

har minskat med tiden. Av tabell 4.3.1 kan även utläsas att ärenden som innehåller de två 

försummelserna i underkategori 3, otillbörligen eller i fel tid avlämnat revisionsberättelse, och 

underkategori 4, godtagit felaktigheter, istället har ökat markant med tiden.  

 

Vad gäller de professionella underkategorierna, innehåller underkategori 8, agerat i strid mot 

jävs- eller oberoenderegler, flest ärenden. Under 2017 har dock andelen sjunkit till 11 procent 

av antalet ärenden, vilket utgör en halvering. Det kan konstateras att nedgången sammanfaller 

med tiden för införandet av EU:s revisionspaket. Regleringen kan möjligtvis förklaras av 

studiens referensram genom revisionsbranschens skifte till en ökad affärslogik (Greenwood & 

Suddaby 2006), vilket påverkar rättsliga aktörer att agera genom stramare regleringar mot 

exempelvis oberoendefrågor. Reformen innehåller likt det bland annat restriktioner i form av 

reglering för rådgivningstjänster i anslutning till revisionstjänster och ett infört rotationskrav 

för allmännyttiga bolag.  Genom den sammanfattande referensramen i figur 2.5.1 kan därmed 

tänkas att stramare reglering medför signaleffekter som påverkar utförandet i 

revisionsbranschen och resulterar i färre försummelser relaterade till revisorns oberoende. Det 

ligger även i linje med antagandet om vikten av att följa regler och standarder (Francis 2004). 

Däremot är det svårt att dra en sådan slutsats, utan att vidare se på utvecklingen under 

kommande år, då det även finns en risk för att 2017 endast utgör ett avvikande år. 

 

Till skillnad från tabell 4.3.1 som visar andelen ärenden hänförliga till en underkategori, 

fördjupar nedan tabell 4.3.2 istället kunskapen om antal och andel försummelser inom 

respektive underkategori. Varje enskild försummelse kan nämligen, som tidigare beskrivits, 

förekomma mer än en gång per ärende.  
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Tabell 4.3.2 Antal försummelser fördelat per underkategori och år, där absoluta tal presenteras i vänster spalt och andelen 

uttryckt i procent i höger spalt inom parantes. Andelen beräknas genom antal försummelser per underkategori relativt totalt 

antal försummelser för det aktuella året. 

 
 

Studiens resultat har hittills konstaterat att flest ärenden hänförs till processuella försummelser. 

Här visas dessutom att fler försummelser generellt sett förekommer inom processuella 

underkategorier jämfört med de professionella underkategorierna. Tabell 4.3.2 visar att andelen 

försummelser som går att hänföra till de processuella underkategorierna, för respektive år utgör 

mellan 83 och 92 procent av det totala antalet försummelser. Det innebär att inte lika många 

professionella försummelser förekommer, där endast 8 till 17 procent av totalt antal 

försummelser är av professionell karaktär. Återigen utmärker sig underkategori 1 och 2, här 

vad gäller flest försummelser totalt sett. Det gäller dels för samtliga år och dels med en klar 

majoritet. Av tabell 4.3.2 kan också utläsas att förändringen av andelen försummelser i 

underkategori 2, 3 och 4 följer samma riktning som förändringen av andelen ärenden från tabell 

4.3.1. 

 

Till skillnad från resultaten i avsnitt 4.1 finner studien här bevis för det ömsesidiga förhållande 

som Öhman och Wallerstedt (2012) beskriver angående regleringar, extern påverkan och 

revisionsbranschens utveckling. Resultatet talar för att de regleringar som har införts, de externa 

händelser som har skett och de krav som Revisorsinspektionen har ställt genom sin praxis, har 

haft inverkan på revisorers agerande och utförande. Det har i likhet med Powers (1997, se 
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Öhman & Wallerstedt 2012) åsikt medfört en positiv utveckling för branschen där vissa 

försummelser tycks minska. Dock ökar istället förekomsten av andra försummelser. 

 

4.4 Genomsnittligt antal försummelser 
Vidare är det intressant att konstatera att förändringen av det totala antalet försummelser har 

sjunkit från år 2008, men framförallt från år 2009, till åren 2016 och 2017 i enlighet med tabell 

4.4.1. Däremot behöver det noteras att antalet ärenden, n2, är lägre år 2016 och 2017 än under 

2008 och 2009. Trots det är det genomsnittliga antalet försummelser fördelat på respektive års 

ärenden något lägre för de två senare åren. 

 
Tabell 4.4.1 Genomsnittligt antal försummelser per ärende, fördelat på respektive år. 

 

 

Figur 4.4.1 visar vidare att det genomsnittliga antalet försummelser ökar i takt med 

allvarlighetsgraden av åtgärden. En erinran föranleds i genomsnitt av 1-2 försummelser, en 

varning av 2-5 försummelser och en upphävd licens innehåller i genomsnitt över 5 

försummelser.  

 

 
Figur 4.4.1 Det genomsnittliga antalet försummelser för varje åtgärd. 
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Vi kan av figur 4.4.1 även utläsa att det genomsnittliga antalet försummelser för åtgärden 

erinran har sjunkit marginellt mellan åren, medan förändringen gällande varning är tydligare. 

Det krävs alltså i genomsnitt inte längre lika många försummelser för att erhålla åtgärden 

varning. Vi tar vidare inget beaktande till förändringen av medelantalet försummelser för 

åtgärden upphävd licens. Det mot bakgrund av dels att 2009 tycks utgöra ett avvikande år vad 

gäller det genomsnittliga antalet försummelser, och dels att år 2016, som tidigare nämnts, 

endast innehåller ett disciplinärende med den aktuella åtgärden. 

 

Resultatet belyser hur kraven på en ”tillräcklig revision” eventuellt har stramats åt med tiden, 

åtminstone för åtgärden varning. Återigen talar det för studiens sammanfattande referensram, 

där Revisorsinspektionen anses vara en extern påverkan för utvecklingen av 

revisionsbranschen. Förhållandet kan förklaras genom att Revisorsinspektionen först ställer 

krav på revisorers förmåga att ”göra saker på rätt sätt” i enlighet med den tekniska logiken 

(Öhman et al 2006) tillsammans med de krav i lag som presenteras i avsnitt 2.4. Vidare svarar 

revisionsbranschen genom att anpassa sig till kraven, vilket medför att Revisorsinspektionen 

ytterligare kan strama åt kraven utan att utnyttja mer resurser.  

 

Resonemanget medför en utveckling av Öhman och Wallerstedts (2012) förklaring till 

förändringar i branschen, där det kan tänkas att kraven på en ”tillräcklig revision” inte enbart 

påverkas av yttre åtstramningar, utan även genom ett inre ömsesidigt förhållande mellan 

branschen och Revisorsinspektionen. För en fullständig analys av det krävs dock data som inte 

har inhämtats i den här undersökningen, se förslag till vidare forskning avseende fördjupande 

intervjuer i avsnitt 6.2. 

 

4.5 Fördjupat resultat avseende dokumentation och granskning 

Hittills har studiens resultat konstaterat vilka typer av försummelser som genom olika grad av 

upprepning och kombinationer medför att en revision inte anses ”tillräcklig” i 

Revisorsinspektionens mening. Försummelsen bristande dokumentation eller granskning i 

underkategori 1 tycks utmärka sig som den mest förekommande, både vad gäller i 

utsträckningen av andel ärenden och omfattningen av antal försummelser. Därför kommer 

avslutningsvis ytterligare fördjupad kunskap om försummelsen att presenteras. 
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Som kan utläsas ur tabell 4.5.1 förekommer försummelsen i ärenden hänförliga till alla tre 

åtgärder. Resultatet visar även tecken på att Revisorsinspektionen tar allvarligt på 

försummelsen, då mer än hälften och ofta upp emot samtliga ärenden med varning eller 

upphävd licens som utgång, innehåller den givna försummelsen. Som tidigare nämnts utgör en 

varning den andra nivån av tillrättavisning medan en upphävd licens är den allvarligaste 

åtgärden som Revisorsinspektionen kan besluta om. Däremot består inte lika stor andel ärenden 

som erhållit åtgärden erinran en sådan försummelse och inga ytterligare mönster avseende 

denna indelning har kunnat utläsas. Därför kommer det här avsnittet vidare att fokusera på 

ärenden med åtgärderna varning och upphävd licens.  

 
Tabell 4.5.1 Antal ärenden som innehåller försummelsen bristande dokumentation eller granskning. Den procentuella 

fördelningen beräknas i relation till totala antalet ärenden per åtgärd och år. 

 
 

Tidigare har presenterats hur bland annat Catasús, Hellman och Humphrey (2013) är skeptiska 

till hur branschen blir allt mer standardiserad och styrs av checklistor. I likhet med det 

presenteras i studiens operationalisering hur en typiskt förekommande försummelse kopplad 

till den här underkategorin, innefattar hur revisorer endast dokumenterar sin granskning genom 

”Ja/Nej-svar” på checklistor. Den tydliga trenden av sådana brister, kan vara en möjlig 

anledning till underkategorins stora utsträckning i de undersökta ärendena. En annan förklaring 

till att försummelsen återfinns i många ärenden och genom ett stort antal försummelser, kan 

vara att underkategorin innefattar flera olika aspekter av en revision. I tabellerna 4.5.2 och 4.5.3 

specificeras därför vilka poster i det reviderade bolagets redovisning som försummelser hänförs 

till.  

 

I tabell 4.5.2 fördelas försummelserna i underkategorin per reviderad post för åtgärden varning. 

Resultatet pekar på att dels bristande granskning av bolags tillgångar och dels bristande 

granskning av övrig redovisning är vanligt förekommande försummelser. Av tillgångarna är 

det främst granskning av omsättningstillgångar, bestående av bland annat varulager och 
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kundfordringar, som brister. Övrig redovisning är en uppsamling av exempelvis granskning av 

kontrollbalansräkning, formaliafel i årsredovisning eller delårsrapporter. Vidare kan vi genom 

tabell 4.5.2 tyda en ökad omfattning av försummelser i anslutning till resultaträkningen, både 

vad gäller granskning av intäkter och kostnader.  

 
Tabell 4.5.2 Antalet försummelser i underkategorin fördelat på reviderade poster, i ärenden med åtgärden varning. Den 

procentuella fördelningen beräknas i relation till totala antalet försummelser per åtgärd och år. 

 
 

Även för åtgärden upphävd licens i tabell 4.5.3, hänförs försummelserna främst till granskning 

av det reviderade bolagets tillgångar, där omsättningstillgångar är mest förekommande. 

Dessutom kan återigen en ökning av försummelserna hänförliga till resultaträkningen utläsas.  

 
Tabell 4.5.3 Antalet försummelser i underkategorin fördelat på reviderade poster, i ärenden med åtgärden upphävd licens. 

Den procentuella fördelningen beräknas i relation till totala antalet försummelser per åtgärd och år. 

 
 

Både bolags balansräkning och resultaträkning utgör viktiga finansiella rapporter, där Power 

(2003) belyser vikten av att revisionen producerar förtroende för dessa. Därtill har resultatet 

genomgående belyst hur granskning och dokumentation av bland annat de finansiella 

rapporterna är väsentligt för en ”tillräcklig revision”. Det kan därav tänkas självklart att både 

tillgångar och resultaträkningen får stort fokus i Revisorsinspektionens granskning. Vidare 
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belyser Becker et al (1998) och Lin och Hwang (2010) hur resultatmanipulering eventuellt ökar 

när revisionskvaliteten är låg. Det förklarar vikten av att revisorer tillräckligt granskar de poster 

som har ett nära samband till resultatmanipulering och återigen varför Revisorsinspektionen 

möjligtvis fokuserar på dessa poster. Förändringen av brister kopplade till resultaträkningen 

kan antingen bero på att granskningen av dessa faktiskt har försämrats, alternativt att 

Revisorsinspektionen har stramat åt tillsynen gällande sådana bristande granskningar. Det är 

däremot svårt att dra några förklarande slutsatser med bakgrund av studiens referensram och 

resultat, vilket medför att frågan får lämnas till vidare forskning. 
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5. Konklusion 
I det avslutande avsnittet presenteras först sammanfattningsvis studiens slutsatser. Därefter 

avslutas uppsatsen med förslag till vidare forskning.  

 

5.1 Slutsatser 

Studiens syfte har varit att tillföra fördjupad kunskap om kraven på en ”tillräcklig revision”, 

genom att studera vilka typer av revisionsmisslyckanden som sker i Sverige, samt förklara hur 

en eventuell förändring av kraven har skett över tid. Av undersökningen kan konstateras att 

studiens kategorier ger oss en uttömmande indelning av de försummelser som 

Revisorsinspektionen anser utgöra krav för en ”tillräcklig revision” under åren 2008, 2009, 

2016 och 2017. De ligger även väl i linje med de lagar som presenterats i studiens referensram 

under avsnitt 2.4. 

 

Det i sig är inte förvånande, då det tidigare har konstaterats att Revisorsinspektionens arbete 

grundar sig i en bedömning av lagen. Däremot belyser det vikten av att regler och standarder 

följs för att upprätthålla revisionskvalitet, uttryckt genom ”tillräcklig revision”. Uppnår 

revisorerna inte de krav som ställs, erhåller de en disciplinär åtgärd av Revisorsinspektionen. 

Det betyder att revisorn antingen får en tillrättavisning genom en erinran eller varning, 

alternativt får sin licens upphävd och kan därmed inte längre agera som kvalificerad revisor 

genom att skriva på revisionsberättelser. Att göra saker på rätt sätt är därmed ett ledord för en 

”tillräcklig revision” i Revisorsinspektionens disciplinärenden.  

 
Studiens resultat bidrar vidare med kunskap om att processuella försummelser är mer 

förekommande än professionella försummelser, oavsett vilken disciplinär åtgärd som erhålls. 

Det tyder på att Revisorsinspektionen anser att revisionsprocessen är av väsentlig betydelse för 

att uppfylla en ”tillräcklig revision”. Därtill har vi funnit att brister i granskning och 

dokumentation är vanligast förekommande, både avseende andelen ärenden och antal 

försummelser. I ett ytterligare fördjupat resultat av den specifika försummelsen i relation till de 

två åtgärderna varning och upphävd licens, återfinns att bristande granskning av det reviderade 

företagets tillgångar förekom i stor utsträckning. Revisorsinspektionen har dessutom under 

senare år anmärkt på bristande granskning av intäktsredovisning i allt större utsträckning.  
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Avslutningsvis kan konstateras att fördelningen av ärenden mellan de tre åtgärderna inte 

nämnvärt skiljer sig åt. I det avseendet skiljer sig resultatet åt jämfört med de förväntningar 

angående att kraven på en ”tillräcklig revision” rimligen borde förändras med tiden, som 

grundas i studiens referensram. Bland annat till följd av skandaler, kritik mot branschen, 

regleringar och Revisorsinspektionens myndighetstillsyn. Däremot har antalet avslutade 

ärenden minskat med åren. Därtill förekommer både förändringar mellan enstaka försummelser 

och ett sjunkande genomsnittligt antal försummelser mellan åren. Det kan dels tala för att 

regleringar och externa händelser har en påverkan på utvecklingen av Revisionsbranschen. Dels 

kan det betyda att kraven på en tillräcklig revision har stramas åt när revisionsbranschen 

anpassar sig till Revisorsinspektionens praxis. 

 

5.2 Förslag till vidare forskning  

Förslag till vidare forskning baseras på den här studiens avgränsning vad gäller antal år, där en 

tioårsperiod ramas in av två efterföljande år för periodens början respektive slut. För att kunna 

utläsa trender och få en större förståelse för förändringen av kraven på en “tillräcklig revision”, 

krävs att vidare forskning undersöker en sammanhängande period. Det är även intressant att 

återigen utföra studien, när EU:s revisionspaket kan tänkas ha fått full effekt i branschen. Vidare 

har den här studien enbart kunnat svara på hur kraven på en “tillräcklig revision” ser ut samt 

fördelningen av dessa. Dock ändrar Revisorsinspektionens praxis utformning och språk med 

tiden, där en innehållsanalys begränsar möjligheten till att fördjupa förståelsen av den 

subjektiva bedömningen i val av åtgärd. Därför kan intervjuer med Revisorsinspektionen öka 

förståelsen för hur deras bedömningar förändras och utvecklas med tiden. Slutligen har vi under 

studiens gång funnit att benämningen “han” tycks förekomma i fler fall än “hon” i de 

disciplinära ärendena. Det skulle därmed vara intressant att undersöka frågan om 

genusperspektivet avseende om försummelser i störst utsträckning begås av manliga eller 

kvinnliga revisorer. 
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Bilaga 1 – Disciplinärenden 

2008 

Granskade (50 st) 

Dnr: 

2004-0348 

2004-1444  

2006-0339 

2006-0552 

2006-0656 

2006-1374 

2006-1401 

2006-1438 

2006-1456 

2006-1503 

2006-1612 

2007-0089 

2007-0339 

2007-0389 

2007-0482 

2007-0585 

2007-0709 

2007-0732 

2007-0927 

2007-0929 

2007-0933 

2007-0949 

2007-0967  

2007-1100 

2007-1390 

2007-1408 

2007-1422 

2007-1443 

2007-1474 

2007-1507 

2007-1508 

2007-1527 

2007-1545 

2007-1569 

2007-1589 

2007-1620 

2007-1627 

2007-1633 

2007-1634 

2007-1635 

2007-1680 

2007-1690 

2008-0075 

2008-0321 

2008-0391 

2008-0584 

2008-0591 

2008-0653 

2008-0729 

2008-0802 

 

Ingen åtgärd (79 st) 

Dnr: 

2005-1641 

2006-0517 

2007-0088 

2007-0140 

2007-0269 

2007-0407 

2007-0618 

2007-0631 

2007-0668 

2007-0726 

2007-0766 

2007-0847 

2007-0878 

2007-0880 

2007-0892 

2007-0895 

2007-0896 

2007-0939 

2007-1379 

2007-1407 

2007-1502 

2007-1509 

2007-1537 

2007-1538 

2007-1548 

2007-1591 

2007-1621 

2007-1636 

2007-1639 

2007-1654 

2007-1671 

2008-0032 

2008-0043 

2008-0066 

2008-0099 

2008-0249 

2008-0259 
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Forts. ingen åtgärd 

2008-0260 

2008-0278 

2008-0348 

2008-0374 

2008-0385 

2008-0398 

2008-0408 

2008-0426 

2008-0428 

2008-0514 

2008-0521 

2008-0536 

2008-0604 

2008-0605 

2008-0612 

2008-0616 

2008-0618 

2008-0619 

2008-0627 

2008-0676 

2008-0699 

2008-0710 

2008-0732 

2008-0784 

2008-0810 

2008-0818 

2008-0824 

2008-0846 

2008-0856 

2008-0969 

2008-1240 

2008-1255 

2008-1256 

2008-1269 

2008-1270 

2008-1278 

2008-1412 

2008-1439 

2008-1440 

2008-1464 

2008-1503 

2008-1517 

 

Övrigt bortfall (10 st) 

2006-0734 (ligger i  

2004-1444) 

2006-0919 (ligger i  

2004-1444) 

2007-1163 (ligger i  

2007-0967) 

2007-1586 (ligger i  

2007-1100) 

2007-1414 (saknas) 

2007-1613 (saknas) 

2007-1550  (upphävd på 

egen begäran) 

2008-0224 (upphävd på 

egen begäran) 

2008-0577 (upphävd på 

egen begäran) 

2008-0901 (upphävd på 

egen begäran) 

  

2009 

Granskade (49 st) 

2007-0730 

2007-0919 

2007-0925 

2007-1056 

2007-1493 

2007-1494 

2007-1571 

2007-1581 

2007-1672 

2007-1691 

2008-0033 

2008-0034 

2008-0065 

2008-0112  

2008-0250 

2008-0264 

2008-0347 

2008-0548 

2008-0578 

2008-0617 

2008-0652 

2008-0685 

2008-0695 

2008-0702 

2008-0745 

2008-0805 

2008-1249 

2008-1273 

2008-1300  

2008-1332 

2008-1391 

2008-1489 

2008-1502 

2008-1508  

2008-1549 

2009-0030 
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Forts. granskade  

2009-0157 

2009-0158 

2009-0313 

2009-0437 

2009-0456 

2009-0555 

2009-0645 

2009-0660 

2009-0749 

2009-0767 

2009-0809 

2009-0989 

2009-1578 

 

Ingen åtgärd (80 st) 

2007-0371 

2007-0562 

2007-0798 

2007-0940 

2007-1421 

2007-1442 

2007-1473 

2007-1496 

2007-1587 

2007-1618 

2008-0167 

2008-0357 

2008-0461 

2008-0508 

2008-0600 

2008-0606 

2008-0628 

2008-0642 

2008-0643 

2008-0739 

2008-0740 

2008-0825 

2008-0845 

2008-0907 

2008-0923 

2008-1110 

2008-1238 

2008-1313 

2008-1330 

2008-1378 

2008-1385 

2008-1393 

2008-1406 

2008-1414 

2008-1452 

2008-1477 

2008-1480 

2008-1487 

2008-1498 

2008-1507 

2008-1536 

2008-1550 

2008-1560 

2009-0045 

2009-0054 

2009-0064 

2009-0087 

2009-0139 

2009-0140 

2009-0296 

2009-0300 

2009-0316 

2009-0317 

2009-0355 

2009-0368 

2009-0369 

2009-0420 

2009-0518 

2009-0520 

2009-0591 

2009-0602 

2009-0608 

2009-0622 

2009-0659 

2009-0677 

2009-0739 

2009-0753 

2009-0774 

2009-0777 

2009-0837 

2009-0895 

2009-0950 

2009-1060 

2009-1154 

2009-1178 

2009-1431 

2009-1536 

2009-1537 

2009-1763 

2009-1770 

 

Övriga bortfall (18 st) 

2008-0390 (ligger i 

2008-0112) 

2007-1528 (ligger i  

2008-1300) 
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Forts. övriga bortfall 

2009-0853 (ligger i  

2008-1508) 

2009-0356 (saknas) 

2009-0407 (saknas) 

2009-0724 (saknas) 

2008-0644 (upphävd på 

egen begäran) 

2008-0649 (upphävd på 

egen begäran) 

2008-1394 (upphävd på 

egen begäran) 

2008-1467 (upphävd på 

egen begäran) 

2008-1479 (upphävd på 

egen begäran) 

2009-0122 (upphävd på 

egen begäran) 

2009-0412 (upphävd på 

egen begäran) 

2009-0675 (upphävd på 

egen begäran) 

2009-0694 (upphävd på 

egen begäran) 

2009-0850 (upphävd på 

egen begäran) 

2009-1457 (upphävd på 

egen begäran) 

2009-1504 (upphävd på 

egen begäran) 

 

2016 

Granskade (40 st) 

2014-1187 

2014-1192 

2014-1205 

2014-1246 

2014-1348 

2014-1383 

2014-1505 

2014-1508 

2015-0050 

2015-0062 

2015-0236 

2015-0291 

2015-0340 

2015-0377 

2015-0380 

2015-0400 

2015-0469 

2015-0481 

2015-0493 

2015-0550 

2015-0564 

2015-0592 

2015-0676 

2015-0707 

2015-0732 

2015-0768 

2015-0932 

2015-1076 

2015-1178 

2015-1179 

2015-1235 

2015-1258 

2015-1380 

2016-0345 

2016-0391 

2016-0520 

2016-0568 

2016-1171 

2016-1251  

2016-1358 

 

Ingen åtgärd (68 st) 

2014-1425 

2014-1498 

2014-1506 

2015-0032 

2015-0237 

2015-0305 

2015-0519 

2015-0542 

2015-0570 

2015-0646 

2015-0798 

2015-0864 

2015-0920 

2015-0945 

2015-0976 

2015-1162 

2015-1180 

2015-1234 

2015-1290 

2015-1320 

2015-1333 

2015-1359 

2015-1372 

2015-1418 

2015-1427 

2015-1456 

2015-1462 
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Forts. ingen åtgärd  

2016-0036 

2016-0073 

2016-0195 

2016-0221 

2016-0266 

2016-0363 

2016-0400 

2016-0439 

2016-0451 

2016-0452 

2016-0480 

2016-0490 

2016-0512 

2016-0521 

2016-0563 

2016-0570 

2016-0571 

2016-0578 

2016-0605 

2016-0610 

2016-0622 

2016-0626 

2016-0642 

2016-0646 

2016-0671 

2016-0677 

2016-0686 

2016-0699 

2016-0729 

2016-0736 

2016-0744 

2016-0774 

2016-0860 

2016-0888 

2016-0889 

2016-0897 

2016-1076 

2016-1203 

2016-1252 

2016-1356 

2016-1357 

 

Övrigt bortfall (5 st) 

2014-1295 (ligger i  

2014-1205) 

2014-1409 (ligger i  

2015-0340) 

2015-0675 (ligger i  

2015-0469) 

2015-0931 (saknas) 

2016-1241 (föreläggande 

enligt 35 § revisorslagen) 

 

2017 

Granskade (38 st) 

2015-0800 

2015-1155 

2015-1181 

2015-1414 

2015-1420 

2016-0093 

2016-0499 

2016-0525 

2016-0527 

2016-0592 

2016-0594 

2016-0657 

2016-0701 

2016-0702 

2016-0704 

2016-0720 

2016-0769 

2016-0834 

2016-0898 

2016-0926 

2016-1168 

2016-1230 

2016-1300 

2016-1307 

2016-1336 

2016-1410 

2016-1414 

2016-1431 

2017-0063 

2017-0070 

2017-0096 

2017-0212 

2017-0357 

2017-0544 

2017-0613 

2017-0797 

2017-0801 

2017-1152 

 

Ingen åtgärd (63 st) 

2015-0853 

2016-0401 

2016-0593 

2016-0598 

2016-0700 

2016-0705 
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Forts. ingen åtgärd 

2016-0745 

2016-0755 

2016-0853 

2016-0869 

2016-0978 

2016-1237 

2016-1303 

2016-1320 

2016-1362 

2016-1363 

2016-1407 

2016-1444 

2016-1455 

2016-1462 

2017-0065 

2017-0103 

2017-0104 

2017-0214 

2017-0287 

2017-0344 

2017-0348 

2017-0366 

2017-0460 

2017-0466 

2017-0467 

2017-0469 

2017-0499 

2017-0545 

2017-0557 

2017-0565 

2017-0586 

2017-0587 

2017-0670 

2017-0674 

2017-0677 

2017-0695 

2017-0696 

2017-0698 

2017-0699 

2017-0700 

2017-0701 

2017-0768 

2017-0782 

2017-0786 

2017-0808 

2017-0809 

2017-0877 

2017-1083 

2017-1102 

2017-1118 

2017-1136 

2017-1142 

2017-1158 

2017-1196 

2017-1202 

2017-1219 

2017-1220 

 

Övrigt bortfall (6 st) 

2016-0703 (saknas) 

2016-1435 (saknas) 

2017-0071 (saknas) 

2017-0697 (saknas) 

2017-0705 (saknas) 

2017-0704 (upphävd på 

egen begäran) 
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