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Sammanfattning 

Syftet med denna uppsats är att undersöka varför revisorn inte upptäcker fel i företaget i 
rätt tid. Med rätt tid avses den tiden då felen fortfarande kan åtgärdas och inte orsakar 
någon större skada för bland annat företagets intressenter så som aktieägare, bank, 
leverantörer med mera. Att upptäcka fel i rätt tid är av stor betydelse, i alla fall i de större 
företagen för att förebygga att en så kallad skandal uppstår. 
 
Uppenbarligen finns det fel i företag och den som har det yttersta ansvaret för felen är 
företagsledningen och inte revisorn som många förmodar. Revisorn kan inte heller 
granska hela företaget utan måste i ett tidigt skede rikta in sin granskning mot områden 
där risken för fel är som störst. Företagsledningen har också ett ansvar för att den interna 
kontrollen fungerar väl. Internkontroll innebär kortfattat att företaget skall sköta bland 
annat förvaltningen på ett tillfredsställande sätt. För att revisorn ska kunna bedöma inom 
vilka poster risken för fel är som störst, måste han ha god kännedom om det aktuella 
företaget, branschen och allt annat som kan vara av betydelse. Det företag som revideras 
måste ha fullt förtroende för att revisorn inte skall föra vidare känslig information om 
företaget, därav uppkommer revisorns tystnadsplikt. Tystnadsplikt är tillsammans med 
oberoende och kunskapen bland det viktigaste en revisor måste följa. Samtidigt som 
revisorn har tystnadsplikt har han också anmälningsplikt. Anmälningsplikten gäller då 
revisorn misstänker att företaget kan ha begått brott.   
 
I alla möten mellan individer uppstår det någon sorts relation, och det är inget undantag 
för revisorn och uppdragsgivaren. I grunden måste det finnas en relation för att förtroende 
skall inges. Revisorer kan inte arbeta i ett företag där förtroende saknas. Detta ska så klart 
inte påverka revisorns professionella skepticism eller rubba oberoendet. För att förstärka 
revisorns oberoende infördes analysmodellen. Analysmodellen innehåller fem hot som 
skall prövas innan revisorn tar sig an ett nytt uppdrag eller om nya omständigheter 
uppstår under ett befintligt. 
 
Det som framkommit i uppsatsen är att det ofta tycks vara svårt för revisorn att upptäcka 
alla medvetna och väsentliga fel. De medvetna felen som begås är oftast utförda på ett 
skickligt sätt och därför blir det också svårt för revisorn att upptäcka de. En annan sak 
som vi har tolkat utifrån intervjuerna är att revisorer inte ”blundar” för fel. De är rädda 
om sin licens och sitt anseende och skulle på det sättet inte utsätta sig för sådana risker. 

 



 

Förord 
 
Vi har under genomförandet av denna C- uppsats i externredovisning kommit i kontakt 
och fått hjälp av ett antal personer. Vi passar därmed på att tacka samtliga revisorer som 
ställt upp på intervjuer. 
Vi vill dessutom tacka vår handledare, Christopher von Koch, för värdefulla synpunkter 
under hela arbetets gång. 
 
 

Karlstad den 5 juni 2006 
 
 
 
__________________                     __________________            ________________ 
  Magnus Gustavsson                          Selma Rizvanovic                    Fredric Waern 
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1. Inledning 
 
I detta avsnitt kommer vi att presentera vårt ämnesval samt beskriva ämnets 
problemområde. Därefter följer problemdiskussion och uppsatsens syfte. 
 

1.1 Problembakgrund 
Under slutet av 1800- talet växte krav fram på revisionen av svenska aktiebolags 
räkenskaper samt styrelsens förvaltning och år 1895 slogs de fast i lag.1 Revision handlar 
om att kritiskt granska, bedöma och uttala sig om redovisning och förvaltning. Ett 
företags intressenter, exempelvis leverantörer och kreditgivare, måste kunna lita på den 
ekonomiska informationen som publiceras av bolaget. Detta är något som måste 
säkerställas av revisorer för att näringslivet ska fungera på ett effektivt sätt.2

 
Revisorns roll började växa fram redan på 1700- talet då företag började med revision. 
Lagar och regler har förändrat revisorns arbete och lagarna förnyas dessutom ständigt, 
vilket leder till att yrket blir alltmer strikt.3 Dagens revisorsyrke innefattar dessutom att 
revisorn ska genomföra konsultationer av olika slag. Konsultationer är något som ofta 
efterfrågas av kunden då denne anser att revisorn ska ge löpande rådgivning under 
granskningen. Bland annat vill klienten ha vissa särskilt beställda konsultinsatser, vilket 
aktualiserar revisorns oberoendeproblem.4  
 
En viktig del inom revisorsyrket är oberoendet och detta måste prövas inför varje 
revision.5  På senare år har det dessutom kommit bestämmelser som kräver nya dyra 
datasystem som bland annat ska kontrollera att inte revisorerna på en revisionsbyrå äger 
aktier i en enda klient i hela världen.6

 
En anledning till att reglerna blir allt strikta beror på de redovisningsskandaler som 
uppdagats under de senaste åren i Sverige och utomlands. För svensk del handlar det 
bland annat om fall som Prosolvia, Skandia, Intrum Justitia, ABB och Trustor. Dessa 
företag har bidragit med att förtroendet för den ekonomiska rapporteringen har skadats.7 
Vad företagen gjort under dessa skandaler är att de överskridit den tunna linjen som finns 
mellan kreativ redovisning och bedrägeri. Med kreativ redovisning menar vi att företag 
med hjälp av lagar tänjer på redovisningen, vilket försvårar revisorns arbete med att 
upptäcka fel. I de fall som har uppdagats har företagen dolt skulder, jämnat ut intäkter 
mellan åren och mycket mer. 8  Enligt lag är det företagets styrelse som bär det 

                                                 
1 Precht, 2005 
2 FAR, 2004 
3 SOU, 2004:47 
4 Cassel, 1996  
5 Johansson & Listad, 2006 
6 Sandeberg, 2002 
7 FAR, 2004 
8 www.aftonbladet.se  
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huvudsakliga ansvaret för en publicerad redovisning, men alltför ofta är det revisorerna 
som får ta konsekvenserna av en bristfällig redovisning.9  

Det amerikanska börsföretaget Enron är en av de stora skandaler som inträffat under de 
senaste åren. Företaget gick i konkurs efter att de ekonomiska rapporterna manipulerats 
utan att bolagets revisorer upptäckt detta.10

1.2 Problemdiskussion 
Eftersom ägarnas ansvar är begränsat beroende på företagsform (aktiebolag, handelsbolag, 
kommanditbolag, enskild firma) så ställs det olika krav på hur företagets resultat och 
ekonomiska ställning ska redovisas. För att ett aktiebolags intressenter så som 
leverantörer, kunder, anställda, stat och kommun skall kunna lita på den ekonomiska 
information som bolaget lämnar i form av exempelvis en årsredovisning krävs det att en 
auktoriserad revisor bekräftar att informationen är korrekt så vitt han vet. Intresset för en 
rättvisande och korrekt redovisning är stort och konsekvenserna av en missvisande 
redovisning kan bli förödande för företagets intressenter.11

 
Revisorerna arbetar i enlighet med god redovisningssed, där revisorn försäkrat sig om att 
årsredovisningen inte innehåller väsentliga fel. Revisorerna ska också enligt den svenska 
analysmodellen (se avsnitt 3.5) ge trovärdighet åt den ekonomiska informationen som 
företagen lämnar i årsredovisningen. Vidare ställs det krav på att arbetet ska utföras av en 
kompetent revisor med oberoende ställning till det reviderade företaget.12 Det är sällan 
som revisorn gör en total granskning av varje enskild transaktion, utan urval görs med 
utgångspunkt från var man bedömer att risken för väsentliga fel är störst.13

 
Problematiken kring revisorns oberoende har debatterats inom revisionsbranschen, 
framförallt efter alla företagsskandaler som uppmärksammats på senare år, där revisorns 
oberoende kommit i fokus.14 Med oberoende avses att revisorn ska utföra sina uppdrag 
på ett objektivt sätt. Det är av stor betydelse att revisorn är oberoende i det arbete som ska 
granskas då dennes revision ska gå att förlita sig på.15  
 
Revisionsbyråerna arbetar sällan enbart med revision utan erbjuder bland annat sina 
klienter konsulttjänster och rådgivning inom bland annat skatter med mera. I samband 
med konsultation och rådgivning tror vi att risken kan öka och försvåra för revisorn att 
behålla sitt oberoende på grund av de fem hot som finns i analysmodellen. De fem hoten 
kommer vi att utveckla vidare i vår referensram Vi anser att det också är viktigt att 
revisorerna är medvetna om den ökade risken som detta beroende för med sig av dessa 
extra tjänster. Skapas ett beroendeförhållande tror vi att det kan leda till att de fel som 
revisorerna upptäcker. Dessa försöker de lösa genom att tänja på lagen. Ställer revisorn 

                                                 
9 FAR, 2004 
10 Flening, 2003 
11 FAR, 2004 
12 Diamant, 2004 
13 FAR, 2004 
14 Ibid. 
15 FAR, 2002 
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tillbaka pärmen med fel i som han har upptäckt och tar en ny? Med detta i åtanke så kan 
man ju verkligen undra om revisorerna lyckas leva upp till sin uppgift som aktieägarnas 
oberoende representant. Är det så att revisorer låter sig påverkas av trycket från 
företagsledning eller är det helt enkelt så att de bara är giriga och hellre ser till sina egna 
intressen och vilket som ger den högsta avkastning än att tillgodose intressenternas behov? 
Frågan är hur oberoende och kritiska revisorerna egentligen är gentemot 
företagsledningen som köper konsulttjänster som är värda flera gånger mer än vad 
revisionsarvoden är.  
 
Enligt Mats Fredricson ordförande i FAR så är oberoende inte är ett lämpligt ordval då 
människor aldrig är helt oberoende av varandra.16  Vi tror att en svaghet hos revisorn kan 
vara att de inte är tillräckligt oberoende. Med alla dessa skandaler som har uppstått så 
kanske fokus bör flyttas mer åt revisorns roll. Är det så att det är granskarnas tur att bli 
granskade17. Om detta skulle bli verklighet är det då rätt väg att gå, tar man ett steg i rätt 
riktning för att komma åt problemet och de skandaler som aldrig tycks ta slut. Ett steg 
som revisionsbranschen har tagit för att underlätta för revisorn med oberoendet, är att 
införa analysmodellen. Har analysmodellen stärkt revisorernas oberoende eller är den 
bara ett spel för gallerian, ännu ett dokument att fylla i?  
 
Företag med god internkontroll tenderar att underlätta revisorns arbete jämfört med 
företag som har sämre eftersom revisorn lägger ner mindre tid på granskningen.  Kan det 
vara så att företag med sämre internkontroll försvårar för revisorn att upptäcka väsentliga 
fel eller är det bara så att arbetet tar längre tid att genomföra? Med hjälp av revisorers 
synpunkter och åsikter tror vi oss kunna få en tydligare bild om hur det verkligen står till 
med bland annat revisorernas oberoende och deras vilja att upptäcka medvetna fel i rätt 
tid. Med rätt tid avser vi den tid då de väsentliga felen inte har orsakat någon större skada 
för berörda parter. 
 
Som vi nämnde i inledningen har det efter de senaste redovisningsskandalerna riktats stor 
uppmärksamhet mot revisorer i Sverige. I och med alla dessa skandaler som har 
förekommit under den sista tiden så har förtroendet för revisorerna minskat.18 Trots de 
lagkrav som ställs så fortsätter skandalerna att dyka upp en efter en. I Veckans Affärer 
kan man läsa om att revisorerna i Enronskandalen gjort okända miljardklipp då de stora 
revisionsbyråerna tjänar betydligt mer på skatterådgivning och konsulttjänster än på 
vanlig revision19. En annan fundering kring detta är om revisorerna är rädda att avslöja 
väsentliga fel som kan leda till utlösandet av en ny skandal. 
 

 
 

                                                 
16 Holmquist, 2001 
17 Ekelund, 2002 
18 Diamant, 2004 
19 Ekelund, 2002 
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1.3 Problemformulering 
Utifrån problemdiskussionen tänkte vi därför ta upp och granska följande frågeställningar: 
 

1) Hur kommer det sig att revisorn inte upptäcker fel som uppenbarligen finns i 
redovisningen?  

 
2) Följs gällande lagar och regler eller är det mänskliga faktorer som står bakom 

dessa oupptäckta fel? 
 

1.4 Syfte 
Syftet är att analysera varför fel i redovisningen inte upptäcks av revisorn i rätt tid.  
 

1.5 Avgränsningar 
Vi har endast tänkt granska revisorns roll i redovisningen. Man kan tänka sig att det vore 
minst lika intressant att granska Vd: s och ledningens roll. Detta anser vi vara alldeles för 
tidskrävande och väljer därför att inte beröra detta område i vår studie.
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2. Metod 
 
I följande kapitel redogör vi för vilka metoder vi har valt att använda oss av i vår 
undersökning, vilka avgränsningar vi valt att göra samt hur urvalet gått till och 
bearbetning av data. 
 
 

2.1 Kvalitativ Metod  
Vid insamling av data finns det två olika tillvägagångssätt. Dessa är kvantitativ metod 
och kvalitativ metod. Vi har valt att använda oss av den kvalitativa metoden. Den valda 
metoden kännetecknas av att tillämpningen av statistik, matematik och aritmetiska 
formler är relativt liten20. Kortfattat kan man säga att kvalitativ metod innebär att man 
behandlar mjukdata. Mjukdata har kvaliteter som ska svara på varför, vara mer sensibla 
och exemplifiera en fråga.21 En kvalitativ metod lägger större vikt vid detaljer och det 
unika hos varje uppgiftslämnare22. 
 
Vi anser att strukturerade intervjuer ger oss en djupare och bredare förståelse inom ämnet 
än vad en kvantitativ metod skulle ha gjort för att hjälpa oss att besvara vår 
undersökningsfråga. Med en kvantitativ metod (enkäter) skulle vi fått korta och inga 
komplexa svar vilket inte skulle passa in på våra undersökningsfrågor. Det är den unika 
åsikten hos den enskilda revisorn som vi strävar efter att komma åt. Vi vill ge revisorerna 
en möjlighet att med egna ord dela med sig av sina kunskaper och erfarenheter och svar 
på just våra frågor. 

2.2 Undersökningsmetod 
Den kvalitativa undersökningen började med en första kontakt med företagen som togs 
via e- post. Ett introduktionsbrev skickades till de tre största revisionsbyråerna i Karlstad 
och till två revisorer i Stockholm som har varit revisorer i ett svenskt skandalomsusat 
företag, Skandia. Intervjuerna bokades i början av maj månad.  
 
Anledningen till att vi har valt intervjuer är att undersökaren och uppgiftslämnaren kan 
samtala i en vanlig dialog och vanligtvis görs sådana intervjuer ansikte mot ansikte, men 
kan även göras per telefon. Vi har valt att göra ansikte mot ansikte då det är lättare att få 
kontakt med respondenten och tyda dennes gester och kroppsspråk. Vi tror också att vi 
kan få ärligare svar. 
 
För att se om våra frågor var tillräckligt välformulerade och genomtänkta genomförde vi 
en provintervju med en före detta revisor. Provintervjun hjälpte oss att se hur våra frågor 
tolkades och vissa frågor fick vi justera på grund av risken för misstolkningar. Vi fick 
även tips på nya frågor som vi kunde ta med. Provintervjun kommer inte att användas i 

                                                 
20 Andersen, 1998 
21 Svenning, 2000  
22 Jacobsen, 2002 
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empiriavsnittet utan var endast avsedd som ett hjälpmedel för oss att uppnå högre 
validitet. Begreppet validitet kommer vi att behandla vidare under avsnitt 2:5. 
 
För att undersökningens validitet skulle bli så tillförlitlig som möjligt använde vi oss av 
både egna anteckningar och bandspelare då intervjuerna genomfördes. Vi upplevde 
användandet av bandspelare som mycket positivt då vi kunde lyssna på intervjuerna om 
och om igen för att verkligen försäkra oss om att vi tolkade svaren korrekt. Genom 
användandet av bandspelare fick vi även möjligheten att återge citat. I våra anteckningar 
kunde vi notera respondenternas gester och kroppsspråk vilket hjälpte oss att tolka hur 
ärliga vi tyckte svaren var eller om de försökte formulera svaren efter reglerna och 
lagarna. 
 
Det finns även nackdelar med att använda bandspelare. Ett exempel är att 
uppgiftslämnaren kan tycka att det är obehagligt att bli inspelad och att det kan ske 
avbrott genom att bandet tar slut eller helt enkelt att man som undersökare slappnar av 
och tänker att det ändå finns på band.23 Under våra intervjuer upplevde vi inte några 
större problem med ovan nämnda saker. Respondenterna kände sig bekväma och hade 
inget emot att vi använde bandspelare. 

2.3 Urval av företag 
Vid vårat val av intervjurespondenter valde vi att intervjua tre revisorer i Karlstad samt 
att vi skickade en förfrågan till två revisorer som har varit revisorer i ett av de 
skandalomsusade företagen, Skandia. Tanken var att genomföra dessa intervjuer med de 
två ovan nämnda revisorer antingen genom e- post eller per telefon då de befinner sig på 
olika orter. Tyvärr så valde Skandiarevisorerna att tacka nej till att ställa upp på våra 
intervjuer. Det hade varit mycket intressant att få deras synpunkter på revisorns roll, då 
deras arbete ifrågasattes när skandalen uppdagades. Vår undersökning kan av den 
anledningen uppfattas som otillräcklig då en stor del av uppsatsen behandlar 
redovisningsskandaler och revisorer som kan ha gjort fel. I efterhand kan vi tycka att vi 
borde ha ansträngt oss mer och kontaktat något annat av de tidigare nämnda svenska 
skandalomsusade företagen. Detta för att få en djupare intervju och för att fylla ut den del 
som saknas i uppsatsen, revisorer som arbetat i skandalomsusade företag. Vi är medvetna 
om att vi har valt ett känsligt ämne och när Skandia revisorerna valde att avböja så kände 
vi att det skulle vara svårt att få tag på någon annan revisor i ett skandalomsusat företag 
att ställa upp. På grund av detta valde vi att inte tillfråga fler revisorer för vår 
undersökning då vi troligtvis skulle få ett avböjande svar även från dessa. 
 
Att vi endast valde revisorer från Karlstad kan också ha påverkat vår undersökning. Vi 
borde ha haft ett bredare geografiskt urval eftersom revisorns arbete mellan stora och små 
företag verkar skilja sig åt avsevärt. Detta var något som vi inte var medvetna om vid 
valet av intervjuade revisorer. Våra revisorer representerar små och medelstora företag 
och eftersom den större delen av svenska företag är små och medelstora tycker vi att vi 
ändå täcker en stor del av marknaden.    
 

                                                 
23 Jacobsen, 2002 
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Anledningen till att vi valde revisorer från Karlstad är att det geografiskt är lättare och 
mindre tidskrävande att genomföra intervjuerna än om vi skulle ha valt Stockholm. Om 
vi hade valt Stockholm istället så hade kanske utfallet på intervjuerna varit lite 
annorlunda, men vi tror att vi hade fått ganska likartade svar då det gäller de små och 
medelstora företagen. Svaren från de stora företagen hade säkerligen skilt sig en del åt då 
de här i Karlstad inte har samma erfarenheter av att revidera stora företag som i 
Stockholm. 

2.4 Insamling av data 
Insamlad data kan antingen vara av primär eller sekundär karaktär. Med primärdata avses 
data som samlas in för första gången av forskaren själv till exempel genom intervju, 
observation eller frågeformulär. Sekundärdata är befintlig data som tidigare har samlats 
in, exempelvis genom diverse litteratur, studier med mera.24  
 
Insamlingen av primärdata i vår uppsats kommer att bygga på tre intervjuer med revisorer 
från KPMG, Ernst & Young och ÖrhlingsPricewaterhouseCoopers. Fördelen med att 
använda primärdata är att informationen är aktuell och väsentlig samt anpassad till just 
vår undersökningsfråga. Samtidigt som primärdata ger den bästa informationen kommer 
vi att kombinera den med sekundärdata, aktuell litteratur, tidskrifter och andra källor. Vi 
har även använt oss av universitets sökmotorer, där vi har sökt på bland annat FAR 
komplett, Artikelsök, Business Source Elite, Academic Search Elite och på sökorden 
internkontroll, tystnadsplikt, analysmodell med mera.   
 
Det är ofta bra att använda olika typer av data både primär och sekundär i en 
undersökning. Genom att använda oss av olika typer av data kan vi styrka eller ställa 
olika data mot varandra.25  

2.5  Validitet 
Även om en kvalitativ undersökning ger djupare förståelse finns det brister med metoden. 
Problem som kan uppstå med kvalitativ metod är att det kan vara svårt att genomföra 
undersökningen så att den besvarar den avsedda frågeställningen26. Vi upplevde det som 
att frågorna svarade på det som vi avsåg att undersöka. Genom vår provintervju fick vi 
möjligheten att justera och testa frågorna, därför upplever vi det som att våra 
undersökningsfrågor har hög validitet. Det som skilde svaren åt var att vissa respondenter 
gick mer på djupet än andra. Detta var något som vi var förberedda på och då fick vi 
chansen att ställa följdfrågor. Vår studie är inte representativ för hela revisorsbranschen 
eftersom de intervjuade revisorerna endast representerade små och medelstora företag. 
Det finns skillnader i att revidera små och stora företag och detta var något som vi inte 
var medvetna om när vi inledde undersökningen. 
 

                                                 
24 Arbnor & Bjerke, 1994  
25 Jacobsen, 2002 
26 Ibid. 
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Med validitet menar man att frågan ska mäta det den är avsedd att mäta27. Vid intervjuer 
som i vårat fall är det lättare att undvika missförstånd, än om vi hade använt oss av 
enkäter. 
 

2.6 Reliabilitet 
Reliabilitet även kallat tillförlitighet innebär att mätningarna är korrekt gjorda. En 
undersökning måste bygga på ett representativt urval av personer så att inte tillfälligheter 
påverkar resultatet. Det är viktigt att samma metod skall kunna tillämpas av olika 
personer på samma material. Om flera personer kommer fram till samma resultat kan 
undersökningen sägas ha hög reliabilitet.28

 
I kvalitativa undersökningar är det svårt att uppnå en hög reliabilitet och det finns risk för 
att informationen tolkats utifrån den egen referensram. Detta är något som vi har försökt 
undvika genom att använda bandspelare vid intervjuerna med våra respondenter. Detta 
för att intervjuerna skulle kunna återges på ett så ingående och korrekt sätt som möjligt 
och för att minska risken för tolkningar utifrån vår egen referensram.  
 

                                                 
27 Trost, 2005 
28 Thurén, 1993 
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3. Studiens referensram 
 
I detta kapitel tar vi upp ett antal grundläggande begrepp som är av vikt för vår uppsats. 
Avsnitten som tas upp anser vi vara viktigt för att läsaren ska kunna tillgodogöra sig 
uppsatsen på ett tillfredsställande sätt. 
 

3.1 Aktörer 
I uppsatsen har vi hänvisat mycket till FAR och bland annat tagit upp en del om 
Revisorsnämnden (RN). Nedan beskriver vi de två aktörerna FAR och RN, som båda 
influerar revisorns arbete. Vi kommer även att behandla delar ur Revisionsstandard (RS) i 
Sverige. 

• FAR 
FAR bildades år 1923, då stod förkortningen för Föreningen Auktoriserade Revisorer.  
Idag omfattar inte FAR endast auktoriserade revisorer utan även andra specialister inom 
revisionsbranschen och heter nu endast FAR. De cirka 2400 auktoriserade revisorer och 
cirka 700 godkända revisorer plus andra revisionsspecialister som är verksamma i 
Sverige omfattas av FAR. Föreningen är en intresseförening som hjälper till att utveckla 
revisorsyrket och andra tillhörande verksamhetsområden genom rekommendationer, 
uttalanden, utbildning och annat yrkesstöd. FAR har utfärdat yrkesetiska regler för alla 
ledamöters verksamhet med alla slag av uppdrag, bland annat den goda revisorsseden.29

• Revisorsnämnden 
RN är en tillsynsmyndighet för auktoriserade och godkända revisorer samt registrerare 
revisionsbolag. Myndigheten har funnits sedan år 1995 och är underställt 
Justitiedepartementet. Målet för RN: s verksamhet är att tillgodose samhällets behov av 
kvalificerade och oberoende externa revisorer samt revisionsbolag. Myndigheten skall 
också säkerställa att revisionsbolagen bedriver en revisionsverksamhet av hög kvalitet 
och följer etiska regler. Förutom Revisorslagen (RevL) (2001:833) tillämpar RN bland 
annat förordningen (1995:665) om revisorer som innehåller bestämmelser om utbildning, 
examination, och godkännanden/auktorisation av revisorer.30

• RS –Revisionsstandard i Sverige 
Sedan den 1 januari år 2004 ska RS tillämpas vid revision av ett företags årsredovisning, 
bokföring samt företagsledningens förvaltning. Dessutom skall den tillämpas vid andra 
ekonomiska rapporter. RS baseras på de internationella revisionsstandarderna 
International Statements on Auditing (ISA) som ges ut av International Federation of 
Accountants (IFAC). Anpassningar har gjorts med hänsyn till den svenska lagstiftningen. 
31

 
                                                 
29 www.far.se  
30 www.revisorsnamnden.se  
31 FAR, 2004 
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3.2 Revisorns roll 
Vem som helst får kalla sig revisor, men inte godkänd- eller en auktoriserad revisor 
eftersom detta är skyddade titlar. Samtliga svenska aktiebolag måste antingen ha en 
godkänd eller en auktoriserad revisor. Revisorns uppgift är att förstå och sätta sig in i 
företaget och dess verksamhet, det vill säga att planera, därefter granska och slutligen 
rapportera om företagets årsredovisning, bokföring samt förvaltning. Detta är ett arbete 
som ska följa god revisionssed samtidigt som god revisorssed måste beaktas.32

 
Rekommendationer om revisorns arbetsuppgifter ges ut av FAR och benämns 
revisionsprocess. Revisionsprocessen består i huvudsak av tre faser, vilka presenteras 
nedan.33

• Planering 
Planeringen är en viktig del i en revisors arbete och varje revision måste planeras noga. 
Genom att skaffa sig god information och kännedom om företagets verksamhet, bransch, 
datasystem och de rutiner som företaget har, gör att revisorn kan skaffa sig ett urval av 
vad som ska granskas samt hur, när och av vem som ska granska den. Kunskap är alltså 
ett centralt begrepp inom planeringen. Det är väsentlighet och risk som styr urvalet. Det 
innebär att med hjälp av informationen så styrs granskningen mot områden där det 
förekommer störst risk för väsentliga fel. När revisorn har analyserat och granskat 
informationen samt bedömt risken och oegentligheterna gör han upp en övergripande 
revisionsplan. Revisionsplanen anger bland annat vilka område som ska granskas, vilka 
granskningsmetoder som ska användas och så vidare.34

• Granskning 
Revisionsplanen som görs under planeringsmomentet vägleder revisorns granskning i ett 
granskningsprogram. Programmet fungerar som en instruktion för de som ska utföra 
granskningen. Därigenom bestämmer revisorn vad som ska granskas och hur omfattande 
granskningen kommer att bli. Valet av granskningsmetod beror i högsta grad på hur 
pålitlig och kvalitativ internkontrollen är. Granskningen riktas in på områden där risken 
för fel är störst och därefter väljs bäst lämpade granskningsmetoder och vilka 
granskningsåtgärder som kan tänkas vara nödvändiga för att göra uttalanden i 
revisionsberättelsen. Det finns två olika typer av granskningsmetoder. Dessa är 
granskning av kontroller och substansgranskning. Revisorn använder sig ofta av en 
kombination av dessa två, men innan granskningen kan börja görs en bedömning av den 
interna kontrollen. Under arbetet är revisorn dessutom skyldig att föra god dokumentation 
på det som har granskats.35

 
 
 
 

                                                 
32 FAR, 2004 
33 Ibid. 
34 Ibid. 
35 Ibid. 
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Nedan följer en förklaring av granskningsmetoderna: 
 
1) Granskning av kontroller 
Inget internt kontrollsystem är fullständigt säkert utan det är upp till revisorn att bedöma 
och verifiera att internkontrollen fungerar väl. Detta kallas systemgranskning. Är 
internkontrollen väl så använder revisorn mera systemgranskning än substansgranskning i 
sitt arbete.36

 
2) Substansgranskning 
Eftersom det inte finns helt säkra kontrollsystem måste revisorn alltid göra en viss del 
substansgranskning. Med substansgranskning avses granskning av innehållet i olika 
resultat och balansräkningsposter, till exempel enskilda poster, inventering av lager och 
så vidare samt granskning i den löpande redovisningen eller i bokslutet. Posterna som 
revisorn väljer att granska kan väljas ut på tre olika sätt, antigen genom att ta stora och 
ovanliga poster eller att systematiskt granska var fjärde post eller bara ta några poster 
slumpmässigt. En del av substansgranskningen kan vara analytisk granskning. Med 
analytisk granskning menas analyser av trender, jämförelser av nyckeltal och så vidare. 
Under planeringsfasen gör revisorn också en sorts analytisk granskning, när han till 
exempel jämför det aktuella bolagets nyckeltal med andra företag i branschen.37

• Rapportering 
Allt som revisorn har gjort och iakttagit under arbetets gång skall dokumenteras. 
Dokumentationen ska innehålla vad som har granskats, hur granskningen har utförts, av 
vem och vilka slutsatser som har dragits. Dokumentationen blir ett slags bekräftelse på att 
revisorn har utfört sitt arbete och ger revisorn underlag för bedömningar och slutsatser i 
den slutliga rapporten. Både skriftliga och muntliga rapporter lämnas till 
företagsledningen så att de så snart som möjligt kan åtgärda de fel som eventuellt kan ha 
uppstått. I rapporten lämnar revisorn oftast förslag på hur man kan åtgärda felen. 
Dessutom skall revisorn vid väsentliga fel rapportera till VD eller styrelsen. En 
årsredovisning som innehåller allvarliga fel kan inte sägas uppfylla kraven på hur en 
årsredovisning skall se ut enligt bestämmelserna i Årsredovisningslagen (ÅRL) och detta 
måste framgå i revisionsberättelsen. Det slutliga målet vid en revision är att lämna en 
offentlig rapport, en revisionsberättelse. En ren revisionsberättelse utformas enligt 
standardutformningen. Revisionsberättelsen lämnas till styrelsen senast tre veckor före 
ordinarie stämma. I berättelsen tillstyrks eller avstyrks det bland annat att 
resultaträkningen och balansräkningen fastställts samt att vinsten disponerats enligt 
förvaltningsberättelsen.38

 

                                                 
36 FAR, 2004 
37 Ibid. 
38 Ibid. 
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3.3 Redovisningens seder 

• God revisorssed 
Begreppet God revisorssed är avsett att behandla de etiska reglerna för revision, där en 
viktig regel är att tillämpa god revisionssed39. Revisorn ska iaktta god revisorssed som 
allmän plikt. Denna bestämmelse är dessutom lämplig att följa inom andra områden i en 
revisors yrkesverksamhet, exempelvis närliggande uppdrag som förekommer inom ramen 
för revisorsyrkets utövande, som rådgivning, skattefrågor med mera.40  

• God redovisningssed 
God redovisningssed är normer för hur bokföring och bokslut samt finansiella rapporter 
ska genomföras 41 . Det är ett begrepp som ofta varierar mellan olika branscher. 
Uttalanden i redovisningsfrågor som görs av experter inom redovisningsområdet medför 
innebörden av begreppet. Näringslivets börskommitté samt FAR är två av de aktörer som 
genom sina rekommendationer har fått stort inflyttande i tolkningen av begreppet.42

 
När en bokföringsskyldig redovisar ska denne ta hänsyn till gällande lagar samt god 
redovisningssed. Lagarna som finns ger gott om utrymme för praxis i de olika 
redovisningssituationer som kan uppstå. Praxis kan dessutom, i vissa undantag, ha som 
uppgift att ge direktiv som är utformade efter lagens syfte i något ämne som inte besvaras 
i lagen.43

• God revisionssed 
Uttrycket god revisionssed är kort sagt god sed bland kunniga revisorer. I stort så handlar 
det om kunskap, erfarenhet samt professionellt omdöme. FAR har omarbetat RS och 
angivit vad som är god revisionssed. 44  Enligt aktiebolagslagen (ABL) ska revision 
utföras enligt god revisionssed och lagstiftaren låter revisorsorganisationerna formulera 
vad god revisionssed innebär. Förtroende, kompetens, oberoende och tystnadsplikt är 
några av hörnstenarna för att omvärlden ska kunna ha förtroende för revisorn.45

3.4 Kreativ redovisning 
Det finns en rad olika definitioner kring begreppet kreativ redovisning och här tänkte vi 
nämna ett par: 
 
”Processen att manipulera redovisningsinformationen genom att utnyttja kryphål i 
redovisningsreglerna samt att välja sådana metoder som omvandlar den finansiella 
redovisningen från vad den egentligen är till vad utvisaren vill visa.” 46

 
                                                 
39 Ibid. 
40 www.far.se  
41 FAR, 2004 
42 Ingblad, 1995 
43 Ibid. 
44 FAR, 2004 
45 www.far.se 
46 Naser, 1993 s. 26 
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”Kreativ redovisning är en handling som missleder eller gömmer företagets verkliga 
situation.” 47

 
Begreppet kreativ redovisning behandlar organisationer som tänjt på 
redovisningsrekommendationer, praxis och lagstiftning. Möjligheterna till alternativa 
redovisningssätt ökar i en alltmer komplicerad affärsvärld.48 Det finns två olika typer av 
kreativ redovisning, off- balance sheet financing (poster som borde finnas med i 
balansräkningen men som inte syns) samt window dressing (förskönad redovisning). 
Kreativ redovisning kan sträcka sig allt ifrån ett verkligt försök till att presentera en 
rättvisande bild, till en alltmer tveksam praxis av off- balance sheet financing och 
window dressing.49  
 
Sommaren år 2002 skrev FAR ett brev till Justitiedepartementet och vädjade om att ÅRL 
skulle ändras före år 2005 så att svenska företag kunde tillämpa så kallad True and Fair 
Override. Begreppet innebär, att i en del sällsynta fall låta redovisningen avvika från 
lagar och rekommendationer för att vid behov visa en mer rättvisande bild av företagets 
ekonomiska ställning. 50 Det finns två anledningar till att företag ska få avvika från redan 
angivna lagar och rekommendationer.  
 
Redovisningen bygger i helhet på Bokförinslagen (BFL) och ÅRL, Redovisningsrådets 
(RR) rekommendationer och BFN: s allmänna råd och när inte det räcker till hänvisas 
man till Interantional Accounting Standars Board (IASB).51 Men ibland saknas det lagar 
och rekommendationer för alla situationer och detta kan ge upphov till kreativ 
redovisning. En annan faktor som kan ge utrymme för kreativ redovisning är kravet på 
rättvisande bild som har införts i ÅRL 2 kap 3 §. 52  
 
”Balansräkningen, resultaträkningen och noterna skall upprättas som en helhet och ge 
en rättvisande bild av företagets ställning och resultat. Om det behövs för att en 
rättvisande bild skall ges, skall det lämnas tilläggsupplysningar. Om avvikelse görs från 
vad som följer från allämna råd eller rekommendationer från normgivande organ skall 
upplysning om detta och om skälen för avvikelsen lämnas i en not.” 53

 
Paragrafen tillåter alltså att man kan frångå redovisningsrekommendationer om det anses 
nödvändigt för att visa en rättvisande bild. Detta innebär att kravet om rättvisande bild är 
en over-riding regel. 54  Alltså att företag kan avvika från allämna råd och 
rekommendationer för att visa en rättvisare bild men inte avvika från en lagregel.  
 

                                                 
47 Schilit, 1993 s. 103 
48 Gröjer, 2002 
49 Naser, 1993 
50 Holmquist, 2002 
51 Andersson, 2002 
52 Ibid. 
53 ÅRL 2 kap 3 §  
54 Holmquist, 2002 
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I flera olika sammanhang då bokföringsskandaler har avslöjats har termen ”kreativ 
redovisning” förekommit. I de större fallen har kreativ redovisning resulterat i brottsligt 
agerande.55

3.4.1 Skandalerna 
Det ökade intresset för revisorns roll i redovisningen beror delvis på de senaste årens 
redovisningsskandaler i USA och Europa, såsom Enron och Parmalat.56 I samband med 
skandalerna har det riktats kritik mot revisorerna att redovisningen godkänts och i fallet 
Enron gick det så långt att revisionsbyrån Arthur & Andersen Consulting gick i konkurs. 
Trots att det är företagsledningen som upprättar och ansvarar för redovisningen så är 
revisorn skyldig att granska och bedöma materialet för att kontrollera dess tillförlitlighet. 
Därmed borde revisorerna ha sagt ifrån när företagsledningen i Enron bland annat 
redovisade lån som ett kassaflöde från verksamheten. 57  I Enronfallet förekom ett 
samarbete mellan revisionsbyrån Arthur & Andersen Consulting och företaget. År 2001 
var alltså Enron tvunget att tillkännage sina undanhållna skulder vilket medförde att den 
högt värderade aktien rasade, detta resulterade i att företaget gick i konkurs. I och med 
denna händelse tappade investerarna förtroendet för marknaden och för de finansiella 
rapporter som utges av företagen, som ligger till grund för investerarnas beslut.58

 
I Skandiaskandalen undanhöll revisorerna viktig information om ett bonusprogram som 
blev för dyrt och som kom att kosta aktieägarna nästan en miljard kronor. Detta trots att 
det fanns en maximal gräns som innebar att programmet högst fick kosta 300 miljoner 
kronor. En annan fråga som har diskuterats i och med Skandiaskandalen är hur 
revisorerna kunde förbise att försäljningen av dotterbolaget Skandia Livs 
kapitalförvaltning var otillåten vinstutdelning från livbolaget till dotterbolaget.59  

3.5 Internkontroll 
ABL har föreskrifter om internkontroll och avser att behandla hur ansvarsfördelningen 
och arbetsfördelningen är uppbyggd och fungerar inom ett företag. FAR definierar 
begreppet: 
 
”Kontrollen över bokföringen, medelsförvaltningen och bolagets ekonomiska 
förhållanden i övrigt omfattar de delar av bolagets organisation och rutiner som 
säkerställer: 
 

• Att redovisningen blir riktig och fullständig samt, 
• Att bolagets resurser är inom ramen för ABL, bolagsordning och eventuella 

bolagsstämmodirektiv disponeras endast i enlighet med styrelsens och VD: s 
intentioner.” 60 

 
                                                 
55 Hallsenius, 2002 
56www.ap1.se 
57www.analyskritik.press.se 
58 Cullinan, 2004 
59 Olsson, 2004 
60 FAR, 2004 s. 27- 28 
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För att få en god internkontroll måste ett urval av allmänna kontroller som till exempel 
ansvarsfördelning och arbetsfördelning, skydd mot åtkomst från obehöriga av register 
och olika kontrollmoment inlagda i system och rutiner. Ansvarsfördelning och 
arbetsfördelning pekar på att ingen person ensam ska kunna handlägga ett ärende genom 
en hel transaktionskedja. Dessutom ska det arbete som utförs av en avdelning eller en 
viss befattningshavare bli föremål för en oberoende kontroll av någon om detta är möjligt. 
Rutinorienterade kontroller utgörs av manuellt utförda kontroller, programmerade 
kontroller eller genom en kombination av dessa. Denna kontroll ska sträva att nå upp till 
att säkerställa att transaktionskedjan är korrekt samt att endast godkända transaktioner 
behandlas.61

 
En tanke bakom internkontroll är att den ska minska risken för att avsiktliga och 
oavsiktliga fel i det dagliga arbetet uppstår och förorsakar förluster för företaget. Den 
interna kontrollen kan variera mellan olika företag beroende på företagets storlek och 
verksamhet, möjligheterna för företagets ledning att utföra personlig kontroll, graden av 
IT- stöd, verksamhetens geografiska spridning samt andra faktorer.62

 
Begreppet internkontroll är något diffust vilket har lett till att internationella definitioner 
har framtagits. I USA har COSO- definitionen tagits fram och enligt denna så delas den 
interna kontrollen in i fem delar; kontrollmiljö, riskbedömning, kontrollåtgärder, 
information och kommunikation samt övervakning och uppföljning. När revisorn ska 
utföra sitt arbete så gör denne en översiktlig genomgång av dessa fem delar inom de 
områden som bedöms vara intressanta att granska.63

 
Svenska koden har utarbetats av den så kallade ”kodgruppen” som tillsattes under hösten 
år 2003. Den slutgiltiga koden presenterades sedan i december år 2004 och gäller idag för 
samtliga svenska företag på A- listan och för svenska företag på O- listan som har ett 
marknadsvärde som överskrider tre miljarder kronor. Koden ska tillämpas så fort som 
möjligt efter den 1 juli år 2005, men senast inför bolagsstämman år 2006. Denna 
bestämmelse innehåller normer för hur ett bolag ska styras, men det ses endast som ett 
komplement till den redan gällande lagstiftningen på området.64  
 
Internkontroll tas upp i koden, men dock endast i ett kort stycke där det står: 
 
”Styrelsen ansvarar för bolagets interna kontroll, vars övergripande syfte är att skydda 
ägarnas investering och bolagets tillgångar” vidare förklaras det ”att styrelsen ska se till 
att bolaget har god internkontroll och fortlöpande hålla sig informerad om och utvärdera 
hur bolagets system för internkontroll fungerar.”  65

 
En rapport ska utarbetas av styrelsen som ska förklara hur kontrollen fungerar och är 
organiserad och därefter granskas av företagets revisor. Aktörer på marknader anser dock 

                                                 
61 FAR, 2004 
62 Ibid. 
63 Ibid. 
64 Rundfelt, 2006 
65 Rundfelt, 2006 s. 15 
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att detta inte är tillräckligt och FAR håller nu på att ta fram ett nytt förslag till 
rekommendation för granskning av styrelserapporten om internkontroll. I det nya 
förslaget ska revisorn uttala en egenuppfattning.66

 
”Jag tror inte de som skrev koden förstod vad som krävs (för granskning av en rapport). 
Bolag och styrelser vill inte skriva på något som de inte vet vad det är. Och det vill inte 
heller revisorer. Många bolag har betydande andel utländska ägare som fäster stor vikt 
vid en fungerande internkontroll. Detta för att minimera risktagandet i stort.”  67

 
Citatet ovan kommer från Tommy Mårtensson som är auktoriserad revisor på Deloitte i 
Stockholm.  
 
Vissa företag har anställt en internrevisor som genomför en revision av företaget som inte 
är oberoende eftersom denna revisor arbetar på företagsledningens uppdrag med att 
kontrollera företagets verksamhet och effektivitet. Granskningen som internrevisorerna 
genomfört kan sedan användas av de godkända och auktoriserade revisorerna. För att bli 
internrevisor finns inga formella krav på utbildning eller erfarenhet men många som 
jobbar inom yrket har höga kvalifikationer. 68

3.6 Analysmodellen 
På 80-talet tog IFAC sig an problemet med revisorers oberoende och arbetade med det 
som skulle bli ”Code of Ethics for Professional Accountants” där oberoendereglerna tar 
upp en viktig plats. Därefter fortsatte Fédération des Export Comptables Européens (FEE) 
utvecklingen inom området och publicerade år 1995 sitt policydokument ”Audit 
Independence and Objectivity” där analysmodellen presenterades för första gången. 
Sverige är det första landet i världen som har implementerat analysmodellen (se bilaga 
nr2) i sin lagstiftning och analysmodellen används av revisorer som ett hjälpmedel för att 
bibehålla oberoendet.69

3.6.1 Införandet av analysmodellen 
Analysmodellen infördes i Sverige den 1 januari år 2002 efter ett beslut från riksdagen 
den 23 november år 2001. Därmed blev Sverige först i Europa med att tillämpa denna 
modell.70 Analysmodellen är framtagen med utgångspunkt i RevL 21 § och ska användas 
som en del i processen som sker vid ingången av ett nytt uppdrag eller när en ny 
omständighet uppstår.71 Syftet med analysmodellen var att skapa gemensamma regler för 
hela EU.72

 
Enligt RevL ska en revisor utföra sina uppdrag som utgörs av revisionsverksamhet, med 
opartiskhet och självständighet samt vara objektiv i sina ställningstaganden. Vidare ska 

                                                 
66 Rundfelt, 2006 
67 Rundfelt, 2006 s. 15 
68 www.far.se  
69 Holm, 2000 
70 Johansson, 2002 
71 FAR, 2002 
72 Johansson, 2002 
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revisionsverksamheten organiseras så att revisorns opartiskhet, självständighet och 
objektivitet fastställs.73 För att säkerställa detta ska revisorn inför varje nytt uppdrag eller 
när det uppstår nya omständigheter i befintliga uppdrag som kan påverka revisorns 
oberoende pröva sin opartiskhet, självständighet och objektivitet med hjälp av 
analysmodellen.74  
 
RevL 21 § menar också att syftet med den fortsatta analysen är att pröva om det i det 
enskilda fallet finns anledning att ifrågasätta revisorns opartiskhet eller självständighet. 
Om det skulle finnas omständigheter som skulle kunna rubba förtroendet men inte av 
sådan art att det finns anledning att ifrågasätta revisorns opartiskhet och självständighet 
behövs inga motåtgärder vidtas. Däremot måste revisorn dokumentera bedömningar av 
omständigheter som kan rubba förtroendet.75  

3.6.2 Analysmodellens tre steg 
Analysmodellen består alltså av tre steg: 1) identifiering av förtroendeskadliga 
förhållanden, 2) eliminering av förtroendeskadliga förhållanden, och 3) dokumentation 
(se bilaga nr3).76  

• Identifiering av förtroendeskadliga förhållanden 
Lagen talar om fem hot eller förtroenderubbande omständigheter. De fem hoten är:  
1) egenintressehot, 2) självgranskningshot, 3) partställningshot, 4) vänskapshot och  
5) skrämselhot.77  
 
 
1) Egenintressehot  
Revisorn eller någon annan i revisionsgruppen får inte ha några som helst direkta eller 
indirekta ekonomiska intressen i revisionsklienten. Egenintressehot uppstår om revisorn 
har affärsmässiga band till klienten i den omfattning, sedda i relationen till revisorns 
förhållande i övrigt, att de enligt reglerna påverkar förtroendet för revisorns opartiskhet 
och självständighet. Även affärsmässiga relationer med revisionsklienten utöver vad som 
gäller med revisionsuppdraget, exempelvis gemensamma projekt eller investeringar, 
borgen eller lån från revisorer får inte förekomma. Revisionsbyrån får heller inte stå i ett 
ekonomiskt beroendeförhållande till revisionsklienten. De får heller inte ha avtalat att 
arvodet ska relateras till företagets resultat. Detta gäller även om revisorn eller någon 
annan i revisorns omgivning kan komma att ta anställning hos revisionsklienten.78  
 
 
 
 
 

                                                 
73 Ibid. 
74 FAR, 2002 
75 SRS, 2002 
76 Ibid. 
77 Johansson, 2002 
78 Johansson, 2002 
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2) Självgranskningshot 
Självgranskningshot uppstår om revisorn eller någon annan i revisionsverksamheten 
redan har tagit ställning i ett annat sammanhang i en liknande fråga. Exempelvis granska 
en fråga som revisor eller medarbetare tidigare medverkat i fristående rådgivning genom 
att ha hjälpt till med värdering exempelvis av en post i balansräkningen. Eller lämnat 
upplysningar om gällande regler eller rekommendationer och svarat på frågor om hur 
dessa ska tillämpas i en konkret situation. Rådgivningen ska dock vara av sådan 
komplicerad art att hot inte kan elimineras med enkla åtgärder, kan det inte det så uppstår 
ett självgranskningshot. De får heller inte tidigare ha haft en anställning hos klienten.79 
RevL grundregel att avsäga sig uppdrag gäller inte för självgranskningshot när enbart 
redovisningsrådgivning förekommer, det vill säga råd om hur klienten ska rätta fel och 
svagheter som påträffas vid revisionen. Det får ändå anses följa av god sed att revisorn 
även i sådana fall prövar vad självgranskningshotet kan innebära.80  
 
3) Partställningshot 
Om revisorn eller annan person i revisionsgruppen uppträder eller har uppträtt till stöd för 
eller emot klientens ståndpunkt i ekonomisk eller rättslig fråga där meningsskiljaktigheter 
eller intressemotsättningar råder så uppstår ett partställningshot. Till exempel agerat 
biträde för klienten gentemot skattemyndigheten eller ha deltagit i förhandlingar om 
förvärv/ försäljning av tillgångar.81  
 
4) Vänskapshot 
Detta hot uppstår om revisorn eller någon annan i revisionsgruppen har nära personliga 
relationer till klientföretagens ledning. Den nära personliga vänskapen kan yttra sig i 
mångåriga vänskapsband eller ofta genom återkommande sociala kontakter. Med ledning 
avses styrelse, VD, och andra ledande befattningsinnehavare. Någon av revisorns 
medhjälpare får heller inte ha haft ett uppdrag åt klienten i flera år. Inom EU är det 7 år 
som gäller.82  
 
5) Skrämselhot 
Skrämselhot uppstår om revisorn utsätts för något slag av påtryckningar, hot eller känner 
obehag inför klientens dominans eller av yttre påtryckningar och dessa är ägnade att inge 
revisorn obehag. Detta leder till att rubba förtroendet för revisorns förmåga till 
opartiskhet och självständighet.83  
 
Utöver dessa fem hotbilder finns en generalklausul.  Denna säger att revisorn ska avböja 
eller avsäga sig uppdrag om det trots att något av de preciserade hoten inte är uppfyllda 
men det föreligger något förhållande av sådan art att det kan rubba förtroendet för 
revisorns opartiskhet eller självständighet.84  

                                                 
79 Ibid. 
80 FAR, 2004 
81 Johansson, 2002 
82 Ibid. 
83 Johansson, 2002 
84 Ibid. 
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• Eliminering av förtroendeskadliga förhållanden 
En revisor måste inte avböja ett nytt uppdrag eller avgå från ett befintligt uppdrag om det 
finns omständigheter som utpräglat rubbar revisorns förtroende, men dessa går att bryta 
eller om det i det enskilda fallet är av sådan natur att det inte finns någon anledning att 
ifrågasätta revisorns opartiskhet eller självständighet. Detta gäller även för de 
omständigheter då revisorn redan har planerat och vidtagit sådana åtgärder att de farhågor 
som fanns redan har undanröjts så att revisorns opartiskhet och självständighet kan 
fastställas. Vilken eller vilka åtgärder som behövs beror på vilket hot som föreligger i den 
konkreta situationen. Desto större hotet är ju större kommer naturligtvis motåtgärderna 
behöva vara. Vilka slags åtgärder som kommer att räknas som tillräckliga kommer att 
prövas inom ramen för god revisorssed.85 I SRS (2002) beskrivs det att motåtgärder inte 
behöver vara mer omfattande än vad som krävs för att en rimlig nivå ska uppnås. Det 
finns tre typer av åtgärder som kan vidtas för att säkerställa förtroendet för revisorns 
opartiskhet och självständighet. Dessa är informativa åtgärder, byråinterna åtgärder och 
externa åtgärder. Informativa åtgärder anses vara tillräckliga i enklare fall till exempel för 
att balansera självgranskningshotet. Byråinterna åtgärder så som interna 
kvalitetssäkringssystem kan vara tillräckliga i de fall förtroenderisken är större, men den 
framstår fortfarande som mindre allvarlig. Externa åtgärder vidtas i sådana situationer då 
de interna åtgärderna anses vara otillräckliga.86

• Dokumentation 
Dokumentation innebär att revisorn inför varje nytt uppdrag eller om nya omständigheter 
uppstår i ett befintligt uppdrag så ska revisorn dokumentera de överväganden som har 
gjorts vid analysen. RevL säger att revisorer och registrerade revisionsbolag ska 
dokumentera sina uppdrag i revisionsverksamheten. Dokumentationen ska innehålla 
sådan information som anses vara väsentlig för revisorns arbete, samt att dennes 
opartiskhet och självständighet ska kunna bedömas i efterhand. Det som ska ingå i 
dokumentationen är alltså de förtroenderubbande omständigheter som har identifierats 
samt vilka åtgärder som har vidtagits för att eliminera eller neutralisera dessa 
förtroendehot. 87  Det finns dock undantag från kravet om dokumentation exempelvis 
fristående rådgivning vid enklare frågor. Med detta menas rådgivning som har liten 
omfattning och som inte kräver planering, utredning, efterarbete eller någon uppföljning 
från rådgivarens sida.88  

3.7 Oberoende 
Begreppet oberoende betyder enligt en ordbok bland annat att någon ska vara självständig 
i förhållande till någon annan, inte styrd av något eller någon, fri, självständig.89  
 
Det har visat sig att revisorernas oberoende är ett svårtolkat begrepp med många olika 
uppfattningar om dess egentliga betydelse. Enligt Mats Fredricson, ordförande för FAR, 
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behövs en mer allmängiltig definition samt tydlighet kring vad begreppet innefattar. 
Vidare menar Fredricson att oberoende inte är ett lämpligt ordval i sammanhanget då 
människor aldrig är helt oberoende av varandra.90

 
Det finns krav på revisorns oberoende som bland annat reglerats i god revisorssed, där 
etiska regler har fastställs av FAR. I FAR: s yrkesetiska regler står bland annat att det är 
av stor vikt att varje revisor förstår innebörden av begreppet oberoende. Likaså 
poängteras vikten av en gemensam tolkning av begreppet revisorers oberoende. Revisorn 
skall inför varje uppdrag i revisionsverksamheten pröva om det finns omständigheter som 
kan rubba förtroendet för hans eller hennes opartiskhet. Enligt FAR innebär oberoende att 
revisorn skall utföra sina revisionsuppdrag med opartiskhet och självständighet samt att 
vara objektiv i sina ställningstaganden.91   
 
Oberoenderegeln tillsammans med kravet på tystnadsplikt och kompetens är grunden för 
att skapa ett förtroende för revisorns arbete. Det är av yttersta vikt att samtliga 
intressenter i företaget och företagsledningen har förtroende för revisorn. Om 
företagsledningen exempelvis saknar förtroende för revisorn så finns risken att revisorn 
inte får tillgång till all nödvändig information från företaget som behövs vid en revision. 
En sådan situation bör undvikas för att kunna ge korrekt information till intressenterna. 
Revisorns oberoende är således ett medel för att garantera revisionens kvalitet. 92  
Revisorn måste alltså vara oberoende och den som förlitar sig på revisorn skall kunna 
känna sig säker på att denne inte har andra intressen än att göra en felfri revision.93

3.7.1 Faktiskt och Synbart oberoende 
Det talas om objektivitet och självständighet vilket handlar om två olika slags oberoende. 
Detta gör att revisorernas oberoende delas in i faktiskt och synbart. FAR definierar de 
båda formerna av oberoende som följer:94

 
”Faktiskt oberoende: Det sinnestillstånd som tillåter en individ att ha en åsikt som inte 
äventyras av influenser som påverkar det yrkesmässiga omdömet samt att agera med 
integritet, opartiskhet samt professionell skepticism.”  95

 
”Synbart oberoende: Att undvika sådana förhållanden och omständigheter som är så 
betydelsefulla att en kunnig och omdömesgill person med insikt om alla relevanta 
omständigheter, inklusive vidtagna motåtgärder, skulle anta att integriteten, 
objektiviteten eller den professionella skepticismen hos ett revisionsföretag, eller en 
person i ett utlåtandeteam, äventyras.”  96

 

                                                 
90 Holmquist, 2001 
91 FAR, 2004 
92 Moberg, 2003 
93 FAR, 2002 
94 FAR, 2004 
95 FAR, 2004 sid. 457 
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Enligt Diamant är faktiskt oberoende revisorns attityd till sina uppdrag. Det som skall 
vara opåverkat är revisorns moral och heder. Bedömningen är således inriktad på 
revisorns egen syn på sitt förhållningssätt till det enskilda uppdraget. Eftersom det 
faktiska oberoendet är en handlingsnorm riktad mot revisorns egen uppfattning om sin 
förmåga att utföra sitt uppdrag på ett tillfredställande sätt, så räcker det inte med att 
revisorn agerar på ett oberoende sätt. Det finns krav på revisorn att oberoendet ska vara 
såväl faktiskt och synbart. Revisorn ska ge trovärdighet åt den granskande informationen, 
det är en förutsättning att denne uppfattas som oberoende, alltså synbart oberoende. Det 
skapas ett förtroende för revisorerna och den information som de ger. I och med detta 
förtroende så är syftet med revisionen uppfyllt, för det är förtroende som revisorn säljer. 
Vidare menar Diamant att det synbara oberoendet är en konsekvens av svårigheten att 
bedöma den enskilde revisorns ställning gentemot klienten. Det synbara oberoendet är 
således betydligt svårare att påverka och därmed har krav på yttre kriterier på oberoende 
ställts upp.97 Gunnar Widhagen, FAR: s representant i RN, ger som exempel en revisor 
som på bolagsstämman hos ett klientföretag skämtar och skrattar tillsammans med 
styrelsen och att det kan uppfattas som en relation som strider mot 
oberoenderegleringen.98  
 
De två oberoendeformerna faktiskt och synbart har ytterligare ett viktigt samband. Det är 
att oberoendet eller graden av oberoende inte kan kvantifieras. Det innebär att reglerna 
inte bara skall säkra oberoendet, utan också hur revisorn ska behålla sitt oberoende. 99

3.8 Tystnadsplikt 
En revisor har i sitt yrke tystnadsplikt. Detta innebär att den information som en revisor 
får ta del av när han reviderar ett företag inte får föras vidare till utomstående parter. 
Tystnadsplikten gäller även efter att uppdraget har upphört. Lagen om revisorns 
tystnadsplikt implementerades först år 1975 i Aktiebolagslagen.100

 
"En revisor får inte till en enskild aktieägare eller utomstående obehörigen lämna 
upplysningar om sådana bolagets angelägenheter som han får kännedom om när han 
fullgör sitt uppdrag, om det kan vara till skada för bolaget." 101  
 
I Revisorslagen 26 § som innehåller bestämmelser om revisorernas verksamhet berörs 
tystnadsplikten. 
 
"En revisor får inte, till fördel för sig själv eller till skada eller nytta för annan, använda 
uppgifter som han har erhållit i sin yrkesutövning. Han får inte heller obehörigen röja 
sådana uppgifter." 102

 
En revisor som bryter mot tystnadsplikten kan enligt lagen dömas till  böter och fängelse. 
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FAR har angivit fem etikregler som ingår i god revisorssed, en av dessa regler är 
tystnadsplikt.103

 
”En ledamot får inte röja sådana sakförhållanden eller upplysningar för utomstående 
som han eller hon fått kännedom om under sitt arbete, om han eller hon inte har 
upplysningsplikt enligt lag eller behörigt tillstånd. Ledamoten får inte heller utnyttja 
vetskapen om sådana förhållanden eller upplysningar på ett sätt som är till fördel för 
honom eller henne själv eller till skada eller nytta för någon annan.”  104

 
Tystnadsplikt är en grundläggande förutsättning för att en revisor skall kunna utföra sitt 
arbete. Revisorn får i sitt arbete god kännedom och känslig information om företaget, 
branschen, ledningen med mera. För att företaget där revisorn är vald skall kunna lämna 
ut information som underlättar revisionen måste revisorn ha tystnadsplikt. Revisorn har 
dessutom enligt lag rätt att kräva upplysningar och tillgång till hemliga handlingar för att 
kunna utföra revisionen på ett korrekt sätt. Styrelsen/ informationslämnaren vet att 
revisorn har ett skadeståndsansvar gentemot företaget och dess aktieägare, av det skälet 
kan känslig information lämnas ut så att revisorn kan fullfölja sitt uppdrag.105 Det får inte 
finnas en misstanke om att revisorn för vidare känslig information. Detta skulle kunna 
leda till att revisorn inte får tillgång till nödvändig information även om revisorn enligt 
lagen har rätt till det. Revisionsplikten skulle inte helt gå att uppfylla om inte 
tystnadsplikten var lagstadgad. Det enda som revisorn får berätta för utomstående är det 
som han tar upp i revisionsberättelsen.106

3.8.1 Upplysningsplikt och anmälningsplikt 
Tystnadsplikten är en av revisors huvudregler, men plikten till tystnad är inte absolut. 
Revisorn får endast bryta tystnadsplikten då upplysningsplikten och anmälningsplikten 
kräver detta. Till exempel har revisorn alltid rätt att närvara vid en bolagsstämma och är 
skyldig att lämna upplysningar under förutsättning att det inte skadar företaget.  
I RevL 36 § uttrycks upplysningsplikten, till exempel är det inte endast mot 
bolagsstämman som revisorn har upplysningsskyldighet utan även till medrevisor, 
moderbolagsrevisorer, ny revisor, särskild granskare, lekmannarevisor och 
konkursförvaltare.107  
 
Det andra undantaget då tystnadsplikten inte är absolut är vid anmälningsplikt. År 1998 
lämnades förslag på ändringar i ABL 1998: 760. Det nya förslaget var att revisorer skulle 
ha skyldighet att anmäla vid misstanke om brott. Förslaget accepterades och den nya 
lagen om anmälningsplikt trädde i kraft den 1 januari år 1999.  Lagens förändringar 
innebär kortfattat att revisorn utan skäligt dröjsmål ska informera styrelsen om revisorn 
kan misstänka att VD eller styrelseledamot gjort sig skyldiga till brott.108 Exempel på 
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brott som kan ha begåtts är bokföringsbrott, skattebrott, förskingring eller bedrägeri109. 
Misstänker revisorn att skadan inte kommer eller kan åtgärdas kan han göra en direkt 
anmälan till åklagare. Två veckor efter att revisorn underättat styrelsen skall han lämna 
sitt uppdrag och avgå. Dessutom skall en anmälan lämnas till Patent och 
registreringsverket (PRV). I anmälan skall han till åklagaren redogöra under vilka 
omständigheter han grundar sin misstanke.110

 
I Balans tas det upp flera anledningar till att revisorer väntar med att anmäla vid 
misstanke. Bland annat arbetar de med företag i drift och behöver därför ta hänsyn till att 
intressenter och företaget inte skadas av en anmälan som inte leder till fällande dom. 
Revisorer håller hårt på tystnadsplikten och de lämnar endast en oren revisionsberättelse 
om de är helt säkra på sin sak. En oro över att en anmälan kan läggas ner och medföra att 
revisorn förlorar en klient och försämrar sitt anseende eller blir stämda präglar revisorers 
vardag. 111

 
Det finns också en risk för revisorn med att dröja med en anmälan. Revisorn riskerar att 
bli stämd av konkursboets fordringsägare ifall företaget går i konkurs. Dessa har nu enligt 
lagen lättare att hävda att skadan varit lindrigare om revisorn vid låg brottsmisstanke 
hade lämnat en anmälan.112  
 
Införandet av anmälningsplikten väckte många känslor hos revisorer, man ville inte 
uppfattas som polis och detta skulle också kunna påverka förtroendet mellan revisorn och 
klienten menade revisorerna. I Balans tar man upp svårigheten för revisorn att avgöra när 
man ska anmäla vid misstanke och säger vidare att revisorn kan dra sig för att anmäla vid 
en låg grad av misstanke. Revisorerna ska inte vara rädda för att tidigt ta kontakt med en 
ekoåklagare. Eko- myndigheterna påpekar att man inte alltid behöver göra en formell 
anmälan, man kan vara anonym om vilket företag man reviderar men ändå diskutera 
kring misstankarna för att på det sättet hålla fast vid tystnadsplikten. 113  
Innan anmälningsplikten infördes stoppade revisorns tystnadsplikt honom att självmant 
anmäla till åklagare vid misstanke om brott. Innan lagändringen kunde en revisor vid 
misstanke om brott lämna påpekanden och erinringar för att rätta till oegentligheter. 
Revisorns möjligheter till att göra anmärkningar i revisionsberättelsen sågs inte heller 
som nåt starkt medel vid förebyggandet av oegentligheter.114 (Se bilaga 4 för att se hur 
revisorn går till väga vid misstanke om brott.)  

3.9 RS 320 Väsentlighet och risk 
I FAR (2004) skrivs det att revisorn ska med en professionell och skeptisk inställning 
planera, granska, bedöma och uttala sig om årsredovisningen, bokföringen och 
förvaltningen av företaget.115  

                                                 
109 Vad gör revisorn vid misstanke om brott?, 1998 
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Bedömningen av väsentlighet och risk är en viktig del i planeringsmomentet. Det är här 
som revisorn gör en bedömning och styr mot områden där risken för väsentliga fel är som 
störst. Eftersom revisorn inte kan granska hela verksamheten gör han ett urval som 
baseras på insamlingen av informationen. För att revisorn skall kunna bedöma vad som är 
väsentligt är ofta individuellt och beror på revisorns tidigare erfarenheter och 
professionella omdöme. I RS 320 skriver man att informationen är väsentlig om 
uteslutandet eller en felaktighet av informationen kan tänkas påverka 
informationsanvändarens beslut som fattas med hjälp av just den informationen.116

 
Bedömningen av väsentlighet tillsammans med bedömningen av riskerna avgör hur 
mycket som ska granskas.  Analys av riskerna gör det lättare att styra mot svagheter i den 
interna kontrollen men också fel i årsredovisningen.  Det finns tre olika slags risker som 
revisorn måste bedöma, inneboende risk, kontrollrisk och upptäcktsrisk. Inneboende risk 
är den risk för att fel uppstår i redovisningen på grund av verksamheten. Exempel på 
sådana fel kan vara att företaget har tillgångar och skulder som kan vara svår bedömliga 
vid värdering. Kontrollrisk är risk för att fel inte upptäcks och tas omhand av företagets 
eget system för internkontroll. Kontrollrisken påverkas alltså av hur bra system för 
internkontroll företaget har. Om revisorn uppfattar båda dessa risker som höga, måste 
revisorn utvidga sin granskning. Risken att revisorn inte upptäcker väsentliga fel är den 
tredje risken som kallas för upptäcktsrisk.117

 
Förutom dessa tre risker finns det en revisionsrisk. Revisionsrisk är den risk som uppstår 
ifall revisorn gör ett felaktigt uttalande i revisionsberättelsen och påverkas av de tre ovan 
nämnda riskerna. Efter insamling av information och bedömning av väsentlighet och risk 
gör revisorn upp en revisionsplan. I revisionsplanen tar han till exempel upp vilka 
områden som granskningen ska inriktas på, vilka granskningsmetoder som ska användas 
och så vidare. 118 Detta illustreras i bilden på nästa sida. 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
116 FAR, 2004 
117 Ibid. 
118 Ibid. 
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Är inte revisionsplanen väl utarbetad kan väsentliga fel slinka igenom, är den för utarbetad kan 
små ointressanta avvikelser fastna istället. 119

 

3.10 RS 240 Oegentligheter och fel 
En av de viktigaste uppgifterna som revisorn har är att bedöma risken för oegentligheter 
och fel. De felen som är väsentliga för revisorn att granska är de felen som kan tänkas 
påverka företagets resultat och ställning till eller frågan om ansvarsfrihet. I RS 240 
definieras termen ”oegentlighet” som en avsiktlig handling av en eller flera personer i 
företagsledningen, bland de anställda eller hos en tredje part som resulterar i felaktig 
information i årsredovisningen.  Exempel på avsiktliga handlingar eller oegentligheter 
kan vara att bokföringen förfalskas, ändras eller manipuleras på något sätt, tillgångar 
förskingras, väsentliga transaktioner utelämnas eller helt enkelt sådana fel som att 
företaget tillämpar fel redovisningsprinciper. Termen ”fel” definieras enligt RS 240 som 
fel som finns i årsredovisningen men som inte är avsiktliga. Sådana fel kan exempelvis 
vara underliggande fel i bokföringen, fel på datasystemen eller helt enkelt att man 
tillämpar redovisningsprinciperna på ett felaktigt sätt.120  
 
Revisorns uppgift är inte att endast försöka upptäcka fel utan med sin granskning ska han 
bland annat kvalitetssäkra informationen som finns i årsredovisningen (ge en rättvisande 
bild av företaget), skapa förtroende för företagens förvaltning och ekonomiska 
rapportering och rapportera i revisionsberättelsen och till det aktuella bolaget. 121  
Eftersom företagsledningen har den bästa kunskapen om företaget är det deras ansvar att 
                                                 
119 FAR, 2004 s 32 
120 FAR, 2004 
121 Precht, 2005 
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företaget har god internkontroll. God internkontroll minskar risken att oegentligheter och 
fel uppstår i redovisningen. Oftast uppstår det missförstånd kring ansvaret för 
oegentligheter och fel. Revisorn kan inte hållas ansvarig för de oegentligheter och fel som 
uppstår och som inte upptäcks. I Balans 2005 kan man läsa om att företag oftast förlitar 
sig helt på revisorn, att det är han som ska upptäcka fel. I RS 240 nämns en begränsning 
av revisionen, revisionen är ingen garanti för att alla oegentligheter upptäcks.122 Inte ens 
om revisorn skulle göra en hel granskning av företag skulle det vara någon garanti för att 
alla fel upptäcks det är inte säkert att alla transaktioner är inräknade.123  
 
Det som försvårar för revisorerna att upptäcka fel är när företagsledningen har satt sig 
över reglerna, så kallad management override of control.124 Det är en av anledningarna 
till att ekonomiska brott kan ske utan att de upptäckas125. En annan anledning till att man 
inte upptäcker de avsiktliga felen är att de är skickligt gjorda 126.  
 
Det är inte endast bristen på god interkontroll och en dominant företagsledning som kan 
öka risken för oegentligheter och fel utan även andra faktorer så som att företaget har en 
komplicerad företagsstruktur, ovanliga transaktioner som har en viktig påverkan på 
bolagets resultat, ofullständig bokföring osv.  Det finns egentligen inga säkra system eller 
interna kontroller som kan förebygga oegentligheter. 127

                                                 
122 FAR:s revisionskommitté, 2004 
123 FAR, 2004 
124 FAR:s revisionskommitté, 2004 
125 FAR, 2004 
126 www.far.se 
127 FAR, 2004 
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4. Empiri 
 
I följande kapitel kommer vi att presentera de intervjuer som vi genomfört med tre 
revisorer. Frågorna som vi har ställt till revisorerna har kopplats till den teori och syfte 
vi använt oss av. 
 

4.1 Revisorernas bakgrund: 
Revisor A 
Ragnar Kaiding är utbildad civilekonom från Lunds ekonomihögskola där han 
utexaminerades år 1970. Efter avslutade högskolestudier började han arbeta på 
skattemyndigheten. Där arbetade han i 14 år innan han började som revisor. Kaiding är 
numera auktoriserad revisor på KPMG i Karlstad. Han jobbar med små och medelstora 
företag. Arbetet består bland annat av att revidera, skatterådgivning och rådgivning med 
mera. Det största företaget han har haft hand om är Rolls Royce i Kristinehamn. 
 
Revisor B 
Carl-Åke Lundberg är auktoriserad revisor sedan 30 år tillbaka. Han läste till 
civilekonom med inriktningen Redovisning och Finansiering, som det kallades på den 
tiden. Innan han blev revisor arbetade han bland annat på Skattemyndigheten och 
Riksrevisionsverket. Han är idag anställd på ÖhrlingsPriceWaterhouseCoopers i Karlstad 
där hans inriktning inom revisionen är ägarledda småföretag. 
 
Revisor C 
Tomas Karlsson genomförde sin utbildning på Karlstads högskola, där han tog 
kandidatexamen på 160 poäng. Därefter började han arbeta med redovisning år1998 och 
är idag godkänd revisor på Ernst & Young i Karlstad. Han har specialiserat sig på att 
arbeta med små och medelstora företag. 

4.2 Respondenternas inställning till True and Fair Override: 
Revisor A 
Kaiding säger att rättvisande bild är ett svårt begrepp att definiera. Han säger att lagar 
inte bör frångås för att uppnå en mera rättvisande bild, men han tycker att reglerna och 
lagarna borde bli mer flexibla. Detta är inget problem som Kaiding har stött på och menar 
att det oftast är de större företagen som är i större behov av flexiblare lagstiftning. Han 
poängterar dock att det finns en risk med detta och det är att det skulle kunna bli ”anarki” 
bland företagen om reglerna och lagarna skulle bli för flexibla.  
 
Revisor B 
Lundberg tycker att de lagar och regler som finns är viktiga och att de måste följas. Han 
tror att det är de större företagen som har störst nytta av flexiblare lagar. Lagarna måste 
anpassas efter vekligheten och inte verkligheten efter lagarna säger Lundberg. Samtidigt 
tycker han att det behövs likadana lagar och regler för alla så att man lättare ska kunna 
jämföra företagen. 
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Revisor C 
När vi ställde frågan om inställningen till True and Fair Override, svarade Karlsson att en 
rättvisande bild alltid är viktigt. Dock menar han att han inte har tänkt på eller 
konfronterats med problemet, men att frågan är av mer betydande vikt i större 
börsnoterade företag som han själv inte arbetar med. 

4.3 Skillnaden mellan god- och dålig internkontroll: 
Revisor A 
Kaiding menar att det finns stora skillnader mellan företag som har god internkontroll 
och sämre. Har företagen god internkontroll så gör de bara stickprover för att bekräfta att 
siffrorna stämmer i till exempel faktureringsrutiner och diverse rutiner. Det blir då mera 
systemgranskning än substansgranskning. I mindre företag så är det dock mera 
substansgranskning som behövs och där går revisorerna mer in i detalj på varje post. 
Detta belyser han med följande citat: 
 
”Man kan inte ta något för givet, man måste alltid verifiera” 
 
Revisor B 
Lundberg säger att internkontrollen är viktig i företag. Dessutom menar han att om 
företaget har god internkontroll och det kan verifieras kan han lägga ner mindre tid på 
granskningen. Ett företag som sköter bokföring och papper snyggt och prydligt har oftast 
god internkontroll. Ett sätt att kontrollera den interna kontrollen säger han är att granska 
rutinerna, fungerar de kan han lägga ner mer tid på analytisk granskning. Upptäcker han 
att rutinerna inte fungerar väl så utför han mer substansgranskning. Kommer han till ett 
företag som inte riktigt har uppsikt över pappren och kvittona blir han mer uppmärksam 
på hur företagets interna system fungerar.  
 
Revisor C 
Karlsson menar att de flesta företag som han jobbat med har relativt bra internkontroll. 
Han poängterar dock att revisorer inte kan ta något för givet bara för att ett företag har 
bra internkontroll, då granskningen aldrig får genomföras på ett slarvigt sätt. På Ernst & 
Young säger Karlsson att de själva har god internkontroll, bland annat genom att 
revisorerna själva blir granskade av andra revisorsfirmor samt av Revisorsnämnden, detta 
kallas för kvalitetskontroller. 

4.4 Har ert arbete förändrats sedan införandet av Analysmodellen: 
Revisor A 
Vid analysmodellens införande så hade KPMG utbildningar kring detta. Efter införandet 
av analysmodellen så har Kaiding inte märkt några större skillnader jämfört med tidigare 
i arbetet men han betonar att det har blivit lite mer fokus på dessa frågor. Han säger att 
det kanske är så att revisorer tänker till en extra gång innan de skriver under dokumentet. 
Dessa frågor är något som de på byrån alltid har haft god marginal till. Det handlar om 
deras integritet och det är det de lever av, menar Kaiding. Skulle det uppstå några 
tveksamma situationer så tar han in en kollega som får gå igenom vad han har gjort och 
detta är då något som de alltid dokumenterar. Om det skulle vara något allvarligt som 
hotar revisorernas situation så får de helt enkelt lämna uppdraget. Något sådant är inget 
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som han har varit med om men han har blivit tillfrågad av grannar och släktingar och då 
har svaret alltid varit nej. Vid frågan om en klient hade en hållhake på honom så svarade 
Kaiding att om det skulle inträffa så får man skylla sig själv och avsäga sig sitt uppdrag. 
 
Revisor B 
Sedan införandet av analysmodellen har Lundbergs arbetsrutiner inte ändrats i grund och 
botten. Dokumentationen har kanske förfinats. Vidare anser han att analysmodellen är en 
dokumentation av revisorns inneboende skepticism, som revisor måste du alltid vara en 
aning misstänksam och inte tro att allt står rätt till. Revisorn är inte snäll, det viktiga är att 
det blir rätt. Släpper man igenom väsentliga fel en gång kan man råka ut för en 
granskning av Revisorsnämnden och riskera att förlora legitimationen, säger Lundberg. 
Han är rädd om sitt anseende. Han påpekar att han alltid har jobbat med analysmodellen 
även innan införandet. Enligt honom är jävsituationen besvärlig och säger att om jäv 
förekommer är man ingen revisor, då blir vi mer goda vänner. Ibland har det hänt att han 
har avböjt uppdrag på grund av jäv. En annan sak som Lundberg tycker är bra med 
utförligare dokumentation är att han kan kontrolleras av andra. På frågan om det behövs 
mer kontroller över revisorer svarar han ja, revisorer kan också göra fel. Detta betonas 
med följande citat: 
 
”Det är en trygghet att bli granskad, ingen vill ju göra fel!” 
 
En annan prövning som revisorer måste göra enligt analysmodellen är att pröva hotbilden 
mot sig. Han säger att man aldrig skall utsätta sig för situationer där till exempel kunden 
har hållhake på en. Utsätter man sig själv för en sådan situation bör man avgå i tid, 
uttrycker han sig. Lundberg poängterar att då hot förekommer är det ett tecken på att 
revisorn behövs. Ibland har han upplevt att kunden har blivit besviken på honom, men 
aldrig känt sig personligen hotad. 
 
Revisor C 
Karlsson anser att det har blivit vissa förändringar sedan införandet av modellen. Han 
menar att revisorer överlag blivit försiktigare med att göra konsultationer. Förr fick 
revisorerna dessutom granska sin egen årsredovisning, idag måste någon annan utföra det 
arbetet. Vid införandet av analysmodellen sa Ernst & Young upp alla jurister som de 
hade eftersom dessa i slutändan granskade sig själva. Däremot så har arbetet rent 
praktiskt sett inte förändrats mer än att revisorer idag måste fylla i mer blanketter, annars 
är de fem hotbilderna desamma. Om de skulle uppleva hot så kan de alltid vända sig till 
sina specialister i Stockholm för rådgivning och om hotbilden är alldeles för uppenbar så 
måste revisorn säga upp sig från sitt uppdrag. Vid tveksamhet till ett uppdrag kan de 
dessutom fråga en mer erfaren kollega som kanske har varit med om liknande fall om 
handledning eller att denne tar över uppdraget. 
 
Han har själv aldrig varit med om att en kund sysslat med oegentligheter för egen vinning. 
Om detta ämnade inträffa så skulle han ta en diskussion med den ansvarige som sedan 
skulle få kvitta det han har försummat i företaget mot sin egen lön eller som 
aktieutdelning så att skatten inkluderas. Om en av hans kunder skulle ha hotat honom så 
har han förhoppningsvis diskuterat det inträffade med en kollega innan det går för långt. 
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Skulle det vara så att någon hade en hållhake på honom för något han gjort fel så skulle 
han bli tvungen att stå sitt kast och skylla sig själv och avsäga sig sitt uppdrag.  

4.5 Är det svårt att behålla sitt oberoende: 
Revisor A 
Oberoendet är mycket viktigt och det är något som revisorer strävar efter att upprätthålla. 
Det är viktigt att hålla distans till klienten. Det gäller att passa sig så de inte ger för 
långtgående rådgivning. På frågan om han har känt sig påverkad säger svarar han ja på 
det sättet att företagarna inte vill att han ska lämna orena revisionsberättelser. Det är inte 
populärt att lämna orena revisionsberättelser. När han känner att de försöker påverka en 
så gäller det att stå på sig när det inträffar genom att känna yrkesstolthet. Han har lämnat 
orena revisions berättelser. I stora företag finns det oftast bättre rutiner än i små. 
Lämnandet av en oren revisionsberättelse får större konsekvenser i stora företag än i små 
eftersom stora ofta har fler intressenter. I de små företagen där ägaren är detsamma som 
företaget har de ofta intresse av att företaget ska framstå bättre än det egentligen är. 
 
Revisor B 
Oberoendet är a och o för Lundberg. För att upprätthålla sitt förtroende måste revisorn 
vara oberoende mot det som granskas och inte komma för nära sina klienter. En relation 
ska finnas i grunden. Lundberg säger att det är viktigt att lära känna företaget men inte 
företagaren för bra, gemensam semester är till exempel helt uteslutet för då bryts 
oberoendet direkt. Som revisor kan man inte utsätta sig för risken att bli vän med kunden, 
då riskeras både jobbet och vänskapen säger han. Han tycker att en hög integritet är 
viktigt i rollen som revisor, man kan inte gå kundens ärenden. Enligt honom skiljer sig 
relationerna till revisorn mellan stora och små företag. I större företag tror han att 
företagare inte till exempel är lika villiga att lyssna, lika villiga att ändra fel i 
årsredovisningen som kanske har upptäckts i efterhand, fel som kostar att ändra, medan i 
mindre företag gör de som revisorn säger, revisorn har en större roll. 
 
”Stora företag köper revision som de köper plåt, till lägsta pris till den och den kvaliteten 
så betalar man för det medan de små köper en relation, du är deras bästa vän” 
 
Vidare säger Lundberg att han måste ge mer av sig själv till de mindre företagen, mer 
rådgivning och anvisningar i samband med revisionen. De mindre företagen litar på 
revisorn till hundra procent. Det är vanligt med höga förväntningar på revisorn från 
kundens håll, kunden och samhället i stort tror att revisorn gör allt. Förr trodde kunden att 
revisorn bar ansvaret men nu framkommer det i revisionsberättelsen att det är 
företagsledningen som bär ansvaret. På frågan om revisorns oberoende påverkas av hur 
stor betydelse kunden är, svarar han på marginalen möjligtvis men inte i grund och botten. 
Revisorn får inte bli för beroende av sina kunder. 
 
Revisor C 
Relationer till klienter menar Karlsson att det är omöjligt att undvika, men att de hela 
tiden måste ha en professionell inställning och inte låta sig lockas. I dessa fall måste 
revisorn vara egoistisk annars ställer han sin titel och karriär på spel. Mutor ses som 
allvarliga brott och beloppet är viktigt vid muta och rör det sig om summor över 50 000- 
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100 000 kronor så ska det undersökas extra noga. Skulle mutan erhållas av en politiker 
för att ge företaget fördelar på olika politiska områden är brottet extra allvarligt. Karlsson 
menar att allt som berör stat och kommun är extra viktigt att ifrågasätta. Tystnadsplikten 
hålls hårt på, ett uppdrag kan diskuteras med kollegor om revisorn vill ha råd och tips 
men annars håller de hårt på tystnadsplikten. 
 
Av FAR: s nio yrkesetiska regler är det oberoendet och tystnadsplikten som är de 
viktigaste enligt vår revisor. Förtroendet mellan revisor och kund är det viktigaste de har 
inom sitt yrke. 

4.6 Är det svårt att ha tystnadsplikt samtidigt som ni har anmälningsplikt: 
Revisor A 
Detta är ett stort dilemma säger Kaiding. Han anser att det är svårt att bedöma var 
gränsen för brott går eftersom de inte är några jurister. Är det till exempel dålig kvalitet 
på bokföringen och han är osäker så kan han alltid ringa till åklagaren för rådgivning. För 
att han ska kunna anmäla ett brott så måste det vara en konkret sak. Upptäcker han ett fel 
så tar han upp det med ägaren först och sen försöker de rätta till det om det går och om 
det inte är för allvarligt. I regel så är den här typen av brott inget stort problem då 
Kaiding anser att det inte är så vanligt och att de flesta företagarna är ärliga och vill göra 
rätt för sig. Han har bara anmält en för brott. 
 
Revisor B 
För Lundberg är relationen mellan tystnads och upplysningsplikten en väldigt svår 
balansgång. Oftast håller han på tystnadsplikten. Hellre på tystnadsplikt än 
upplysningsplikt för då har han gjort sin plikt gentemot kunden, det är kunden som 
avlönar mig säger han. Han påpekar att förtroendet mellan honom och klienten är viktigt 
med detta citat: 
 
”Man kan inte arbeta i ett företag där förtroendet är brutet” 
 
Oftast håller han på tystnadsplikten tills det inte längre går och då måste han meddela att 
förtroendet är brutet. Samtidigt säger han att en kund aldrig får vara så betydelsefull att 
man inte anmäler vid misstanke om brott. Föreligger det en misstanke om brott ska 
revisorn avgå. Många revisorer är rädda att anmäla vid låg grad av brottsmisstanke, de 
kan ju bli skadeståndskyldiga om det skulle visa sig att de har haft fel. Som ansvarig 
revisor har man det yttersta ansvaret, är ensam i beslutet men indirekt är fler inblandade. 
Till exempel förs diskussioner med bland annat ekobrottsmyndigheten, åklagare och 
kollegor om huruvida man skall gå vidare med anmälan. Som revisor kan han vara orolig 
för revisionsbyråns och klientens ställning om företaget anmäls för brott. Om företag gör 
fel är det en allvarlig situation för honom som revisor. Vidare säger han att det kan leda 
till stora konsekvenser om man som revisor skriver orena revisionsberättelser. Felen 
måste vara väldigt väsentliga för att man ska skriva en oren revisionsberättelse. Vissa 
brott kan man inte ångra och rätta till, brottet är ju ändå gjort även om vi rättar till det. 
Han upplever att hans kunder inte gör stora medvetna fel, kunderna vill ju vara seriösa. 
Det är enligt Lundberg okunskapen som står bakom de flesta fel. Det bästa kunden vet är 
att få bekräftelse från skattemyndigheten om att allt står rätt till. 
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Revisor C 
Anmälningsplikten används nästan aldrig, eftersom brottet måste vara uppenbart för att 
de ska anmäla. Om oegentligheten inte skulle få en fällande dom så kan företagaren 
stämma revisionsbyrån, samtidigt som det kan skada det anmälda företaget helt i onödan. 
Vid misstanke om brott går revisorn till styrelsen om VD: n är den misstänkte och 
tvärtom. Skulle det däremot vara en ensam ägare så får revisorn vända sig till ägaren. 

4.7 Vilka fel är vanligast och hur går ni tillväga när ni upptäcker en 
oegentlighet av större mått: 
Revisor A 
Om Kaiding upptäcker fel så försöker han alltid få klienten att rätta till dem och det gör 
de i 99 % av fallen, annars får de en anmärkning i sin revisionsberättelse, men detta 
händer mycket sällan. Här är det mycket viktigt att kunna föra en bra dialog med sin 
klient, menar Kaiding. Poster som är viktiga att kolla är till exempel varulager och 
kundfordringar som är upptagna i balansräkningen och att de verkligen finns och att 
företaget kommer att få in hela beloppet. Detta är något som de brukar kolla någon 
månad efter balansdagen. Moms är även det mycket viktigt att kolla för annars så kopplas 
skattemyndigheten in. Fel som skattemyndigheten hittar och inte revisorerna kan bero på 
att revisorerna inte granskar allt och att de har en samlad bild över företagets ekonomi 
samt att de har längre tid på sig i sina granskningar. Ett exempel är att något som 
revisorer ska granska på en dag kanske skattemyndigheten lägger ner tre veckor på. De 
kan även göra kontantberäkningar och titta på om lönen de tar ut är rimlig och om de kan 
leva på den.  
 
Hos företagen förekommer båda typerna av fel, alltså medvetna och omedvetna fel. 
Ragnar menar att det mest är de omedvetna felen som förekommer. De vanligaste felen är 
tekniska fel till exempel felräkning på skatteavsättningar i bokslutet och aktiveringen av 
utvecklingskostnader. Vidare menar Kaiding att det ofta är så att företagaren har för 
dåliga kunskaper om hur det ska skötas. De fel som är svårast att upptäckta är dock de 
medvetna felen som företagsledningen väljer att göra. Detta för att dessa oftast är till för 
att vilseleda revisorerna i deras arbete och som klienten hoppas ska ge vinning för det 
egna företaget. Han nämner att de svåraste medvetna felen att upptäcka är när företaget 
väljer att lämna ut felaktiga uppgifter eller uppgifter som helt låtit bli att tas med. Ofta 
menar han att de försöker ”dressa” företagen vid försäljning genom att undanhålla sånt 
som normalt sett ska vara med. Vanligt är då att företagen försöker aktivera 
utvecklingsavgifterna för att öka sina tillgångar. Felen som företagarna gör är ofta av 
olika karaktär vilket belyses med detta citat: 
 
”Det finns hela skalan, alla varianter”. 
 
Revisor B 
Enligt Lundberg är revisionen aldrig 100 % säker. Det är inte syftet heller, det ska vara 
väsentligt rätt menar han.  Men däremot måste redovisningen vara 100 % säker, det kan 
bara vara rätt och fel. Revisionen har enligt honom en säkerhetsgrad på cirka 80 %. De 
svåraste felen att upptäcka är de som inte finns med i bokföringen. Vidare menar han att 
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det som finns i bokföringen kan man granska men inte det som inte finns med. Hans 
erfarenhet är att företag gör omedvetna fel, kunden vill göra rätt för sig, de utgår ifrån att 
de gör rätt för sig. Många kunder upplever att det är skönt att ha en kontrollant och få ett 
kvitto på att man har gjort rätt. Något som betonas med citatet: 
  
”Det är som att gå till tandläkaren och inte ha några hål” 
 
De medvetna felen är oftast svårast att upptäcka. Han tror att många av dem som ändå 
väljer att göra medvetna fel har hög utbildning och vet hur systemen fungerar. Vill de 
fuska så kan de. Även fast vi har gjort en bra planering, granskning, rapportering och 
bedömning är det inte helt säkert att vi upptäcker alla fel ändå. Företagare i de små 
företagen har sämre koll på systemen och med den slutsatsen är de då sämre på att fuska. 
I större företag är det enligt honom omöjligt för en enskild person att fuska, det är oftast 
flera inblandade i flera olika led, från grossist till slutkund. Kunskap om företaget är 
därför väldigt viktigt. Revisorns ansvar är att lära känna företagets starka och svaga sidor, 
om man ser någonting som sticker ut så granskar man det. Här spelar erfarenhet en viktig 
roll. Förskingringar är inte revisorns huvuduppgift. Uppgiften är att se till att 
balansräkningen är någorlunda rätt. En annan anledning till att revisorer inte upptäcker 
fel i större bolag är enligt honom att mycket försvinner i mängden.  
 
Revisor C 
Fel kan alla missa att upptäcka då granskning endast genomförs på cirka 10 % av det 
totala granskningsmaterialet. Om varulagret uppgår till 30 % eller mer av den totala 
balansräkningen så granskas den posten noga. Även offentliga utgifter granskas grundligt, 
exempel på sådana poster är moms och arbetsgivaravgifter. Om de upptäcker fel så har 
klienten fyra veckor på sig att rätta till felet. Klienterna ska alltid ges en chans att rätta till 
sina fel eftersom mycket kan lösas innan det går för långt. Enligt Karlsson gör de flesta 
företagsledare medvetna fel. Exempelvis så kan ju ägaren säga till en anställd på 
ekonomiavdelningen hur denne ska sköta ekonomin, givetvis så kommer den anställde då 
göra som chefen säger. 

4.8 Varför tror du att den senaste tidens uppmärksammade skandaler har 
inträffat: 
Revisor A 
Här tror Kaiding det finns många faktorer som styr. Tittar vi på Enronskandalen som 
exempel så försökte de tänja på lagen så långt de kunde. Revisorerna saknade troligtvis 
intuition och de kände sig kanske lite för styrda från företagsledning och tänjde reglerna 
till max. Enronskandalen berodde även mycket på de skumma lagarna som de har i USA 
samt att de hade för kreativa människor i företaget på viktiga poster. Det som hände med 
revisionsbyrån (Arthur & Andersen) i skandalen var att allmänheten tappade förtroendet 
för de helt och de gick i konkurs på bara ett par månader. Tilläggas ska att de hade över 
50 000 anställda. Svenska revisorer är rädda för att samma sak ska ske här. Därför har vi 
stora fackförsäkringar och ett stort skadeståndsansvar. Lika många och allvarliga 
skandaler som i USA har dock inte hänt här Sverige än, visst har de haft sina med, till 
exempel Skandia, men inte av samma karaktär och utfall. Här lägger revisorer numera 
mer vikt vid dokumentation och genom detta får de sig en tankeställare. Generellt sett så 
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har revisorer varit dåliga på att dokumentera det de har gjort, även om jobbet ofta är bra 
utfört. Med hänsyn till alla skandaler så har de skärpt till sig. Dokumentationen gör att 
det blir tyngre å jobba men det är viktigt eftersom det blir mer trovärdighet, menar 
Kaiding. I och med dessa skandaler så styrs granskningen till viss del åt det håll som 
skandalerna gällde. Det blir så att de kollar extra på de posterna. 
 
Revisor B 
Lundberg tror att skandalerna har bidragit till att det läggs mer fokus på intäkterna. I 
mindre företag är det ovanligt med skandaler. Enligt honom är balansräkningen riktig om 
resultaträkningen är riktig. Ibland händer det att poster bokförs fel. Är posterna rätt i 
resultaträkningen så blir det rätt i balansräkningen. En viktig sak som han påpekar är att 
vissa skandaler handlar mer om moralfrågor än om revisorsfrågor. Han tror inte heller att 
en revisor skulle blunda för fel som upptäcks. Den risken vill inte någon revisor utsätta 
sig för och mista sin licens. Som revisor vill man aldrig vara delaktig i skandaler, finns 
det fel så vill man hitta de. Upptäcker man oegentligheter under revisionens gång måste 
man förändra sin revision, planera om den och även göra om den. Lundberg menar att 
skandalerna kan bero på att: 
 
”En anledning till att skandalerna uppstår är att personerna som företräder de drabbade 
företagen har tappat fotfästet med verkligheten, girigheten har tagit över.” 
 
På frågan vad han tycker om standardisering av granskningen säger han att revisionen är 
en levande process, det kan blir farligt med för mycket standardiseringar. Men det finns 
poster som alltid granskas, till exempel poster som har med staten att göra, skatter. 
 
Revisor C 
De skandaler som har uppdagats i media under den senaste tiden beror till stor del på 
storleken på företagen, hade de inte varit av den storleken som de är så hade intresset 
kring dem inte varit lika stort. Revisorer blir påverkade på så sätt att de granskar de fel 
som uppmärksammats under skandalerna lite extra, annars påverkar det inte revisorerna 
nämnvärt. 
 
De företag som varit med om skandalerna blir givetvis utsatta för hårdare granskning och 
ledningens bonus blir ofta kontrollerade. Karlsson menar att revisorerna tittar på om 
ledningen försökt göra justeringar i redovisningen som innebär att de får ut sin bonus. 
Han poängterar återigen vikten av att föra bra dokumentation på genomfört arbete. En 
stor skillnad idag från förr är att revisorerna aldrig blev ifrågasatta förr, medan de idag 
ständigt blir utsatta för anklagelser och pressen på dem har ökat. Samtidigt så är det bra 
att det skrivs om skandalerna då de faktiskt sker och något måste göras för att få bukt 
med de problem som finns. 
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5. Analys 
 
I detta kapitel kommer vi att analysera vår empiriska undersökning och försöka 
sammankoppla det med vår studies referensram samt besvara vårt syfte.  
 
 
Revisorn har en svår uppgift, samtidigt som han måste vara nära sin klient måste han 
också hålla ett professionellt avstånd till sin uppdragsgivare. Grunderna för att skapa ett 
förtroende mellan revisorn och klienten är att han är oberoende, har tystnadsplikt och 
kompetens. Bland annat har det utvecklats yrkesetiska regler som ska hjälpa revisorn att 
utföra sitt arbete på ett yrkesmässigt sätt. Ett annat hjälpmedel som är till revisorns 
förfogande är införandet av analysmodellen som togs i bruk 1 januari år 2002. Denna 
modell är framtagen för att stärka revisorns oberoende samt att prova de fem hot som en 
revisor kan utsättas för. 
 
En av de nio yrkesetiska reglerna är tystnadsplikten. Tystnadsplikten innebär att den 
information som revisorn får ta del av under en revision inte får föras vidare. Klienten 
som har anlitat revisorn måste ha förtroendet för revisorn så att företaget kan lita på att de 
kan lämna ut betydelsefull information. Undantaget för tystnadsplikten är vid 
brottsmisstanke och då har revisorn anmälningsplikt. En försäkran som företaget har i fall 
revisorn bryter mot tystnadsplikten är att revisorn kan bli skadeståndskyldig och dömas 
antingen till böter eller till fängelse.  
 
Samtliga revisorer som vi har intervjuat tycker att det är en svår balansgång mellan 
tystnads - och anmälningsplikten. De upplever det som att det är svårt att bedöma var och 
när gränsen för brott går. En respondent påpekar att revisorer inte är några jurister och 
därmed saknar kunskap om var och när gränsen har överskridits. Vid osäkerhet om 
gränsen har överskridits så nämner våra respondenter att som ett medel för att ta reda på 
detta så kan kontakt tas med bland annat en åklagare för att få klarhet i situationen.  
 
Samtliga respondenter sa att de hellre håller på tystnadsplikten än anmälningsplikten. 
Anledningen till detta tror en av respondenterna är för att man vill bevara förtroendet 
mellan revisorn och klienten. Vidare menar han att om förtroendet är brutet så kan man 
inte längre arbeta för företaget och då ska uppdraget avsägas.  
 
Som vi nämnde tidigare tycker revisorerna att det är svårt att bedöma var och när gränsen 
för brott går. Revisorerna tycks vänta med att anmäla vid misstanke i ett tidigt skede, 
eftersom de är rädda att det kan medföra en stor skada dels för de själva, på grund av 
höga skadeståndskrav, och dels för företaget, om det skulle visa sig att de hade fel. 
Situationer som att till exempel en anmälan inte skulle leda till åtal är inget som 
revisorerna vill utsätta sig för i onödan.  
 
En uppfattning som vi har fått under arbetets gång är att revisorerna oftast hjälper till att 
åtgärda de fel som fortfarande kan åtgärdas. Är felet av sådan art att det betraktas som ett 
brott kan inga åtgärder hjälpa. Som en av respondenterna nämner så är ett brott ett brott, 
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det går inte att åtgärda utan måste anmälas. Vidare säger han att ingen klient får vara så 
betydelsefull så att man drar sig för att anmäla denne. Detta tolkar vi som att revisorn inte 
får vara för beroende av klienten, varken ekonomsikt eller på något annat sätt som skulle 
påverka revisorns anmälningsplikt.  
 
Intrycket var att revisorerna inte hade fullständig kunskap i de juridiska frågorna. Detta är 
ett stort dilemma om revisorerna inte vågar anmäla klienterna när de satt sig över 
regelverket. Vår uppfattning om revisorsyrket efter intervjuerna är den att revisorns 
professionella skepticism inte alltid infrias.  
 
Enligt studiens referensram finns det angivna tillvägagångssätt som revisorer skall följa 
vid anmälan om brott. Detta är något som alla våra respondenter bekräftar, att rutinerna 
följs i verkligheten   
 
Revisorerna hade en blandad uppfattning om de felen som görs är medvetna eller 
omedvetna. Två av respondenterna menar att de medvetna felen oftast är av liten 
betydelse för företaget som helhet och att det går att rätta till genom att föra en bra dialog 
med klienten. Dock så är de flesta felen omedvetna fel och de två respondenterna menar 
vidare att klienterna inte är några ”bovar”, de vill oftast göra rätt för sig. Den tredje 
respondenten hade en annan uppfattning om de felen som görs. Hans uppfattning är att de 
fel som görs är medvetna från klientens sida. Vidare säger han att det ger ett företag som 
vill ”fuska” en möjlighet att göra det. 
 
En revisor kan i sitt arbete inte granska alla poster och transaktioner. En väsentlig del 
väljs ut för granskning. Den mest väsentliga delen är den som i slutändan kan ha störst 
betydelse för företagets intressenter. Revisorerna påpekar dock att statliga poster alltid 
granskas och varulager, kundfordringar kontrolleras också väldigt noga. Eftersom 
revisorn inte granskar allt är det lätt att medvetna och omedvetna fel inte upptäcks i rätt 
tid. Samtliga respondenter nämner att en revisor aldrig kan ha rätt till 100 %, en tillägger 
att det finns någon form av säkerhetsgrad på cirka 80 %.  
 
En anledning till att alla fel inte upptäcks kan också bero på att alla företagets poster och 
transaktioner inte finns med i bokföringen och då blir det omöjligt för en revisor att 
överhuvudtaget kunna upptäcka dessa medvetna fel. En av revisorerna nämner att det är 
mycket viktigt att känna företaget och inte företagaren allt för väl. Risken för att företaget 
begår några större fel som inte upptäcks blir då mindre. Enligt våra respondenter så skulle 
en revisor aldrig ”blunda” för de fel som upptäcks på grund av att hans oberoende då 
skulle ifrågasättas. Vidare håller respondenterna med om att det inte är värt att sätta sin 
licens och sitt anseende på spel.    
 
Utifrån intervjuerna har vi fått uppfattningen om att företagaren/företagsledningen i små 
företag inte gör några större medvetna fel eftersom de saknar kunskaper i hur lagarna kan 
tänjas. Däremot så görs det mer medvetna fel i större företag eller rättare sagt utförs mer 
kreativ redovisning som gör det svårare för revisorerna att upptäcka fel. Vi tror att den 
kreativa redovisningen kan ha en stor betydelse kring skandalernas uppkomst. En annan 
uppfattning som vi har fått är att revisorer är helt beroende av den informationen som de 
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får ta del av. Vill företagaren undanhålla uppgifter till revisorn har han stora möjligheter 
till det och detta kan inte revisorn klandras för. Detta tror vi är vanligare i större företag 
eftersom de har kunskapen att utföra kreativ redovisning. 
 
Ett led i att motverka beroendeförhållande är framtagandet av analysmodellen. Modellen 
ska användas som en del i processen som sker vid ett nytt uppdrag eller när en ny 
omständighet uppstår. Detta är till för att stärka revisorns oberoende. Våra revisorer och 
vi anser inte att det har blivit någon större skillnad på revisorns arbete sedan införandet 
av analysmodellen. Detta grundar vi på att analysmodellens innehåll alltid har beaktats. 
Istället har de upplevt att det har riktats mer fokus kring modellen och då framför allt på 
dokumentationen. Generellt sett så tycker våra revisorer att dokumentationen förr var 
dålig, fast arbetet var bra utfört. Detta tror de kan hänga ihop med att revisorerna förr i 
tiden aldrig blev ifrågasatta, medan de idag ständigt blir utsatta för anklagelser och att 
pressen på dem har ökat. En av revisorerna nämner att dokumentationen gör att arbetet 
kan upplevas mer tidskrävande, men han påpekar att det är värt detta eftersom arbetet blir 
mer trovärdigt. Dokumentationen av modellen har även lett till att revisorer tänker till en 
extra gång innan den skrivs på. Att dokumentationen har förfinats ses som en trygghet för 
revisorn att han verkligen har utfört sitt arbete på ett korrekt sätt. 
 
I analysmodellen behandlas oberoendet och att vara oberoende betyder att man är 
självständig och inte är styrd av någon. I FAR finns det yrkesetiska regler som ställer 
krav på revisorns oberoende. Skulle förtroendet mellan parterna utebli så finns risken att 
revisorn inte får tillgång till all nödvändig information från företaget som behövs vid en 
revision. 
 
I alla möten mellan individer så uppstår det en relation och det är inget undantag för 
revisorn och klienten. Detta är något som alla tre påpekar men samtidigt betonar de hur 
viktigt det är att vara professionell i sitt yrke, att vara nära klienten samtidigt som man 
håller avstånd. Samtliga revisorer har i grunden samma åsikter om hur man behåller sitt 
oberoende, men framför det på olika sätt. En revisor påpekar att som revisor ska du känna 
yrkesstolthet och därmed inte låta dig påverkas av klientens påtryckningar och önskemål. 
En revisor måste hela tiden vara oberoende och ska tacka nej till uppdrag som kan leda 
till jävsituationer. Rubbas oberoendet genom att man blir för god vän med klienten, kan 
man mista både jobbet och vänskapen. Integriteten är något som en av våra respondenter 
värderar väldigt högt. En annan ser det mer som att man måste vara egoistisk och inte låta 
sig lockas med, för då sätts karriären på spel. 
 
Något annat som är viktigt att nämna är att en revisionsbyrå aldrig får bli för beroende av 
en enda klient, eftersom oberoendet då kan ifrågasättas, framför en revisor. Samtliga 
revisorer är överens om att det är en svår balansgång att bedöma var gränsen för 
långtgående konsultation går vilket vi till en viss del anser kan rubba oberoendet. En viss 
skillnad finns mellan stora och små företag. De mindre företagen är mer beroende av 
revisorn och hans rådgivning eftersom de oftast saknar den kunskap som finns i de större 
företagen, de större företagen har oftast en ekonomiavdelning. Vidare menar våra 
revisorer att orena revisionsberättelser har mindre betydelse i små företag, eftersom de 
inte orsakar lika stor skada.  
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Vi tror dock inte att en byrå skulle tacka nej till ett uppdrag som kanske skulle vara för 
stort för dem, på grund av den anledningen att de skulle bli för beroende. Att neka en stor 
klient skulle kunna vara skillnaden mellan vinst och förlust, samtidigt som ett ja även 
skulle kunna vara förödande för en mindre byrå om det inte skulle gå som beräknat. Om 
en revisor tappat sitt oberoende, vilket inte får ske, tror vi att det kan vara enklare för en 
revisor att ”blunda” för felen. Exempelvis kanske han tar en ny pärm om han först tar en 
med fel i och hoppas att den är rätt. 
 
Som vi nämnde ovan så är oberoendet bland det viktigaste i revisorns arbete. Oberoendet 
spelar en stor roll i plikten att upptäcka väsentliga fel. Företaget arbetar för att skapa så 
god internkontroll som möjligt för att minska risken så att avsiktliga och oavsiktliga fel i 
det dagliga arbetet inte uppstår. God internkontroll innebär kortfattat att företaget ska ta 
ansvar för att bokföringen, medelsförvaltningen och att andra rutiner fungerar väl. Det 
råder en stor skillnad mellan hur god den interna kontrollen är i de små och stora 
företagen uppgav respondenterna. Respondenterna är överens om att internkontrollen är 
en viktig del i processen att leda ett välmående företag. Våra revisorer var eniga om att 
små företag har mindre god interkontroll jämfört med stora företag. En av revisorerna 
påpekar att i mindre företag genomförs det mer substansgranskning. Samtliga var också 
eniga om att företag med god interkontroll underlättar deras granskning. Är 
internkontrollen dålig så kan det ta längre tid för revisorn att komma åt de väsentliga 
felen, han kanske inte hinner granska så mycket som han egentligen skulle behöva. Mer 
tid skulle innebära högre revisionsarvoden. Kan detta leda till att revisorn drar sig för att 
kräva mer tid och mer pengar och på det sättet begränsas granskningen, eller är företaget 
mindre villiga att betala för denna utökade granskning? 
 
Vi anser att kraven på internkontrollen borde bli hårdare i mindre företag för att på det 
sättet underlätta revisorns arbete. 
 
Revisorerna säger att med hänsyn till alla skandaler så har vi skärpt till oss med 
dokumentationen och är idag mycket mer noggrannare med att dokumentera det vi gör.   
Vidare säger en respondent att som revisor vill man aldrig vara delaktig i skandaler, utan 
finns det fel så vill man upptäcka dessa. En revisor tror att det är många faktorer som 
ligger bakom de i medierna uppmärksammade skandaler bland annat girighet. En annan 
poängterar att vissa skandaler kanske handlar mer om moralfrågor än om revisorfrågor. 
En till anledning som nämns kan vara storleken på företagen. Skandalerna skulle 
troligtvis inte få samma massmediala uppmärksamhet om det var små företag som hade 
begått ekonomiska brott än om det var ett stort företag. 
 
Som vi nämnde i ovan har större företag oftast bättre kunskap om hur systemen fungerar 
och detta instämmer två av revisorerna på. Kan det vara så att de är bättre på att utnyttja 
lagen kring rättvisande bild, att de hittar kryphål som kan användas till deras fördel, alltså 
helt enkelt en kreativare redovisning.  
 
En annan intressant sak som en revisor berör är att de medvetna felen eller den kreativa 
redovisningen i större företag inte kan utföras av en enda person. Det är oftast flera 
personer och i fler led som är inblandade.

 43



 Slutsats   

6. Slutsats 
 
Under detta avsnitt ska vi behandla svaren som vi fått på våra intervjuer och föra en 
diskussion kring denna. Vi ska försöka koppla vår studie till det syfte vi har. 
 
 
Anledningen till att fel kan uppstå under en revision är många och revisorerna har delade 
meningar på denna fråga. Fel kommer alltid att uppstå, men det finns olika komponenter 
som underlättar och minimerar risken för att fel och oegentligheter sker.  
 
En slutsats som vi har dragit är att våra respondenter är överens om att de hellre håller på 
tystnadsplikten än på anmälningsplikten. Detta beror på att de inte ser sina klienter som 
några ”bovar” utan tror att de flesta egentligen vill göra rätt för sig. Vidare kan man 
utifrån deras svar tolka att de inte vet när de ska anmäla samt att de inte verkar tycka att 
det är så nödvändigt att anmäla vid låg brottsmisstanke i ett tidigt skede. Ett annat 
dilemma med tystnadsplikt är att om revisorerna bryter den så rubbas förtroendet till 
klienten och det är något som de helst inte vill göra.  
 
Analysmodellen som infördes för att bland annat förstärka revisorns oberoende upplevs 
som något de alltid har arbetat efter. Modellen har inte fört med sig några större 
förändringar förutom att dokumentationen har förfinats. Vi kan dra slutsatsen att våra 
respondenter inte upplever det som något större problem att behålla oberoendet. 
Professionell skepticism och deras licens gör att revisorerna inte kan tänka sig att släppa 
igenom medvetna väsentliga fel. 
 
Den interna kontrollen är väldigt viktig i företag. Den kan antingen underlätta eller 
försvåra revisorns arbete. Beroende på om den är god eller dålig får revisorn lägga ner 
olika mycket tid på granskningen. Till exempel kan revisorn undgå att upptäcka fel vid 
dålig internkontroll. 
 
Revisorerna gav oss ett antal exempel på varför fel inte alltid upptäcks. Ett av de är att de 
medvetna felen oftast är skickligt gjorda vilka är nästintill omöjliga att upptäcka. En 
annan är att revisorerna inte alltid har tillgång till all information, då företag kan välja att 
inte ta med alla poster, dessa är då också omöjliga att granska. 
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BILAGOR 

Bilaga 1 
 
Frågeguide till revisorerna 
 

• Några länder har infört True and Fair Override, hur är din inställning till True and 
Fair Override och tycker du att den borde införas i Sverige?  

 
• Hur skiljer sig ditt jobb åt vid revision av ett större företag med god intern 

kontroll jämfört ett med sämre internkontroll? 
 

• Hur har revisorns arbete förändrats sedan införandet av analys modellen?  
 

• Om en kund vars företag ligger på ruinens brant har en hållhake på dig och går ut 
med det om inte du skriver en ren revisionsberättelse, hur skulle du då agera? 

 
• Hur gör man för att behålla sitt oberoende under en revisionsperiod när man 

kommer så nära en klient? 
 

• Hur påverkas man som revisor av tystnadsplikten samtidigt som man har 
anmälningsplikt vid misstanke om brott? 

 
• Vad tror du är orsaken till att de i medierna uppmärksammade 

redovisningsskandalerna sker? 
 

• Påverkar redovisningsskandalerna ditt gransknings arbete åt ett visst håll? 
 

• På vilket sätt går ni tillväga när ni upptäckt en oegentlighet av större mått? 
 

• Vilka är de vanligaste felen som klienterna gör? 
 

• Har du någon gång lämnat en oren revisionsberättelse? 
 

• Hur kommer det sig att revisorer sällan lämnar orena revisionsberättelser? 
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Bilaga 2  
 
Flödesschema enligt analysmodellen128

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Nytt uppdrag/ nya 
omständigheter i befintligt 
uppdrag 

                                                 
128 FAR, 2004 s. 87 
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Bilaga 3 
 
Dokumentationsblankett till analysmodellen129

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
129 FAR, 2004 s. 90 
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Bilaga 4 
 
Flödesschema vid misstanke om brott130

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

                                                 
130 FAR, 2004 s. 872 
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Bilaga 5 
 
Introduktionsbrev till revisorerna 
 
Hej! 
 
Vi är tre studenter vid Karlstads universitet som skriver en c- uppsats. Uppsatsen är inom 
redovisning och handlar om revisorns roll i redovisningen med inblick i etik och moral. 
 
Vår tanke med uppsatsen är att intervjua revisorer samt diskutera hur man bland annat 
borde behandla och undvika oegentligheter i redovisningen. 
Vi skulle därför vilja komma i kontakt med en auktoriserad/ godkänd revisor på er byrå 
för en intervju. 
Om intresse finns att hjälpa oss med vår uppsats genom att ställa upp på en intervju så 
skulle vi vara mycket tacksamma och intervjun skulle i så fall ske i början av maj.  
 
Oavsett om ni har möjlighet eller inte vore vi väldigt tacksamma för svar. 
 
Tack på förhand, 
Fredric Waern, Magnus Gustavsson och Selma Rizvanovic 
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