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Bakgrund & problematisering: Revisorer befinner sig i förtroendebranschen där skandaler, 

vars grund ligger i bristande revisionskvalitet, har fått allmänheten att se på 

revisionsprofessionen med misstänksamhet. För att inte missbruka professionens förtroende 

såväl som frambringa skandaler finns ett behov av att reducera bristande revisionskvalitet. Då 

majoriteten av tidigare forskning, gällande konceptet revisionskvalitet, fokuserar på konceptets 

högre spektrum menar vi att ett nytt angreppssätt för att konceptualisera revisionskvalitet och 

därmed reducera bristande revisionskvalitet är nödvändigt.  

 

Syfte: Uppsatsens huvudsyfte är att utforska vad låg revisionskvalitet innebär utifrån den 

kontroll- och tillsynsåtgärd som övervakar revisionsprofessionen från insidan, för att på så vis 

skapa en vidare förståelse för konceptet revisionskvalitet. Uppsatsens delsyfte är att redogöra 

för utvecklingen av låg revisionskvalitet över tid fram till aktuell tidpunkt, för att på så vis få 

en mer flerdimensionell förståelse för hur låg revisionskvalitet har vidareutvecklat konceptet 

revisionskvalitet.   

 

Metod: Uppsatsen har tagit utgångspunkt i en abduktiv forskningsansats och har därigenom 

antagit en kvalitativ undersökningsmetod och longitudinell design. Den kvalitativa 

undersökningsmetoden har utförts i två steg, varvid förstudien har tagit sin utgångspunkt i 

intervjuer, medan huvudstudien har tagit sin utgångspunkt i en innehållsanalys av 

disciplinärenden utförda av Revisorsnämnden med den disciplinära åtgärden upphävande av 

auktorisation eller godkännande.  

 

Slutsats: Revisionskvalitet som koncept kan genom uppsatsens förstudie och huvudstudie 

definieras utifrån låg revisionskvalitet i from av överkategorierna; Dokumentation, Granskning, 

Okunskap, Regelverk, Formella brister samt Uppfyller inte steg i revisionen. Således har denna 

uppsats, genom nya aspekter såväl som nivåer, preciserat befintlig teori och befintliga koncept 

på så vis att utvecklingen av låg revisionskvalitet har vidareutvecklat konceptet 

revisionskvalitet. 

 

Nyckelord: Audit, audit failure, audit failure definition, audit service quality, audit quality, 
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Title: Audit Quality - A thesis regarding how low audit quality further develop the concept of 

audit quality.  

Background & problem: Accountants are in the trust industry and scandals, whose foundation 

lies in the lack of audit quality, has thus gained the public to see the audit profession with 

suspicion. In order not to abuse the trust as well as produce scandals there is a need to reduce 

low audit quality. Since the majority of previous research has been focusing on the concept's 

higher spectrum, we believe a new approach for conceptualizing audit quality is necessary in 

aim to reduce low audit quality. 

Purpose: The main purpose with this thesis is to explore what low audit quality means based 

on the control and enforcement measure that monitors the audit profession from the inside, to 

thereby create a wider understanding of the concept of audit quality. The subsidiary aim of this 

thesis is to describe how the low audit quality has developed over time, compare with the current 

situation and thereby obtain a multidimensional understanding of how low audit quality has 

developed into the concept of audit quality. 

Method: This thesis has an abductive research approach and has therefore adopted a qualitative 

research method and longitudinal design. The qualitative survey methodology was conducted 

in two stages, the feasibility study has been based on interviews, while the main study has been 

based on a content analysis of disciplinary proceedings conducted by the Supervisory Board 

with the disciplinary action waiver of authorization or approval. 

Conclusion: Audit quality as a concept can through the thesis feasibility study and the main 

study be defined by low-quality audits in the form of the categories; Documentation, Review, 

Ignorance, Regulatory framework, Formal shortage and Does not fulfill the stage of the audit. 
Thus, this thesis, through new aspects as well as new levels, has specified existing theory and 

existing concepts in a way that the development of low audit quality has further developed the 

concept of audit quality. 

Key words: Audit, audit failure, audit failure definition, audit service quality, audit quality, 

audit quality definition, dysfunctional auditor behavior, ethics, going concern warning, high 

audit quality, legitimacy, legitimacy theory, low audit quality, profession, professional duty and 

quality. 
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U 
1. INLEDNING  

      nder detta kapitel presenteras först en bakgrund bestående av en redogörelse för hur 

skandaler och revisionskvalitet har påverkat revisionsprofessionen. Vidare presenteras en 

problematisering kring revisionskvalitet, innehållande tidigare definitioner och mått av 

revisionskvalitet samt varför tidigare forskning inte kunnat konceptualisera en helhetsbild av 

konceptet revisionskvalitet. Därefter ges en redogörelse för uppsatsens teoretiska och praktiska 

bidrag, där en vidare förståelse för låg revisionskvalitet kan täcka ett kunskapsgap vad gäller 

konceptet revisionskvalitet. Slutligen formuleras uppsatsens forskningsfråga, syfte samt 

disposition.  

1.1 BAKGRUND  

”Det är klart att vi har ögonen på oss. Branschen måste rannsaka sig själv” 

Detta uttalande utfördes av Steve Ribbestam, dåvarande VD för revisionsbyrån EY, efter att 

Enron-skandalen i USA satt press på de svenska revisorerna och förtroendet för 

revisionsföretagen (Edling, 2002). Enron-skandalen är modern tids mest uppmärksammade 

skandal, men revisionsmisslyckanden har inte enbart påverkat revisorer i USA utan även i 

Europa och övriga världen (Eilifsen, Messier jr, Glover & Prawitt, 2006). Skandalerna har 

skapat incitament för både investerare och allmänheten att ifrågasätta revisorns roll  

(Fama, 1980).  

 

Revisorer befinner sig i förtroendebranschen och skandaler har därmed, enligt Agevall och 

Jonnergård (2013), fått allmänheten att se på revisionsprofessionen med misstänksamhet. 

Misstänksamheten förstärks dessutom av att filmer skildrar en stereotyp bild av revisorerna, där 

revisorerna bland annat karaktäriseras som inkompetenta, osociala och ryggradslösa  

(Felton, Dimnik & Bay, 2008). När allmänheten har en uppfattning om vad revisorerna faktiskt 

utför och revisorerna en annan, och ett så kallat förväntningsgap uppstår, kan professionen 

komma ytterligare till skada. Vilket innebär att ett större förväntningsgap medför lägre 

trovärdighet för revisorerna. Förtroendet är således avgörande för professionen (Lee, Ali, Md 

& Bien, 2009) och understöds av Pentlands (1993, s. 608) uttalande ”... to be an auditor, you 

have to act like one...”. Därav är det av betydande vikt att revisorer inte missbrukar sitt förtroende 

och för att återskapa förtroendet för revisionsyrket har ett allt större behov av 

tillsynsmyndigheter växt fram (Eilifsen et al. 2006). Något som kan bidra till bättre 

revisionskvalitet, det vill säga den kvalitet revisorn upprätthåller i sitt uppdrag, och att skandaler 

inte påverkar yrket igen.  
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Synen på revisorer och revision har förändrats över tid och revisionens ursprungliga syfte har 

med tiden gått från att upptäcka brottsligt beteende till ett syfte att granska (Power, 2003). Fram 

till 1900-talet hade lekmannarevisorerna endast revision som en bisyssla, då det ännu inte fanns 

något verkligt behov av revisorer. Den onekligen mest betydelsefulla händelsen för 

utvecklingen av revisionsprofessionen, Kreugerkraschen, inträffade först år 1932  

(Wallerstedt, 2009) och trots att det tog lång tid för professionen att återhämta sig har kraschen 

stärkt professionen (Wallerstedt, 2001). Detta på grund av att kraschen belyste ett behov av 

etiska koder (Öhman & Wallerstedt, 2012). På 70-talet införde Föreningen Auktoriserade 

Revisorer (FAR) reglerna vad gäller god revisorssed och god revisionssed (Wallerstedt, 2009) 

och kort därefter uppkom ett påtagligt högre krav på revisionens trovärdighet och kvalitet 

(Power, 2000). Lag- och regelmässiga förändringar har slagit hårt mot många revisorer, men 

det har också visat vikten av deras roll som kvalitetssäkrare för samhället (Eilifsen et al. 2006). 

I början på 80-talet infördes en lagstiftning i Sverige gällande att nystartade företag måste anlita 

en revisor (Öhman & Wallerstedt, 2012) och det medförde att behovet av revisorer ökade. 

Lagstiftningen stärkte således samhällets syn av yrket, eftersom det inte längre var frivilligt 

utan ett krav att använda revisorernas tjänster. Revisionsplikten för små företag avskaffades år 

2010 (Broberg, Umans & Gerlofstig, 2013) och revisionen har därmed gått från att vara 

tvingande (Wallerstedt, 2001) till att bli frivillig för små företag (Regeringskansliet, 2015). 

Vilket i sin tur har medfört att revisionsprofessionen alltmer har behövt klargöra vilket behov 

samhället har av revision (Broberg et al. 2013).  

 

På grund av tidigare skandaler, vars grund ligger i bristande revisionskvalitet, har revisorns roll 

som kvalitetssäkrare fått en allt större betydelse för revisionsprofessionens fortsatta förtroende. 

Revisionskvalitet är ett ständigt föränderligt koncept med flertalet tillhörande definitioner. 

Traditionellt sett har revisionskvalitet definierats som sannolikheten att revisorn upptäcker 

felaktigheter och rapporterar överträdelsen (DeAngelo, 1981). Men trots DeAngelos väl 

citerade definition har konceptet med tiden utvecklats till att även beröra etik och regler 

(Government Accountability Office, 2003) såväl som graden av revisionskvalitet  

(Francis, 2011). För att reducera bristande revisionskvalitet och på så sätt även motverka 

uppkomst av skandaler hävdar vi att ett nytt angreppssätt är nödvändigt och Knechel, Krishnan, 

Pevzner, Shefchik och Velury (2013) föreslår att forskare måste få tillgång till bättre och nyare 

data vad gäller revisorerna, vilka är de som faktiskt ska upprätthålla revisionskvalitet.  
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1.2 PROBLEMDISKUSSION  

Den historiska utvecklingen av revisionsprofessionen, där revision har gått från bisyssla till 

lagstadgat krav och där revisorernas arbetsuppgift har blivit mer kommersiell, har påverkat den 

roll och de uppgifter en revisor har idag (Wallerstedt, 2009; Öhman & Wallerstedt, 2012; 

Broberg et al. 2013). Således har revisorn fått en än mer viktigare funktion i samhället, vilket 

medfört ett större ansvar såväl som fler skyldigheter (FAR, 2006). Ett väl använt koncept för 

att avgöra om revisorn upprätthåller sitt ansvar samt sina skyldigheter, det vill säga om 

revisionen anses lyckad eller inte, är revisionskvalitet. Enligt Wicks och Roethlein (2009) finns 

det ingen universal definition av konceptet revisionskvalitet. Vi menar att anledningen till 

avsaknaden av en standarddefinition beror på att revisionskvalitet är ett individuellt värderat 

koncept som påverkas av olika individers synvinklar och förhållanden till konceptet. Något som 

även understöds av Knechel et al. (2013) vilka betonar att enskilda individer, byråer, 

tillsynsmyndigheter samt samhället i stort har skilda bedömningar av revisionskvalitet, 

beroende på vilka incitament och vilket förhållande de har till konceptet. Således finns det en 

stor variation av definitioner, vilka fokuserar på olika kombinationer av attribut och nivåer av 

konceptet (Knechel et al. 2013), men som samtliga har gemensamt att de utgår från the eyes of 

the beholder. Problematiken med för många definitioner är dock att de kan försvaga förståelsen 

för revisionskvalitet som koncept, då betraktaren måste överväga vilken definition och vilka 

attribut som är mest betydande för förståelsen av konceptet (Knechel et al. 2013). 

 

En klassisk och väl citerad definition av revisionskvalitet definieras av DeAngelo (1981) som 

sannolikheten, vilken beror av marknadens samlade bedömning, om att revisorn a) upptäckter 

överträdelser utförda av klienten och b) rapporterar om överträdelsen. Trots att DeAngelos 

definition identifierar betydande beståndsdelar av revisionskvalitet hävdar Knechel et al. (2013) 

att det finns svagheter med definitionen. För det första beaktar definitionen inte de risker som 

finns inom revisionsprofessionen. Risker som både styr utförandet av själva revisionen och 

speglar de uppfattningar som en revisor har. För det andra kan synen på de aktörer som finns 

på marknaden ifrågasättas, inte minst med tanke på att revisionsprofessionen har förändrats 

sedan år 1981. (Knechel et al. 2013). Trots att DeAngelos definition av revisionskvalitet är en 

klassiker, har definitionerna blivit fler till antalet såväl som utvecklats över tid. En modernare 

definition, framställd av Government Accountability Office (2003), definierar istället 

revisionskvalitet som ett agerande i enlighet med Generally Accepted Auditing Standards 

(GAAS) där upplysningar a) presenteras i enlighet med Generally Accepted Auditing Principles 

(GAAP) och b) inte är felaktiga på grund av bedrägeri eller fel. I ytterligare en modern 



4 

 

definition av revisionskvalitet hävdar Francis (2011) att konceptet istället bör ses utifrån hög 

respektive låg grad av kvalitet. Trots definitionernas utveckling hävdar vi att det alltjämt finns 

stor problematik med icke-standardiserade definitioner. För det första har definitionerna inte 

definierats av revisorer inom revisionsprofessionen, utan av externa individer vilka har en mer 

kontextuell synvinkel av konceptet revisionskvalitet. Det innebär att tidigare definitioner 

framställer revisionskvalitet utifrån vad som omger konceptet och inte vad konceptet innebär 

för professionen. För det andra ger definitionerna inte en helhetsbild av revisionskvalitet, 

eftersom individen som konstruerar definitionen fokuserar på sin egen relation till konceptet 

(Knechel et al. 2013). Med andra ord innebär denna problematik att konceptet revisionskvalitet 

inte har färdigställts, utan behöver konceptualiseras vidare.  

 

De flesta tidigare studier som berört revisionskvalitet har studerat konceptet utifrån hög kvalitet 

med hjälp av mått såsom; going concern warning (Tagesson & Öhman, 2015),  

icke-revisionsarvoden, revisionsbesittning och effekten av rättssystem på revisorns incitament 

(Francis, 2004). Det som är gemensamt för dessa mått är att de endast är proxies. Problematiken 

med att använda proxies är att måtten, som används för att mäta konceptet revisionskvalitet, 

endast är indikationer och har begränsningar i sin roll som ombud för revisionskvalitet. Således 

kan inte en helhetsbild av revisionskvalitet upprättas. Denna typ av mått har alltjämt ansetts 

som den näst bästa lösningen, då det finns stora brister i förmågan att observera de resultat som 

kan hämtas från utfärdad revision. (Knechel et al. 2013). Dock medför oron för skandaler, vars 

grund ligger i bristande revisionskvalitet, att ett nytt angreppssätt för att motverka skandalerna 

är nödvändigt. Vi menar att det faktiskt finns ett bättre alternativ som inte har tagits i beaktning. 

För att leda forskningen kring revisionskvalitet vidare måste forskarna, enligt Knechel et al. 

(2013), få tillgång till både bättre och nyare data gällande de individer som faktiskt ska 

upprätthålla revisionskvalitet, det vill säga revisorerna. Genom att studera bättre och nyare data 

kan konceptet studeras utifrån andra vinklar såväl som nivåer, vilket bidrar till en vidare 

konceptualisering av revisionskvalitet. På så vis kan en bättre förståelse för konceptet 

revisionskvalitet uppnås oavsett om data härleds från klienter eller tillsynsmyndigheter 

(Knechel et al. 2013). Ett bättre alternativt till att använda proxies är, enligt Broberg (2013), att 

istället studera vad de som ingår i professionen anser är revisionskvalitet och inte. Dels eftersom 

de har en rikare förståelse för hur revisionen utförs i praktiken och dels eftersom de står närmare 

verkligheten och då känner till vilka normer som måste beaktas.   
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Oavsett vilket tillvägagångssätt som används för att mäta revisionskvalitet, är det svårt att 

bedöma konceptet på förhand, men enklare i efterhand då det går att utföra jämförelser (Francis, 

2004). Svårigheten med att göra en bedömning av revisionskvalitet ligger bland annat i att 

revisionskvalitet kan påverkas negativt av många olika faktorer. Att revisorer har en 

konservativ uppfattning om hur dennes arbetsuppgift ska utföras och är mer fokuserade på att 

göra saker rätt, än att göra rätt saker (Öhman, 2004), är en sådan påverkande faktor. En annan 

är att revisorernas vardag fått ett mer kommersiellt syfte och revisorerna kan behöva avsätta 

mer tid till aktiviteter såsom marknadsföring (Broberg et al. 2013). Enligt Sharma och Sidhu 

(2001) är ett kommersiellt åtagande vad klienterna efterfrågar och Hanlon (1996) hävdar att 

revisorerna måste bli mer kommersiellt medvetna för att bli framgångsrika. För att bli 

framgångsrik är även kundnöjdhet av stor vikt, detta för att bevara den lojalitet klienterna 

uppvisar gentemot revisorerna (Wicks & Roethlein, 2009). Den kommersiella delen av 

yrkesutövandet anses dessutom som en förändring av den professionella identiteten och det 

innebär att vad som gör revisionsprofessionen legitim förändras (Agevall & Jonnergård, 2013). 

I motsats till detta hävdar Clow, Stevens, McConkey och Loundon (2009) att aktiviteter som är 

knutna till att förändra revisorers tjänst, i syfte att öka efterfrågan, minskar revisionsyrkets 

förtroende och kvalitet. Behovet av att utföra andra aktiviteter, än revisorernas traditionella, 

kan även bidra till ökad stress. Stress kan påverka revisorns bedömningar (Choo, 1995), vilken 

i sin tur också kan vara en bakomliggande faktor som påverkar revisionskvalitet negativt. Trots 

stress hävdar Pentland (1993) att revisorernas magkänsla är avgörande för utförandet av 

bedömningar i sitt uppdrag gentemot klienter. Till skillnad från ovannämnda faktorers negativa 

påverkan på revisionskvalitet har tillsynsmyndigheten Revisorsnämnden (RN) bildats för att 

kontrollera att revisorer håller hög kvalitet i sitt revisionsarbete, genom att efterleva god 

revisionssed och god revisorssed (Revisorsnämnden, 2016a). Enligt Francis (2004) påverkas 

revisionskvalitet av rättssystem samt de incitament dessa skapar och genom RNs bildande anser 

vi att revisionsprofessionen har vidtagit åtgärder inifrån för att förbättra revisionskvalitet, såväl 

som förtroendet för professionen. Detta trots att Smith (2012) hävdar att allt för många 

standarder och regleringar kan försämra revisionskvalitet.  

 

En revisor kan för varje enskilt uppdrag förhålla sig till en hög respektive låg grad av 

revisionskvalitet, där högre grad av misslyckande innebär lägre kvalitet i utförd revision 

(Francis, 2004). Därför är det av stor betydelse att det finns en väl fungerande kvalitetskontroll 

av revisionen såväl som tillsyn av revisorer. Trots både kvalitetskontroll och att myndigheter 
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utövar tillsyn, inträffar det ändå att revisorer misslyckas i sitt arbete. Ett revisionsmisslyckande 

kan enligt Pearson (1987) definieras som: 

“An audit failure takes place when an auditor indicates to the public that a client's financial 

statements are fairly presented in accordance with generally accepted accounting principles when in 

fact they are not.” - Pearson (1987, s. 281) 

Revisionsmisslyckanden kan dock inte uppstå så till vida att det inte uppkommit allvarliga 

missbedömningar eller fel gjorda av revisorn (Tackett, Wolf & Claypool, 2004). När 

misslyckanden väl uppstår skapar de oro hos användare av finansiella rapporter, vilket har 

framkallat ny uppmärksamhet för de etiska koder som revisorer använder (Pearson, 1987). 

Enligt Francis (2004) kan revisionsmisslyckanden uppstå under två skilda omständigheter. Dels 

då GAAP inte upprätthålls och dels då revisorn misslyckas med att lämna en modifierad eller 

ren revisionsberättelse vid tillfällen det borde ha krävts. Den första omständigheten 

överensstämmer även med strävan att efterfölja regelverken som Tackett et al. (2004) har för 

att inte ett misslyckande ska uppstå. För att reducera antalet misslyckanden har professionen 

skapat en standard för revisionskvalitet genom att utfärda disciplinära åtgärder. De disciplinära 

åtgärderna innefattar olika grader av låg revisionskvalitet, till skillnad från tidigare använda 

proxies som mäter ett högre spektrum av revisionskvalitet. 

 

Utifrån tidigare forskning kan det härledas ett allt för stort fokus på den högre graden av 

revisionskvalitet och de fåtal studier som berört konceptet utifrån låg revisionskvalitet är ofta 

omedvetna om det. Något som bland annat tar sin utgångspunkt i att konceptet revisionskvalitet 

har varit svårt att definiera och mäta. Avsaknaden av studier kring låg revisionskvalitet medför 

att konceptet revisionskvalitet inte kan färdigställas och därmed kan inte heller en helhetsbild 

av konceptet skapas. Med hänsyn till ovanstående argumentation, kring revisionskvalitet, 

menar vi att ett nytt angreppssätt för att konceptualicera revisionskvalitet är nödvändigt. Genom 

att skapa en större förståelse för vad som utgör låg revisionskvalitet kan vi även skapa en större 

förståelse för konceptet som helhet. Något som RNs bildande och utfärdande av disciplinära 

åtgärder möjliggör. Denna uppsats kan således genom att studera låg revisionskvalitet utifrån 

den kontroll- och tillsynsåtgärd som övervakar revisionsprofessionen från insidan, vilket 

hädanefter benämns revisionsprofessionens insida, bidra teoretiskt såväl som praktiskt. 

Uppsatsen bidrar teoretiskt till ytterligare förståelse för konceptet revisionskvalitet då ett 

befintligt kunskapsmässigt gap täcks. Med utgångspunkt i det teoretiska bidraget kan revisorer 

såväl som RN inges en vidare förståelse för konceptet revisionskvalitet, vilket medför att de i 
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Figur 1: Uppsatsens disposition 

Kapitel 2 

Kapitel 3 

Kapitlet presenterar revisionsprofessionens historiska utveckling och 

Revisorsnämndens institutionella roll som beslutsfattare av de disciplinära 

åtgärderna erinran, varning och upphävande av auktorisation eller 

godkännande, för att underlätta förståelsen för uppsatsens fortsatta 

diskussion. I kapitlet genomförs dessutom en närmare redogörelse av 

statistisk mellan åren 1996 - 2015, vad gäller antal revisorer, 

disciplinärenden och disciplinära åtgärder. Kapitlet avslutas med en kort 

sammanfattning. 

Under detta kapitel presenteras uppsatsens teoretiska metod och 

inledningsvis presenteras den teoretiska utgångspunkten där uppsatsen 

ämnar bidra till den empiriska forskningen. Vidare inges en förståelse för 

den valda forskningsfilosofin hermeneutik och det förs en diskussion kring 

att uppsatsens forskningsmetod är abduktiv och inte deduktiv eller induktiv. 

Därefter genomförs en redogörelse för den teoretiska insamlingsmetoden 

och uppsatsens teorival. Avslutningsvis presenteras uppsatsens teoretiska 

källkritik. 

sina respektive uppdrag bland annat kan genomföra bättre bedömningar och utvärderingar. 

Något som skapar praktiskt relevans för denna uppsats.  

1.2.1 FORSKNINGSFRÅGA 

 Hur definieras konceptet revisionskvalitet utifrån låg revisionskvalitet? 

 Hur är låg revisionskvalitet en del av hur revisionskvalitet som koncept har utvecklats 

över tid? 

1.3 SYFTE 

Uppsatsens huvudsyfte är att utforska vad låg revisionskvalitet innebär utifrån den kontroll- och 

tillsynsåtgärd som övervakar revisionsprofessionen från insidan, för att på så vis skapa en vidare 

förståelse för konceptet revisionskvalitet. Uppsatsens delsyfte är att redogöra för utvecklingen 

av låg revisionskvalitet över tid fram till aktuell tidpunkt, för att på så vis få en mer 

flerdimensionell förståelse för hur låg revisionskvalitet har vidareutvecklat konceptet 

revisionskvalitet. 

1.4 DISPOSITION 
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Kapitel 4 

Kapitel 5 

Kapitel 6 

I detta kapitel presenteras uppsatsens teoretiska referensram. Kapitlet inleds 

genom att ge läsaren en förståelse för uppsatsens valda teorier; 

Professionsteori och legitimitetsteori. Vidare följer en genomgång av 

revisorns roll och revisionsprocessen samt etik vilket bland annat berör 

professionell plikt. Därefter presenteras revisionskvalitet vilken tar 

utgångspunkt i generell kvalitet samt Dysfunctional Auditor Behavior vilken 

skapar en förståelse för bakomliggande faktorer som påverkar 

revisionskvalitet negativt. Kapitlet avslutas med en kort sammanfattning 

vilken mynnar ut i uppsatsens teoretiska modell. 

Kapitlet presenterar inledningsvis uppsatsens kvalitativa 

undersökningsmetod och longitudinella design. Vidare är den empiriska 

metoden uppdelad i en förstudie och en huvudstudie. Förstudien tar sin 

utgångspunkt i semi-strukturerade intervjuer, varvid kodning av intervjuerna 

ämnar att mynna ut i överkategorier i en färdigställd empirisk modell utifrån 

förstudiens resultat. Huvudstudien vidareutvecklar därefter den 

färdigställda empiriska modellen ytterligare, varvid en kvalitativ 

innehållsanalys tillämpas. 

I detta kapitel presenteras uppsatsens empiriska resultat med 

tillhörande analys och diskussion. Inledningsvis presenteras det totala 

datamaterialet för att skapa en nyanserad helhetsbild av konceptet 

revisionskvalitet utifrån revisionsprofessionens insida. Vidare 

redogörs det för hur fall av låg revisionskvalitet i disciplinärendena 

fördelas mellan redan erkända överkategorier och uppsatsens 

framarbetade överkategorier. Därefter presenteras data utifrån 

disciplinärenden under 5-årsperioder för att på så vis uppnå 

uppsatsens delsyfte. 

Kapitel 7 

Det avslutande kapitel presenterar uppsatsens slutsatser utifrån det 

empiriska resultatet, vilka reflekterar uppsatsens problemdiskussion, syfte 

och teoretiska referensram. Vidare presenteras även uppsatsens teoretiska, 

praktiska, empiriska och samhälleliga implikationer. Avslutningsvis framförs 

ett antal förslag till vidare forskning kring konceptet revisionskvalitet, 

kritiska reflektioner vad gäller uppsatsens metodik såväl som avslutande 

reflektioner. 
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2. INSTITUTIONALIA 

      apitlet presenterar revisionsprofessionens historiska utveckling och Revisorsnämndens 

institutionella roll som beslutsfattare av de disciplinära åtgärderna erinran, varning och 

upphävande av auktorisation eller godkännande, för att underlätta förståelsen för uppsatsens 

fortsatta diskussion. I kapitlet genomförs dessutom en närmare redogörelse av statistisk mellan 

åren 1996 - 2015, vad gäller antal revisorer, disciplinärenden och disciplinära åtgärder. 

Kapitlet avslutas med en kort sammanfattning. 

2.1 REVISIONSPROFESSIONENS HISTORISKA UTVECKLING 

År 1864 var startskottet för rätten att starta bolag i Sverige. Bakgrunden till detta var att 

Aktiebolagslagen (ABL) år 1848 möjliggjorde bildade av bolag med ett begränsat ansvar för 

investerat kapital. Vid denna tidpunkt behövde investerarna säkerställa att deras investerade 

medel användes på ett tillförlitligt sätt. Detta eftersom det ännu inte fanns anvisningar om hur 

arbete skulle utföras och att lekmannarevisorerna endast hade utförande av revision som 

bisyssla fram till början av 1900-talet. Det kom således att dröja fram till slutet av 1800-talet 

innan revisorerna som utförde revision hade arbetsuppgiften som en faktisk huvudsyssla. Vid 

denna tidpunkt bildades även Svenska Revisor Samfundet (SRS) varvid bildandet skedde fyra 

år efter lagstiftningen om att aktiebolag ska tillsätta revisorer. År 1910 skedde ytterligare en 

förändring av ABL och kort därefter, år 1912, auktoriserades de första revisorerna i Sverige. 

Dock dröjde det elva år efter att de första revisorerna auktoriserades innan Föreningen 

Auktoriserade Revisorer (FAR) bildades, vilket kan förklaras av att det ännu inte fanns något 

faktiskt behov av revisorer vid denna tidpunkt. FAR kom att bli en viktig milstolpe mot en 

erkänd revisorsprofession. (Wallerstedt, 2009). Den mest betydelsefulla händelsen bakom 

utvecklingen av revisionsbranschen var Kreugerkraschen år 1932. Trots att det tog nästan tio år 

för revisorsprofessionen att återhämta sig (Wallerstedt, 2001) kan det ändå sägas att händelsen 

har stärkt professionen. Kraschen belyste behovet av etiska koder och uppkomsten av etiska 

regler har skapat ett betydelsefullt avstamp för revisionsprofessionen i Sverige (Öhman & 

Wallerstedt, 2012). Ytterligare en åtgärd efter kraschen var att ABL återigen reviderades år 

1944. Under 1970-talet framställde FAR regler vad gäller god revisionssed och god revisorssed 

och dessutom påbörjades ett samarbete mellan SRS och FAR. (Wallerstedt, 2009). Först vid 

tidpunkten 1983 var utbudet av auktoriserade och godkända revisorer tillräckliga, vilket 

medförde att minst en revisor i nystartade svenska bolag skulle vara auktoriserad eller godkänd 

(Öhman & Wallerstedt, 2012). Sveriges regelverk anpassades därefter till EG-direktiven,  

år 1995, samtidigt som RN blev en ny myndighet för auktorisation, godkännande och tillsyn av 

revisorer. Ett resultat av revisionsprofessionens utveckling var att antalet revisionsbyråer har 
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tredubblats och antalet revisorer har mer än femdubblats mellan åren 1972 och 1999. 

(Wallerstedt, 2009). Den senaste förändringen för revisorsprofessionen skedde år 2010 genom 

avskaffandet av lagstadgad revision för små aktiebolag (Broberg et al. 2013).  

Figur 2: Historisk översikt 

2.2 REVISORSNÄMNDEN  

RN är en statlig myndighet som bildades år 1995, i syfte att övervaka revisorers arbetsuppgifter 

(Revisorsnämnden, 2016b) och bestämmelserna om RNs uppgift återfinns bland annat i 

revisorslagen och revisorsförordningen. RN har drygt 20 anställda, varav en chefsjurist, en är 

inspektionsledare och resterande är handläggare. Positionerna utgörs av auktoriserade revisorer, 

ekonomer och jurister. Myndighetens arbete utförs under ledning av en direktör, vars uppgift 

är att se till att verksamheten som helhet sköts. Inom myndigheten infinner sig den 

underordnade Tillsynsnämnden, vars uppgift i motsats till direktörens är att ta beslut i sakfrågor. 

(Revisorsnämnden, 2016c). En sådan sakfråga kan innebära att Tillsynsnämnden ska pröva och 

fatta beslut om disciplinära åtgärder (Dahlqvist & Elofsson, 2005) i olika disciplinärenden 

(Revisorsnämnden, 2016c).  

 

De disciplinära åtgärderna, vilka likställs med påföljd av ett icke-önskvärt beteende, är; Erinran, 

varning och upphävande av auktorisation eller godkännande.  En disciplinär åtgärd kan 

överklagas, men skulle däremot ett disciplinärenden avskrivas kan inte beslutet 

överklagas.  Den mildaste disciplinära åtgärden är erinran och utfärdas om revisorn inte 

efterlevt god revisorssed eller god revisionssed. Utfärdas den disciplinära åtgärden varning har 
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revisorn på ett så allvarligt sätt åsidosatt god revisorssed och god revisionssed att om detta 

skulle ske vid upprepade tillfällen skulle det istället kunna leda till den strängaste disciplinära 

åtgärden upphävande av auktorisation eller godkännande. (Revisorsnämnden, 2016d).  

2.2.1 HUR ETT DISCIPLINÄRENDE UPPSTÅR 

Det första disciplinärendet prövades år 1996 och uppkomsten av ett ärende går till enligt 

följande: 

Vid utförandet av en revision kan revisorn göra felaktigheter, vilket mynnar ut i att en eller ett 

flertal brister i revisorns ansvar, skyldighet och uppgift uppstår. Då bristen uppdagas kan en 

anmälan till RN initieras av privatpersoner, företag, massmedia eller annan myndighet. Likaså 

kan RN själva initiera anmälan på grund av deras egna systematiska och uppsökande tillsyn och 

kvalitetskontroll (SUT). Som en följd av anmälan öppnas ett disciplinärende och revisorn får 

chans att yttra sig. Anser RN att revisorn har åsidosatt sina skyldigheter meddelar RN revisorn 

en disciplinär åtgärd, i form av erinran, varning eller upphävande av auktorisation eller 

godkännande, vilken baseras på vilken grad revisorn har bortsätt från god revisorssed samt god 

revisionssed. (Revisorsnämnden, 2016d).  

2.2.2 STATISTIK MELLAN ÅREN 1996 – 2015 

Tabell 1 nedan redogör för antal aktiva revisorer, antal disciplinärenden samt antalet 

upphävande mellan åren 1996 – 2015.  

Tabell 1: Antal revisorer, disciplinärenden totalt & upphävande 
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2.3 SAMMANFATTNING 

För att få en bättre förståelse för konceptet revisionskvalitet samt uppsatsens vidare diskussion 

är det av stor betydelse att ha insikt i den historiska utvecklingen för revisionsprofessionen, 

revisorns roll samt RN. Revision har gått från bisyssla till faktisk huvudsyssla och från lagstiftat 

krav till att bli frivillig för små företag. Utvecklingen av revisionsprofessionen, där 

Kreugerkraschen varit den mest betydande händelsen, har bidragit till att föreningar såsom SRS 

och FAR har bildats och stärkt professionens förtroende. Förutom dessa föreningar har även 

den statliga myndigheten RN bildats för att motverka att förtroendet för professionen rubbas. 

Inom RN infinner sig Tillsynsnämnden vars uppgift är att pröva och fatta beslut om disciplinära 

åtgärder. Ett disciplinärende uppstår genom att revisorn blir anmäld för bristande kvalitet i sin 

revision, det vill säga utförda felaktigheter. Revisorn kan därefter tilldelas en disciplinär åtgärd 

i form av erinran, varning eller upphävande av auktorisation eller godkännande.  
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3. TEORETISK METOD 

      nder detta kapitel presenteras uppsatsens teoretiska metod och inledningsvis presenteras 

den teoretiska utgångspunkten där uppsatsen ämnar bidra till den empiriska forskningen. 

Vidare inges en förståelse för den valda forskningsfilosofin hermeneutik och det förs en 

diskussion kring att uppsatsens forskningsmetod är abduktiv och inte deduktiv eller induktiv. 

Därefter genomförs en redogörelse för den teoretiska insamlingsmetoden och uppsatsens 

teorival. Avslutningsvis presenteras uppsatsens teoretiska källkritik. 

3.1 TEORETISK UTGÅNGSPUNKT 

Med utgångspunkt i att studera låg revisionskvalitet utifrån revisionsprofessionens insida, för 

att skapa en vidare förståelse för konceptet revisionskvalitet och dess utveckling över tid till 

aktuell tidpunkt, vill vi bidra till den empiriska forskningen genom att belysa teorier och 

koncept kring revisionskvalitet. Utifrån valda teorier såväl som koncept har en teoretisk modell 

utformats, vilken kommer utvecklas i uppsatsens empiriska metod. 

3.2 FORSKNINGSFILOSOFI 

Uppsatsens syfte, att utforska låg revisionskvalitet utifrån revisionsprofessionens insida för att 

skapa en vidare förståelse för konceptet revisionskvalitet och dess utveckling över tid till aktuell 

tidpunkt, kommer utifrån tidigare forskning och befintlig teori studeras. Uppsatsen eftersträvar 

att bekräfta teorier utifrån empiriskt material (Bjereld, Demker & Hinnfors, 2009), i form av 

intervjuer och disciplinärenden. Uppsatsens forskningsfilosofi antar därmed en positivistisk 

kunskapssyn, vilken tar sin utgångspunkt i en användning av naturvetenskapliga metoder vid 

studien av den sociala verkligheten (Bryman & Bell, 2005), vilket denna uppsats kommer att 

beakta. Detta till skillnad från dess motpol hermeneutisk kunskapssyn, vilken istället fokuserar 

på en fördjupad förståelse kring frågorna; var, vad, hur och varför (Olsson & Sörensen, 2011).  

3.3 FORSKNINGSANSATS 

Valet av forskningsansats innefattar enligt Wallén (1996) i hög grad uppfattningar mellan teori 

och empiri, varav de två mest förekommande benämns deduktiv och induktiv. Den deduktiva 

ansatsen tar sin utgångspunkt i teori, vilken styr forskningen (Olsson & Sörensen, 2011; 

Alvehus, 2013; Patel & Davidson, 2011; Bryman & Bell, 2005; Wallén, 1996). Medan den 

induktiva forskningsansatsen istället tar utgångspunkt i empiriskt material, i form av upptäckter 

i verkligheten, för att därefter bilda en teori (Olsson & Sörensen, 2011; Alvehus, 2013; Patel & 

Davidson, 2011; Bryman & Bell, 2005; Wallén, 1996). Ett tredje, och inte lika förekommande, 

angreppssätt att relatera teori och empiri benämns abduktion (Patel & Davidsson, 2011; Olsson 

& Sörensen, 2011). Vilken innebär en interaktion mellan deduktiv och induktiv 

forskningsansats (Olsson & Sörensen, 2011), på så vis att ett förslag till en teoretisk struktur, 
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det vill säga induktiv ansats, testas på nya fall, det vill säga deduktiv ansats. Något som medför 

att en ursprunglig teori kan utvidgas eller utvecklas till att bli mer generell. (Patel & Davidsson, 

2011). 

 

Uppsatsens forskningsansats kan mest liknas vid en abduktiv ansats. Detta eftersom en redan 

befintlig kunskap inom konceptet revisionskvalitet kommer vidareutvecklas med hjälp av 

slutsatser från verkligheten. Genom att befintliga teorier vävs samman med insamlad empirisk 

data, i from av intervjuer såväl som disciplinärenden, uppstår således en interaktion mellan 

deduktiv och induktiv forskningsansats. Något att ha i åtanke vid tillämpande av abduktiv 

forskningsansats är att forskare är färgade av erfarenheter och tidigare forskning, vilket innebär 

att ingen forskning börjar förutsättningslöst (Patel & Davidsson, 2011). Däremot låser inte den 

abduktiva forskningsansatsen forskaren i lika hög grad som blir fallet om enbart en deduktiv 

eller induktiv ansats efterlevs (Patel & Davidsson, 2011).  

3.4 INFORMATIONSINSAMLING 

För att uppnå uppsatsens syfte, att studera låg revisionskvalitet utifrån revisionsprofessionens 

insida för att på så vis skapa en vidare förståelse för konceptet revisionskvalitet och dess 

utveckling över tid till vad konceptet innebär vid aktuell tidpunkt, har tidigare forskning tagits 

i beaktning. Den tidigare forskningen berör på olika vis revisorer, revision samt 

revisionskvalitet och är i form av vetenskapliga artiklar, branschspecifika källor, böcker, såväl 

som tidskrifter. I samband med insamlingen av tidigare teoretiska bidrag användes databaserna 

OneSearch och Business Source Premier, varvid följande svenska och engelska sökord 

användes; Audit, audit failure, audit failure definition, audit service quality, audit quality, audit 

quality definition, dysfunctional auditor behavior, ethics, etik, going concern warning, high 

audit quality, legitimacy, legitimacy theory, low audit quality, profession, professional duty, 

revision, revisionskvalitet, revisionsmisslyckande, revisor och quality. 

3.5 TEORIVAL 

De teorier som ligger till grund för att uppnå uppsatsens syfte, att studera låg revisionskvalitet 

utifrån revisionsprofessionens insida för att skapa en vidare förståelse för konceptet 

revisionskvalitet och dess utveckling över tid till aktuell tidpunkt, är professionsteori och 

legitimitetsteori. Båda dessa teorier ger en förståelse för det ansvar samt de skyldigheter en 

revisor har och teorierna kan på så sätt understödja revisionskvalitet som koncept. 
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Professionsteori är högst väsentlig eftersom revisionsyrket betraktas som en profession 

(Alvesson, 1993). Teorin förklarar uppkomsten och ger en förståelse för innebörden av att ingå 

i en profession, både för yrkesgruppen som ingår i professionen såväl som individerna som 

utesluts ifrån den. Likaså är legitimitetsteori av betydelse eftersom den kan ge en ökad 

förståelse till varför revisionskvalitet inte har upprätthållits i utförandet av uppdrag gentemot 

klienter samt vad det får för innebörd för revisionsprofessionen. Teorin förklarar också varför 

de som inte ingår i professionen har accepterat sitt uteslutande.  

 

En teori med koppling till revisionskvalitet, men som däremot utesluts i teorivalet, är 

kundnöjdhet. Kundnöjdhet utesluts från teorivalet, trots att forskare hävdar att andra aktiviteter 

än revisorernas traditionella arbetsuppgifter i syfte att öka efterfrågan av revisorsyrkets tjänster 

påverkar revisionskvalitet negativt (Clow et al. 2004; Broberg, Umans, Skog & Theodorsson, 

2014). Detta eftersom uppsatsen ämnar att utgå från vad låg revisionskvalitet är utifrån 

revisionsprofessionens insida och inte utifrån hur klienterna upplever den revision revisorerna 

utför i sina revisionsuppdrag. Däremot berörs kundnöjdhet i viss mån inom professionsteori. 

3.6 KÄLLKRITIK  

Enligt Thurén (2013) är kunskapskällor det vi utvecklar vår kunskap kring och en källkritikers 

uppgift är att bedöma samt utvärdera dessa källors tillförlitlighet. Det finns fyra källkritiska 

principer; Äkthet, tidssamband, oberoende samt tendensfrihet (Thurén, 2013), vilka denna 

uppsats har beaktat. Vi har således under hela uppsatsens gång haft för avsikt att förhålla oss 

kritiskt gentemot samtliga källor och vi har ämnat att vara noggranna med vart informationen 

har hämtats samt hur pålitlig källan kan anses vara, vilket tyder på äkthet (Thurén, 2013). 

Ursprungskällor har i största möjliga mån använts, något som tyder på oberoende  

(Thurén, 2013), såväl som att så nya källor som generellt sätt är möjligt har använts för att 

säkerställa aktualitet, det vill säga att även tidssamband tillämpas (Thurén, 2013). Likaså menar 

vi att de källor som har använts inte skapat en osann bild av verkligheten och den risk att 

branschspecifika organ, såsom RN, på sina hemsidor förvränger verkligheten bedöms i detta 

fall som låg, vilket även tyder på att tendensfrihet (Thurén, 2013) har tagits i beaktning i denna 

uppsats.  

 

Uppsatsen grundar sig främst på vetenskapliga artiklar som samtliga, enligt databaserna 

OneSearch, Business Source Premier och Ulrichsweb, är peer-reviewed. Det innebär att dessa 

artiklar håller hög kvalitet, då de har blivit granskade av experter inom ämnesområdet. Flertalet 
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av artiklarna, såsom DeAngelo (1981) och Francis (2004), är dessutom väl citerade inom 

uppsatsens forskningsämne, vilket ökar deras pålitlighet. Litteratur i form av böcker har 

framförallt lagt grunden för teoretisk metod och utgör även en liten del av uppsatsens teoretiska 

referensram. I andra delar av uppsatsens har vi istället försökt undvika denna typ av källa på 

grund av att de flesta böcker endast ytligt berör uppsatsens ämne. För böcker, såsom Deegan 

och Unerman (2011) samt Bryman och Bell (2005), som ändå ansetts tillföra betydande 

kunskap är författarna antingen professorer, lektorer, tilldelade forskningspriser eller varit väl 

citerade på databasen Google Scholar (University of Leicester, 2016; Mittuniversitetet, 2014; 

NorgesHandelshøyskole, 2016; GoogleScholar, 2016). 

 

Vidare har även branschspecifika källor i form av FAR och RN använts, trots att denna typ av 

källa kan tänkas framställa sig bättre än vad de i verkligheten egentligen är. Vi menar trots detta 

att FAR och RN kan anses som tillförlitliga källor. Dels eftersom FAR erbjuder 

rekommendationer och utbildning inom revision nationellt såväl som internationellt  

(FAR, 2016) och dels eftersom RN är en statlig myndighet vilken utövar tillsyn av revisorer 

(Revisorsnämnden, 2016a).  

 

Tidskriftskällor, såsom Affärsvärlden, har också använts i denna uppsats. Affärsvärlden är ett 

svenskt ekonomiskt veckomagasin, vilket vi anser är en förhållandevis pålitligt källa trots sin 

avsaknad av granskning. Detta på grund av att magasinet 18 år i rad fått utmärkelsen  

“Bästa affärsmagasin”, framröstat av VDar såväl som finanschefer (Affärsvärlden, 2016). 
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I 
4. TEORETISK REFERENSRAM 

     detta kapitel presenteras uppsatsens teoretiska referensram. Kapitlet inleds genom att ge 

läsaren en förståelse för uppsatsens valda teorier; Professionsteori och legitimitetsteori. 

Vidare följer en genomgång av revisorns roll och revisionsprocessen samt etik vilket bland 

annat berör professionell plikt. Därefter presenteras revisionskvalitet vilken tar utgångspunkt 

i generell kvalitet samt Dysfunctional Auditor Behavior vilken skapar en förståelse för 

bakomliggande faktorer som påverkar revisionskvalitet negativt. Kapitlet avslutas med en kort 

sammanfattning vilken mynnar ut i uppsatsens teoretiska modell. 

4.1 PROFESSIONSTEORI  

Brante (2005) hävdar att profession, både som begrepp och företeelse, är av stor betydelse för 

att förstå den dynamik som uppstår inom organisationer såväl som inom samhällsutvecklingen. 

En profession skapas och utvecklas i samband med att historiska och samtida förändringar sker 

i samhället (Agevall & Jonnergård, 2013), varav olika yrkesgrupper delas in utefter 

professionalitet (Wilensky, 1964). Det finns dock ingen tydlig gräns mellan vad som är 

professionalitet och icke-professionalitet (Artsberg, 2003). Däremot är grunden för en 

profession, enligt Agevall och Jonnergård (2013), att den byggs upp med hjälp av ett 

samhälleligt förtroende för den praktik och de bedömningar som utövas utav yrkesmännen.  En 

förutsättning för detta är att de som inte ingår bland yrkesutövarna vare sig kan bedöma eller 

kontrollera kvaliteten av utförandet, utan det är något enbart individerna som utövar yrket ska 

kunna göra. (Agevall & Jonnergård, 2013). Något som dock äventyrar professionens 

traditionella värderingar, vad gäller vem som bedömer graden av revisionskvalitet, är ett allt 

större fokus på kundnöjdhet i form av marknadsorientering. Där marknadsorientering medför 

att revisorerna lägger ett allt större fokus på hur de bemöter och uppfattas av klientmarknaden 

(Broberg et al. 2014). För att uteslutandet av individer utanför professionen ska kunna uppfattas 

som legitimt får inte yrkesmännens motiv uppfattas som en reflektion av eget intresse, utan det 

ska snarare reflektera samhällets bästa (Agevall & Jonnergård, 2013). Legitimiteten för yrket 

ökar dessutom när det enbart är professionens medlemmar som faktiskt har tillstånd att utöva 

den (Grey, 1998).  

 

Forskare har tidigare haft svårt att definiera vilka egenskaper individer som ingår i en profession 

ska besitta (Brante, 2005). Å ena sidan framställer Wilensky (1964) att professioner ofta 

förhåller sig till formella etiska koder och tar politiska incitament för att erhålla rättsligt stöd. 

Å andra sidan hävdar han också att individerna som vill utöva professionell auktoritet måste, 

förutom yrka trovärdighet gentemot samhället, försöka hitta en gemensam grund och hävda 

exklusiv behörighet. Individerna måste dessutom, enligt Brante (2005), underbygga denna 
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auktoritet genom vetenskaplig kunskap, vilken förväntas införskaffas genom en högre formell 

utbildning med tillhörande examensbevis. På så sätt säkerställs den kompetens som krävs för 

att inträda i och utöva de komplexa tjänster som erbjuds inom en profession (Broberg et al. 

2013). Genom att hålla en hög kunskapsnivå belönas professionen oftast med hög inkomst såväl 

som status (Brante, 2005).   

 

Revisionsyrket, tillsammans med yrken som läkare och jurister, anses traditionellt sett som en 

profession (Broberg et al. 2013). Revisorerna hävdar sitt samhälleliga intresse genom att 

framställas som en neutral representant, samtidigt som de också anser sig ha en stor 

kunskapsbas och formaliserad utbildningsprocess (Artsberg, 2003). För att bli auktoriserad 

revisor krävs det utöver teoretisk och praktisk utbildning att ett särskilt prov genomförs 

(Revisorsnämnden, 2016e). Vidare har revisorerna försökt att skapa en kunskapsbas för att ses 

som en profession och inte bara individuellt professionella. Detta har skett genom att framställa 

begreppsramar, där kriterier förväntas skapa en bas för lösningar av specifika 

redovisningsproblem. Revisorerna följer även flera etiska regler formulerade av FAR, som 

bland annat berör relationen gentemot samhället. En av de mest betydande faktorerna bakom 

att revisorsyrket ses som en profession är dock den statliga licensieringen. Men vad revisorerna 

själva anser är viktigast för att ses som en profession är däremot att det finns oskrivna 

handlingsnormer. (Artsberg, 2003).   

 

Revisionskvalitet ska upprätthållas av revisorer för att uppnå ett förtroende. Revisorer ingår 

enligt Alvesson (1993) i en profession, det vill säga revisionsprofessionen, vilken omges av 

regler och etiska koder utfärdade av professionen. Därför måste vi, för att möjliggöra en vidare 

konceptualisering av revisionskvalitet och på så sätt uppnå uppsatsens syfte, få en förståelse 

hur en profession uppkommer och vad det innebär att ingå i en profession. Således är 

professionsteorin betydande för konceptet revisionskvalitet i denna uppsats.  

4.2 LEGITIMITETSTEORI 

Legitimitetsteori grundas i att företag kontinuerligt vill säkerställa att de uppfattas som legitima 

gentemot sin omgivning. Därmed arbetar företagen ständigt med att följa de normer som 

existerar där de är verksamma. Dock är det inte det faktiska agerandet som är viktigt, utan det 

är samhällets uppfattning om företagets beteende som formar legitimitet. (Deegan & Unerman, 

2011). Legitimitetsteori förutsätter därför att det finns ett socialt kontrakt mellan enskilda 

företag i näringslivet och företagets intressenter, vilket baseras på samhällets förväntningar om 
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att företaget kommer verka inom acceptabla normer. Ett företag behöver således lämna ut 

information. Delvis för att bevisa att de överensstämmer med intressenternas förväntningar, 

men också för att ändra intressenternas förväntningar. Detta för att intressenterna inte ska 

återkalla kontraktet genom att exempelvis sluta handla företagets produkter. En av de vanligaste 

strategierna för att bibehålla eller skapa legitimitet för ett företag är just därför att lämna ut 

information. Vid uteslutande av informationsutlämning eller förändringar i sociala normer som 

finns i samhället kan ett företag eller branschen förlora sin legitimitet. (van Staden, 2003).  

 

Ett hjälpmedel för företagen för att inte förlora sin legitimitet är att en revisor granskar företagen 

och på så vis genererar en högre trovärdighet för företaget genom att göra de finansiella 

rapporterna acceptabla. Revisorn kan således, genom ett uttalande om huruvida företaget följer 

de normer och etiska koder som finns i samhället samt genom att kräva en revidering av företags 

redovisning om denna inte överensstämmer med normerna såväl som de etiska koderna, 

användas för att skapa legitimitet åt företaget. (Carrington, 2014). Att skapa legitimitet för sin 

verksamhet är följaktligen viktigt (Agevall & Jonnergård, 2013). Legitimitet anses således vara 

en resurs som ett företag är beroende av för sin överlevnad, men till skillnad från många andra 

resurser är legitimitet också en resurs som företag kan påverka eller manipulera. (Deegan & 

Unerman, 2011). Enligt Lindblom (1993) citerat i Deegan och Unerman (2011) kan legitimitet 

definieras som:  

”a condition or status which exists when an entity´s value system is congruent with the value system of 

the larger social system of which the entity is a part. When a disparity, actual or potential, exists 

between the two value systems, there is a threat to the entity´s legitimacy.”  

 - Lindblom (1993) citerat i Deegan & Unerman (2011, s.324) 

Med utgångspunkt i att revisorn är ett hjälpmedel för att företag ska kunna framstå som legitima 

i den ekonomiska information de utger gentemot sina intressenter är det av stor vikt att revisorn, 

i sitt uppdrag gentemot klienten, kan skapa just denna legitimitet. En metod för att revisorn ska 

kunna uppnå legitimitet, för företaget såväl som sitt uppdrag, är enligt oss att revisorn inte 

upprätthåller en låg revisionskvalitet. Ur detta perspektiv har legitimitet och revisionskvalitet 

en nära relation. Således anser vi, för att kunna utveckla konceptet revisionskvalitet, att det är 

av betydande vikt att få en förståelse för hur legitimitet uppkommer och bibehålls. Något som 

legitimitetsteori bidrar med.  
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4.3 REVISORNS ROLL & REVISIONSPROCESSEN 

En förutsättning för ett fungerande näringsliv, såväl som samhälle, är att intressenter kan lita på 

den information som företag lämnar om sin ekonomiska situation och förvaltning. Därför är det 

revisorns uppgift att på ett professionellt kritiskt sätt planera, granska, bedöma samt uttala sig 

om företagets årsredovisning, bokföring och förvaltning. Vilket benämns revision. Revisorn 

besitter därmed rollen att kvalitetssäkra informationen och det ger på så vis en ökad trovärdighet 

åt företaget. Denna trovärdighet bygger bland annat på att revisorn har lagstadgade 

skyldigheter, såsom god revisionssed och god revisorssed, vilket inger förtroende för 

revisionsprofessionen. (FAR, 2006). För att motverka att förtroendet för professionen rubbas 

(FAR, 2006) har institutionen RN bildats (Dahlqvist & Elofsson, 2005). 

 

Varje revisionsuppdrag måste planeras noga och inleds med att revisorn skaffar sig tillräcklig 

kunskap om verksamheten för vidare bedömningar, så kallad informationsinsamling. Revisorn 

lär genom informationsinsamlingen känna interna förhållanden, såsom inköps- och 

produktionsprocesser, och externa förhållanden, såsom konkurrens mellan bolag och 

marknadsföring, som är specifika för det enskilda bolaget. När informationsinsamlingen väl är 

genomförd, analyseras denna för att därefter avgöra inom vilka områden risken för väsentliga 

fel är störst. Beroende på vilka riskområden som identifieras blir granskningsmetoden som ska 

användas olika, varav de två huvudsakliga är intern kontroll och substansgranskning.  

(FAR, 2006). 

 

Den interna kontrollen, det vill säga den process företaget använder för att uppnå vissa uppsatta 

mål, minskar risken för avsiktliga såväl som oavsiktliga fel i det vardagliga arbetet hos 

företaget. Ett företag med en välfungerande intern kontroll ökar sannolikheten för att 

redovisningen är fullständig och korrekt. Men då inget internt kontrollsystem är 

hundraprocentigt säkert måste revisorn alltid göra viss typ av substansgranskning. Vilket är en 

kontroll som granskar innehållet av resultat- och balansposter i företagets löpande redovisning 

eller bokslut. Detta medför att ett företag med bättre intern kontroll, får en mindre 

substansgranskning. Således väljs för varje riskområde den granskningsmetod som anses mest 

effektiv, det vill säga den som kräver minst resurser. (FAR, 2006).  

 

Revisorn ska, som kvalitetssäkrare av information, upprätthålla en god revisionskvalitet i sitt 

uppdrag för att uppnå ett förtroende. Därför måste vi, för att möjliggöra en vidare 

konceptualisering av revisionskvalitet och på så sätt uppnå uppsatsens syfte, först och främst 
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inge en förståelse för vad en revisors tjänster består av samt hur revisionsprocessen går till. 

Detta eftersom en avsaknad av en förståelse kring de båda koncepten, revisorns roll och 

revisionsprocessen, vidare medför en avsaknad av vad som är låg respektive hög 

revisionskvalitet. Således är revisorns roll och revisionsprocessen betydande för konceptet 

revisionskvalitet i denna uppsats.  

4.4 ETIK  

Konceptet etik är av immateriell natur och har sitt ursprung i filosofi och teologi (Egidius, 2011; 

Andersson & Lennerfors, 2011). Etik handlar om hur individer bör leva sitt liv, det vill säga att 

ha en förståelse för vad som är rätt respektive fel. Människor möter ständigt dessa etiska frågor 

som individer, i privatlivet, under utbildning såväl som i arbetslivet. Således är etiska aspekter 

alltid närvarande. (Andersson & Lennerfors, 2011). Trots de etiska aspekternas närvaro hävdar 

Pasztor (2015) att inte tillräckligt mycket tid har lagts ner på att reda ut konceptet. Vilket kan 

bero på att etik har blivit ett koncept individer förväntas förstå och det medför att individer 

faktiskt tror att de vet vad konceptet innebär, fastän de egentligen inte gör det. (Pasztor, 2015). 

Etikens innebörd skiljer sig därmed åt för olika individer, men trots detta finns det etik som de 

allra flesta är överens om. (Andersson & Lennerfors, 2011). Något som kan beror på att etikens 

kärna bygger på respekt, både i förhållande till andra och sig själv (Egidius, 2011).  

 

Respekt är enligt Egidius (2011) ett framträdande etiskt krav inom professionalismen, där 

utövarna förväntas visa respekt gentemot de som söker deras tjänster. Det anses exempelvis 

oetiskt att åta sig uppgifter som man som utövare inte har tillräcklig kompetens för. Svagheter 

inom yrkesetiken kan dock grunda sig i att det finns inre och yttre krav vilka inger en känsla av 

pliktetik och att utövare av tjänster ska prioritera ekonomiskt utfall vilket då kan behöva ske på 

bekostnad av hänsyn gentemot andra parter. (Egidius, 2011). Etik associeras ofta med någon 

form av regelbok (Pasztor, 2015) och de flesta företag har sammanställt någon form av etiska 

koder (Metzger, Dalton & Hill, 1993) att förhålla sig till. Utgångspunkten för detta är att 

individer själva formulerar etiska regler, så kallade maximer, som har vuxit fram genom 

erfarenheter. De etiska reglerna inger därefter en pliktkänsla att individerna ska handla moralisk 

utefter dessa regler, dels eftersom reglerna utgått från individens egna erfarenheter och dels 

eftersom individen själv har utformat dem. (Andersson & Lennerfors, 2011). Till exempel är 

det revisorernas plikt att utföra sitt uppdrag i överensstämmelse med de standarder som 

professionen själv har godkänt (Hadi, Paino, Ismail & Dhiyauddin, 2014). Således har och drivs 

revisorerna av en plikt i sitt utförande av uppdrag. För att utvärdera huruvida revisorerna har 
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upprätthållit denna plikt tar rättsväsendet, vilket motsvaras av RN, hänsyn till om strävan att 

upprätthålla plikten kan anses rättvis i förhållande till omständigheterna rörande uppdraget 

(Hadi et al. 2014).  

 

Metzger et al. (1993) hävdar att de etiska koderna förbättrar företags offentliga image genom 

att skapa trovärdighet samtidigt som de ger vägledning till företagets anställda. Etik har således 

ett nära samband med maktutövning, då rätt och fel ofta framställs utifrån majoriteter. Trots 

detta kan etik även utövas mot majoriteten, som vid kampen för högre lön vid hårt arbete. 

(Andersson & Lennerfors 2011). Andersson och Lennerfors (2011) hävdar också att det hör till 

vanligheten att referera till juridiken för att påvisa sitt etiska ansvar, ändå betonar Pasztor (2015) 

att det finns betydande skillnader i att konstruera egna etiska koder och att följa en etisk kod 

för att en regulator säger åt individen att göra det. Idealiskt ska individen förstå etiska beteenden 

och vilja efterleva dem utan att bli tillsagd. Etik innebär inte nödvändigtvis att individer per 

automatik ska följa kulturellt accepterade normer, eftersom de flesta accepterade praxis används 

endast för att de har fungerat historiskt sätt och därför tros de fungera även i framtiden. Den 

stora utmaningen vad gäller etik är att det är ett ständigt föränderligt koncept som beror på 

individers subjektiva värderingar. Det är därför viktigt för företag att observera samt vara 

medvetenhet om vad som vid aktuell tidpunkt anses vara ett etiskt korrekt beteende, vilket 

innebär att företag konstant måste uppdatera sina etiska koder. (Pasztor, 2015).  

 

Etik påverkar individers beteende, genom att individen bland annat behöver ta ställning till vad 

som denne anser är rätt respektive fel. Med hänsyn till att etik är ett immateriellt koncept av 

föränderlig natur kommer olika individer, såsom revisorer, att ha olika uppfattningar om vad 

som anses etiskt korrekt. Således påverkar detta huruvida revisorer efterlever de professionella 

plikterna i form av etiska koder, såsom god revisionssed och god revisorssed, vilket kan bidra 

till att revisionskvalitet i de uppdrag revisorerna åtar sig blir bristfällig. Det vill säga att 

revisorerna håller låg revisionskvalitet. Med utgångspunkt i detta är därmed etik betydande för 

denna uppsats.  

4.5 REVISIONSKVALITET 

Kvalitet är ett koncept som används för att avgöra huruvida en vara eller tjänst anses lyckad 

eller inte. Kvalitet som generellt koncept har dock varit svårt att definiera, något som beror på 

att kvalitet är ett komplext koncept av ständigt föränderlig natur. Med anledning av detta finns 

det inte heller någon standarddefinition, vilket har medfört att definitionerna är många till 



23 

 

antalet. (Wicks & Roethlein, 2009). Revisionskvalitet är en form av kvalitet som används av 

revisionsprofessionen för att avgöra huruvida ett revisionsuppdrag kan anses som lyckat eller 

inte. Likt det generella konceptet kvalitet har även revisionskvalitet varit svårt att definiera 

(Francis, 2011; Knechel et al. 2013; Smith, 2012; Wicks & Roethlein, 2009). Svårigheten med 

att upprätta en standarddefinition beror på att olika individer, byråer, tillsynsmyndigheter såväl 

som samhället i stort har skilda bedömningar av vad revisionskvalitet innebär. Detta eftersom 

de har olika synvinklar och förhållande till konceptet. (Knechel et al. 2013). Trots att det inte 

råder någon enighet vad gäller definitioner av revisionskvalitet är vissa definitioner mer 

återkommande än andra inom tidigare forskning och studier.  

 

En modern definition har konstruerats av Francis (2011) som hävdar att revisionskvalitet ska 

definieras utifrån ett spektrum av låg och hög revisionskvalitet. För att värdera vad som kan 

anses vara låg respektive hög revisionskvalitet har undersökningar genomförts utifrån bland 

annat revisionsinputs, revisionsprocesser, institutioner och ekonomiska konsekvenser. 

Revisionsinputs syftar dels på om revisionen utförs av kompetenta revisorer kommer 

revisionskvalitet vara högre och dels på om revisionskvalitet har ett samband med 

revisionsbevisen. Revisionsprocessen syftar på revisorernas bedömning och beslutsfattande vid 

planeringen, insamlingen och tolkningen av de bevis som finns av att standardkraven för 

revisionen har uppnåtts. Institutioner syftar på att varje land har sina egna institutioner. Vilka 

reglerar, utövar tillsyn samt kontroll av aktiva revisorer i landet. Medan ekonomiska 

konsekvenser istället syftar på att revisionen kan få påtagliga ekonomiska konsekvenser, vars 

effekter pekar på variationen av revisionskvalitet. Det gemensamma utfallet av 

undersökningarna var att låg revisionskvalitet uppkommer då revisorerna inte skapar något 

värde i sitt uppdrag och skapas ett värde är revisionskvalitet hög. (Francis, 2011). Francis 

(2011) hävdar även att ett högre antal fel bidrar till lägre revisionskvalitet, vilket innebär att 

revisionskvalitet är omvänt relaterat till revisionsmisslyckande. Detta understöds av Palmrose 

(1988) som hävdar att sannolikheten för ett revisionsmisslyckande är mindre vid en hög 

revisionskvalitet.  Således är det avgörande för revisorerna att möta de rättsliga och 

yrkesmässiga krav som ställs på dem (Francis, 2011). Francis moderna definition har 

möjliggjort för forskare att numera undersöka revisionskvalitet utifrån både låg respektive hög 

revisionskvalitet. Detta till skillnad från tidigare studier vars undersökningar endast fokuserat 

på vad som är hög revisionskvalitet, då tidigare definitioner enbart utgått från just hög 

revisionskvalitet. Den mest klassiska och väl citerade definitionen, vilken utgått från hög 

revisionskvalitet, är DeAngelo (1981): 
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“The quality of audit services is defined to be the market-assessed joint probability that a given 

auditor will both (a) discover a breach in the client's accounting system, and (b) report the breach.“ 

 - DeAngelo (1981, s.186) 

DeAngelo (1981) delar upp sin definition i två delar. Den första framhåller revisionskvalitet 

som sannolikheten att en revisor upptäcker felaktigheter är beroende av revisionsprocessens 

teknologiska kapacitet, medan den andra följer upp med att revisionskvalitet även är 

sannolikheten att revisorn rapporterar upptäckten. Konceptet revisionskvalitet vidareutvecklas 

av DeAngelo (1981) som utvidgar tidigare studier genom att betona betydelsen av 

revisionsbyråns storlek för revisionskvalitet. En erkänd byrå eller ett mindre antal kunder torde 

innebära att revisorerna inte är villiga att riskera att förlora sina klienter eller rykte och därav 

upprätthåller dessa byråer revisionskvalitet i större utsträckning. (DeAngelo, 1981). Andra 

forskare hävdar dock att det finns svagheter med denna definition. Dels beträffande avsaknaden 

av de risker, vilka både styr revisionsutförandet och de uppfattningar en revisor har, som de 

inom revisionsprofessionen utsätts för och dels beträffande att uppfattningen av aktörerna på 

marknaden är föråldrad. (Knechel et al. 2013).  

 

Faktorer vilka kan påverka revisorns förmåga att förhålla sig till revisionskvalitet, i varje enskilt 

uppdrag, är många till antalet. Något som kan bero på att konceptet kvalitet är av immateriell 

natur. (Wicks & Roethlein, 2009). Ett antal framträdande faktorer, vilka påverkar 

revisionskvalitet, är följande; Att revisorernas konservativa inställning till sin arbetsuppgift 

resulterar i att revisorerna är mer fokuserade på att göra saker rätt, än att göra rätt saker  

(Öhman, 2004). Revisionen har dessutom fått ett allt större kommersiellt syfte, där revisorerna 

måste ägna mer tid åt kommersiella åtaganden, så som marknadsföring (Broberg et al. 2013). 

Något som Clow et al. (2009) hävdar påverkar revisorernas förtroende såväl som 

revisionskvalitet negativt, eftersom de inte längre kan avsätta tillräckligt med tid för att 

upprätthålla revisionskvalitet i enlighet med god revisionssed och god revisorssed. Att frångå 

de traditionella arbetsuppgifterna för att erbjuda andra tjänster kan medföra att revisorerna blir 

allt mer stressade, vilket Choo (1995) hävdar har en påtaglig inverkan på revisorernas 

bedömningsförmåga. Således är stress ytterligare en faktor som påverkar revisionskvalitet. Vid 

tillfällen stress uppstår är kompetens och erfarenhet av avgörande betydelse för att revisorerna 

ska upptäcka felaktigheter (Knechel et al. 2013). Faktorer likt dessa medför att konceptet 

revisionskvalitet inte enbart är svårdefinierat, utan att det även är svårt att mäta. Tidigare 

forskare har använt mått såsom going concern warning (Tagesson & Öhman, 2015),  
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icke-revisionsarvoden, revisionsbesittning och effekten av rättssystem på revisorns incitament 

(Francis, 2004). Francis studier visar att revisorer inte anstränger sig om det inte finns 

revisionsarvoden, då det finns mindre att tjäna, vilket medför lägre revisionskvalitet. Studierna 

tyder även på att i länder vars rättssystem utfärdar högre straff för felaktigheter av revision är 

revisionskvalitet högre. Dessutom indikerar studierna att revisionsbesittning, det vill säga 

längden av förhållandet mellan revisor och klient, är betydande för graden av revisionskvalitet, 

där en längre relation statistiskt sätt medför en högre revisionskvalitet. (Francis 2004). Knechel 

et al. (2013) hävdar istället att ett balanced scorecard bestående av inputs, kontext, process 

samt utfall är ett bättre alternativ för att mäta revisionskvalitet. Varje revisionsuppdrag skiljer 

sig åt, vilket medför att nivån av inputs såväl som att processen kommer vara avgörande för 

huruvida revisionskvalitet kan upprätthållas eller inte. Detta innebär att det krävs korrekt 

kompetens samt att processens olika steg anpassas efter aktuellt uppdrag. Kontexten, det vill 

säga faktorer som exempelvis revisionsbesittning och icke-revisionsarvoden, påverkar både 

inputs och processen. Osäkerheten och svårigheten i att observera en revisions utfall medför 

dessutom att det är svårt att avgöra vad som faktiskt är hög respektive låg revisionskvalitet. 

(Knechel et al. 2013). 

 

Uppsatsen ämnar öka förståelse för hur låg revisionskvalitet definierar revisionskvalitet som 

koncept samt hur låg revisionskvalitet är en del av hur revisionskvalitet som koncept har 

utvecklats med tiden. Med hänsyn till detta är det nödvändigt att få en förståelse för hur 

revisionskvalitet, innan denna uppsats, har studerats, definierats och utvecklats över tid. På så 

vis belyses konceptets komplexitet och varför ett nytt angreppssätt är nödvändigt för att 

färdigställa konceptet revisionskvalitet.  

4.6 DYSFUNCTIONAL AUDITOR BEHAVIOR 

Dysfunctional Auditor Behavior (DAB), det vill säga handlingar utförda av revisorn utifrån den 

miljö denne arbetar, är ett pågående problem inom revisionsbranschen. Detta på grund av att 

DAB, direkt eller indirekt, kan påverka revisionskvalitet negativt. (Paino, Smith & Ismail, 

2012).   

 

Uppkomsten av handlingar med direkt negativ påverkan på revisionskvalitet kan visas i form 

av ett kvalitetshotande beteende (Otley & Pierce 1996a). En revision som har avslutats 

otillräckligt är ett sådant beteende och lyfts fram som ett av de grövsta (Otley & Pierce, 1996a; 

Paino et al. 2012). Revisionen har således skett utan att ersätta det utförda steget med ett annat 
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eller anteckna varför steget inte används. Steget har därmed dokumenterats som utfört av 

revisorn trots att det inte har utförts i praktiken eller har utförts, men med bristande 

tillräcklighet. (Paino et al. 2012; Otley & Pierce, 1996b). Andra kvalitetshotande beteenden 

är; När en revisor misslyckas med granskning av grundläggande redovisningsprinciper, när 

revisorer i sin granskning accepterar undermåliga förklaringar av klienten (Otley & Pierce, 

1996a), när revisorer i sin granskningsprocess helt underlåter att genomföra vissa revisionssteg 

(Paino et al. 2012; Otley & Pierce, 1996a) eller inte granskar revisionssteget tillräckligt (Paino 

et al. 2012; Otley & Pierce, 1995). Ytterligare en handling med direkt negativ påverkan på 

revisionskvalitet är när revisorer har samlat in otillräckligt bevismaterial under 

revisionsprocessen (Paino et al. 2012; McDaniel, 1990). Vilket medfört att tillräckligheten som 

kan delas upp i kvalitativ, vilka är övertygande i sig själva såsom avtal, respektive kvantitativ, 

vilka inte är tillräckliga i sig själva utan måste kompletteras med flera exemplar såsom 

stickprov, inte har upprätthållits (Carrington, 2014). Andra handlingar med direkt negativ 

påverkan på revisionskvalitet är; När revisorer utför en revisionsprocess som inte är tillräckligt 

tillförlitlig (McDaniel, 1990), när revisorer påträffar bristande stickprov och ersätter, alternativt 

bortser, från dessa i granskningen (Svanberg & Öhman, 2013), när revisorer i sin granskning 

har valt ett för litet urval för att statistiskt kunna bestyrka påståenden kopplat till den totala 

populationen (McDaniel, 1990) eller när revisorer förlitar sig på klientens egna interna kontroll 

(Pierce & Sweeney, 2004).  

 

Uppkomsten av handlingar med indirekt påverkan på revisionskvalitet kan visas i form av 

underrapportering av tid, vilket innebär att revisorn inte rapporterar all tid som lagts ner på 

arbetet. (Otley & Pierce, 1996a; Pierce & Sweeney, 2004). Något som kan uppstå när 

revisorerna tagit hem sitt arbete men inte rapporterar den totala arbetstiden eller när en revisor 

inte tagit betalt för all den tid den varit hos kund. Även om detta beteende inte omedelbart 

påverkar revisionskvalitet (Otley & Pierce, 1996b) kan beteendet leda till oönskade 

konsekvenser, såsom felaktiga utvärderingar av personal eller orealistiska framtida budgetar 

(Otley & Pierce 1996a), vilket kan påverka revisionskvalitet indirekt då bemanning på lång sikt 

kan bli fel och budgetmål åtstramade (Pierce & Sweeney, 2004).  

 

Revisionskvalitet är beroende av revisorns beteende, vilket omvänt innebär att revisorns 

beteende påverkar graden av revisionskvalitet. Genom DAB skapas en förståelse för det 

bakomliggande beteendet som medför att en revisor håller låg revisionskvalitet och på så vis är 

DAB betydande för att uppnå denna uppsats syfte. 
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4.7 SAMMANFATTNING 

Revisorsyrket ses traditionellt sett som en profession (Broberg et al. 2013) och en revisor 

besitter rollen som kvalitetssäkrare för att den information företag ger ut ska vara trovärdig. 

Denna trovärdighet bygger bland annat på att revisorn har lagstadgade skyldigheter, såsom god 

revisionssed och revisorssed, något som inger förtroende för revisionsprofessionen. (FAR, 

2006). Grunden för en profession byggs upp med hjälp av ett samhälleligt förtroende för den 

praktik och de bedömningar som utförs. Det är även en förutsättning att det endast är de som 

ingår i professionen som ska kunna bedöma och kontrollera kvaliteten i utförandet. (Agevall & 

Jonnergård, 2013).  

 

Revisionsprofessionen har skapat en gemensam kunskapsbas (Artsberg, 2003) och för att ingå 

i professionen krävs bland annat en högre formell utbildning (Revisorsnämnden, 2016e, 

Broberg et al. 2013). Något som tillsammans skapar legitimitet åt professionen (Grey, 1998). 

Legitimitet förutsätter att det finns ett socialt kontrakt mellan enskilda företag i näringslivet och 

företagets intressenter (van Staden, 2003). Företag vill därmed kontinuerligt säkerställa att de 

uppfattas som legitima gentemot sin omgivning (Deegan & Unerman, 2011). Ett hjälpmedel 

företag kan använda för att stärka sin legitimitet är revisorn, vilken granskar företagen och på 

så vis genererar en högre trovärdighet åt företaget (Carrington, 2014). Legitimitet anses således 

vara en resurs som ett företag är beroende av för sin överlevnad (Deegan & Unerman, 2011).  

 

Ytterligare ett sätt för företag att stärka sin legitimitet är genom att efterleva de etiska koder 

som finns i samhället (Carrington, 2014). Etik handlar om hur individer bör leva sitt liv samt 

att ha en förståelse för vad som är rätt respektive fel. Med utgångspunkt i detta utformar 

individer egna etiska regler vilka vuxit fram genom erfarenheter, så kallade maximer. De etiska 

reglerna inger därefter en pliktkänsla att individerna ska handla moraliskt utefter dessa regler. 

(Andersson & Lennerfors, 2011). Den plikt som revisorerna ska förhålla sig till är att utföra sitt 

uppdrag i överensstämmelse med de standarder professionen har godkänt (Hadi et al. 2014). 

Således har och drivs revisorerna av en pliktkänsla i sitt utförande av uppdrag.  

 

Revisorerna förväntas även att efterleva standarder vad gäller revisionskvalitet i sitt uppdrag. 

Revisionskvalitet används för att avgöra om ett uppdrag anses lyckat eller inte (Francis, 2011; 

Knechel et al. 2013; Smith, 2012; Wick & Roethlein, 2009). Det har dock varit svårt att 

definiera konceptet revisionskvalitet eftersom individer har skilda bedömningar av dess 

innebörd (Knechel et al. 2013). Tidigare definitioner har utgått från hög revisionskvalitet 

(DeAngelo, 1981), medan en modernare definition har möjliggjort att revisionskvalitet både 
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kan ses utifrån ett högt respektive lågt spektrum (Francis, 2011). Revisionskvalitet är inte enbart 

svårdefinierat utan även svårt att mäta, varav tidigare forskare har använt mått såsom going 

concern warning (Tagesson & Öhman, 2015) och icke-revisionsarvoden (Francis, 2004). 

Revisionskvalitet kan, direkt eller indirekt, påverkas negativt av DAB (Paino et al. 2012). 

Handlingar med direkt negativ påverkan kan visas i form av kvalitetshotande beteenden  

(Otley & Pierce, 1996a), varav en revision som har avslutats otillräckligt lyfts fram som ett av 

de grövsta (Otley & Pierce, 1996a; Paino et al. 2012). Medan handlingar med indirekt påverkan 

på revisionskvalitet kan visas i form av underrapportering av tid, det vill säga att revisorn inte 

rapporterar all tid som lagts ner på arbetet. (Otley & Pierce, 1996a; Pierce & Sweeney, 2004).  

4.7.1 TEORETISK MODELL 

Med utgångspunkt i uppsatsens teoretiska referensram presenteras uppsatsens teoretiska modell 

i Figur 3. I den teoretiska modellen framställs konceptet revisionskvalitet utifrån ett lågt och 

högt spektrum, varvid respektive del representerar våra tolkningar av vad uppsatsens teorier 

och koncept likställer med låg respektive hög revisionskvalitet. Med hänsyn till detta tar 

modellens uppbyggnad inte utgångspunkt i kausala samband, utan den teoretiska modellen är 

en modell av beskrivande art. De tolkningar som framställs i figuren vad gäller revisionskvalitet 

är övergripande och baserat på att tolkningarna är utformade utifrån ett meta-perspektiv 

benämns de hädanefter meta-perspektiv. Med hänsyn till att uppsatsens syfte är att utforska låg 

revisionskvalitet är det meta-perspektiven i det lägre spektrumet som kommer studeras vidare 

och därmed inte meta-perspektiven i det högre spektrumet.  
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Figur 3: Teoretisk modell 
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5. EMPIRISK METOD  

      apitlet presenterar inledningsvis uppsatsens kvalitativa undersökningsmetod och 

longitudinella design. Vidare är den empiriska metoden uppdelad i en förstudie och en 

huvudstudie. Förstudien tar sin utgångspunkt i semi-strukturerade intervjuer, varvid kodning 

av intervjuerna ämnar att mynna ut i överkategorier i en färdigställd empirisk modell utifrån 

förstudiens resultat. Huvudstudien vidareutvecklar därefter den färdigställda empiriska 

modellen ytterligare, varvid en kvalitativ innehållsanalys tillämpas. 

5.1 UNDERSÖKNINGSMETOD & DESIGN 

Avgörande för valet av undersökningsmetod är vad forskaren vill veta (Olsson & Sörensen, 

2011). De kvalitativa tillvägagångssätten tar sin utgångspunkt uttryckt i ord, medan de 

kvantitativa i siffror (Olsson & Sörensen, 2011; Bryman & Bell, 2005). Det fördelaktiga med 

kvalitativ undersökningsmetod är att öppenheten, det vill säga att personen som utför 

undersökningen redan har bestämt vad denne ska leta efter, bidrar till en hög intern giltighet på 

så vis att den får fram den riktiga förståelsen av ett fenomen eller situation. Men öppenheten 

kan även bidra till att insamlad data blir nyanserad. Det fördelaktiga med kvantitativ 

undersökningsmetod är däremot den exakthet, i fråga om ett fenomens utsträckning eller 

omfång, den bidrar till. Men undersökningen kan även ges en ytlig prägel på så vis att det hålls 

en kritisk distans till personerna som undersöks. (Jacobsen, 2002). 

 

Med utgångspunkt i uppsatsens syfte, att utforska låg revisionskvalitet utifrån 

revisionsprofessionens insida för att skapa en vidare förståelse för konceptet revisionskvalitet 

och dess utveckling över tid till aktuell tidpunkt, kommer en kvalitativ undersökningsmetod 

och en longitudinell design att tillämpas. Uppsatsens fokus på meningar, innebörder  

(Alvehus, 2013) och på beskrivande data i form av människans eget uttalande eller skrivna ord 

samt observerbara beteenden (Olsson & Sörensen, 2011), snarare än statistisk verifierbara 

samband (Alvehus, 2013) såväl som uppsatsens syfte att följa utvecklingen över tidsperioden 

1996 - 2015 (Tebelius & Patel, 1987) medför att uppsatsen inriktas mot en tolkande och 

beskrivande analysprocess (Olsson & Sörensen, 2011). Följaktligen kommer denna uppsats att 

tillämpa en kvalitativ undersökningsmetod och longitudinell design. Den kvalitativa 

undersökningsmetoden kommer att utföras i två steg, varvid det första steget presenterar 

uppsatsens förstudie som sker genom intervjuer för att därefter presentera uppsatsens 

huvudstudie som sker genom bearbetning av disciplinärenden utfärdade av RN. Anledningen 

till att en förstudie med intervjuer utförs innan bearbetning av disciplinärenden, tar sin 

utgångspunkt i att intervjuerna genererar andra aspekter kring låg revisionskvalitet än de 
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aspekter som redan utformats utifrån teorin. Således kompletterar intervjuerna teorins  

meta-perspektiv på så vis att mer preciserade kategorier, benämnda överkategorier, kring låg 

revisionskvalitet upprättas (se Figur 4). Därmed genereras en referensram med olika aspekter 

av revisionskvalitet. På grund av att meta-perspektiven är övergripande kan varje enskild 

överkategori som genererats genom intervjuerna ingå i dessa. Detta medför att bearbetningen 

av disciplinärendena, vilka motsvarar revisionsprofessionens perspektiv av låg 

revisionskvalitet, sätts i förhållande till de perspektiv teori såväl som auktoriserade revisorers 

har av låg revisionskvalitet.  

 

Figur 4: Meta-perspektivens förhållande till överkategorier 

 

5.2 EMPIRISK METOD – FÖRSTUDIE BASERAD PÅ INTERVJUER 

5.2.1 URVAL FÖRSTUDIE 

Den population resultatet av intervjuerna kommer generaliseras på (Olsson & Sörensen, 2011), 

med utgångspunkt i att uppsatsen ämnar studera låg revisionskvalitet utifrån 

revisionsprofessionens insida, representeras av revisionsprofessionen. Revisionsprofessionen 

är dock en allt för stor population att studera i sin helhet, vilket medför att endast ett urval från 

populationen är aktuell (Grønmo, 2006). För att kunna dra slutsatser från urvalet till 

populationer krävs det dessutom att urvalet är representativt för populationen (Olsson & 

Sörensen, 2011).  

 

Uppsatsens förstudie har tillämpat en strategisk urvalsmetod, vilket enligt Granskär och 

Höglund-Nielsen (2012) innebär att urvalet har valts utifrån olika urvalskriterier. De 



32 

 

urvalskriterier vilket urvalet av respondenterna baseras på är dels kravet att vara auktoriserad 

revisor och dels att ha en relation till konceptet revisionskvalitet. Det första urvalskriteriet, att 

vara auktoriserad revisor, är betydande på så vis att en auktoriserad revisor till skillnad från en 

revisorsassistent har genomgått en kompetenshöjande examen såväl som ett särskilt 

kunskapsprov. Således anses en auktoriserad revisor i större utsträckning kunna relatera till 

revisionskvalitet. Det andra urvalskriteriet, att ha en relation till konceptet revisionskvalitet, är 

av betydelse för att kunna föra en givande dialog med respondenten.  

 

Urvalets storlek bestäms utifrån hur stor felmarginal som kan accepteras (Olsson & Sörensen, 

2011) och därför utförs tre intervjuer istället för en, då fler intervjuer genererar ett starkare och 

mer täckande resultat. Inledningsvis valdes en auktoriserad revisor från RN, varvid valet tar sin 

utgångspunkt i att revisorn har en relation till konceptet revisionskvalitet utifrån en 

tillsynsmyndighets perspektiv. I syfte att uppnå ett motsatt perspektiv av revisionskvalitet 

valdes därefter en auktoriserad revisor, vilken vi kom i kontakt med på en arbetsmarknadsdag 

på Linnéuniversitetet, som utför revisionskontroll internt på en revisionsbyrå som inte ingår i 

Big41. Kvalitetskontrollerna på en byrå har, till skillnad från kvalitetskontrollerna RN utfärdar 

efter revisionen genomförts, syftet att förebygga och motverka att en revisor på byrån anmäls 

till RN. För att komplettera synsättet hos de två auktoriserade revisorerna med en relation till 

revisionskvalitet, utifrån kontroll och tillsyn av andra auktoriserade revisorer som förväntas 

upprätthålla en hög revisionskvalitet, valdes ytterligare 14 auktoriserade revisorer med ett 

neutralt förhållningssätt till konceptet. Det uppstod dock ett bortfall på 13 auktoriserade 

revisorer, varav sex gav ett negativt svar och sju aldrig återkom. Bortfallet beror sannolikt på 

att revisionsprofessionens arbetsbörda är som störts under aktuell period för uppsatsen.  

5.2.2 DATAINSAMLING TILL FÖRSTUDIE 

Innan datainsamlingen inleddes skickades en kontaktförfrågan (se Appendix 1) ut till de utvalda 

auktoriserade revisorerna. Förstudiens datainsamling är baserad på primärdata (Olsson & 

Sörensen, 2011), vilken insamlats i samband med intervjuer. Anledningen till varför 

datamaterial i form av intervjuer används klargörs genom att intervjuerna skapar en förståelse 

för hur respondenten tolkar, definierar samt förhåller sig till låg revisionskvalitet. Vilket är en 

förståelse som teorier inte kan generera, med utgångpunkt i att personerna bakom teorierna inte 

tillhör revisionsprofessionen. Således genererar intervjuerna, på grund av respondenternas 

                                                           
1 Big4 är benämningen för de fyra största revisionsbyråerna, vilka är PWC, EY, KPMG och Deloitte 

(Jeacie, 2008)  
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tillhörighet till revisionsprofessionen, andra aspekter av revisionskvalitet än vad befintlig teori 

gör.  

 

Baserat på uppsatsens kvalitativa undersökningsmetod kan utförda intervjuer genomföras i 

överensstämmelse med strukturerad, ostrukturerad eller semi-strukturerad intervju. Men då den 

strukturerade intervjun följer ett frågeschema med mål att samtliga intervjuer ska bli densamma 

och då den ostrukturerade intervjun mestadels använder sig av lösa minnesanteckningar som 

hjälp, anses inte dessa som lämpliga strategier för datainsamling i denna uppsats. (Bryman & 

Bell, 2005). Följaktligen valdes att utföra intervjuerna i överensstämmelse med  

semi-strukturerad intervju. Detta för att respondenten ska få utrymme att svara med egna ord 

(Patel & Davidson, 2011) men att det trots detta finns en intervjuguide (se Appendix 2) att följa 

för den som intervjuar. Vilken kan bli flexibel i form av att ytterligare frågor ställs eller frågor 

hoppas över (Bryman & Bell, 2005).  

5.2.3 DATABEARBETNING AV FÖRSTUDIE  

När intervjuerna utförts påbörjas databearbetningen med att ordagrant skriva ned 

respondenternas svar från inspelat material, vilket kan eliminera missuppfattningar om vad som 

sagts (Olsson & Sörensen, 2011; Jacobsen, 2002). För att bryta ner utskrivet datamaterial från 

ren empirisk data till en mer påtaglig databild, är kodning den process som används (Granskär 

& Höglund-Nielsen, 2012; Olsson & Sörensen, 2011). Utifrån en öppen kodning, det vill säga 

att den som intervjuar rad för rad tolkar den utskrivna intervjun och ger varje fenomen eller 

händelse en kod som belyser innebörden i fenomenet eller händelsen (Granskär &  

Höglund-Nielsen, 2012), utformas en empirisk modell för varje intervju. Detta innebär att det 

insamlade datamaterialet bryts ned i en mängd koder, varvid koderna både i de enskilda och i 

de olika intervjuerna jämförs med varandra (Granskär & Höglund-Nielsen, 2012; Olsson & 

Sörensen, 2011). Koder vilka tycks ha något gemensamt grupperas till en gemensam kategori. 

Medan koder vilka inte tycks ha något gemensamt framställs separat i en enskild kategori 

(Granskär & Höglund-Nielsen, 2012) vid utformningen av den färdigställda empiriska modell 

som inkluderar samtliga intervjuer. Samtliga kategorier vilka härleds utifrån de enskilda 

empiriska modellerna benämns och är uppsatsens överkategorier (Jacobsen, 2002) i den 

färdigställa empiriska modellen, trots att de kan ses som underkategorier till den teoretiska 

modellens meta-perspektiv.   
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5.2.4 OPERATIONALISERING AV FÖRSTUDIE 

För att uppnå studiens syfte, att utforska låg revisionskvalitet utifrån revisionsprofessionens 

insida för att skapa en vidare förståelse för konceptet revisionskvalitet och dess utveckling över 

tid till aktuell tidpunkt, baseras förstudiens intervjuguide på ett antal frågeställningar vars fokus 

ligger på konceptet revisionskvalitet. Anledningen till skapandet av samtliga frågor är att de 

svar respondenten ger förväntas kunna generera olika kategorier, vilka i sin tur skapar 

överkategorier i den färdigställda empiriska modellen. Överkategorierna preciserar därmed på 

ett mer direkt sätt vad låg revisionskvalitet är och på så vis utvecklas meta-perspektiven, som 

redan är framtagna utifrån den teoretiska referensramen i den teoretiska modellen, genom att 

ytterligare aspekter av revisionskvalitet genereras. Följaktligen ges en argumentation om varför 

respektive frågeställning, vilka har delats in i teman, har valts att ingå i intervjuguiden och 

varför de är väsentliga för att uppnå uppsatsens syfte.   

5.2.4.1 TEMA 1: BAKGRUNDSFRÅGA 

1. Kan du kort berätta om din bakgrund och hur du hamnade på den position du har idag? 

Första frågan ställs för att ge en bekräftelse om att respondenten uppfyller kriteriet  

(e.g. Artsberg, 2003; Revisorsnämnden, 2016e) att vara auktoriserad revisor. På så vis ges en 

vidare förståelse om bakgrunden till det förhållningssätt och det perspektiv respondenten har 

till konceptet revisionskvalitet i efterföljande frågeställningar. Detta eftersom en auktoriserad 

revisor kan ha olika perspektiv beroende på sin bakgrund (e.g. Artsberg, 2003; Brante, 2005; 

Andersson & Lennerfors, 2011). 

5.2.4.2 TEMA 2: REVISIONSMISSLYCKANDEN 

2. Vad associerar du revisionsmisslyckanden med? 

Med hänsyn till att revisorer misslyckas i sina uppdrag och skandaler uppstår (e.g. Eilifsen et 

al. 2006; Agevall & Jonnergård, 2013) är det av intresse att undersöka vad respondenterna 

associerar revisionsmisslyckanden med. För att inte respondenterna direkt ska likställa 

revisionsmisslyckanden med låg revisionskvalitet inleds resterande frågor gällande 

revisionskvalitet med denna övergripande fråga. Således kan respondenten redan i denna fråga 

själv komma in på låg revisionskvalitet utan att vägledas av den fråga de som intervjuar ställer. 

Dessutom skapas en koppling till de allvarliga fel eller missbedömningar som Tackett et al. 

(2004) belyser. 
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5.2.4.3 TEMA 3: REVISIONSKVALITET 

3. Vad är låg revisionskvalitet för dig, försök definiera begreppet? 

Denna fråga ställs för att kunna utveckla den teoretiska modellens lägre spektrum av 

revisionskvalitet och på så vis bidra till uppsatsens syfte. Det koncept som söks i denna fråga 

är således låg revisionskvalitet. Respondentens svar på denna fråga genererar rakt på sak vad 

de anser att låg revisionskvalitet är, till skillnad från resterande frågor där precisionen inte är 

lika strikt mot enbart låg revisionskvalitet. 

4. Vad tror du påverkar att revisorerna upprätthåller låg revisionskvalitet? 

Fråga fyra ställs för att införskaffa ytterliga kunskaper, utöver de kunskaper som redan 

införskaffats i den teoretiska modellen, om vad som påverkar att revisorer upprätthåller låg 

revisionskvalitet (e.g. Choo, 1995; Pentland, 1993; Öhman, 2004; Broberg et al. 2013; Sharma 

& Sidhu, 2001; Hanlon, 1996; Wicks & Roethlein, 2009; Paino et al. 2012; Otley & Pierce, 

1996a). Denna kunskap kommer därmed generera ytterligare perspektiv, utöver de perspektiv 

vilka resulterat i den teoretiska modellens meta-perspektiv. 

5. Vad anser du att revisorerna brister i vad gäller revisionskvalitet? 

Då ändamålet med denna uppsats är att behandla låg revisionskvalitet, ställs denna fråga för att 

komplettera de svar som respondenten redan genererat vad gäller låg revisionskvalitet. En 

annan typ av fråga kan få respondenten att se på konceptet utifrån en annan synvinkel. Således 

kan denna fråga generera ytterligare aspekter trots att frågan i stora drag behandlar samma 

koncept som de två föregående frågorna. 

6. Vem eller vad tycker du ska avgöra vad som är låg respektive hög revisionskvalitet? 

Även denna fråga ställs för att komplettera tidigare svar som genererats vad gäller konceptet 

låg revisionskvalitet. Till skillnad från tidigare frågeställningar har denna fråga ett samband till 

RN, de disciplinärenden som huvudstudien ämnat studera och de internkontroller respektive 

revisionsbyrå genomför. Indirekt ger denna fråga även svar på huruvida den auktoriserade 

revisorn anser att de riktlinjer och standarder som i dagsläget finns är tillräckliga (e.g. Hadi et 

al. 2014; Wallerstedt, 2009; Öhman & Wallerstedt, 2012; Artsberg, 2003). 

 

 



36 

 

7. Om du tänker dig ett spann där revisionskvalitet är uppdelat i lågt respektive högt, vad 

anser du är låg respektive hög revisionskvalitet? 

För att på ett mer konkret sätt identifiera vad de tillfrågade auktoriserade revisorerna anser är 

hög respektive låg revisionskvalitet, ställdes denna fråga. Genom att precisera vad 

revisionskvalitet är skapas ett samband till det spektrum av låg respektive hög revisionskvalitet 

som Francis (2011) framställer. 

5.2.5 KRITIK MOT INTERVJU  

Vid en kvalitativ datainsamlingsmetod där en individs uppfattning eller åsikt är i fokus är det 

fördelaktigt att genomföra en kvalitativ intervju (Bryman & Bell, 2005; Patel & Davidson, 

2011). Det finns dock nackdelar med denna metod, vilka måste tas i beaktning.  

 

Det finns enligt Vetenskapsrådet (2002) ett individskyddskrav, varvid forskningsetiska 

överväganden krävs, vilket kan delas in i; Informationskravet, samtyckeskravet, 

konfidentialitetskravet och nyttjandekravet. Informationskravet innebär att respondenten bör 

informeras om intervjuns såväl som uppsatsens syfte samt de villkor som gäller för 

respondenten. (Vetenskapsrådet, 2002). En intervju kan å ena sidan upplevas påträngande för 

respondenten, då en intervju kan upplevas ha mindre integritetsskydd än en kvantitativ enkät. 

Å andra sidan kan en intervju även upplevas ge en avsevärt mer ytlig kontakt än en kvalitativ 

deltagande observation. (Bryman & Bell, 2005). Här träder samtyckeskravet in, vilket innebär 

att respondenten själv har rätten att bestämma över sin eventuella medverkan. Vid en intervju 

är detta krav relativt oproblematiskt, då respondenten fritt kan avbryta sitt svar eller medverkan. 

(Vetenskapsrådet, 2002). En nackdel med att genomföra intervjuer är att det krävs att ett 

samarbetsvilligt klimat med god kommunikations vilja skapas av den som intervjuar såväl som 

respondenten (Olsson & Sörensen, 2011; Grønmo, 2006). Om inte detta klimat skapas hävdar 

Bryman och Bell (2005) att det finns stor risk att respondenten antingen inte genererar tillräcklig 

information för informationsinsamlingen (Grønmo, 2006) eller helt avviker från intervjuns 

huvudtema. Således är utformningen och typ av frågor av betydelse. (Bryman & Bell, 2005). 

Efter att intervjuerna genomförts framkom det exempelvis att det hade varit fördelaktigt att 

omformulera frågorna något vid de olika intervjutillfällena. Med utgångspunkt i att 

respondenterna har olika relation till konceptet revisionskvalitet. Olsson & Sörensen (2011) 

hävdar även att om intervjuguiden inte är korrekt utformad är det stor risk för att den som 

intervjuar överför sina egna åsikter och värderingar till respondenten, vilket medför att en 

intervju förlorar sin trovärdighet.  
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Ytterligare en risk med att genomföra intervjuer är att betydande data förbises eller undgås, 

vilket medför att denna data i efterhand är svår att komma åt. En lösning på denna problematik 

är enligt Patel och Davidson (2011) att spela in intervjun, vilket samtyckeskravet dock kräver 

att respondenten godkänner. En nackdel med att informera respondenten att intervjun spelas in 

är att respondenten i större utsträckning kan ge mindre utförliga eller mer neutrala svar. En 

orsak till detta beteende är begäran om anonymitet från respondenten, vilket även försvårar 

överförbarheten. (Patel & Davidson, 2011). Det är här konfidentialitetskravet träder in, då det 

krävs att personuppgifter för samtliga respondenten i största möjliga mån behandlas 

konfidentiellt och förvaras där inte obehöriga under några omständigheter kan ta del av dem. 

Personuppgifterna omfattas även av nyttjandekravet vilket innebär att dessa uppgifter endast 

får användas, i den egna studien eller i andra studier, för forskningsändamål där forskaren 

inställer sig i förpliktelsen att uppfylla individskyddskravet. (Vetenskapsrådet, 2002).  

 

Data från intervjuer motsvarar primärdata och denna typ av data kan innebära att data som 

samlas in har lägre kvalitet än sekundärdata, vilken sedan tidigare har bearbetats av andra. Det 

innebär i sin tur att mindre tid kan läggas på att analysera data, eftersom mer tid krävs till 

insamling och bearbetning. Genomförs dessutom endast enstaka intervjuer har intervjuerna inte 

någon longitudinell karaktär, vilket innebär att det inte ges någon möjlighet att genomföra 

jämförelser eller utläsa förändringar över tid. (Bryman & Bell, 2005). 

 

5.2.6 EMPIRISKT RESULTAT AV FÖRSTUDIE 

5.2.6.1 EMPIRISK MODELL – INTERVJU 1 

Intervju 1 utfördes i samverkan med en auktoriserad revisor från RN och således tar denna 

empiriska modell sin utgångspunkt i en tillsynsmyndighets perspektiv vad gäller 

revisionskvalitet. Utifrån detta perspektiv illustreras i Figur 5 tolkningar om vad respondenten 

anser är låg revisionskvalitet. 
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Figur 5: Empirisk modell - intervju 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.2.6.2 EMPIRISK MODELL – INTERVJU 2 

Intervju 2 utfördes i samverkan med en auktoriserad revisor, från en revisionsbyrå som ingår i 

Big4, med ett neutralt förhållande till revisionskvalitet. Således tar denna empiriska modell 

utgångspunkt i revisionskvalitet utifrån en auktoriserad revisor vilken utför revision och som 

därmed av professionen förväntas upprätthålla en god revisionskvalitet. Utifrån detta perspektiv 

illustreras i Figur 6 tolkningar om vad respondenten anser är låg revisionskvalitet. 

Figur 6: Empirisk modell - intervju 2 
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5.2.6.3 EMPIRISK MODELL – INTERVJU 3 

Intervju 3 utfördes i samverkan med en auktoriserad revisor, från en revisionsbyrå som inte 

ingår i Big4, vilken utöver de traditionella revisionsuppgifterna även utför revisionskontroller 

internt på en revisionsbyrå. Således tar denna empiriska modell utgångspunkt i revisionskvalitet 

efter att en revisor utfört revision, men innan en anmälan görs till RN.  Utifrån detta perspektiv 

illustreras i Figur 7 tolkningar om vad respondenten anser är låg revisionskvalitet. 

Figur 7: Empirisk modell - intervju 3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.2.6.4 FÄRDIGSTÄLLD EMPIRISK MODELL  

Med utgångspunkt i de tre enskilda empiriska modellerna presenteras uppsatsens färdigställda 

empiriska modell i Figur 8. Den empiriska modellen utvecklar uppsatsens teoretiska modells 

meta-perspektiv och framställer olika tolkningar av konceptet låg revisionskvalitet i 

överkategorierna; Dokumentation, Granskning, Okunskap och Regelverk. Varvid respektive 

överkategori från intervju 1, 2 och 3 representerar de kategorier från varje enskild empirisk 

modell vilka har något gemensamt. Överkategorierna preciserar på så vis meta-perspektiven 

och varje enskild överkategori är således indirekt en del av samtliga meta-perspektiv. Ett 

exempel på detta är att samtliga överkategorier, oavsett vilken form av låg revisionskvalitet, 

innebär ett oetiskt agerande från revisorns sida.  

 

För att förtydliga den empiriska modellens uppkomst av överkategorier från utförda intervjuer 

härleds varje enskild empirisk modells kategorier enligt Appendix 3. Svårigheter vad gäller 

kategoriseringen har uppstått med att dra skiljelinjer kring vilka kategorier som ska delas in och 

bilda en gemensam överkategori. Till exempel kan en revisor sakna kunskap om regelverk 

alternativt inte upptäckt felaktigheter utförda av klienten vad gäller regelverk. Det förstnämnda 
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agerandet härleds till överkategorin Okunskap, då vår tolkning är att fokus vad gäller låg 

revisionskvalitet i detta fall riktas specifikt mot den okunskap revisorn besitter. Det sistnämnda 

agerandet härleds istället till överkategorin Regelverk, då vår tolkning är att fokus vad gäller 

låg revisionskvalitet i detta fall snarare ligger på att regelverk medvetet eller omedvetet inte 

efterlevs. Samtliga överkategorier från respektive intervjus empiriska modell härleds därmed, i 

likhet med ovanstående exempel, genom subjektiva värderingar. 

 

Ett uteslutande från den empiriska modellens kategorisering, såväl som uppsatsens 

fortskridande empiriska resultat från disciplinärendena, är koder vilka innefattar god 

revisionssed och god revisorssed. Koderna utesluts på grund av att oavsett vilken överkategori 

en revisors utförande härleds till, kommer utförandet alltid innebära att revisorn inte uppfyller 

kraven i enlighet med god revisionssed såväl som god revisorssed.  

 

Figur 8: Färdigställd empirisk modell 
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5.3 EMPIRISK METOD - DISCIPLINÄRENDEN 

5.3.1 URVAL DISCIPLINÄRENDEN  

Populationen, vilket resultatet för tolkningen av disciplinärendena ämnas generaliseras på 

(Olsson & Sörensen, 2011; Grønmo, 2006), består av samtliga disciplinärenden utfärdade i 

Sverige under tidsperioden 1996 - 2015 vilka resulterat i den disciplinära åtgärden upphävande 

av auktorisation eller godkännande. Populationen motsvarar 86 stycken disciplinärenden och 

eftersom det för uppsatsen är aktuellt att redogöra för låg revisionskvalitet i samtliga av dessa 

disciplinärenden genomförs en populationsstudie i denna uppsats (Grønmo, 2006). 

 

Anledningen till att en populationsstudie av enbart upphävande av auktorisation eller 

godkännande genomförs, och inte en studie av erinran eller varning, grundas i att denna typ av 

disciplinärende formar en yttre gräns för den revisionskvalitet som accepteras inom 

professionen samt att dessa sannolikt innehåller ett större antal brister i revisionen. Således 

anses disciplinärenden med den disciplinära åtgärden upphävande av auktorisation eller 

godkännande generera ett tillräckligt underlag för att uppnå uppsatsens syfte. Med 

utgångspunkt i att en populationsstudie genomförs kringgås även problematiken med att beakta 

huruvida ett urval är representativt för att dra slutsatser om populationen (Olsson & Sörensen, 

2011; Grønmo, 2006). På så vis genereras även en större trovärdighet för uppsatsens studie i 

jämförelse med om endast ett urval varit aktuellt att studera. Det har dock funnits ett kriterium, 

trots att en populationsstudie genomförs, vilket är att disciplinärendena ska ha vunnit laga kraft. 

Anledningen till att kriteriet vunnit laga kraft använts är att låg revisionskvalitet i dessa 

disciplinärenden har bekräftats och fastställts. Disciplinärendenas innehåll kan därmed inte 

förändras vid ett senare tillfälle och resultatet av tolkningen av disciplinärendena kan därav 

anses mer tillförlitlig och överförbar. Det innebär dock att de disciplinärenden som inte vunnit 

laga kraft faller utanför ändamålet för denna uppsats.  

 

Olsson och Sörensen (2011) hävdar att en bortfallsanalys är nödvändig, för att skapa en 

uppfattning om den snedvridna effekt ett markant bortfall kan åstadkomma, eftersom resultatet 

annars inte kan anses generaliserbart. I denna studie är en bortfallsanalys inte aktuell med 

utgångspunkt i att det totala antalet disciplinärende med den disciplinära åtgärden upphävande 

av auktorisation eller godkännande för tidsperioden 1996 - 2015 används och därmed uppstår 

inget bortfall. Dock kan det förekomma bortfall vad gäller övrig kontext i respektive 

disciplinärende som inte ingår i data som faktiskt plockas ut från disciplinärendena. 
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5.3.2 DATAINSAMLING AV DISCIPLINÄRENDEN 

Innan datainsamlingen påbörjades kontrollerades disciplinärendenas tillgänglighet genom att 

undersöka vart dessa fanns att tillgå (Grønmo, 2006). Disciplinärendena fanns och finns 

fortfarande tillgängliga via RNs hemsida, vilket medför att insamlingen av uppsatsens 

datamaterial till huvudstudien består av disciplinärenden insamlade från RNs databas över 

disciplinärenden. Datainsamlingen är således baserad på sekundärdata (Olsson & Sörensen, 

2011; Bryman & Bell, 2005; Jacobsen, 2002) då information redan har samlats in av RN och 

datainsamlingen går även under kategorin dokument då informationen både är tryckt och en 

officiell handling (Patel & Davidson, 2011). Anledningen till varför datamaterial i form av 

disciplinärenden används klargörs med att disciplinärendena förklarar hur 

revisionsprofessionen ser på låg revisionskvalitet, då vi utgår från att disciplinärendena som har 

uppstått motsvarar låg revisionskvalitet. Med utgångspunkt i huvudstudiens datamaterial, i 

form av disciplinärenden, kan nya perspektiv och aspekter av låg revisionskvalitet upptäckas, 

vilka inte tidigare presenterats genom förstudien. Datainsamlingen för disciplinärendena kan 

således både kategoriseras in på överkategorier, vilka härstammar från uppsatsens intervjuer 

som även preciserar befintlig teori, men även generera nya överkategorier av låg 

revisionskvalitet. 

 

Utifrån sökfunktionen på RNs hemsida valdes att för varje år från 1996 - 2015 söka på 

upphävande som fritext, disciplinärende som ärendetyp och laga kraft som beslut vunnit laga 

kraft. Datumet var således den enda förändring för varje sökning, vilket valdes för att få en 

överblick över ett år i taget. Varje enskilt disciplinärende genomsöktes därefter för att fastställa 

att beslutet var upphävande av auktorisation eller godkännande, då träffarna som uppstod även 

kunde inkludera beslut som erinran eller varning, för att sedan manuellt spara ned de rätta 

disciplinärendena sorterade utifrån år. Totalt gav sorteringen 86 stycken disciplinärenden med 

den disciplinära åtgärden upphävande av auktorisation eller godkännande mellan åren 

1996 - 2015 (se Tabell 1). Vilka var fördelade på totalt 633 sidor, varvid sidantalet för varje 

enskilt disciplinärende varierar mellan 1 till 20 sidor, men där merparten uppskattningsvis är på 

cirka 13 sidor. Alla disciplinärenden togs med i sin helhet för att undgå urvals- och 

tolkningsproblematik, vilket kan uppstå om delar av datamaterialet ska tas bort (Grønmo, 

2006). 

 

Samtliga disciplinärenden är strukturerade på liknande sätt. De inleds med en kort 

sammanfattning om vem som anmäler disciplinärendet samt om situationen i sin helhet där det 



43 

 

ges en övergripande helhetssyn av vad den anklagande revisorn anses ha misslyckats med under 

sitt uppdrag. Därefter följer en genomgång av revisorns samtliga bristfälliga delar i utfört 

uppdrag och där revisorn själv får möjlighet att yttra sig om varje enskilt misslyckande. Ett 

disciplinärende avslutas med att RN framställer sin åsikt och fastställer huruvida revisorn 

faktiskt har misslyckats i sitt uppdrag eller inte, för att slutligen delge en sammanfattande 

bedömning av disciplinärendet samt vilka från RN som har deltagit i beslutsfattandet.  

5.3.3 DATABEARBETNING AV DISCIPLINÄRENDEN  

När insamlingen av disciplinärendena utförts, påbörjas databearbetningen för huvudstudiens 

datamaterial - disciplinärendena. Med utgångspunkt i att datainsamlingen är byggd på 

dokument som källa har en kvalitativ innehållsanalys tillämpas, vilken baseras på att 

systematiskt gå igenom dokumentet med sikte på kategorisering av innehållet och registrering 

av data som är relevant för forskningsfrågan (Grønmo, 2006; Bryman & Bell, 2005; Schmidt 

& Umans, 2014).  

 

På basis av den systematiska genomgången av texterna i disciplinärendena har relevant innehåll 

valts ut och sammanställts (Schmidt & Umans, 2014) i Excel (se Appendix 4). 

Sammanställningen, vilken skapas i syfte att ge en överblick och innehåller information som 

analyserats med hjälp av den kvalitativa innehållsanalysen (Grønmo 2006), innehåller 

information beträffande; Vilket disciplinärende det gäller, årtal, antal sidor disciplinärendena 

består av, vem som initierar anmälan, vad revisorn misslyckats med i sitt utförande av att 

upprätthålla hög revisionskvalitet samt antal låg revisionskvalitet. Vad revisorn misslyckats 

med i sitt utförande av att upprätthålla hög revisionskvalitet presenteras i form av 

överkategorier. Överkategorierna härleds antingen till uppsatsens förstudie, vilka bildat en 

referensram för vad låg revisionskvalitet innebär, eller till helt nya aspekter av vad låg 

revisionskvalitet innebär, vilka uppkommit genom bearbetning av disciplinärendena. Något att 

beakta är dock att oavsett vart varje enskild överkategori härleds ifrån har respektive 

underkategori såväl som under-underkategori uppkommit genom bearbetning av 

disciplinärendena. Ytterligare något att beakta är att ett disciplinärenden kan omfattas av fler 

än en förekomst av låg revisionskvalitet, varvid en förekomst kan tillhöra referensramen, medan 

en annan istället kan tillhöra de nya aspekterna av låg revisionskvalitet.  

 

Utifrån innehållet i disciplinärendena letas meningsbärande enheter (se Tabell 2) fram och långa 

meningar koncentreras och minimeras utan att innebörden förloras (Olsson & Sörensen, 2011; 
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Schmidt & Umans, 2014) samtidigt som innehållet bedöms och tolkas, inte enbart inom de 

enskilda disciplinärendena utan även gentemot varandra, vilket bildar underlag för identifiering 

av drag som är gemensamma för indelning i kategorier (Grønmo, 2006). Överkategorierna 

revideras eller nyanseras efterhand och för varje underkategori utförs en bedömning för vilka 

begrepp som passar in eller inte (Grønmo, 2006; Bryman & Bell, 2005). För att inte utelämna 

information från disciplinärendena som kan vara relevant hålls analysen av datamaterialet så 

öppen som möjligt i inledningen för att därefter gradvis snäva in informationen (Jacobsen, 

2002). Underkategorierna motsvarar olika grupper, varvid data som berör samma ämne ingår i 

samma överkategori och där en underkategori till underkategorierna, vilken hädanefter 

benämns under-underkategori, kan förekomma som ett förtydligande av den ursprungliga 

underkategorin (Jacobsen, 2002). Genom utförande av olika underkategorier, med respektive 

under-underkategori, kan en mer samlad förståelse och överblick genereras av vilka aspekter 

av låg revisionskvalitet som anses kända eller inte sedan tidigare, såväl som att en helhet för 

disciplinärendena genereras (Grønmo, 2006; Jacobsen, 2002). Den process där 

disciplinärendena bryts ned, studeras, jämförs, konceptualiseras och där begrepp kategoriseras, 

det vill säga uppsatsens öppna kodning, är således under ständig förändring (Bryman & Bell, 

2005; Jacobsen, 2002).  Läsaren bör således ha i åtanke att resultaten vilka presenteras utgörs 

från denna uppsats kategorisering, något som potentiellt skulle kunna skilja sig i en annan 

uppsats med samma datamaterial som grund.  

 

Tabell 2: Exempel på kvalitativ innehållsanalys utifrån disciplinärende 

 

För att uppnå uppsatsens syfte, att utforska låg revisionskvalitet utifrån revisionsprofessionens 

insida för att skapa en vidare förståelse för konceptet revisionskvalitet och dess utveckling över 

tid till aktuell tidpunkt, har ett empiriskt datamaterial från disciplinärenden bearbetats. 

Utformningen av uppsatsens färdigställda empiriska modell (se Figur 8) har genererat en 

referensram med olika aspekter av revisionskvalitet, vilka motsvarar de överkategorier som 

sedan tidigare varit både teoretiskt kartlagda såväl som erkända för revisionsprofessionen. 
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Överkategorierna, framtagna från intervjuerna, kompletteras i sin tur med underkategorier med 

respektive under-underkategorier vilka skapats utifrån disciplinärendena. Detta till skillnad från 

utformningen av uppsatsens nya aspekter av låg revisionskvalitet, vilka helt härleds från 

disciplinärendena och som därmed inte är erkända inom varken revisionsprofessionen eller 

kartlagda av befintlig teori sedan tidigare (se Appendix 4).  

5.3.4 KRITIK MOT DISCIPLINÄRENDEN  

Dokumenterad data används för att besvara forskningsfrågor kring faktiska förhållanden och 

skeenden (Patel & Davidson, 2011) och det är därmed forskningsfrågan i uppsatsen som styr 

vilka dokument som ska användas för att uppnå uppsatsens syfte (Olsson & Sörensen, 2011). 

Det finns dock nackdelar även med denna datainsamlingsmetod. 

 

Det finns olika former av dokumentation, varvid disciplinärendena motsvarar dokumentation i 

from av officiella dokument från en statlig myndighet (Bryman & Bell, 2005). Mängden låg 

revisionskvalitet i urvalets totala antal disciplinärenden kan anses missvisande, eftersom de 

flesta uppdrag vilka har upprätthållit låg revisionskvalitet hinner uppdagas och åtgärdas av 

revisionsbyråers interna kontroll innan de anmäls till RN. Patel och Davidson (2011) betonar 

att forskaren därmed måste förhålla sig kritiskt till de dokument som faktiskt kan utnyttjas för 

att kunna genomföra en trovärdig granskning av det fakta eller de upplevelser vilka dokumenten 

innehåller. Således är det av stor betydelse att fastställa egenskaper vad gäller dokumentationen, 

såsom vem som genomfört den och när den genomförts (Patel & Davidson, 201; Jacobsen, 

2002).  

 

Vid användning av dokumentation skapas en begränsad kontextuell förståelse som kan påverka 

bedömningen av uttryck såväl som ord och därmed kan även tolkningen av dokumentens 

innehåll påverkas (Grønmo, 2006). Den mänskliga faktorn kan även skapa utrymme för 

felaktigheter i dokumentationen och med hänsyn till att data från ett disciplinärendena är 

sekundärdata kan detta, ur en negativ synvinkel, medföra att primärkällan kan behöva kontaktas 

för att exempelvis klargöra dokumentens innehåll om det förekommer oklarheter. 

Problematiken med detta är att primärkällan kan vara svår att få kontakt med, om den ens finns 

kvar vid aktuell tidpunkt (Patel & Davidson, 2011). Vid användning av sekundärdata har 

forskaren inte heller någon kontroll över tillkomsten av data (Olsson & Sörensen, 2001; 

Jacobsen, 2002) och måste då ta ställning till dokumentens tillförlitlighet (Jacobsen, 2002) samt 

huruvida dokumentationen är original eller förfalskade (Patel & Davidson, 2011). Risken för 

att dokument ska vara förfalskade i Sverige får dock anses som förhållandevis liten och 
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disciplinärenden dokumenterade av den statliga tillsynsmyndigheten får anses som tillförlitlig 

dokumentation med en obetydlig andel felaktigheter.  

 

Uppsatsen andra del uppvisar en svaghet vad gäller överförbarheten då tolkningen, kodningen 

och beskrivningen av ett disciplinärende baseras på subjektivitet (Bryman & Bell, 2005). 

Överförbarheten försvagas ytterligare eftersom det inte finns några direkta 

undersökningspersoner som kan ge bekräftelse till det resultat tolkningen av disciplinärendena 

genererar. Patel och Davidson (2011) hävdar även att resultatet av kvalitativa studier är svårt 

att generalisera på en population om inte urvalet sker systematiskt. En annan svaghet som 

uppsatsens studie uppvisar är att det endast är auktoriserade revisorers handlingar som belyses 

i uppsatsen, då RN i sina disciplinärende endast granskar auktoriserade eller godkända 

revisorer. Att revisorsassistenter inte är de som skriver under ett revisionsuppdrag (Grønmo, 

2006) medför att de därmed inte hålls ytterst ansvariga för det slutgiltiga genomförandet. Vilket 

kan innebära att en auktoriserad eller godkänd revisor kan tilldelas en disciplinär åtgärd, trots 

att det faktiskt är en revisorsassistent som upprätthåller låg revisionskvalitet.   
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I 
6. EMPIRISK ANALYS 

      detta kapitel presenteras uppsatsens empiriska resultat med tillhörande analys och 

diskussion. Inledningsvis presenteras det totala datamaterialet för att skapa en nyanserad 

helhetsbild av konceptet revisionskvalitet utifrån revisionsprofessionens insida. Vidare 

redogörs det för hur fall av låg revisionskvalitet i disciplinärendena fördelas mellan redan 

erkända överkategorier och uppsatsens framarbetade överkategorier. Därefter presenteras 

data utifrån disciplinärenden under 5-årsperioder för att på så vis uppnå uppsatsens delsyfte. 

6.1 TOTALA DATAMATERIALET 

Det presenterade empiriska resultatet utgår från uppsatsens syfte att utforska låg 

revisionskvalitet utifrån revisionsprofessionens insida för att på så vis skapa en vidare förståelse 

för konceptet revisionskvalitet och dess utveckling över tid till aktuell tidpunkt. Låg 

revisionskvalitet redogörs genom att beskrivas såväl som att presenteras i tabeller, vilka därefter 

analyseras och diskuteras. Data som presenteras hädanefter baseras på den sammanställning 

som återfinns i Appendix 4.  

På vilket sätt revisionskvalitet definieras är avgörande för huruvida revisorns uppdrag kan ses 

som bristande eller inte. Det är dock inte definitionen i sig som är avgörande, utan utifrån vems 

synvinkel definitionen uppkommer, något som styrks av Knechel et al. (2013). Detta betyder 

att det aldrig går att tala om huruvida en revisors uppdrag kan ses som bristande eller inte, utan 

att beröra diskussionen kring revisionskvalitet. Revisorer som brister i sitt uppdrag befinner sig 

på det lägre spektrumet av konceptet revisionskvalitet. Ett lägre spektrum, vilket har lyckats 

introduceras av Francis (2011) trots att majoriteten av definitioner har ett stort fokus på hög 

revisionskvalitet (DeAngelo, 1981; Francis, 2011; Knechel et al. 2013; Smith, 2012; Wicks & 

Roethlein, 2009), som har fått en betydelse för revisionskvalitet som koncept. Det lägre 

spektrumet är även det spektrum som RN, likt andra professionella organ, är intresserade av vid 

utförandet av sina disciplinärenden och som har öppnat upp för vidare diskussion av låg 

revisionskvalitet i denna uppsats. 

6.1.1 ANDEL UPPHÄVANDE AV AUKTORISATION ELLER 

GODKÄNNANDE 

Låg revisionskvalitet studeras endast genom samtliga disciplinärenden med den disciplinära 

åtgärden upphävande av auktorisation eller godkännande, vilket hädanefter benämns 

upphävande, som är 86 stycken. För att skapa en förståelse för mängden disciplinärende med 

den disciplinära åtgärden upphävande presenteras även andelen upphävande av totalt antal 

disciplinärenden med samtliga disciplinära åtgärder, i form av erinran, varning och upphävande, 

i Tabell 3. 
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Tabell 3: Andel upphävande av auktorisation eller godkännande 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Trots att det finns en stor mängd disciplinärenden har endast ett fåtal, 10,0 %, disciplinärenden 

tilldelats den disciplinära åtgärden upphävande. Antalet upphävda revisorer per år varierar 

mellan 1 till 8 stycken, varvid 7 stycken är det mest förekommande. År 2005 var året som flest 

blev upphävda, trots att år 2007 var det år då flest antal disciplinärenden utfärdades. 

6.1.2 INITIERAR ANMÄLAN TILL REVISORSNÄMNDEN 

En anmälan till RN kan initieras av olika parter. I Tabell 4 presenteras de parter vilka har 

initierat minst en anmälan, vilket har resulterat i den disciplinära åtgärden upphävande. Det 

totala antalet anmälningar som har initierats är 98 stycken. När anmälaren är ospecificerad har 

denne benämnts anmälaren. Vid de tillfällen RN initierar en anmälan baseras anmälan antingen 

på tidigare utredningar av aktuell revisor eller av systematisk och uppsökande tillsyn (SUT). 

Andra myndigheter som initierar en anmälan är ekobrottsmyndigheten, 

kronofogdemyndigheten och skattemyndigheten (SKM), vilken under senare år även 

presenteras som skatteverket (SKV). De övriga parter som initierar anmälningarna är; FAR, 

klients borgenär, kommerskollegium (KK), kommun, konkursförvaltare, media samt patent- 

och registreringsverket (PRV).  
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Tabell 4: Initierar anmälan till RN 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Den mest förekommande parten vilken initierar en anmälan till RN är SUT, med procentsatsen 

32,7. Vidare kan det även utläsas att myndigheterna SKM och SKV tillsammans initierar  

30 stycken anmälningar, vilket ger en procentsats på 30,6. Vilket betyder att även dessa parter 

är drivande av antalet initierade anmälningar till RN. Något att ta i beaktning i Tabell 4 är att 

ett disciplinärende kan initieras av fler än 1 anmälare, vilket medför att det finns fler antal 

anmälningar än antal disciplinärende. 

6.1.3 FÖREKOMST AV LÅG REVISIONSKVALITET 

För att uppnå uppsatsens syfte, att studera låg revisionskvalitet utifrån revisionsprofessionens 

insida för att på så vis skapa en vidare förståelse för konceptet revisionskvalitet och dess 

utveckling över tid till aktuell tidpunkt, presenteras det totala antalet förkomester av låg 

revisionskvalitet i Tabell 5. På så vis inges en vidare förståelse för det totala antalet fall av låg 

revisionskvalitet tillhörande både, vad som hädanefter benämns, redan erkända överkategorier 

såväl som uppsatsens framarbetade överkategorier. 
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Tabell 5: Förekomst av låg revisionskvalitet 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I disciplinärenden med den disciplinära åtgärden upphävande varierar förekomsten av låg 

revisionskvalitet mellan 1 till 14 gånger för varje enskilt disciplinärende, vilket framkommer i 

Appendix 4. Den totala förekomsten av låg revisionskvalitet är 478 till antalet i de  

86 disciplinärendena och är fördelade på redan erkända överkategorier härledda från 

uppsatsens förstudie som preciserar befintlig teori såväl som framarbetade överkategorier 

härledda från bearbetning av disciplinärendena. Tabell 5 påvisar att det mest förekommande 

antalet vad gäller låg revisionskvalitet är 3 stycken, med en procentsats på 17,4. Motsatsvis 

påvisas att det minst förekommande antalet vad gäller låg revisionskvalitet är 10 respektive  

14 stycken, med en procentsats på 1,2 vardera. Generellt kan det utläsas att ett större antal av 

låg revisionskvalitet innebär en mer sällan förekomst. Majoriteten av antalet låg 

revisionskvalitet förekommer mellan 1 till 7 gånger. 

Ett lågt antal förekomster av låg revisionskvalitet kan ta sin utgångspunkt i att revisionsbyråer 

såväl som företag i större utsträckning, på grund av den teknologiska kommunikationens 

framfart, använder någon form av intern kontroll. Något som kan medföra att förekomsten av 

låg revisionskvalitet förebyggs och förhindras innan ett disciplinärende anmäls till RN. På så 

vis kan det empiriska resultatet även tyda på att en ökad medvetenhet av att intern kontroll ökar 

sannolikheten för att ett revisionsuppdrag blir fullständig och korrekt (e.g. FAR, 2006). Såväl 

som att teknik är en bakomliggande faktor till att revisorer kan upptäcka felaktigheter (e.g. 

DeAngelo, 1981). Motsatsvis kan det dock antas att revisionsuppdragen varken blir fullständiga 

eller korrekta, med utgångspunkt i att revisorn i för stor utsträckning förlitar sig på den interna 

kontrollen. Således kan ett dilemma mellan struktur och bedömning uppstå, på så vis att en 
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revisor inte enbart kan förlita sig på sin bedömningsförmåga om denne inte förhållit sig till rätt 

struktur och omvänt. (e.g. Agevall, Broberg, Umans, 2015).  

6.1.4 ANDEL UPPHÄVDA REVISORER 

För att inges en uppfattning om antalet revisorer som årligen, mellan 1996 - 2015, tilldelas den 

disciplinära åtgärden upphävande av det totala antalet praktiserande revisorer inom 

revisionsprofessionen presenteras följande data i Tabell 6. 

Tabell 6: Andel upphävda revisorer 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Generellt kan det utläsas att antalet godkända eller auktoriserade revisor har blivit färre till 

antalet. Antalet medlemmar i revisionsprofessionen har varit som högst 4500 stycken år  

1997 och som lägst 3620 stycken år 2015. Andelen upphävda revisorer var som högst 0,19 % 

år 2005 och som lägst 0,02 % år 2000. 

Uppsatsens empiriska resultat indikerar på ett lågt antal upphävda revisorer i förhållande till det 

totala antalet revisorer. Ett lågt antal förekomster av låg revisionskvalitet såväl som ett lågt 

antal upphävda revisorer kan indikera att universitet lyckats utbilda studenter på ett 

tillfredsställande vis såväl som att RN på ett tillfredsställande vis lyckats ställa krav och 

auktorisera väl lämpade revisorer. Detta kan i sin tur tyda på att revisionsprofessionens insida 

drivs av en pliktkänsla. Det vill säga att handla moraliskt utefter gemensamma etiska regler 
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(Hadi et al. 2014; Andersson & Lennerfors, 2011) och att revisionsprofessionens insida alltjämt 

beaktar den bas de byggt upp för lösningar av specifika redovisningsproblem (e.g. Artsberg, 

2003). Därmed kan det antas att det empiriska resultatet överensstämmer med uppsatsens 

teoretiska referensram, vad gäller professionsteori samt etik.  

De fåtal revisorer som trots allt upprätthåller låg revisionskvalitet i den utsträckning att de 

mynnar ut i den disciplinära åtgärden upphävande, och således passerat den yttre gränsen, 

missbrukar intressenternas förtroende gentemot revisionsprofessionen och därav även den 

legitimitet som skapats (e.g. Eilifsen et al. 2006; Lee et al. 2009). Vilket är i strid med att 

professionens grund understöds av ett samhälleligt förtroende (Agevall & Jonnergård, 2013) 

såväl som den legitimitet en profession är beroende av för att överleva (e.g. Deegan & Unerman, 

2011). För att motverka att förtroendet urholkas hindrar RN, genom att utfärda upphävande, att 

olämpliga yrkesutövare tillåts att vidare praktisera inom revisionsprofessionen som 

auktoriserad eller godkänd revisor. Genom att använda RN som ett verktyg för att upprätthålla 

professionens förtroende har revisionsprofessionen funnit en gemensam grund för att hävda 

exklusiv behörighet (e.g. Wilensky, 1994). Således förefaller det som att revisionsprofessionen, 

genom upphävande av de revisorer vilka har missbrukat förtroendet (e.g. Eilifsen et al. 2006) 

såväl som legitimiteten, skapat en tydlig gräns mellan professionalitet och icke-professionalitet. 

En gräns som Artsberg (2003) tidigare hävdar inte har funnits. 

6.2 LÅG REVISIONSKVALITET 

Bearbetning av empiriskt resultat har gått från ett mikro- till makro-perspektiv, vilket har skett 

i olika steg. För att kunna presentera revisorns agerande från ett mikro- till ett makro-perspektiv 

har bearbetningen av datamaterialet inspirerats av Schmidt & Umans (2014) kvalitativa 

innehållsanalys, där de presenterar sina teman med hjälp av underteman vilka skapats utifrån 

meningsenheter. Inom det första steget har under-underkategorier (se Appendix 4) framkommit 

för att representera låg revisionskvalitet på mikro-nivå. Det andra steget representerar varken 

ett mikro- eller makro-perspektiv, utan kan istället liknas vid en nivå mellan de båda 

perspektiven. Här utvidgas mikro-perspektivet, samtidigt som revisorns agerande preciseras, 

och på så vis framkommer uppsatsens underkategorier (se Appendix 4). Det tredje och 

sistkommande steget representerar ett makro-perspektiv på så vis att underkategorin utvidgas, 

samtidigt som revisorns agerande än mer preciseras till uppsatsens överkategorier  

(se Appendix 4). De tre stegen representerar tillsammans olika nivåer av en specifik mening i 

ett disciplinärende, vilket således har tagit revisorns agerande vad gäller låg revisionskvalitet 
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från ett mikro- till ett makro-perspektiv genom att presentera under-underkategori, 

underkategori och överkategori från en och samma mening (se Figur 9). 

Figur 9: Från mikro- till makro-perspektiv 

 

Förstudien, vilken presenterats i avsnitt 5.2.6, resulterade i fyra överkategorier vad gäller låg 

revisionskvalitet; Dokumentation, Granskning, Okunskap och Regelverk. Nya överkategorier i 

form av Formella brister och Uppfyller inte steg i revisionen har med hjälp av den kvalitativa 

innehållsanalysen, där kontexten och tolkningen av disciplinärendena, därefter framarbetats. 

För att få en helhetsbild av fördelningen av låg revisionskvalitet mellan redan erkända 

överkategorier och de nya framarbetade överkategorierna presenteras fördelningen i Tabell 7. 

Data som presenteras nedan baseras på den sammanställning som återfinns i Appendix 4. 

 

Tabell 7: Fördelning mellan redan erkända & framtagna överkategorier 

 

Låg revisionskvalitet i form av den framarbetade överkategorin Formella brister förekommer 

vid majoriteten av de fall av låg revisionskvalitet som förekommer i disciplinärendena. Vilket 

är ett resultat som kan anses intresseväckande då detta inte är i överensstämmelse med befintlig 

teori och befintliga koncept, vars främsta fokus istället berör Dokumentation och Granskning 

(e.g. Otley & Pierce, 1996a; Paino et al. 2012; Otley & Pierce, 1995; Svanberg & Öhman, 

2013). En förklaring till resultatet kan antas vara att revisionsprofessionen inte krävt att 

revisorerna har tillräcklig utbildning från universitet eller har en färdigställd gemensam 

kunskapsbas (e.g. Artsbertg, 2003; Revisorsnämnden, 2006e) som varit tillräcklig för att 

revisorerna ska kunna avgöra huruvida kvaliteten vad gäller formaliteter är tillräcklig. Att 

revisorerna i dessa fall av låg revisionskvalitet varken har tillräcklig utbildning eller kompetens, 

trots att de åtar sig revisionsuppdrag, är något som kan anses oetiskt och generera en prägel av 
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försämrad revisionsinput (e.g. Egidius, 2011; Francis, 2011). Låg revisionskvalitet i from av 

den framarbetade överkategorin Uppfyller inte steg i revisionen är den tredje mest 

förekommande överkategorin, av de fall av låg revisionskvalitet som förekommer i 

disciplinärendena. Detta indikerar såldes att denna framarbetade överkategorin kan antas vara 

väsentlig för revisionsprofessionens insida att skapa medvetenhet kring. Ytterligare ett resultat 

som kan anses intresseväckande är att de två framarbetade överkategorierna Formella brister 

och Uppfyller inte steg i revisionen tillsammans är mer förekommande än vad de redan erkända 

överkategorierna tillsammans utgör. En anledning till att resultatet ter sig intresseväckande är 

att det finns en avsaknad av befintlig teori såväl som befintliga koncept vilka berör dessa former 

av låg revisionskvalitet (e.g. Otley & Pierce, 1996a; Paino et al. 2012; Otley & Pierce, 1995; 

Svanberg & Öhman, 2013; McDaniel, 1990).  

6.2.1 LÅG REVISIONSKVALITET – HÄRLEDNING MELLAN FÖRSTUDIE & 

HUVUDSTUDIE 

Utifrån det empiriska resultatet av disciplinärendena har det framkommit aspekter av låg 

revisionskvalitet vilken överensstämmer med de överkategorier som har framställts i den 

färdigställda empiriska modellen utifrån referensramen. Därav, med hänsyn till att samtliga 

disciplinärenden har bearbetats, har de fall av låg revisionskvalitet vilka överensstämmer med 

Dokumentation, Granskning, Okunskap och Regelverk placerats in därefter i Appendix 4.  

 

Den redan erkända överkategorin Dokumentation berör låg revisionskvalitet i förhållande till 

revisorns revisionsuppdrag i klientbolaget. Enligt Revisorslag (2001:883) 24§ har en revisor 

dokumentationsplikt, vilket innebär att revisorn ska dokumentera väsentlig information och att 

dokumentationen ska kunna bedömas i efterhand. Ett exempel återfinns i disciplinärende  

1998-916, där revisorn uppvisar låg revisionskvalitet genom sin dokumentation.  

I disciplinärendet har RN funnit att revisor A-son genom sin dokumentation inte kan verifiera 

sina granskningsåtgärder och således är detta ett fall av låg revisionskvalitet, vilken tillhör den 

redan erkända överkategorin Dokumentation.  

 

Den redan erkända överkategorin Granskning berör låg revisionskvalitet i förhållande till 

revisorns revisionsuppdrag i klientbolaget. Enligt ABL (2005:551) 9 kap 3§ ska en revisor 

granska klientbolagets årsredovisning och bokföring samt styrelsens och VDns förvaltning. 

Granskningen ska då vara så pass omfattande och ingående att granskningen lever upp till vad 

god revisionssed kräver. Ett exempel återfinns i disciplinärende 2004-779, där RN har funnit 
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att revisor A-son inte utfört någon godtagbar granskning av viktiga rutiner eller poster i BR och 

RR. Således är detta ett fall av låg revisionskvalitet, vilken tillhör den redan erkända 

överkategorin Granskning.  

 

Den redan erkända överkategorin Okunskap inkluderar fall av låg revisionskvalitet vilka 

preciserar revisorns kunskap. Ett exempel återfinns i disciplinärende 2001-326, där har RN 

funnit att revisorn A-son har visat sig okunnig om reglerna för upprättande av 

koncernredovisning och således är detta ett fall av låg revisionskvalitet, vilken tillhör den redan 

erkända överkategorin Okunskap.  

 

Den redan erkända överkategorin Regelverk inkluderar fall av låg revisionskvalitet vilka 

preciserar att regelverk inte efterlevs av revisorn, alternativt att revisorn godtagit att 

klientbolaget inte efterlevt regelverk. Ett exempel återfinns i disciplinärende 2003 - 1226 där 

RN har funnit att revisor A-son i två av uppdragen har underlåtit att agera trots att tvingande 

värderingsregler i ÅRL inte efterlevts av klientbolaget. Således är detta ett fall av låg 

revisionskvalitet, vilken tillhör den redan erkända överkategorin Regelverk. 

 

De överkategorier som genererats utifrån förstudien, vilka skapats genom en tolkning av vad 

revisorer inom revisionsprofessionen anser att låg revisionskvalitet är, motsvarar i stort sätt vad 

befintlig teori och befintliga koncept fokuserat på vad gäller revisionskvalitet. En anledning till 

detta kan sannolikt ta sin utgångspunkt i att det enbart finns ett fåtal tidigare studier som berör 

låg revisionskvalitet, vilket medför att sannolikheten för att samtliga revisorer ska beröra 

likartade områden av låg revisionskvalitet är förhållandevis stor. Något som dessutom speglar 

att individerna inom professionen har hittat en gemensam grund för att utöva auktoritet, likt 

Brante (2005) hävdar är ett måste. Förstudiens empiriska resultat indikerar således att 

revisorerna inom revisionsprofessionen inte påvisar svårigheter med att definiera vad låg 

revisionskvalitet är, utan att de snarare kan antas ha en tydlig uppfattning. Detta trots att 

majoriteten av tidigare forskare hävdar att kvalitet som generellt koncept såväl som konceptet 

revisionskvalitet varit svårt att definiera (Wicks & Roethlein, 2009; Francis, 2011; Knechel et 

al. 2013; Smith, 2012). Vilket i sin tur indikerar att individers skilda synvinklar, inte 

nödvändigtvis är avgörande för att kunna hitta en gemensam grund för definitionen av låg 

revisionskvalitet (e.g. Knechel et al. 2013).  
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6.2.2 LÅG REVISIONSKVALITET - UTIFRÅN HUVUDSTUDIE 

Utifrån det empiriska resultatet vilket härleds från ett mikro- till ett makro-perspektiv har det 

även framkommit aspekter av låg revisionskvalitet, vilka inte överensstämmer med de redan 

erkända överkategorierna. Därav har dessa fall av låg revisionskvalitet, tillhörande uppsatsens 

framarbetade överkategorier Formella brister och Uppfyller inte steg i revisionen placerats in 

därefter i Appendix 4. 

Det empiriska resultatet av huvudstudien indikerar att en revisor i sitt uppdrag kan upprätthålla 

ett antal olika förekomster av låg revisionskvalitet, varvid de två framarbetade överkategorierna 

är; Formella brister och Uppfyller inte steg i revisionen. Vilka ämnar att utveckla befintlig teori 

såväl som befintliga koncept vad gäller låg revisionskvalitet genom nya aspekter av låg 

revisionskvalitet. På så vis vidareutvecklas även revisionskvalitet som koncept.  

6.2.2.1 FORMELLA BRISTER 

Överkategorin Formella brister (se Appendix 4) har skapats med hjälp av den kvalitativa 

innehållsanalysen, vilken haft i syfte att vidareutveckla låg revisionskvalitet i den teoretiska 

modellen såväl som den färdigställda empiriska modellen. På så vis vidareutvecklas även 

konceptet revisionskvalitet utifrån låg revisionskvalitet. Överkategorin Formella brister har 

uppkommit genom 42 stycken under-underkategorier och 12 stycken underkategorier, vilka 

presenters i Tabell 8. 

 

 

Formella brister berör låg revisionskvalitet i förhållande till både revisorn och dennes 

revisionsverksamhet samt klientbolaget. Detta eftersom det av en revisor krävs att denne, både 

Tabell 8: Formella brister med tillhörande underkategorier & under-underkategorier 
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i egen revisionsverksamhet och i klientbolaget, tar ansvar för de formaliteter som en revision 

kräver. De flesta av dessa krav, vad gäller formaliteter, som ställs på en revisor innefattas av 

lagrum vad gäller god revisionssed och god revisorssed, medan andra krav finns preciserade i 

standarder såväl som andra lagrum. Enligt Revisorslag (2001:883) 21§ ska revisorn om det 

finns någon särskild omständighet som kan rubba förtroendet till revisorns opartiskhet eller 

självständighet avböja eller avsäga sig uppdraget. I disciplinärende 546-95 459-95 har RN 

funnit att revisor A-son vid upprepade tillfällen har äventyrat sitt oberoende, då A-son tagit 

emot ett lån av en klient. Således är revisorns agerande i detta disciplinärende ett exempel på 

låg revisionskvalitet tillhörande uppsatsens framarbetade överkategori Formella brister. Enligt 

revisionslag (1999:1079) 30§ ska en revisor, bland annat, anmärka i revisionsberättelsen om 

denne funnit att klientbolaget inte fullgjort sina skyldigheter vad gäller skatter och andra 

avgifter. I disciplinärende 2011-1704 har RN funnit att revisor A-son i tre revisionsuppdrag inte 

gjort anmärkningar i sina revisionsberättelser vad gäller brister i klientbolagens hantering av 

skatter och avgifter. Således är revisorns agerande, även i detta disciplinärende, ett exempel på 

låg revisionskvalitet tillhörande uppsatsens framarbetade överkategori Formella brister. I 

Tabell 9 presenteras fördelningen av Formella brister med tillhörande underkategorier.   

 

Tabell 9: Formella bristers förekomst av tillhörande underkategorier 
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I Tabell 9 kan det utläsas att revisorer har upprätthållit låg revisionskvalitet, i form av Formella 

brister, sammanlagt 181 gånger i de 86 disciplinärendena. Detta utgör en procentsats på  

37,9 av det totala antalet fall av låg revisionskvalitet, vilka motsvarar 478 stycken. 

Underkategorierna vilka har framarbetat överkategorin formella brister är; Bristfällig i egen 

revisionsverksamhet vilket innebär att revisorn har utfört åtgärder för sin egen verksamhet på 

ett bristfälligt vis, Felaktighet i revisionsberättelsen vilket innebär att revisorn upprättat 

felaktighet i revisionsberättelsen, Förbjudna lån vilket innebär att revisorn har gett eller tagit 

emot ett enligt regelverk förbjudet lån, Förfalskande vilket innebär att revisorn har förfalskat 

delar såväl som moment i revisionen, Jäv vilket innebär att det har uppstått en jävsituation 

mellan revisorn och klientbolaget, Underlåtit att anmärka i revisionsberättelsen vilket innebär 

att revisorn har underlåtit att vidta lämplig åtgärd i revisionsberättelsen, Underlåtit att för egen 

revisionsverksamhet vilket innebär att revisorn i sin egen revisionsverksamhet har underlåtit att 

vidta lämpliga åtgärder, Underlåtit att för klientbolaget vilket innebär att revisorn för 

klientbolaget räkning har underlåtit att vidta lämpliga åtgärder, Underlåtit att tillhandahålla RN 

vilket innebär att revisorn har underlåtit att lämna in handlingar till RN vid efterfrågan, 

Åsidosatt skyldigheter för egen revisionsverksamhet vilket innebär att revisorn har åsidosatt de 

skyldigheter som krävs för att bedriva en revisionsverksamhet, Äventyrat oberoende vilket 

innebär att revisorn har agerat på ett sådant sätt att dennes oberoende i förhållande till 

klientbolaget har äventyrats och Övrigt vilket innefattar sällan förekommande ageranden av 

revisorn vilket inte överensstämmer med de andra underkategorierna. 

 

De två mest förekommande underkategorierna av låg revisionskvalitet vad gäller Formella 

brister är Felaktighet i revisionsberättelsen, vilken har förekommit 42 gånger med en 

procentsats på 23,2, och Underlåtit att anmärka i revisionsberättelsen, vilken har förekommit 

38 gånger med en procentsats på 21,0. Skillnaden dem emellan tar sin utgångspunkt i att 

Felaktighet i revisionsberättelsen preciserar att revisorn utfört felaktigheter i tillämpningen av 

revisionsberättelsen. Medan Underlåtit att anmärka i revisionsberättelsen istället preciserar den 

anmärkningen vilken revisorn är skyldig att utfärda vid upptäckter av felaktigheter utförda av 

klientbolaget. I disciplinärende 2010-61 återfinns ett exempel på Felaktighet i 

revisionsberättelsen. RN har vid detta tillfälle funnit att revisor A-son har avgett en 

revisionsberättelse för klientbolaget med felaktig utformning. Därmed har Felaktighet i 

revisionsberättelsen uppstått. Ytterligare ett exempel på Felaktighet i revisionsberättelsen åter 

finns i disciplinärende 2001-677, 2002-38. RN har i detta disciplinärende funnit att revisorn  

A-son har tillstyrkt klientbolagets BR och RR, trots att denne saknat grund för att tillstyrka och 
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därmed borde ha avstyrkt i revisionsberättelsen. Således är även detta ett exempel på 

Felaktighet i revisionsberättelsen. I disciplinärende 2010-61 återfinns även ett exempel på 

Underlåtit att anmärka i revisionsberättelsen. I disciplinärendet har RN funnit att revisor A-son 

i ett revisionsuppdrag inte övervägt att anmäla eller anmärka om ett bokföringsbrott utfört av 

klientbolaget. Således har revisorn underlåtit att anmärka i revisionsberättelsen. Ytterligare ett 

exempel på Underlåtit att anmärka i revisionsberättelsen återfinns i disciplinärende 2003-1313. 

RN har i detta disciplinärende funnit att revisor A-son godtagit klientbolags årsredovisningar, 

vars utformning strider mot lagförda bestämmelser i ÅRL, utan att anmärka i 

revisionsberättelsen. Därmed är även detta ett exempel på Underlåtit att anmärka i 

revisionsberättelsen. De två underkategorierna utgör tillsammans 44,2 % av det totala antalet 

underkategorier inom överkategorin Formella brister, vilket innebär att Felaktighet i 

revisionsberättelsen och Underlåtit att anmärka i revisionsberättelsen är två av de större 

bidragande orsakerna till att revisorer upprätthåller låg revisionskvalitet. Detta med 

utgångspunkt i att Formella brister utgör 37 % av de fall där låg revisionskvalitet förekommit 

och att de två underkategorierna därmed utgör 16,4 % av det totala antalet fall av låg 

revisionskvalitet i de 86 disciplinärendena.  

 

Resultatet vad gäller de två mest förekommande underkategorierna är intresseväckande med 

tanke på att regelverk inom revisionsprofessionen i stor utsträckning faktiskt belyser att 

revisionsberättelsen innefattar flertalet steg samt att det är det avslutande momentet i 

revisionsuppdraget (Revisorslag, 1999: 1079; Bolagsverket, 2014). De fall av låg 

revisionskvalitet i from av Felaktighet i revisionsberättelsen som trots allt uppstår kan antas 

bero på ett resultat av stress (e.g. Choo, 1995; Knechel et al. 2013) alternativt att 

revisionsprofessionen har fått ett allt större kommersiellt syfte (Broberg et al. 2013) och således 

av misstag brister i utförandet av revisionsberättelsen. Med andra ord kan det antas att den miljö 

revisorn arbetar utifrån har en påverkan på revisionskvalitet (e.g. Paino et al. 2012). Mängden 

av låg revisionskvalitet inom Felaktighet i revisionsberättelsen kan även i vissa fall antas bero 

på revisorns egen bekvämlighet. Till exempel kan en revisor lämna en ren revisionsberättelse 

trots att den är oren. Det förefaller dock förvånande att revisionsprofessionen inte lyckats 

uppmärksamma Felaktighet i revisionsberättelsen i större utsträckning, med hänsyn till den 

stora mängden förekomster av låg revisionskvalitet vad gäller denna underkategori. Ett 

empiriskt resultat vilket kan antas inte hade förvånat och som tyder på en överensstämmelse 

med befintlig litteratur såväl som förstudiens resultat hade istället varit om, till exempel, 

underkategorier till de redan erkända överkategorierna Granskning eller Dokumentation hade 
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förekommit i större utsträckning än underkategorier till Formella brister. Detta eftersom fokus 

för både befintlig litteratur och förstudien främst kretsar kring Granskning och Dokumentation 

(e.g. Otley & Pierce, 1996a; Paino et al. 2012; Otley & Pierce, 1995; Svanberg & Öhman, 

2013).  

 

Den underkategori av låg revisionskvalitet vad gäller Formella brister som förekommit minst 

antal gånger i det totala antalet underkategorier är Förbjudna lån, vilken förekommit 2 gånger 

med en procentsats på 1,1. I disciplinärende 2000-752, 2001-1406 har RN funnit att revisor  

A-son som företrädare för en revisionsbyrå gett ett lån till ett klientbolag som inte uppfyllt 

avtalade kriterier och därmed ska likställas vid ett förbjudet lån. Således är detta ett exempel 

tillhörande underkategorin Förbjudna lån. Med hänsyn till att Förbjudna lån har förekommit  

1,1 % av de totala antalet fall av låg revisionskvalitet inom Formella brister innebär detta att 

Förbjudna lån inte utgör en betydande del av de fall där revisorn upprätthållit låg 

revisionskvalitet. Underkategorin Förbjudna lån är dock alltjämt låg revisionskvalitet.  

 

Under-underkategorier, underkategorier och överkategorin Formella brister har, utifrån 

enskilda disciplinärenden vilka representerat låg revisionskvalitet från ett mikro- till ett  

makro-perspektiv, framkommit från specifika meningsenheter. I Tabell 10 presenteras två 

exempel på meningsenheter för respektive underkategori till överkategorin formella brister.  
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Tabell 10: Exempel meningsenhet gällande Formella brister 

 

 

6.2.2.2 UPPFYLLER INTE STEG I REVISIONEN  

Överkategorin Uppfyller inte steg i revisionen (se Appendix 4) har likt Formella brister skapats 

med hjälp av den kvalitativa innehållsanalysen, vilken även i detta avseende haft i syfte att 

vidareutveckla låg revisionskvalitet i den teoretiska modellen såväl som den färdigställda 

empiriska modellen. På så vis vidareutvecklas även konceptet revisionskvalitet utifrån låg 

revisionskvalitet. Överkategorin Uppfyller inte steg i revisionen har uppkommit genom  

18 stycken under-underkategorier och 3 stycken underkategorier, vilka presenteras i Tabell 11. 
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Uppfyller inte steg i revisionen berör, till skillnad från Formella brister, låg revisionskvalitet 

endast i förhållande till klientbolaget. Med hänsyn till att en revision enligt ABL (2005:551) 

9 kap innefattar ett multipelt antal steg är det naturligt att även denna överkategori framarbetats. 

De fall av låg revisionskvalitet som faller inom ramen för denna överkategori är om steg i 

revisionen inte preciseras, det finns en total avsaknad av ett steg som borde ha krävts och om 

ett steg föranleder den granskning och dokumentation som krävs i en revision. Likt de krav som 

ställs vad gäller formaliteter innefattas även de flesta krav som ställs på att steg i revisionen 

uppfylls av lagrum vad gäller god revisionssed och god revisorssed, medan andra krav finns 

preciserade i standarder såväl som andra lagrum. Enligt ABL (2005:551) 9 kap 3§ ska en revisor 

granska årsredovisning, räkenskaper och förvaltning så pass omfattande som god revisionssed 

kräver. I disciplinärende 1994-901, 1996-474, 1996-761 har RN funnit att revisor A-son inte 

varit i kontakt med ett klientbolag vid något tillfälle sedan denne tillträdde uppdraget och 

därmed varit anmärkningsvärt passiv vad gäller att vidta de revisionsåtgärder som krävs. 

Således är revisorns agerande ett exempel på låg revisionskvalitet tillhörande uppsatsens 

framarbetade överkategori Uppfyller inte steg i revisionen, eftersom revisorn har påvisat en 

total avsaknad av väsentliga steg i revisionen gentemot klientbolaget. Enligt Revisorslag 

(2001:883) 19§ ska en revisor iaktta god revisorssed. I disciplinärende 2005-645 har RN funnit 

att revisor A-son inte planerat en mängd revisionsuppdrag och att denne därmed inte kan utföra 

revisionen effektivt. RN hänvisar i disciplinärendet att det ingår i god revisionssed att planera 

sitt uppdrag och således är revisorns agerande även i detta disciplinärende ett exempel på låg 

revisionskvalitet tillhörande Uppfyller inte steg i revisionen. I Tabell 12 presenteras 

förekomsten av Uppfyller inte steg i revisionens tillhörande underkategorier.  

 

 

 

Tabell 11: Uppfyller inte steg i revisionen med tillhörande underkategori & under-underkategori 
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Tabell 12: Uppfyller inte steg i revisionens förekomst av underkategorier 

 

 

 

 

 

I Tabell 12 kan det utläsas att revisorer har upprätthållit låg revisionskvalitet i form av Uppfyller 

inte steg i revisionen sammanlagt 81 gånger i de 86 disciplinärendena. Detta utgör en 

procentsats på 16,9 av det totala antalet fall av låg revisionskvalitet, vilka motsvarar  

478 stycken. Underkategorierna vilka har framarbetat överkategorin Uppfyller inte steg i 

revisionen är; Bristfällig vilket innebär att revisorn har genomfört revisionen på ett sådant vis 

att grunderna för den är av bristande karaktär, Otillräcklig vilket innebär att revisorn inte 

uppfyller eller utför steg i revisionen tillräckligt och Underlåtit vilket innebär att revisorn har 

underlåtit att vidta de åtgärder som krävs i en revision. 

 

Den underkategori av låg revisionskvalitet som varit mest förekommande vad gäller Uppfyller 

inte steg i revisionen är Otillräcklig, vilken har förekommit 39 gånger med en procentsats på 

48,1. I disciplinärende 1998-1010 återfinns ett exempel på underkategorin Otillräcklig. RN har 

vid detta tillfälle funnit att revisor A-son inte vidtagit tillräckliga åtgärder för att kunna 

kontrollera de förhållanden han därefter uttalat sig om. Därmed har revisorn utfört steg i 

revisionen otillräckligt. Underkategorin Bristfällig förekom 26 gånger med en procentsats på 

32,1. I disciplinärende 2003-647 återfinns ett exempel på underkategorin Bristfällig. RN har 

vid detta tillfälle funnit att revisor A-sons revisionsåtgärder varit mycket bristfälliga vad gäller 

värdering av väsentliga poster. Därmed har revisorn utfört steg i revisionen bristfälligt. Den 

minst förekommande underkategorin av låg revisionskvalitet vad gäller Uppfyller inte steg i 

revisionen är Underlåtit, vilken har förekommit 16 gånger med en procentsats på 19,8. 

I disciplinärende 2003-758 återfinns ett exempel på underkategorin Underlåtit. RN har vid detta 

tillfälle funnit att revisor A-son inte utfört någon planering eller riskanalys i revisionsarbetet 

och eftersom RN likställde planering med ett steg i revisionen har revisorn därmed underlåtit 

att utföra steg i revisionen. Fördelningen av låg revisionskvalitet mellan de tre underkategorier 

inom överkategorin Uppfyller inte steg i revisionen är förhållandevis jämn och utan 

extrempunkter, med ett intervall nära 20-50 %. Med beaktning av att Otillräcklig utgör 48,1 % 

av det totala antalet underkategorier innebär detta att denna underkategori är en av de större 
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bidragande orsakerna till att revisorer upprätthåller låg revisionskvalitet. Detta med 

utgångspunkt i att överkategorin Uppfyller inte steg i revisionen utgör 16,9 % av det totala 

antalet fall av låg revisionskvalitet och att underkategorin Otillräcklig därmed enskilt utgör  

8,1 % av det totala antalet fall av låg revisionskvalitet.  

 

Resultatet gällande den mest förekommande underkategorin Otillräcklig, vilket enligt Otley 

och Pierce (1996a) är ett kvalitetshotande beteende i grov mening, ter sig motstridigt på så vis 

att en revisor förväntas inneha en hög kunskapsnivå såväl som att uppfylla höga krav (e.g. 

Brante, 2005; Broberg et al. 2013) för att ingå i revisionsprofessionen. Mängden av låg 

revisionskvalitet inom underkategorin Otillräcklig kan även, i vissa fall, antas bero på revisorns 

egen bekvämlighet. Då en revisor till exempel kan vara passiv i sitt uppdrag genom att inte 

anstränga sig för att samla in korrekt bokföringsmaterial (e.g. Paino et al. 2012; McDaniel, 

1990).  

 

Ett intresseväckande resultat är att revisorn inte lyckats upprätthålla hög revisionskvalitet i sin 

egen revisionsverksamhet i form av underkategorierna Bristfällig i egen verksamhet och 

Underlåtit att för egen revisionsverksamhet, trots att revisorn besitter rollen att kvalitetssäkra 

företags information gentemot intressenter (FAR, 2006). En anledning till att resultatet ter sig 

intresseväckande är att det är förhållandevis motsägelsefullt att en revisor i första hand inte tar 

ansvar för sin egen revisionsverksamhet, men trots detta ska inges förtroendet att ta ansvar för 

ett annat bolags revision. Om inte en revisor kan inge tillräckligt förtroende, efter att ha gjort 

sig skyldig till frekventa överträdelser av gällande bestämmelser, förefaller det inte rimligt att 

denne innehar uppgiften att vara revisor och därigenom tillhandahålla uppdrag i ett klientbolag 

(Revisorsnämnden, 2016f). En annan anledning till att resultatet ter sig intresseväckande kan 

antas vara den subjektiva självklarhet klientbolagen har om att revisorerna i första hand tar 

ansvar för sin egen revisionsverksamhet eller att den revisionsverksamhet som revisorn är 

anställd på bedrivs enligt föreskrifter. Upprätthålls inte hög revisionskvalitet i revisorns egen 

revisionsverksamhet korrekt, kan klientbolagens förtroende för den praktik revisorerna utför 

dessutom antas påverka revisionsprofessionen negativt, likt Agevall och Jonnergård (2013) 

hävdar. Ytterligare en anledning till att resultatet ter sig intresseväckande kan antas bero på att 

varken den befintliga litteratur eller uppsatsens förstudie ger revisorns egen 

revisionsverksamhet något anmärkningsvärt utrymme eller fokus. Befintlig litteratur såväl som 

vad som uppkommit genom förstudien fokuserar istället i större utsträckning på Granskning 

och Dokumentation (e.g. Otley & Pierce, 1996a; Paino et al. 2012; Otley & Pierce, 1995; 
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Svanberg & Öhman, 2013), vilket kan antas ha medfört att revisorerna omedvetet underlåtit 

att upprätthålla hög revisionskvalitet i dessa delar av revisionen. 

 

Under-underkategorier, underkategorier och överkategorin Uppfyller inte steg i revisionen har 

utifrån enskilda disciplinärenden, vilka representerat låg revisionskvalitet från ett mikro- till ett 

makro-perspektiv, framkommit från specifika meningsenheter. I Tabell 13 presenteras två 

exempel på meningsenheter för respektive befintlig underkategori till överkategorin Uppfyller 

inte steg i revisionen.   

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6.3 DELSYFTE 

Till följd av att revisionskvalitet är ett ständigt föränderligt koncept och avsaknaden av studier 

vad gäller låg revisionskvalitet (e.g. DeAngelo, 1981; Government Accountability Office, 

2003; Francis, 2011) har ett intresse för ett nytt angreppssätt väckts, utifrån 

revisionsprofessionens insida, för att konceptualisera revisionskvalitet vidare. Följaktligen 

kommer detta avsnitt att behandla uppsatsens delsyfte, vilket är att redogöra för hur 

utvecklingen av låg revisionskvalitet har vidareutvecklat konceptet revisionskvalitet över tid 

till aktuell tidpunkt. Därmed tar uppsatsens delsyfte utgångspunkt i en longitudinell design. 

6.3.1 INITIERAR ANMÄLAN – 5-ÅRSPERIODER 

I överensstämmelse med vad som presenterats under avsnitt 6.1.2 initieras en anmälan till RN 

av olika parter, varvid majoriteten av anmälningarna under 1996 - 2015 initierades av SUT. För 

Tabell 13: Exempel på meningsenhet gällande Uppfyller inte steg i revisionen 
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att uppnå uppsatsens delsyfte presenteras fördelningen, under en 5-årsperiod, av de parter vilken 

initierar en anmälan till RN i Tabell 14.  

 

Tabell 14: Initierar anmälan - 5-årsperioder 

I Tabell 14 går det att utläsa att 6 av de totalt 14 parterna initierade endast 1 anmälan, medan 

de övriga 8 initierade en anmälan mer än 1 gång. Det går även att utläsa att antalet parter som 

initierade en anmälan avtog, från att 1996 - 2000 och 2001 - 2005 bestå av 9 stycken för 

respektive period till att 2006 - 2010 och 2011 - 2015 endast bestå av 7 respektive 4 stycken. 

Antal anmälningar ökade mellan första och andra 5-årsperioden för att därefter återigen avta 

den tredje och fjärde 5-årsperioden. Utmärkande är att SUT står för majoriteten av de 

anmälningar som initieras, med en topp på 20 anmälningar av det totalt 36 initierade 

anmälningarna under 2001 - 2005. Dock finns det en total avsaknad av anmälningar initierade 

av SUT under 2011 - 2015. Det är även utmärkande att SKM under 1996 - 2000 initierade  

12 av de totalt 23 anmälningarna för perioden, men att de därefter i en nedåtgående trend inte 

heller initierade en enda anmälan under 2011 - 1015.  

 

Det empiriska resultatet indikerar att både antalet initierade anmälningar såväl som antalet 

parter vilka initierar anmälan från RNs bildande till aktuell tidpunkt generellt sätt har minskat. 

Det ter sig som att minskningen av de båda resultaten förhåller sig till varandra. Detta på så vis 

att oavsett vem som initierar en anmälan finns det en fallenhet av att antingen bevaka eller 

skydda revisionsprofessionens intresse såväl som att uppnå legitimitet (e.g. Deegan & 

Unerman, 2011). I den inledande 5-årsperioden indikerar resultatet att majoriteten av parter 

ämnar att skapa en uppfattning av legitimitet gentemot omgivningen (e.g. Deegan & Unerman, 
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2011) genom att initiera anmälningar och därigenom reflekterar samhällets bästa (e.g. Agevall 

& Jonnergård, 2013). Med tiden tyder dock resultatet på en förändring av vilka parter som 

initierar en anmälan och att det framförallt kan antas vara myndigheter som reflekterar 

samhällets bästa (e.g. Agevall & Jonnergård, 2011).  

6.3.2 FÖREKOMST AV LÅG REVISIONSKVALITET – 5-ÅRSPERIODER 

Till skillnad från avsnitt 6.3.1 presenteras förekomsten av låg revisionskvalitet, vilket motsvarar 

478 gånger i det totala antalet disciplinärenden, i detta avsnitt under 5-årsperioder (se Tabell 

15). Detta för att påvisa utvecklingen av låg revisionskvalitet över tid till vad det är vid aktuell 

tidpunkt och därmed redogöra för uppsatsens delsyfte.  

 

 

 

 

 

 

 

I Tabell 15 kan det utläsas att de årtal med högst förekomster, om 162 stycken, av låg 

revisionskvalitet är 2006 - 2010 med en procentsats på 33,9 och att åren 1996 - 2000 

representerar de år med lägst antal, om 68 stycken, förekomster av låg revisionskvalitet. Vidare 

kan det även utläsas att antalet förekomster av låg revisionskvalitet inte understigit 100 stycken 

efter millenniumskiftet, men att dessa förekomster trots allt varierat markant i antalet.  

 

Uppsatsens empiriska resultat tyder på att skandaler, såsom Enron, kan ha påverkat förekomsten 

av de framarbetade överkategorierna Formella brister och Uppfyller inte steg i revisionen (e.g. 

Edling, 2002; Eilifsen et al. 2006). Detta på så vis att resultatet indikerar att antalet fall av låg 

revisionskvalitet för respektive överkategorier är som flest 5-årsperioden efter skandalen. En 

anledning till att bristande revisionskvalitet uppmärksammats efter skandaler, kan tänkas ta sin 

utgångspunkt i att professionen såväl som intressenter ifrågasätter revisorns utförande (e.g. 

Fama, 1980; Agevall & Jonnergård, 2013) för att skydda revisionsprofessionens förtroende 

såväl som legitimitet (e.g. Agevall & Jonnergård, 2013; Lee et al. 2009; Eilifsen et al. 2006). 

Det kan även tänkas att effekter av skandaler, såsom Enron, påverkat revisionsprofessionens 

insida och att revisionsprofessionen på så vis blivit mer självreglerande. Resultatet kan därmed 

Tabell 15: Förekomst av låg revisionskvalitet - 5-årsperioder 
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tyda på en överensstämmelse med befintligt koncept, på så vis att en individ idealiskt ska förstå 

etiska beteenden och vilja efterleva dem (Pasztor, 2015).  

6.3.3 ÖVERKATEGORIER – 5-ÅRSPERIODER 

Uppsatsens framtagna överkategorier, vilka härleds från förstudien som preciserar befintlig 

teori eller från disciplinärenden, redogör för olika aspekter av låg revisionskvalitet. För att 

påvisa utvecklingen av låg revisionskvalitet över tid till aktuell tidpunkt och därmed redogöra 

för uppsatsens delsyfte, presenteras uppsatsens samtliga överkategorier och antal förekomster i 

Tabell 16.  

 

 

Utifrån Tabell 16 kan det utläsas att de framarbetade överkategorierna Formella brister och 

Uppfyller inte steg i revisionen tillsammans utgör högst antal förekomster av låg 

revisionskvalitet, om 262 stycken. Detta i jämförelse med de redan erkända överkategorierna, 

om 216 stycken. Förekomsten av Formella brister var som lägst 1996 - 2000, om 35 stycken, 

och som högst 2001 - 2005, om 55 stycken, för att därefter avta något. Formella bristers 

förekomst var dessutom högre än de övriga kategorierna samtliga 5-årsperioder, med undantag 

för 2006 - 2010. Förekomsten av Uppfyller inte steg i revisionen var i likhet med Formella 

brister som lägst 1996 - 2000, om 9 stycken, och som högst 2001 - 2005, om 34 stycken, för att 

därefter avta om än något mer markant. Lägst förekomst har den redan erkända överkategorin 

Okunskap, om 5 stycken. Okunskap och Regelverk förekom inte alls under 1996 - 2000. Under 

denna 5-årsperiod berörs låg revisionskvalitet istället endast av Dokumentation, Granskning, 

Formella brister och Uppfyller inte steg i revisionen. Dokumentation förekom 2011 - 2015 

endast vid ett tillfälle, samtidigt som Okunskap och Regelverk återigen inte förekom alls. Under 

denna 5-årsperiod berörs låg revisionskvalitet istället endast av Granskning, Formella brister 

och Uppfyller inte steg i revisionen.  

 

Uppsatsens empiriska resultat indikerar dessutom på ett uppseendeväckande resultat. Detta på 

så vis att den framtagna överkategorin Formella brister har haft flest antal förekomster av låg 

Tabell 16: Överkategorier - 5-årsperioder 
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revisionskvalitet vid nästintill varje 5-årsperiod. Resultatet indikerar inte på en 

överensstämmelse med befintlig teori såväl som befintliga koncept, då fokus för dessa främst 

är på Dokumentation och Granskning (e.g. Otley & Pierce, 1996a; Paino et al 2012; Otley & 

Pierce, 1995; Svanberg & Öhman, 2013; McDaniel, 1990). Resultatet anses därmed 

uppseendeväckande med tanke på att Formella brister, trots att förekomsterna vad gäller denna 

form av låg revisionskvalitet funnits sedan RNs bildande, inte har uppmärksammats i större 

utsträckning. Ytterligare en uppseendeväckande aspekt är att resultatet indikerar att låg 

revisionskvalitet påbörjat en nedåtgående trend efter att låg revisionskvalitets introducerats av 

Francis. Vilket kan antas bero på att revisorers medvetenhet kring låg revisionskvalitet, såsom 

revisionsinput, revisionsprocesser, institutioner och ekonomiska konsekvenser (e.g. Francis, 

2011), har blivit större efter att låg revisionskvalitet introducerats av Francis.  

 

Det empiriska resultatet indikerar avslutningsvis att låg revisionskvalitet har utvecklats över 

tid. Från att vara fördelat mellan de redan erkända överkategorierna Dokumentation och 

Granskning samt de framarbetade överkategorierna Formella brister och Uppfyller inte steg i 

revisionen, till att vid aktuell tidpunkt istället framförallt vara fördelat mellan Granskning, 

Formella brister och Uppfyller inte steg i revisionen. Således tyder resultatet på att de 

framarbetade överkategorierna har haft en betydelse för låg revisionskvalitet, trots att befintlig 

teori såväl som befintliga koncept inte förrän år 2011 uppmärksammat denna form av låg 

revisionskvalitet (e.g. Otley & Pierce, 1996a; Paino et al. 2012; Otley & Pierce, 1995; Svanberg 

& Öhman, 2013; McDaniel, 1990).  

6.4 SAMMANFATTAT RESULTAT AV FÖR- & HUVUDSTUDIE 

Figur 10 är en vidareutveckling av Figur 4, med utgångspunkt i att uppsatsens förstudie och 

huvudstudie tillsammans har genererat ett empiriskt resultat vad gäller låg revisionskvalitet. 

I förstudien har en tolkning av de intervjuade respondenternas perspektiv på låg 

revisionskvalitet resulterat i fyra överkategorier, i form av Dokumentation, Granskning, 

Okunskap och Regelverk. Dock är dessa överkategorier med utgångspunkt i att de genererats 

genom förstudiens intervjuer med auktoriserade revisorer redan erkända för 

revisionsprofessionen, trots att de har uppkommit genom förstudien. Uppsatsens huvudstudie 

har därefter tagit sin utgångspunkt i att studera det totala antalet disciplinärenden med den 

disciplinära åtgärden upphävande. På så sätt placeras fall av låg revisionskvalitet in under redan 

erkända överkategorier såväl som nya framarbetade överkategorier i from av Formella brister 

och Uppfyller inte steg i revisionen, vilka skapats under bearbetningen av disciplinärendena.  
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I överensstämmelse med presentationen i samband med Figur 4 preciserar samtliga 

överkategorier, i from av redan erkända överkategorier såväl som nya framarbetade 

överkategorier, de meta-perspektiv vilka genererats utifrån befintlig teori och befintliga 

koncept. Detta eftersom samtliga överkategorier kan sägas ingå i respektive meta-perspektiv 

(se Figur 10). På så vis att samtliga fall av låg revisionskvalitet och därmed samtliga 

överkategorier är en form av DAB som påverkar revisionskvalitet och som därmed inte 

stämmer överens med den etik revisionsprofessionen skapat utifrån professionsteori. 

Uppsatsens överkategorier utvecklar således uppsatsens meta-perspektiv vad gäller aspekterna 

inom låg revisionskvalitet, vilket i sin tur vidareutvecklar konceptet revisionskvalitet.  

 

Figur 10: Sammanfattat resultat av för- & huvudstudie 
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D 
7. SLUTSATS 

      et avslutande kapitel presenterar uppsatsens slutsatser utifrån det empiriska resultatet, 

vilka reflekterar uppsatsens problemdiskussion, syfte och teoretiska referensram. Vidare 

presenteras även uppsatsens teoretiska, praktiska, empiriska och samhälleliga implikationer. 

Avslutningsvis framförs ett antal förslag till vidare forskning kring konceptet revisionskvalitet, 

kritiska reflektioner vad gäller uppsatsens metodik såväl som avslutande reflektioner.  

7.1 SLUTSATS 

Denna uppsats har ämnat att utveckla låg revisionskvalitet för att på så vis vidareutveckla 

konceptet revisionskvalitet samt redogöra för utvecklingen av låg revisionskvalitet över tid till 

aktuell tidpunkt. I tidigare studier har det funnits en avsaknad av denna metodik, då dessa 

studier till skillnad från studien i denna uppsats framförallt utgått från att studera hög 

revisionskvalitet (DeAngelo, 1981; Francis, 2011; Knechel et al. 2013; Smith, 2012; Wicks & 

Roethlein, 2009). Tidigare studier har även utgått från proxies, såsom going concern warning 

(Tagesson & Öhman, 2015) och revisionsbesittning (Francis, 2004), i syfte att mäta 

revisionskvalitet. Metodiken är ytterligare en utgångspunkt uppsatsen avviker ifrån genom att 

istället utforska vad revisionsprofessionens insida, utifrån disciplinärenden med den 

disciplinära åtgärden upphävande, anser att låg revisionskvalitet är. En synvinkel som skiljer 

sig från den kontextuella synvinkel externa parter vid tidigare studier utgått ifrån. Med 

utgångspunkt i ovanstående har vi på så vis beaktat vad tidigare forskare hävdat, vilket är att 

nyare och bättre data vad gäller revisorernas revisionskvalitet (Knechel et al. 2013) krävs för 

att vidareutveckla revisionskvalitet som koncept. Vi har även beaktat aspekten av att det 

underlättar om revisionskvalitet mäts i efterhand (Francis, 2004) såväl som att Broberg et al. 

(2013) hävdat att ett bättre alternativ till att använda proxies är att studera vad de inom 

revisionsprofessionen anser att revisionskvalitet är och inte. Således har vi i denna uppsats, i 

vilken vi använt ett nytt angreppsätt, beaktat ett antal av tidigare forskares förslag vad gäller 

hur konceptet revisionskvalitet kan vidareutvecklas.  

 

Vid misslyckande av att upprätta hög revisionskvalitet i utförda uppdrag av en revisor, kan det 

förekomma sex aspekter av låg revisionskvalitet. Utifrån uppsatsens förstudie, vilken baseras 

på intervjuer, kompletterar fyra aspekter vad gäller låg revisionskvalitet befintlig teori och 

befintliga koncept. Vilka representerar låg revisionskvalitet i form av de redan erkända 

aspekterna; Dokumentation, Granskning, Okunskap och Regelverk. Dessa aspekter påvisar att 

vad de inom revisionsprofessionen anser är låg revisionskvalitet i stort sätt överensstämmer 

med vad befintlig teori och befintliga koncept berört. Utifrån uppsatsens huvudstudie, i form 
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av bearbetning av disciplinärenden från revisionsprofessionens insida, har dels förstudien 

vidareutvecklats samt förstärkts och dels två nya aspekter av låg revisionskvalitet skapats. Vilka 

representerar låg revisionskvalitet i form av; Formella brister och Uppfyller inte steg i 

revisionen. De två framarbetade aspekterna överensstämmer inte med befintlig teori eller 

befintliga koncept. På så vis att majoriteten av tidigare studier framförallt berört låg 

revisionskvalitet utifrån Dokumentation och Granskning (e.g. Otley & Pierce, 1996a; Paino et 

al 2012; Otley & Pierce, 1995; Svanberg & Öhman, 2013; McDaniel, 1990) och således har 

uppsatsens huvudstudie upptäckt nya aspekter av låg revisionskvalitet. 

 

Ett intresseväckande empiriskt resultat är att de två framarbetade aspekterna tillsammans är 

mer förekommande än vad de redan erkända aspekterna tillsammans är. En anledning till det 

höga antalet vad gäller framarbetade aspekter kan ta sin utgångspunkt i problematiken med att 

hitta en balans mellan struktur och bedömningsförmåga (e.g. Agevall et al. 2015). Således 

utvecklar uppsatsen låg revisionskvalitet genom att belysa dessa former av låg revisionskvalitet, 

vilket inte berörts tidigare av befintlig teori såväl som befintliga koncept.  

 

Samtliga aspekter, det vill säga redan erkända såväl som framtagna, innehar mer beskrivande 

och utförliga komponenter i form av underkategorier samt under-underkategorier, vilka därmed 

preciserar låg revisionskvalitet ytterligare. Av de två framarbetade aspekterna, Formella brister 

och Uppfyller inte steg i revisionen, är det Felaktighet i revisionsberättelsen respektive 

Otillräcklig som är de mest förekommande underkategorierna av låg revisionskvalitet. Vilket 

är ytterligare två intresseväckande resultat. Med utgångspunkt i att regelverk inom 

revisionsprofessionen i stor utsträckning faktiskt belyser revisionsberättelsen (e.g. Revisorslag, 

1999: 1079; Bolagsverket, 2014) och att revisorer förväntas inneha hög kunskapsnivå såväl som 

att uppfylla höga krav (e.g. Brante, 2005; Broberg et al. 2013), ter sig resultatet därmed 

motstridigt.  

 

Konceptet revisionskvalitet har vad gäller antalet förekomster av låg revisionskvalitet minskat 

efter att Francis introducerade det lägre spektrumet av revisionskvalitet. Vilket är något som 

styrks av uppsatsens empiriska resultat som indikerar på en nedåtgående trend av låg 

revisionskvalitet vid aktuell tidpunkt. Således förefaller resultatet som att det är först då Francis 

introducerar konceptet, som låg revisionskvalitet påverkar hur konceptet revisionskvalitet har 

utvecklats över tid. 
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Konceptet revisionskvalitet kan genom förstudie och huvudstudie definieras utifrån låg 

revisionskvalitet vad gäller aspekterna; Dokumentation, Granskning, Okunskap, Regelverk, 

Formella brister och Uppfyller inte steg i revisionen. Uppsatsens förstudie har genom 

utvecklingen av de redan erkända aspekterna preciserat den teoretiska referensramen och på så 

vis bidragit till definitionen av revisionskvalitet. Likaså har uppsatsens huvudstudie bidragit till 

definitionen av låg revisionskvalitet i form av andra vinklar och nivåer av konceptet 

revisionskvalitet. Således har förstudiens och huvudstudiens utveckling av låg revisionskvalitet, 

i viss utsträckning, reducerat avsaknaden av ett fullständigt koncept vad gäller revisionskvalitet 

(se Figur 11). Med utgångspunkt i att konceptet revisionskvalitet är av immateriell natur (Wicks 

& Roethlein, 2009) kan det antas att konceptet aldrig blir fullständigt, dock medför varje ny 

aspekt ett steg i rätt riktning. Det kan därmed avslutningsvis konstateras att uppsatsen genom 

disciplinärenden utfärdade av RN har lyckats framarbeta nya former och aspekter av låg 

revisionskvalitet, vidareutveckla redan befintliga former samt tydliggöra konceptet 

revisionskvalitet över tid. Värt att ha i åtanke är alltjämt Steve Ribbestams uttalande: 

“Det är klart att vi har ögonen på oss. Branschen måste rannsaka sig själv” 

 Figur 11: Sammanfattad modell av för- & huvudstudie 
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7.2  IMPLIKATIONER 

7.2.1 TEORETISKA IMPLIKATIONER 

Uppsatsens utveckling av låg revisionskvalitet, vilket skapat en vidare konceptualisering av 

revisionskvalitet, har genererat teoretiska implikationer. Med utgångspunkt i att tidigare studier 

berört revisionskvalitet utifrån ett högre spektrum och att det därmed finns en avsaknad av 

studier kring låg revisionskvalitet berikar uppsatsens resultat teoretiska aspekter vad gäller låg 

revisionskvalitet. Att uppsatsens resultat berikar aspekter vad gäller låg revisionskvalitet, 

medför även att teoretiska aspekter vad gäller hög revisionskvalitet berikas. Detta på så vis att 

låga aspekter av konceptet revisionskvalitet kan antas vara motsatsen till höga aspekter av 

konceptet revisionskvalitet.  

 

Genom att låg revisionskvalitet utvecklar konceptet revisionskvalitet, sker således även en 

utveckling av professions- och legitimitetsteori. Utvecklingen av professionsteori kan härledas 

utifrån att uppsatsens resultat tydliggör gränsen mellan vad som är professionalitet och icke-

professionalitet inom revisionsprofessionen (e.g. Artsberg, 2003). På så vis berikas kunskapen 

vad gäller professionalitet inom professionsteori. Utvecklingen av professionsteori kan även 

härledas utifrån att uppsatsens resultat kan användas som verktyg för att utveckla befintliga 

riktlinjer som används inom revisionsprofessionen. Genom utvecklingen av riktlinjer utvecklas 

i sin tur revisionsprofessionens gemensamma kunskapsbas och därigenom kan professionsteori 

berikas av kunskapen om vad som bygger upp och påverkar förtroendet för 

revisionsprofessionen (e.g. Agevall & Jonnergård, 2013). Trots att revisionsprofessionen är en 

profession förekommer avvikande beteenden, vilka tar sin utgångspunkt i den mänskliga 

faktorn. Det vill säga att begå misstag ligger i människans natur. Genom att utveckla låg 

revisionskvalitet indikerar uppsatsens resultat att det finns ett avvikande beteende inom 

revisionsprofessionen. Således avviker dessa beteenden från revisionsprofessionens 

dogmatism. Utvecklingen av legitimitetsteori härleds istället utifrån att uppsatsens resultat kan 

generera nya aspekter och nivåer av vad som är såväl som uppfattas legitimt inom 

revisionsprofessionen.  

7.2.2 PRAKTISKA IMPLIKATIONER  

Det framkommer ett antal praktiska implikationer utifrån uppsatsens empiriska resultat och 

slutsats. En praktisk implikation är att de riktlinjer, i form av regelverk, standarder samt lagrum, 

som används av revisionsprofessionens insida kan utvecklas med hjälp av de nya aspekter och 

nivåer vad gäller låg revisionskvalitet som uppsatsens studie bidrar med. En annan praktisk 
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implikation är att utvecklingen av riktlinjer även kan användas vid utbildning av revisorer såväl 

som vid upprättandet av revisionsprofessionens gemensamma kunskapsbas (e.g. Brante, 2005). 

Ytterligare en praktisk implikation är att professionella organ, revisionsbyråer samt revisorer, 

genom vidareutvecklingen av konceptet revisionskvalitet vilket i sin tur kan utveckla befintliga 

riktlinjer, kan använda dessa för att hitta en god balans mellan struktur och bedömning vad 

gäller låg revisionskvalitet (e.g. Agevall et al. 2015). Således kan varje enskild revisor använda 

denna utveckling av riktlinjer, vilken ökar medvetenheten och förståelsen för låg 

revisionskvalitet, i respektive revisionsuppdrag för att på så sätt reducera risken för att DAB 

uppstår. Detta i syfte att förbättra revisionskvalitet och reducera antalet bristande 

revisionskvalitet, vilket kan medföra att revisionsprofessionens förtroende och legitimitet 

stärks. 

7.2.3 EMPIRISKA IMPLIKATIONER 

Uppsatsens empiriska resultat indikerar på en redogörelse för konceptet revisionskvalitet både 

gällande definition såväl som utveckling över tid ur ett perspektiv från revisionsprofessionens 

insida. Genom att redogöra för konceptet revisionskvalitets definition såväl som utveckling 

över tid till aktuell tidpunkt har specifika händelser identifierats. En sådan specifik händelse är 

att antal förekomster av låg revisionskvalitet har ökat, trots att antalet auktoriserade eller 

godkända revisorer har minskat. Vilket kan tänkas bero på att revisorerna har fått ett allt mer 

kommersiellt syfte (e.g. Broberg et al. 2013; Sharma & Sidhu, 2001; Hanlon, 1996). En annan 

sådan specifik händelse är introduceringen av konceptet revisionskvalitets lägre spektrum. 

Innan introduceringen fokuserade tidigare studier endast på konceptets högre spektrum 

(DeAngelo, 1981; Francis, 2011; Knechel et al. 2013; Smith, 2012; Wicks & Roethlein, 2009), 

men i och med en introducering av konceptets lägre spektrum (Francis, 2011) har individer 

getts en möjlighet att se konceptet revisionskvalitet utifrån nya aspekter och nivåer. Uppsatsens 

resultat indikerar på att låg revisionskvalitet påbörjat en nedåtgående trend efter att låg 

revisionskvalitet introducerats av Francis. Vilket kan antas bero på att revisorernas medvetenhet 

kring låg revisionskvalitet, såsom revisionsinput, revisionsprocesser, institutioner och 

ekonomiska konsekvenser (e.g. Francis, 2011), har blivit större efter att låg revisionskvalitet 

introducerats av Francis. Denna uppsats starkaste empiriska bidrag är således kartläggningen 

av dynamiken i utvecklingen för låg revisionskvalitet i Sverige. 

7.2.4 SAMHÄLLELIGA IMPLIKATIONER 

Uppsatsens samhälleliga implikationer kan, utifrån de teoretiska, praktiska och empiriska 

implikationerna, generellt sätt ses som sekundära implikationer. En revisor besitter rollen som 
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kvalitetssäkrare (FAR, 2006) och med utgångspunkt i att vidareutvecklingen av konceptet 

revisionskvalitet stärker medvetenheten kring revisionskvalitet i utförda uppdrag skapas 

praktiska implikationer inte enbart för klientbolaget, utan för samhället i stor mening. Detta på 

så vis att en stärkt revisionskvalitet kan antas reducera risken för att den ekonomiska välfärden 

i samhället påverkas av de kostnader som uppstår i samband med bristande revisionskvalitet 

och skandaler. En annan samhällelig implikation är att revisionskvalitet i utförda 

revisionsuppdrag, genom uppsatsens vidareutveckling av konceptet revisionskvalitet, 

förbättras. På så vis att de är av stor betydelse för klientbolag såväl som samhället i stort, 

eftersom individerna utanför revisionsprofessionen inte har möjlighet att kontrollera och 

bedöma revisionskvalitet (e.g. Agevall & Jonnergård, 2013). Ytterligare en samhällelig 

implikation kan vara att i de fall låg revisionskvalitet uppmärksammas i större utsträckning 

skapas en större konkurrens mellan revisionsbyråer att reducera antalet bristande 

revisionsuppdrag för att locka till sig klientbolag. Även i detta fall kan det antas att 

revisionskvalitet förbättras, något som också bidrar till att främja den ekonomiska välfärden 

genom att inte tillåta att klientbolag presenterar oriktig ekonomisk information gentemot 

intressenter. En samhällelig implikation kan dessutom vara den respekt (e.g. Egidius, 2011), 

gentemot individer som söker revisorers tjänster, som speglas av att revisionskvalitet i utförda 

revisionsuppdrag förbättras.  

7.3 FÖRSLAG TILL VIDARE FORSKNING  

Vid genomförande av denna uppsats stod det klart att få studier var genomförda på 

ämnesområdet, vilket även öppnar möjligheten för vidare forskning. Fokus har tidigare främst 

varit på det högre spektrumet av revisionskvalitet och inte det lägre (DeAngelo, 1981; Francis, 

2011; Knechel et al. 2013; Smith, 2012; Wicks & Roethlein, 2009). En uppmaning för vidare 

forskning är därmed att fortsätta undersöka det lägre spektrumet av revisionskvalitet, men med 

olika infallsvinklar (e.g. Knechel et al. 2013; Francis, 2004; Broberg et al. 2013). En specifik 

infallsvinkel kan vara att se om revisorernas arvoden (e.g. Francis, 2004) påverkat förekomsten 

av låg revisionskvalitet eller inte. En annan infallsvinkel kan vara om storleken på 

revisionsbyrån där revisorn arbetar (e.g. DeAngelo, 1981) och revisorns kön har någon 

påverkan på förekomsten av låg revisionskvalitet eller inte. Ytterligare en infallsvinkel kan vara 

att utifrån disciplinärenden gå in på revisorernas yttrande som anledningen till förekomsten av 

låg revisionskvalitet, det vill säga vad orsaken till att låg revisionskvalitet uppstått är utifrån 

revisorernas sida. Dessa infallsvinklar kan följaktligen skapa en vidare förståelse för om 

revisorns revisionskvalitet i utfört uppdrag påverkas av arvode, kön såväl som storleken på 
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revisionsbyrån samt om revisorns bakomliggande orsaker till låg revisionskvalitet är något som 

kan hanteras i förhand.   

7.4 KRITISKA REFLEKTIONER 

Efter genomförandet av denna uppsats stod det klart att utförandet av ett antal avsnitt hade 

kunnat utföras på ett annorlunda vis. Det kan antas att uppsatsen hade berikats av kvantitativa 

inslag, vilket hade kunnat genomföras vid bearbetning av data från diarieutdrag upprättade av 

RN. Uppsatsen hade även kunnat beröra hög revisionskvalitet i större utsträckning för att inte 

skapa en alltför ensidig synvinkel av konceptet revisionskvalitet såväl som att ha beaktat andra 

former av disciplinära åtgärder för att skapa ytterligare aspekter av låg revisionskvalitet. 

Gällande förstudien hade ett större antal intervjuer sannolikt ökat trovärdigheten i att 

förstudiens resultat kan generaliseras för samtliga auktoriserade revisorer med respektive 

förhållningssätt till konceptet revisionskvalitet. Ett större antal intervjuer hade även kunnat 

medföra ytterligare aspekter av hur medlemmar inom revisionsprofessionen ser på låg 

revisionskvalitet. Likaså hade andra såväl som fler frågor kunnat berika förstudiens resultat. 

Gällande uppsatsens huvudstudie kan det antas att en mer omfattande bearbetning av varje 

enskilt disciplinärende medfört att mindre tid hade behövt ägnas åt att i efterhand revidera och 

förtydliga data.  

7.5 AVSLUTANDE REFLEKTIONER  

Vad denna uppsats har upptäckt är nya aspekter av låg revisionskvalitet och således har 

revisionskvalitet som koncept utvecklats. Författarna för denna uppsats accepterar det faktum 

att det sannolikt återstår fler aspekter av låg revisionskvalitet att upptäcka. Men tills dess ...  

”... to be an auditor, you have to act like one...”  

- Pentland (1993, s. 608) 
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Appendix 1: Följebrev 

Hej!  

 

Vi, Jonna Persson och Nina Bjerkhoel, är två civilekonomstudenter från Linnéuniversitetet i 

Växjö som för närvarande skriver vår magisteruppsats under handledning av biträdande 

professor i företagsekonomi Timurs Umans. Vi genomför just nu en studie där vi utforskar låg 

revisionskvalitet och vi vill med Er hjälp få en bättre förståelse för hur Ni tolkar, definierar samt 

förhåller Er till låg revisionskvalitet. Vi inbjuder därför Er med anledning av Ert uppdrag som 

revisor till att medverka i en kortare intervju. 

  

Vi skickar detta mail till Er för att ta reda på om Ni har ett intresse av att delta i denna 

undersökning. Ni är speciellt utvalda och vi uppskattar därför respons från Er så snart som 

möjligt. Intervjun är beräknad till max 30 minuter och intervjusvaren kommer att behandlas 

anonymt så att inga obehöriga kan ta del av dem.  

 

Som tack för Ert deltagande kommer Ni att få möjlighet att ta del av resultatet av studien, vilket 

vi hoppas kan vara av intresse för Er. Vi är tacksamma om Ni vill delta!  

 

Med vänliga hälsningar  

Jonna Persson & Nina Bjerkhoel Civilekonomprogrammet Linnéuniversitetet Växjö  
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Appendix 2: Intervjuguide 

1. Kan du kort berätta om din bakgrund och hur du hamnade på den position du har idag?  

2. Vad associerar du revisionsmisslyckanden med?  

3. Vad är låg revisionskvalitet för dig, försök definiera begreppet?  

4. Vad tror du påverkar att revisorerna upprätthåller låg revisionskvalitet?  

5. Vad anser du att revisorerna brister i vad gäller revisionskvalitet?  

6. Vem eller vad tycker du ska avgöra vad som är låg respektive hög revisionskvalitet?  

7. Om du tänker dig ett spann där revisionskvalitet är uppdelat i lågt respektive högt, vad anser du 

är låg respektive hög revisionskvalitet?  
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Appendix 3: Härledning av kategorisering utifrån intervju 1, 2 & 3 
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Appendix 4: Sammanställning av totalt datamaterial 



Uppsatsens bidrag till
redan erkända aspekter
av låg revisionskvalitet

Uppsatsens bidrag till
nya apsekter av låg

revisionskvalitet
Disciplinärendenr Årtal Antal sidor Initierar anmälan Dokumentation Granskning Okunskap Regelverk Formella brister Uppfyller inte steg i revisionen Totalt antal

Underkategori Under-underkategori Underkategori Under-underkategori Underkategori Under-underkategori Underkategori Under-Underkategori Underkategori Under-under kategori Underkategori Under-underkategori

335-96 1996 3 SKM Otillräcklig Upprättelse av underlåtelse Bristfällig Upptäckter

Åsidosatt skyldigheter
för egen
revisionsverksamhet Skönstaxering 3 st

546-95,459-95 1996 4 Anmälaren
Äventyrat sitt
oberoende 1 st

828-94 1996 3 SKM
Underlåtit att för egen
revisionsverksamhet Skatter & avgifter 3 st
Underlåtit att för egen
revisionsverksamhet

Avregistrera som
arbetsgivare

Underlåtit att för egen
revisionsverksamhet Skatter & avgifter

1994-901, 1996-474,
1996-761 1997 4 SKM Otillräcklig Dokumentationsskyldighet

Äventyrat sitt
oberoende Otillräcklig Passivitet 5 st
Förfalskande Påskrivning Bristfällig Revision

1995-230, 1995-1076,
1997-570 1997 6 SKM

Underlåtit att för egen
revisionsverksamhet

Lämna uppgifter i rätt
tid Underlåtit

Fullgöra
revisionsuppdrag 4 st

Underlåtit att för egen
revisionsverksamhet Skatter & avgifter
Äventyrat sitt
oberoende

1995-746 1997 2 SKM Bristfällig Upptäckter
Äventyrat sitt
oberoende 4 st

Bristfällig Jäv

1997-32 1997 2 SKM
Underlåtit att för egen
revisionsverksamhet Skatter & avgifter Bristfällig Revisionsinsats 4 st
Underlåtit att för egen
revisionsverksamhet

Bedriva under ordnade
former

Underlåtit att för
klientbolaget Skatter & avgifter

1997-361, 1997-865 1998 4 SKM & Media Bristfällig RR & BR
Underlåtit att anmärka
i revisionsberättelsen Årsredovisning 2 st

1997-907 1998 3 SKM Bristfällig Uppföljning Godtagit felaktigheter Ej uträtt oklarheter
Felaktighet i
revisionsberättelsen Tillstyrkning Bristfällig

Förberedelsearbete av
planering & riskanalys 4 st

1993-554, 1995-349,
1997-548 1999 12 KK Bristfällig

Förlitat sig på andras
arbete

Äventyrat sitt
oberoende Underlåtit

Förberedelsearbete av
planering & riskanalys 5 st

SKM
Bristfällig i egen
revisionsverksamhet

Upprättande av
redovisning

Underlåtit att för egen
revisionsverksamhet Skatter & avgifter

1996-330, 1996-443 1999 6 SKM Bristfällig Underlåtit
Värdera väsentliga
poster

Äventyrat sitt
oberoende Bristfällig Revisionsinsats 6 st

Klients borgenär
Underlåtit att anmärka
i revisionsberättelsen Årsredovisning

Jäv
Opartiskhet &
självständighet

1996-470, 1997-193 1999 5 KFM Bristfällig Bristfällig
Äventyrat sitt
oberoende 7 st

SKM Underlåtit Förvara enligt föreskrifter Godtagit felaktigheter Ej uträtt oklarheter Jäv
Underlåtit att anmärka
i revisionsberättelsen Årsredovisning

1998-26, 1998-45,
1998-85 1999 9 SKM Bristfällig Tidsredovisning Bristfällig Tillgångar

Underlåtit att för egen
revisionsverksamhet Skatter & avgifter 8 st

Ekobrottsmyndigheten Underlåtit Förvara enligt föreskrifter Bristfällig RR & BR
Underlåtit att anmärka
i revisionsberättelsen Årsredovisning

RN Förfalskande Handlingar
Förfalskande Handlingar

1998-916 1999 4 SUT Bristfällig Granskning ej verifierbar Bristfällig Jäv 3 st

1999-396 1999 5 SUT Bristfällig Bristfällig Jäv
Utfört bokföring åt
klientbolaget Bristfällig

Förberedelsearbete av
planering & riskanalys 5 st

Äventyrat sitt
oberoende

Utfört redovisning åt
klientbolaget

1999-789 1999 1 SUT

Underlåtit att
tillhandahålla
handlingar till RN 1 st

2000-668 2000 3 SUT Bristfällig Jäv
Sättet att organisera
revisionsarbete Bristfällig

Förberedelsearbete av
planering & riskanalys 3 st

1998-1010 2001 4 Anmälaren Underlåtit Förvara enligt föreskrifter Otillräcklig Kontrollåtgärd 3 st
Bristfällig

2001-141 2001 7 SUT Bristfällig Uppföljning Bristfällig

Värdering av
väsentliga balans- &
resultatposter

Äventyrat sitt
oberoende

Utfört redovisning åt
klientbolaget 4 st

Godtagit felaktigheter Ej uträtt oklarheter

2001-326 2001 7 SUT Godtagit felaktigheter Ej uträtt oklarheter Bristfällig
Kunskap vad gäller
årsredovisning

Äventyrat sitt
oberoende Otillräcklig Revision 7 st
Förbjudna lån
Underlåtit att för egen
revisionsverksamhet Skatter & avgifter
Underlåtit att anmärka
i revisionsberättelsen Årsredovisning

2001-333 2001 3 SUT Jäv Otillräcklig Revision 2 st

2001-874 2001 3 SUT Bristfällig Granskning ej verifierbar Jäv
Utfört bokföring åt
klientbolaget Otillräcklig Revision 3 st



2001-1021 2001 4 SUT Bristfällig Granskning ej verifierbar Bristfällig
Kunskap vad gäller
redovisningsregler Jäv Otillräcklig Revision 4 st

2001-1292 2001 1 Anmälaren Övrigt
Anställd vid
riksrevisionsverket 1 st

1998-519, 1999-397,
1999-653 2002 8 SUT Bristfällig Granskning ej verifierbar Godtagit felaktigheter

Borde insett att
betalning ej skett

Äventyrat sitt
oberoende

Utfört redovisning åt
klientbolaget 5 st

SKM Otillräcklig Förfalskande Handlingar

1999-1292 2002 2 SKM
Underlåtit att för egen
revisionsverksamhet Skatter & avgifter 1 st

2000-742, 2001-1406 2002 12 SUT Underlåtit Förvara enligt föreskrifter Godtagit felaktigheter Årsredovisning Övrigt

Belastat egen
revisionsverksamhet
med privata utgifter Underlåtit

Utföra
koncernredovisning 9 st

SKM Bristfällig
Revision av väsentliga
rutiner & balansposter Jäv Släktskapsjäv

Förbjudna lån
Bristfällig i egen
revisionsverksamhet

Upprättande av
redovisning

Underlåtit att anmärka
i revisionsberättelsen

2001-153 2002 2 PRV Förfalskande Handlingar 1 st

2002-896 2002 5 SUT Bristfällig Granskning ej verifierbar Jäv
Arbetsgivare är
styrelsesuppleant Otillräcklig Revision 4 st

Äventyrat sitt
oberoende

Utfört redovisning åt
klientbolaget

2003-647 2003 6 SUT Bristfällig Jäv
Utfört bokföring åt
klientbolaget Bristfällig Revisionsåtgärd 5 st

Äventyrat sitt
oberoende

Utfört redovisning åt
klientbolaget Bristfällig Revisionsinsats

2003-758 2003 3 SUT Bristfällig Underlåtit
Förberedelsearbete av
planering & riskanalys 3 st

Otillräcklig Revision

2003-860 2003 6 SUT Bristfällig Godtagit felaktigheter Förbjudna lån
Äventyrat sitt
oberoende

Opartiskhet &
självständighet Underlåtit

Förberedelsearbete av
planering & riskanalys 8 st

Bristfällig Förfalskande Revisionsberättelse Bristfällig Revisionsåtgärd
Underlåtit att anmärka
i revisionsberättelsen Bokföring

2003-1266 2003 5 SUT Bristfällig Ej underlag
Godtagit
felaktigheter Regler efterföljs ej Jäv Underlåtit

Förberedelsearbete av
planering & riskanalys 7 st

Underlåtit att
anmärka i
revisionsberättelsen Bristande lagföljning Bristfällig Revisionsåtgärd

Otillräcklig Revision

2001-677, 2002-38 2004 10 SKM Bristfällig
Saknar grund för
fastställande av RR & BR

Felaktighet i
revisionsberättelsen Avstyrkning Underlåtit

Utföra
koncernredovisning 3 st

2001-724, 2002-614,
2002-736, 2002-1489 2004 12 SKM Bristfällig Bristfällig Ej underlag

Felaktighet i
revisionsberättelsen Avstyrkning Underlåtit Granskningsåtgärd 7 st

Kommun Förfalskande Handlingar Otillräcklig Passivitet

Ekobrottsmyndigheten
Felaktighet i
revisionsberättelsen Innehåll

2002-452 2004 10 SKM Bristfällig Bristfällig Kontroll av företaget
Underlåtit att för
klientbolaget Räkenskapshandlingar Otillräcklig Revision 7 st
Förfalskande Påskrivning Otillräcklig Passivitet

Otillräcklig Revisionsåtgärd

2003-824 2004 12 SUT Godtagit felaktigheter
Värdering av
väsentliga poster

Äventyrat sitt
oberoende

Opartiskhet &
självständighet Otillräcklig Revision 8 st

Bristfällig

Värdering av
väsentliga resultat- &
balansposter

Felaktighet i
revisionsberättelsen Ren trots oren Otillräcklig Passivitet
Underlåtit att för
klientbolaget

Lämna uppgifter i rätt
tid

Underlåtit att anmärka
i revisionsberättelsen

2003-1291 2004 2 SUT

Underlåtit att
tillhandahålla
handlingar till RN 1 st

2003-1458 2004 4 SUT Bristfällig

Saknar grund för
tillstyrkning av RR &
BR Jäv

Äger 40 % av
klientbolaget Underlåtit

Förberedelsearbete av
planering & riskanalys 4 st

Felaktighet i
revisionsberättelsen Avstyrkning

2004-323 2004 7 SUT Bristfällig Granskning ej verifierbar Bristfällig
Förlitat sig på andras
arbete Jäv

Opartiskhet &
självständighet Bristfällig Kontrollåtgärd 4 st

2003-1313 2005 11 Konkursförvaltare Bristfällig Godtagit felaktigheter
Värdering av
väsentliga poster

Felaktighet i
revisionsberättelsen

Använder inte gällande
regler vid
utformningen

Underlåtit att anmärka
i revisionsberättelsen Årsredovisning 8 st

Godtagit felaktigheter
Förlitat sig på andras
arbete

Felaktighet i
revisionsberättelsen Tillstyrkning

Godtagit felaktigheter Underskrivt av avtal
Godtagit felaktigheter Årsredovisning

2004-88 2005 8 SKM
Äventyrat sitt
oberoende

Opartiskhet &
självständighet Otillräcklig Revision 4 st

SUT
Underlåtit att för egen
revisionsverksamhet

Lämna uppgifter i rätt
tid

Underlåtit att för egen
revisionsverksamhet Skatter & avgifter

2004-779 2005 8 FAR Bristfällig Viktiga rutiner Underlåtit

Att verka för att
klienten följer gällande
regler Jäv

Opartiskhet &
självständighet 9 st



Bristfällig Tillgångar
Godtagit
felaktigheter Regler efterföljs ej Förfalskande Handlingar

Bristfällig Tillgångar

Underlåtit att
anmärka i
revisionsberättelsen Bristande lagföljning

Bristfällig Skulder

2004-1297 2005 8 SUT
Godtagit
felaktigheter Regler efterföljs ej

Äventyrat sitt
oberoende Söner biträtt bokföring Otillräcklig Revision 6 st

Underlåtit att
anmärka i
revisionsbrättelsen Bristande lagföljning

Underlåtit att för egen
revisionsverksamhet

Bedriva under ordnade
former

Bristfällig i egen
revisionsverksamhet

Form av
revisionsverksamhet

2004-1621 2005 6 SUT Bristfällig Skatter & avgifter Förfalskande Revisionsberättelse Otillräcklig Revision 5 st

Godtagit felaktigheter Skatter & avgifter
Underlåtit att anmärka
i revisionsberättelsen Skatter & avgifter

2005-363 2005 7 FAR Bristfällig Obefintliga poster Bristfällig

Värdering av
väsentliga resultat- &
balansposter Bristfällig Revisionsåtgärd 4 st

Otillräcklig Revisionsåtgärd

2005-645 2005 8 SUT Otillräckligt
Väsentliga posters
värde Jäv

Opartiskhet &
självständighet Underlåtit

Förberedelsearbete av
planering & riskanalys 6 st

Godtagit felaktigheter Skatter & avgifter
Underlåtit att anmärka
i revisionsberättelsen Skatter & avgifter Underlåtit

Agera i enlighet med
revisionsprocessen

2005-1400 2005 6 SKV Bristfällig Äventyrat oberoende Otillräcklig revision 3 st
2003-1267 2006 10 SKV Förfalskande Revisionsberättelse 2 st

Ekobrottsmyndigheten
Underlåtit att anmärka
i revisionsberättelsen Årsredovisning

2005-362 2006 6 FAR Bristfällig Jäv Otillräcklig
Förberedelsearbete av
planering & riskanalys 5 st

Bristfällig Granskning ej verifierbar Otillräcklig Revisionsåtgärd
2004-868 2007 6 SKV Bristfällig 1 st

2005-601, 2005-1710 2007 10 SKV Bristfällig Tillgångar Underlåtit

Att verka för att
klienten följer gällande
regler

Underlåtit att anmärka
i revisionsberättelse Bokföring 4 st

Godtagit felaktigheter Skulder

2005-605, 2007-513,
2007-514,2007-864 2007 15 SKV Otillräcklig Dokumentationsskyldighet Bristfällig

Värdering av
väsentliga resultat- &
balansposter

Felaktighet i
revisionsberättelsen Uttalande Bristfällig Kontrollåtgärd 8 st

Bristfällig
Felaktighet i
revisionsberättelsen Utformning
Åsidosatt skyldigheter
för egen
revisionsverksamhet
Felaktighet i
revisionsberättelsen Vilseledande

2006-1542 2007 8 SUT Bristfällig Otillräcklig
Avsaknad av underlag
A-son påstår sig ha Underlåtit

Agera i enlighet med
ABL & ÅRL Bristfällig Revisionsåtgärd 6 st

Bristfällig Obefintliga poster
Bristfällig Granskning ej verifierbar

2006-1556 2007 9 SUT Bristfällig Underlåtit
Avsaknad av
dokumentation 3 st

Bristfällig Granskning ej verifierbar

2007-319 2007 11 SUT Bristfällig Otillräcklig
Avsaknad av underlag
A-son påstår sig ha

Felaktigheter i
revisionsberättelsen Uttalande Bristfällig Revisionsåtgärd 6 st

Bristfällig Granskning ej verifierbar
Underlåtit att anmärka
i revisionsberättelse

Kontrollbalansräkning
ej upprättad

2007-476 2007 8 SUT Bristfällig Otillräcklig
Avsaknad av underlag
A-son påstår sig ha Underlåtit

Förberedelsearbete av
planering & riskanalys 5st

Bristfällig
Revision av väsentliga
rutiner & balansposter Bristfällig Revisionsåtgärd

2007-89 2008 7 FAR Bristfällig Bristfällig
Prissättning vid
försäljning av aktier Bristfällig Revisionsinsats 7 st

Bristfällig
Revision av väsentliga
rutiner & balansposter Bristfällig

Väsentliga händelser
efter räkenskapsårets
utgång

Godtagit felaktigheter Skatter & avgifter

Bristfällig
Förlitat sig på andras
arbete

2007-339 2008 2 SUT

Underlåtit att
tillhandahålla
handlingar till RN 1 st

2007-389 2008 8 RN Bristfällig Otillräcklig Redovisning Underlåtit

Att verka för att
klienten följer gällande
regler

Felaktigheter i
revisionsberättelsen Uttalande Bristfällig Revisionsinsats 7 st

Bristfällig
Revision av väsentliga
rutiner & balansposter Förfalskande Revisionsberättelse

2008-391 2008 10 FAR Bristfällig Underlåtit

Att verka för att
klienten följer gällande
regler Bristfällig Revisionsinsats 3 st

2007-1571 2009 13 Anmälaren Bristfällig
Kontrollåtgärder &
genomgång Bristfällig Bristfällig

Kunskap vad gäller
koncernredovisning

Felaktighet i
revisionsberättelsen Tillstyrkning Otillräcklig

Prövat antagande om
fortsatt drift 11 st

Otillräcklig Ej bokförda bankuttag
Felaktighet i
revisionsberättelsen Tillstyrkning

Godtagit felaktigheter Värdering
Underlåtit att anmärka
i revisionsberättelsen Skatter & avgifter

Godtagit felaktigheter Värdering



Bristfällig
Förlitat sig på andras
arbete

2008-112, 2008-390 2009 13 RN Bristfällig Underlåtit Redovisning
Felaktigheter i
revisionsberättelsen

Årsredovisning inte
upprättad enligt ÅRL Jäv

Utfört redovisning åt
klientbolaget 11 st

Bristfällig
Vilka iakttagelser som
gjorts Bristfällig Hantering

Underlåtit att anmärka
i revisionsberättelsen Misstanke om brott

Bristfällig Tillgångar
Felaktighet i
revisionsberättelsen Tillstyrkning

Bristfällig Tillgångar
Bristfällig Årsredovisning

2008-1391 2009 14 RN Underlåtit Enligt föreskrifter Bristfällig
Förlitat sig på andras
arbete Jäv Otillräcklig Passivitet 14 st

Underlåtit Oberoendeanalys Underlåtit Viktiga rutiner
Felaktighet i
revisionsberättelsen Tillstyrkning

Bristfällig Tillgångar
Underlåtit att anmärka
i revisionsberättelsen Skatter & avgifter

Otillräcklig Varulager
Underlåtit att anmärka
i revisionsberättelsen

Kontrollbalansräkning
ej upprättatd

Bristfällig Årsredovisning

Bristfällig

Väsentliga händelser
efter räkenskapsårets
utgång

Godtagit felaktigheter Fel bokföringsmetod

2009-158 2009 13 SUT Bristfällig Granskning ej verifierbar Bristfällig
Felaktighet i
revisionsberättelsen Tillstyrkning Bristfällig Revisionsinsats 7 st

Godtagit felaktigheter Årsredovisning
Underlåtit att anmärka
i revisionsberättelsen Årsredovisning
Underlåtit att anmärka
i revisionsberättelsen

Kontrollbalansräkning
ej upprättatd

2009-313 2009 14 SUT Bristfällig Bristfällig Årsredovisning
Felaktighet i
revisionsberättelsen Tillstyrkning Bristfällig Revisionsinsats 10 st

Bristfällig

Granskning ej verifierbar
av resultat-, balansposter
& rutiner Bristfällig

Väsentliga händelser
efter räkenskapsårets
utgång

Åsidosatt skyldigheter
för egen
revisionsverksamhet Otillräcklig

Prövat antagande om
fortsatt drift

Underlåtit att anmärka
i revisionsberättelsen

Kontrollbalansräkning
ej upprättatd Otillräcklig Passivitet

2008-1458 2010 10 RN Underlåtit Redovisning
Felaktighet i
revisionsberättelsen Tillstyrkning Bristfällig Förvaltningsrevision 11 st

Underlåtit Hantering Förfalskande Påskrivning
Otillräcklig Pågående arbete
Otillräcklig Varulager
Bristfällig Årsredovisning

Bristfällig
Förekomst av ställda
säkerheter

Otillräcklig
Väsentliga posters
värde

Godtagit felaktigheter Fel bokföringsmetod

2008-1468 2010 13 RN Bristfällig Underlåtit Hantering
Felaktighet i
revisionsberättelsen Tillstyrkning Bristfällig Revisionsinsats 13 st

Bristfällig

Granskning ej verifierbar
av resultat-, balansposter
& rutiner Underlåtit Viktiga rutiner

Underlåtit att anmärka
i revisionsberättelsen

Kontrollbalansräkning
ej upprättad Otillräcklig

Prövat antagande om
fortsatt drift

Underlåtit Varulager Underlåtit
Följa upp yttrande till
utdelningsförslag

Bristfällig

Väsentliga händelser
efter räkenskapsårets
utgång

Godtagit felaktigheter Skatter & avgifter
Bristfällig Årsredovisning

2010-61 2010 11 SKV Bristfällig Otillräcklig Redovisning
Underlåtit att anmärka
i revisionsberättelsen Misstanke om brott Underlåtit

Avge ny
revisionsberättelse då
ändrad årsredovisning 13 st

Otillräcklig Hantering
Underlåtit att anmärka
i revisionsberättelsen Datering Underlåtit

Utreda om lån lämnats i
strid med ABL

Godtagit felaktigheter Årsredovisning
Felaktighet i
revisionsberättelsen Utformning Bristfällig Revisionsinsats

Bristfällig Tillgångar
Underlåtit att anmärka
i revisionsberättelsen Bokföring
Felaktighet i
revisionsberättelsen Tillstyrkning

2010-140 2010 2 RN
Underlåtit att för
klientbolaget

Lämna uppgifter i rätt
tid 1 st

2010-697 2010 16 SUT Bristfällig Bristfällig

Värdering av
väsentliga resultat- &
balansposter Bristfällig

Kunskap om
klientbolag

Åsidosatt
skyldigheter för
egen
revisionsverksamhet Regler i ABL

Felaktighet i
revisionsberättelsen Tillstyrkning Otillräcklig

Förberedelsearbete av
planering & riskanalys 13 st

Bristfällig

Kunskp om
klientbolagets
företrädare

Underlåtit att anmärka
i revisionsberättelsen Bokföring Otillräcklig Passivitet
Underlåtit att anmärka
i revisionsberättelsen Årsredovisning Bristfällig Revisionsinsats
Underlåtit att anmärka
i revisionsberättelsen Bokföring
Felaktighet i
revisionsberättelsen Tillstyrkning

2010-141, 2010-1577 2011 7 RN Övrigt Misskött klientsbolag 6 st
Övrigt Misskött klientsbolag
Underlåtit att för
klientbolaget

Lämna uppgifter i rätt
tid



Felaktighet i
revisionsberättelsen Utformning

Övrigt

Belastat egen
revisionsverksamhet
med privata utgifter

Underlåtit att för
klientbolaget Skatter & avgifter

2011-580 2011 2 SKV
Underlåtit att för egen
revisionsverksamhet Skatter & avgifter 1 st

2011-1495 2011 3 SKV Godtagit felaktigheter Värdering
Underlåtit att för egen
revisionsverksamhet Skatter & avgifter 3 st
Underlåtit att för egen
revisionsverksamhet

Lämna uppgifter i rätt
tid

2010-1629 2012 10 RN Bristfällig Bristfällig

Väsentliga händelser
efter räkenskapsårets
utgång

Felaktighet i
revisionsberättelsen Tillstyrkning Otillräcklig

Prövat antagande om
fortsatt drift 9 st

Bristfällig Pågående arbete Otillräcklig Kontrollåtgärd
Godtagit felaktigheter Tillgångar Otillräcklig Kontrollåtgärd

Otillräcklig Kontrollåtgärd

2010-1648 2012 3 FAR
Underlåtit att för egen
revisionsverksamhet Skatter & avgifter 1 st

2011-103 2012 20 SKV Bristfällig

Väsentliga händelser
efter räkenskapsårets
utgång

Felaktighet i
revisionsberättelsen Uttalande Otillräcklig

Prövat antagande om
fortsatt drift 12 st

Bristfällig
Förlitat sig på andras
arbete

Felaktighet i
revisionsberättelsen Tillstyrkning

Bristfällig Viktiga rutiner
Underlåtit att anmärka
i revisionsberättelsen Bokföring

Bristfällig

Värdering av
väsentliga resultat- &
balansposter

Felaktighet i
revisionsberättelsen

Varken tillstyrkt eller
avstyrkt

Bristfällig Tillgångar
Bristfällig Tillgångar
Otillräcklig Skatter & avgifter

2011-810 2012 6 FAR
Underlåtit att för egen
revisionsverksamhet

Lämna uppgifter i rätt
tid 3 st

Underlåtit att för egen
revisionsverksamhet Skatter & avgifter
Underlåtit att för egen
revisionsverksamhet

Lämna uppgifter i rätt
tid

2011-1704 2012 11 Anmälaren Godtagit felaktigheter
Värdering av
väsentliga poster

Underlåtit att anmärka
i revisionsberättelsen Skatter & avgifter Otillräcklig

Prövat antagande om
fortsatt drift 11 st

Bristfällig Hantering
Felaktighet i
revisionsberättelsen

Varken tillstyrkt eller
avstyrkt

Bristfällig Redovisning
Felaktighet i
revisionsberättelsen Tillstyrkning

Bristfällig Redovisning
Underlåtit att anmärka
i revisionsberättelsen Misstanke om brott

Bristfällig Tillgångar

Bristfällig

Värdering av
väsentliga resultat- &
balansposter

2012-579 2012 14 Anmälaren Bristfällig Viktiga rutiner
Felaktighet i
revisionsberättelsen Uttalande Otillräcklig

Prövat antagande om
fortsatt drift 12 st

Bristfällig
Väsentliga resultat- &
balansposter

Felaktighet i
revisionsberättelsen Tillstyrkning

Bristfällig RR & BR
Underlåtit att anmärka
i revisionsberättelsen Skatter & avgifter

Bristfällig

Väsentliga händelser
efter räkenskapsårets
utgång

Felaktighet i
revisionsberättelsen Datering

Underlåtit
Bedöma
närståendetransaktioner

Otillräcklig Skatter & avgifter
Godtagit felaktigheter Tillgångar

2012-825 2012 3 FAR
Underlåtit att för egen
revisionsverksamhet Skatter & avgifter 3 st
Underlåtit att för egen
revisionsverksamhet

Lämna uppgifter i rätt
tid

Underlåtit att för egen
revisionsverksamhet

Lämna uppgifter i rätt
tid

2012-680 2013 10 FAR Bristfällig

Väsentliga händelser
efter räkenskapsårets
utgång

Felaktighet i
revisionsberättelsen Tillstyrkning Otillräcklig

Förberedelsearbete av
planering & riskanalys 8 st

Otillräcklig Vaurlager
Underlåtit att anmärka
i revisionsberättelsen Årsredovisning

Otillräcklig RR
Otillräcklig Hantering
Otillräcklig Skatter & avgifter

2012-1389 2013 12 FAR Bristfällig Redovisning
Felaktighet i
revisionsberättelsen Uttalande Otillräcklig

Prövat antagande om
fortsatt drift 12 st

Bristfällig

Värdering av
väsentliga resultat- &
balansposter

Felaktighet i
revisionsberättelsen Tillstyrkning

Bristfällig Förbjudna lån
Felaktighet i
revisionsberättelsen

Ej uttalat om fortsatt
drift

Bristfällig RR & BR
Underlåtit att anmärka
i revisionsberättelsen Bokföring



Bristfällig

Väsentliga händelser
efter räkenskapsårets
utgång

Underlåtit att anmärka
i revisionsberättelsen

Kontrollbalansräkning
ej upprättad

Underlåtit att anmärka
i revisionsberättelsen Skatter & avgifter

2012-1659 2013 3 SKV
Underlåtit att för egen
revisionsverksamhet

Lämna uppgifter i rätt
tid 3 st

Underlåtit att för egen
revisionsverksamhet Skatter & avgifter
Underlåtit att för egen
revisionsverksamhet

Lämna uppgifter i rätt
tid

2012-1665 2014 12 SKV Bristfällig Tillgångar
Felaktighet i
revisionsberättelsen Avstyrkning Bristfällig Revisionsinsats 7 st

Bristfällig Skulder Förfalskande Påskrivning

Otillräcklig
Underlag för värdering
av kassabehållning

Felaktighet i
revisionsberättelsen Tillstyrkning

2015-299 2015 15 FAR Bristfällig

Väsentliga händelser
efter räkenskapsårets
utgång

Felaktighet i
revisionsberättelsen Tillstyrkning Otillräcklig Passivitet 11 st

Otillräcklig RR
Felaktighet i
revisionsberättelsen

Ej uttalat om fortsatt
drift

Otillräcklig Redovisning
Underlåtit att anmärka
i revisionsberättelsen

Kontrollbalansräkning
ej upprättad

Bristfällig Tillgångar
Underlåtit att anmärka
i revisionsberättelsen Bokföring

Bristfällig Skatter & avgifter
Godtagit felaktigheter Årsredovisning
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