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Sammanfattning 

Författare: Daniel Lundberg, Anders Verf och Daniel Westin 

Titel: Revisionskvalitet - Artikeln 19, 35 och 40 och dess inverkan på intern och extern 

kvalitetskontroll. 

Bakgrund och problem: Revisorns roll hade till följd av finanskrisen 2008 ifrågasatts i den 

mening hur de kunde skriva rena revisionsberättelser utifrån företagens finansiella rapporter. 

Artikel 19 och 35 (kompletterat med artikel 40) var tre av de artiklar som EU-kommissionens 

förslag bestod av som en reaktion på finanskrisen. Dessa berörde den interna och externa 

kvalitetskontrollen. Regleringsförfarandet skedde här med hjälp av lagstiftning och en diskussion 

har förts angående när lagstiftningsförfaranden ska påbörjas och om det är en adekvat åtgärd 

efter kriser. Problemställningen fokuserade på att hantera kvalitetsfrågan i revisionen relaterat till 

de nya förordningarna och direktiven om intern och extern kvalitetskontroll. Hur regleringens 

tillvägagångssätt möttes av branschen var även en del av den problemformulering som låg till 

grund för uppsatsen.  

 

Syfte: Med den ovan angivna problemställningen som grund var syftet att beskriva och förklara 

vad branschen förväntade sig till följd av artikel 19 och 35 i revisionspaketet när det gällde de 

interna och externa kvalitetskontrollerna och hur det i förlängningen kunde påverka revisionens 

olika kvalitetsaspekter. Syftet var även att utifrån EU:s regleringsförfarande kartlägga hur 

branschen ställde sig till lagstiftning 

 

Metod: I denna studie har en kvalitativ metod använts i form av tre semi-strukturerade 

intervjuer, varav en telefonintervju. Två av respondenterna var auktoriserade revisorer och en 

anställd på organisationen FAR. 

 

Slutsats: Den insamlade datan visade att artiklarnas innehåll inte skulle medföra någon större 

förändring för hur den interna och externa kvalitetskontrollen kommer utföras. För artikel 19 

förväntades den största förändringen bli dokumentationen kring den interna kvalitetskontrollen. 

Till följd av artikel 35 förväntades kontrollorganens framtida utformning påverkas avseende 

delegering av tillsyn och rekrytering av personal. Ur kvalitetssynpunkt kom artiklarna att 

medföra effekter för dokumentationen av de båda kontrollprocesserna och leda till en diskussion 

kring artiklarnas innehåll och revisorns roll som blir ett underlag för kvalitetspåverkan. 

Lagstiftning som tillvägagångssätt bemöttes på ett positivt sätt avseende främjandet av en 

gemensam bas för hur revisorsyrket ska bedrivas. En begränsning med lagstiftning var risken att 

revisorn hämmas i sin yrkesutövning och förlitar sig mer på regler än på sin egen kompetens.  

 

Nyckelord: Intern kvalitetssäkring, extern kvalitetskontroll, lagstiftning, förväntan  



 

Abstract 

Author: Daniel Lundberg, Anders Verf and Daniel Westin 

Title: Audit Quality - article 19, 35 and 40 and its impact on peer review and external quality 

control 

Background and problem: The auditor's role was, as a result of the 2008 financial crisis 

questioned in the sense of how they could write unqualified audit reports based on corporate 

financial statements. Article 19 and 35 (supplemented with 40), were three articles in the 

European Commission's proposal due to a reaction on the financial crisis. These articles were 

related to peer review and external quality control. There's been a discussion about when the 

legislative procedure should be started and whether legislation is the right action in response to 

the financial crisis. This paper focused on addressing the issue of quality in the audit, related to 

the new regulations and directives of peer review and external quality control. How the 

legislation approach is met by the industry was also part of the problem underlying the thesis. 

 

Purpose: On the basis of the problem the purpose was to describe and explain what the industry 

expected as a result of Article 19 and 35 in terms of peer review and external quality controls, 

and how it ultimately can affect various aspects of audit quality. Another purpose is to explore 

how the industry stands to legislation, on basis of the EU regulatory. 

 

Method: In this study, a qualitative approach has been used, by conducting three semi-structured 

interviews, including one telephone interview. Two of the respondents were Certified Public 

Accountants and the third was a member of the organization FAR.  

 

Conclusion: The data collected demonstrated that the articles content would not cause any major 

changes in how the peer review and external quality control would be executed. In Article 19, the 

predominant change is expected to be the documentation regarding peer review. The future 

organization of the authority who conducts the external quality controls could cause some 

ambiguity. As a result of the empirical data, article 35 was expected to impact on their future 

design regarding the delegation of the supervision and recruitment of staff. From a quality aspect 

the articles could cause some effect on the documentation of the quality control processes and 

lead to a discussion of the articles content and the role of the auditor. The legislation approach 

was met in a positive way regarding the promotion of a common basis for how the audit 

profession should be conducted. One disadvantage with the legislation were the risk that the 

auditors was hampered in their profession and therefore relied more on rules than their own 

proficiency. 

 

Keywords: Peer review, external quality control, legislation, expectation 

 



 

Förkortningar 
ISQC - International standard quality control. 

KN – Kvalitetsnämnden. 

SEC - Securities and Exchange Commission. 

SOX - Sarbanes-Oxley Act. 

 

Ordlista 

EGAOB - Framtagen av kommissionen för att samordna tillsynssystem för lagstadgade revisorer 

och revisionsbyråer inom EU. 

ESMA - Oberoende institution vars arbete går ut på att stärka skyddet för investerare och 

förstärka finansiella marknaderna inom EU. 

EU-kommissionen - Består av 27 medlemmar, en kommissionär från varje medlemsland. 

Kommissionen beslutar om lagar och har till sitt ansvar att kontrollera att medlemsländerna 

följer lagstiftningen  

EU:s revisionspaket - Genom finanskrisen har svagheter belysts i den lagstadgade revisionen 

och paketet syftar till att fastställa villkor för den lagstadgade revisionen. I huvudsak innehåller 

revisionspaketet förslag om obligatorisk byrårotation, konsulttjänstförbud och skärpning av den 

interna och externa kvalitetskontrollen 

Extern kvalitetskontroll - Tillsynsaktörer granskar en revisionsbyrå eller enskilda 

revisionsuppdrag i syfte kontrollera deras system för kvalitetssäkring och den slutgiltiga 

kvaliteten på den lagstadgade revisionen.  

Föreningen auktoriserade revisorer (FAR) - En branschorganisation för revisorer och 

rådgivare som startades 2006. Organisationen syftar till att utveckla revisions- och 

rådgivningsbranschen genom att bland annat arbeta med ge ut rekommendationer, utbildning och 

remissverksamhet. 

Grönbok - I början av ett lagstiftningsförfarande utarbetar Europeiska kommissionen en 

grönbok innehållande idéer och åtgärder som föreslagits av unionen. Detta görs i syfte att 

konsultera berörda parter innan lagstiftningsförfarandet inleds. 

Intern kvalitetskontroll (intern kvalitetssäkring) - Kvaliteten på enskilda revisionsuppdrag 

kontrolleras av en andra revisor innan revisionsberättelse skrivs. Kallas ibland även 

uppdragsanknuten kvalitetskontroll. 

Public Company Accounting Oversight Board (PCAOB) - USA:s tillsynsmyndighet av 

revisionsbranschen, påminner om revisorsnämnden (se nedan) i Sverige  

Revisorsnämnden (RN) - Nämnden är en statlig myndighet för revisorsfrågor. 

Revisorsnämnden har två huvudsakliga uppgifter. Den ena är att se till att det finns revisorer som 

kan tillfredsställa näringslivet. Den andra uppgiften är att utöva tillsyn över revisorerna i fråga.  
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1. Inledning 

I kapitlet redogörs för bakgrunden kring det valda uppsatsämnet och den problemdiskussion som 

följer mynnar ut i en problemformulering. Vidare introduceras syfte, frågeställningar, 

avgränsningar och dispositionen för uppsatsen. 

1.1 Historisk bakgrund 

I Sverige var revisionen för första gången lagstadgad i och med aktiebolagslagen 1895. Lagen 

föreskrev bland annat val av revisor för max två år i taget och revisorns roll att granska dels 

styrelsens förvaltning av bolaget och dels de finansiella rapporterna. Granskningen skulle mynna 

ut i en skrivelse över det undersökta materialet. Det ställdes även krav på att aktiebolag på 

årsstämman skulle utse minst en revisor. I lagen återfanns varken regler angående revisorns 

oberoende eller krav på behörig utbildning för utövandet av lagstadgad revision (Wallerstedt, 

2009). Förändringar i lagen har sedan 1895 varit omfattande och i 1944 års lag med lärdomar 

från Kreugerkraschen
1
 hade styrelsens och VD:s roll och skyldighet i att upprätta årsredovisning 

expanderat (Artsberg, 2005). Idag finns de övergripande bestämmelserna för revisorns arbete i 

revisorslagen (SFS 2010:689), EU:s åttonde bolagsdirektiv (2006/43/EG) samt i de mångtaliga 

specialbestämmelserna som exempelvis i 2005 års aktiebolagslag (SFS 2005:551; Öhman, 2007). 

År 1925 kom revisorns roll i form av etikfrågor upp för diskussion. Det var Oskar Sillén 

som inför FAR:s ledamöter, presenterade ett fördrag som skulle distribueras ut till resten av 

branschen. Fördraget fick uppmärksamhet i Norden och behandlade bland annat tystnadsplikt, 

tillförlitlighet, sakkunskap och allmänt uppträdande. De första nedskrivna etiska reglerna i 

Sverige gavs ut av FAR 1933 som en reaktion på Kreugerkraschen och bestod av tio riktlinjer 

vilka kom att kompletteras under de kommande åren. Vid samma tidpunkt bildades Securities 

and Exchange Commission
2
 (SEC) i USA och en allmän debatt inleddes kring myndigheternas 

ansvar för stabiliteten på finansmarknaden (Wallerstedt, 2009).  

1.2 Revisorns roll 

En revisors främsta uppgift är idag att granska ett bolags finansiella rapporter samt styrelsens 

förvaltning av organisationen under den gångna perioden. Vid granskningen av årsboksluten 

ingår i revisorns roll att med en rimlig försäkran intyga att rapporterna är fria från väsentliga 

felaktigheter samt ger en rättvisande bild av bolagets ställning. Därmed har revisorn en 

riskminimerande roll i sitt arbete att granska den information som sedan presenteras till 

intressenterna (KOM, 2010:561).  

En revisor ska enligt 19 § revisionslagen (SFS 1999:1079) i sin granskning vara opartisk, 

självständig och objektiv i sin bedömning. Lagtexten motsvaras av det föreningen auktoriserade 

revisorer (FAR) benämner oberoende. Oberoendet är av stor betydelse i och med att 

intressenterna, i form av aktieägare, banker, leverantörer kunder etc., som tar del av den 

information revisorn granskat är tvungna att lita på revisorns arbete. Andra problem för de som 

                                                
1
 Innebar att Kreugerkoncernen gick i konkurs 1932 och medförde en ekonomisk kris i Sverige. 

2
 Utövar tillsyn över handeln med värdepapper i USA. 
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använder revisionstjänster är att en del av arbetet är osynligt och komplext vilket innebär 

svårigheter för dem att bedöma kvaliteten på det utförda arbetet. Revisorns uppgift är därmed 

även att förbättra trovärdigheten i den presenterade informationen (Adamidis & Stringer, 2010).  

1.3 Regleringsförfaranden och kriser 

I början av 2000-talet ifrågasattes kvaliteten på den utförda revisionen till följd av ett antal 

uppmärksammade fall (Francis, 2004). Två tydliga exempel är Enron 2001 och Worldcom 2002 

som försattes i konkurs vilket resulterade i att amerikanska kongressen samma år enhälligt antog 

Sarbanes-Oxley akten (SOX) och bildade Public Company Accounting Oversight Board 

(PCAOB), motsvarande vår Revisorsnämnd (RN) (Wallerstedt, 2009). Det är tydligt vid närmare 

studier av reglering inom revisionsbranschen att det efter kristider följer en period av omfattande 

förändring av regelverk, normgivning och rekommendationer i syfte att förhindra att liknande 

händelser upprepar sig. Det är också en metod för politiker att visa handlingskraft i svåra 

situationer i syfte att erhålla politiska fördelar (Francis, 2004). Politiker tenderar dock enligt 

Francis (2004) att agera hastigt utan att ta hänsyn till den forskningen inom området och 

lagstiftar utan vidare kunskap om de möjliga konsekvenserna. Den senaste i raden av kriser är 

den finanskris som inträffade 2008 och satte djupa spår på finansmarknaden och föranledde ett 

antal frågor. Det uppmärksammades hur revisorerna kunde skriva rena revisionsberättelser 

utifrån den granskade enhetens finansiella rapporter samt hur väl utformad den dåvarande 

lagstiftningen var (KOM, 2010:561).  

Med beaktandet av detta lanserade Europeiska kommissionen 2010 en grönbok med 

lärdomar från krisen, innehållande förslag om ökad reglering gällande revision av företag av 

allmänt intresse (börsnoterade och finansiella bolag). Efter att branschorganisationer och 

myndigheter i respektive medlemsland sänt yttranden färdigställdes det så kallade 

revisionspaketet innehållande förslag om ett antal artiklar, vilka skulle komplettera direktivet om 

lagstadgad revision (2006/43/EG) samt leda till nya förordningar. Förslaget skickades vidare till 

Europeiska Unionens (EU) råd samt Europaparlamentet med tillhörande juridiska utskott där 

förslaget i skrivande stund behandlas (KOM, 2011:779). 

I huvudsak innehåller revisionspaketet förslag om obligatorisk byrårotation, 

konsulttjänstförbud och skärpning av den interna och externa kvalitetskontrollen. Den interna 

kvalitetskontrollen behandlas i artikel 19 som anger hur en lagstadgad revision ska granskas av 

en andra revisor innan utfärdandet av revisionsberättelsen. En annan benämning är intern 

kvalitetssäkring som också kommer att användas under studiens gång. Den externa 

kvalitetskontrollen gestaltas i artikel 35 som beskriver hur tillsynen av revisionsbyråer och 

enskilda revisionsuppdrag ska utföras av en eller flera behöriga myndigheter i respektive 

medlemsland. Artikel 35 kompletteras av artikel 40 som beskriver de punkter som inspektionen 

ska omfatta (KOM, 2011:779). Fortsättningsvis är det underförstått när artikel 35 nämns att den 

kompletteras av artikel 40. Syfte med att ha de tre artiklarna i fokus grundas i att en betydande 
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andel av tidigare forskning redan finns kring byrårotation och konsulttjänstförbud
3
 vilket gör det 

intressant att beskriva och förklara intern och extern kvalitetskontroll samt att denna del av 

revisionspaketet diskuterats sparsamt. 

1.4 Problemdiskussion 

Att revisionsbranschen fått utstå kritik efter finanskrisen 2008 visar det faktum att kriser främjar 

branschens utveckling. Bland annat skriver Thomas Carrington i en debattartikel i tidningen 

Balans (1/2011) att även om revisorer ser kriser som något negativt är det stora missöden som 

driver på utvecklingen i branschen. Brännström intar en annan position i Balans (2/2011) och 

förespråkar tålamod och försiktighet vid beslut om ny lagstiftning i syfte att tänka igenom alla 

möjliga konsekvenser. Här drar Brännström (2011) paralleller till EU-kommissionens grönbok 

som anses ha tillkommit efter påtryckningar att agera snabbt efter finanskrisen, i likhet med SOX 

efter Enronkraschen, och ställer sig frågan om det är en relevant åtgärd.  

Vidare hävdar Brännström (2011) att EU:s förslag för att öka kvaliteten på revisionen för 

det första kommer bli både kostsamt och utan verkan. Detta kan jämföras med införandet av 

SOX där revisionsarvodena förväntades öka med minst 50 procent utan egentliga belägg för en 

förbättrad kvalitet på revisionsarbetet (Francis, 2004). EU anser dock att verkställandet av 

revisionspaketet är en kostnadsbesparande åtgärd (KOM, 2010:561). För det andra antyder 

Brännström (2011) att varken revisionsbranschen som sådan eller enskilda revisorers agerande 

bidragit till den senaste finanskrisen (EYE, 2012). Humphrey et al. (2009) håller delvis med i 

den meningen att finanskrisen inte inneburit någon större skada för revisorns förtroende eller för 

branschen som helhet då bankerna och kreditvärderingsinstituten fick ta emot den största delen 

av kritiken. Paul Boyle, chef över Storbritanniens finansiella rapporteringsråd menar till och med 

att revisionsprofessionen [...] haft en bra kris [...] (Humphrey et al., 2009, s. 811). Francis 

(2004) anger att antalet felaktigheter i utförda revisioner idag är ett fåtal
4
 och att det är svårt att 

föreställa sig hur en mer omfattande reglering skulle minska antalet fel. Detta föranleder frågan 

om det krävs mer styrning av revisorer (efter kristider) eller om branschen ska släppas fri till att 

påverka tillämpningen av de lagar och regler som redan existerar. 

I samma artikel drar Carrington (2011) paralleller till sin egen forskning
5
 om RN:s 

disciplinära ärenden där resultatet visar att ansvarsfullhet hos revisorer är av större vikt än att 

följa lagar och regler. Kräver detta mer omfattande reglering och tillsyn av revisorer? Här anser 

Brännström (2011) att fler regler inte är nödvändigt och förespråkar istället en bättre tillämpning 

av existerande regler och därmed öka ansvarsfullheten hos revisorerna. Brännström ställer sig 

även tveksam till en mer omfattande kontroll. Draghi (2008), ordförande i europeiska 

centralbanken, intar en annan synvinkel i likhet med kommissionen och menar att det krävs 

tillsyn och hårdare reglering av revisionsbranschen och ett ökat internationellt samarbete för att 

                                                
3
 Se till exempel: Andersson & Wikensjö (2012); Palm et al., (2011); Eklöv-Allander (2011); Porter et al., (2008); 

Chi et al., (2009) 
4
 Francis (2004) skriver att, trots en viss ökning under 1990-talet, är antalet upptäckta felaktigheter i utförda 

revisioner i USA långt under en procent.   
5
 Se Carrington, (2010). 
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åstadkomma en ökad stabilitet på finansmarknaden. Skulle inte ökad lagstiftning kunna vara ett 

stöd för revisorer eller ska det ges ett ökat ansvar till revisorerna? 

Den interna kvalitetssäkringen ska ske i enighet med FAR:s etiska riktlinjer EtikR1 2012 

och FAR:s Samlingsvolym Revision 2012
6

, vilka båda hänvisar till den internationella 

standarden för kvalitetskontroll, ISQC 1
7
. ISQC 1 p. 35-42 anger i sin tur inte hur kontrollen ska 

gå till utan att revisionsbyråerna själva ska upprätta vissa riktlinjer och rutiner för den interna 

kontrollen med utgångspunkt i ISA 220
8
, vilket ska ske med tillämpning av god revisions-, och 

redovisningssed. ISA 220 behandlar områden som ska kvalitetssäkras och dokumenteras som 

sammanfattas i ett antal punkter. Inom EU kan detta leda till problem om revisionsbyråernas, i 

vissa fall väl inarbetade, rutiner skiljer sig åt och skulle i förlängningen kunna skapa betydande 

skillnader i kvalitet. Skillnader i tillsynen av byråerna kan också vara källa till problem då olika 

länders tillsyn kan innefatta skilda områden. Detta vill kommissionen komma till rätta med 

genom en “klargjord” ISQC 1, som skulle främja en harmonisering och förenkla för 

medlemsländer genom nationellt lagstiftade riktlinjer (KOM, 2011:779). Förväntas införandet av 

artikel 19 innebära någon förändring för revisionsbyråernas interna kvalitetssäkringssystem? 

Anser branschen att förslaget kommer att påverka revisionens kvalitet och på vilket sätt? 

Utövandet av tillsyn på revisorer och revisionsbyråer spelar en central roll och enligt 

kommissionen bör tillsynssystemen utformas i syfte att motverka eventuella intressekonflikter 

med revisionsbranschen genom att till exempel förbjuda att samma myndighet som utfärdar 

licenser även ska kunna ansvara för tillsynen (KOM, 2011:779). FAR är en organisation som 

utövar en del av den externa kontrollen i form av att granska medlemsföretag samtidigt som de är 

en branschorganisation (FAR, 2012). Om FAR både representerar och kontrollerar 

revisionsbranschen finns risk att en intressekonflikt uppstår, de har ett stort intresse i att 

förtroendet för revisionsbranschen upprätthålls men ansvarar samtidigt för kvalitetskontroller 

och eventuella påföljder. RN är den myndighet som idag utfärdar licenser och utför delar av den 

externa kontrollen (RN, 2012). Om kommissionens förslag blir antaget, hur kommer 

tillsynsmyndigheterna att påverkas av artikel 35?  

Sammanfattningsvis konstateras en problematik om vad som är en adekvat åtgärd. Är en 

hårdare reglering, som avser mer detaljrik och omfattande lagstiftning, en relevant lösning och 

när ska lagstiftningsförfarandet påbörjas? Skulle lagstiftning kunna vara ett stöd eller kan det 

hämma det individuella tänkandet och ansvarsfullheten hos revisorerna? Målet med förslaget är 

att genom omfattande kontroller öka kvaliteten i revisionen, men vad anser branschen att de tre 

artiklarna kommer bidra med ur en kvalitetssynpunkt? Revisionspaketet syftar också till att 

harmonisera den interna kvalitetskontrollen och tillsynen mellan revisionsbyråer i alla EU-

länder. Kommer förslaget innebära några förändringar för de svenska revisionsbyråernas interna 

                                                
6
 FAR:s samlingsvolym är ett standardverk för revisorer, innehållande regler för revision och särskild granskning 

(FAR, 2012). 
7
 Revisionsföretag som granskar finansiella rapporter ska upprätta en intern kvalitetskontroll enligt ISQC (FAR 

akademi, 2012). 
8
 Kvalitetskontroll på revisionen av de finansiella rapporterna i ett börsnoterat bolag (FAR, 2012). 
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kvalitetskontroller och vilka förändringar? Om förslaget blir antaget kommer EU kräva 

tillsynsmyndighetens autonomi från branschen, hur påverkas tillsynsorganen? Tidigare åtgärder 

efter kristider har kritiserats för att både vara kostsamma och utan effekt och det nya 

revisionspaketet har också en osäker framtid framför sig i med beaktandet av kostnader och 

mottagande från branschen. Problemdiskussionen leder fram till nedanstående 

problemformulering.  

1.5 Problemformulering 

Ovanstående problemdiskussionen leder fram till att problemställningen fokuserar på att hantera 

kvalitetsfrågan i revisionen relaterat till de nya förordningarna och direktiven om intern och 

extern kvalitetskontroll. Hur regleringens tillvägagångssätt möts av branschen är även en del av 

den problemformulering som ligger till grund för uppsatsen. 

Förutsatt att förordningarna och direktiven om intern och extern kvalitetskontroll antas, 

kan det ifrågasättas om artikel 19 och 35 kommer ge den inverkan på kvalitet i revisionen som 

kommissionen vill åstadkomma. Att belysa vilka skillnader förslagen kan innebära är viktigt för 

att kunna beskriva och förklara de förändringar som förväntas i intern och extern 

kvalitetskontroll. Kunskapen om branschens förväntningar blir centralt i och med att dagens 

regler och riktlinjer angående intern och extern kvalitetskontroll inte är harmoniserade och om 

förslagen antas måste de följas. Huruvida regleringen sker centralt eller nationellt med hjälp av 

lagstiftning eller självreglering kan i förlängningen bli betydande för hur branschen mottar de 

nya reglerna.  

1.6 Syfte 

Med den ovan angivna problemställningen som grund är syftet att beskriva och förklara vad 

branschen förväntar sig till följd av artikel 19 och 35 i revisionspaketet när det gäller de interna 

och externa kvalitetskontrollerna och hur det i förlängningen kan påverka revisionens olika 

kvalitetsaspekter. Kvalitetsfrågan behandlas i anslutning till artiklarna för att tydliggöra 

respektive artikels bidrag till kvalitetspåverkan. Syftet är även att utifrån EU:s 

regleringsförfarande kartlägga hur branschen ställer sig till lagstiftning. 

1.7 Frågeställningar 

a) Hur inverkar artikel 19 på den interna kvalitetskontrollen? 

b) Hur inverkar artikel 35 på den externa kvalitetskontrollen? 

c) Hur förhåller sig branschen till att reglering sker med hjälp av lagstiftning? 

1.8 Avgränsning 

Studien kommer endast undersöka eventuella förändringar i Sverige. Olika EU-länder har 

varierande lagstiftning och branschpraxis varför en totalundersökning blir allt för omfattande. De 

nya reglerna kommer att gälla revision av företag av allmänt intresse (innebärande både 

börsnoterade och finansiella bolag) vilket betyder att när bolag eller företag nämns i studien är 

det underförstått ett företag av allmänt intresse. Studien kommer inte att innefatta hela 

revisionspaketet utan endast artikel 19 och 35, med reservation för artikel 40. Uppsatsen har inte 
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intentionen till att beskriva hur revisionsbyråer och tillsynsorganisationer kommer att tillämpa 

eventuella skillnader. Uppsatsen kommer generera ett begränsat bidrag till följd av att studien är 

av mindre karaktär. Studiens slutsatser kan ses som en indikation på framtida skillnader. 

I uppsatsen benämns den interna granskningen både med intern kvalitetskontroll och intern 

kvalitetssäkring. De båda begreppen avser den process där en andra revisor granskar den 

lagstadgade revisionen i syfte att kvalitetssäkra revisionen.  

1.9 Uppsatsens disposition 

Kapitel 1: Inledning 

Denna del av uppsatsen syftar till att presentera ämnet för läsaren samt beskriva och diskutera 

den aktuella problematiken. I kapitlet redogörs även för syfte, frågeställningar, avgränsningar 

samt uppsatsens disposition. 

 

Kapitel 2: Teoretisk referensram 

I uppsatsens andra kapitel kommer den teori som uppsatsen bygger på att presenteras. Här 

definieras begrepp som är centrala för analysarbetet. Kapitlet avslutas med en sammanfattning av 

den teoretiska referensramen och en medföljande analytisk modell. 

 

Kapitel 3: Metod 

I avsnittet beskrivs den metod som använts för att genomföra studien. Vidare följer de 

metodologiska övervägandena som gjorts vid val av respondenter och utformning av 

intervjuguide samt tillvägagångssättet för insamlingen av data. Avslutningsvis följer en kritisk 

reflektion angående de metodologiska valen.  

 

Kapitel 4: Resultatredovisning 

I kapitlet presenteras resultaten från de tre intervjuerna som genomfördes. Kapitlet behandlar 

vilken inverkan som förväntas på intern och extern kvalitetskontroll samt hur branschen ställer 

sig till lagstiftning i förhållande till självreglering. Löpande återges den inverkan på kvalitet som 

grundar sig i respondenternas svar. 

 

Kapitel 5: Analys 

Resultatredovisningen analyseras här utifrån den analytiska modellen. I kapitlet delas analysen 

upp i tre olika delar utifrån samma upplägg i kapitel 4. Denna del avslutas med en 

sammanfattande analys. 

 

Kapitel 6: Slutsatser 

I kapitlet besvaras studiens tre frågeställningar Fortsättningsvis följer en egen diskussion om 

studiens resultat och förslag på fortsatt forskning. 
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2. Teoretisk referensram 

Syftet med avsnittet är att öka förståelsen för ämnet genom att redogöra för resultaten av 

tidigare forskning. I kapitlet redogörs för den teori som studien och analysen kommer att bygga 

på. Centrala begrepp kommer att förklaras och definieras.  

2.1 Tidigare reglering efter kris 

I och med att SOX och kommissionens grönbok i många avseenden påminner om varandra både 

till innehåll och tillkomst vill den fungera som en referenspunkt i uppsatsen. Syftet med 

regleringen var att förhindra vilseledande finansiell information och bristande förvaltning genom 

hårdare reglering (Zhang, 2007). De delar i SOX som starkt påminner om revisionspaketet är att; 

(1) PCAOB bildades för att utöva tillsyn, införa rekommendationer och regler, där alla 

börsnoterade ska registrera sig. De utför även löpande granskning av revisorer och företag; (2) 

revisorer fortsättningsvis inte fick tillhandahålla vissa konsultjänster de tidigare kunde; (3) 

företagen var tvungna att rapportera transaktioner och relationer som inte påverkade 

balansräkningen men som kunde påverka företagets finansiella status; (4) om en revisor förstör, 

förfalskar, döljer eller förändrar dokument under en pågående granskning eller 

konkursförvaltning ska detta leda till böter eller fängelse upp till 20 år. Revisorer skulle arkivera 

sina rapporter och dokument i fem år (Legalzoom, 2010). 

Sedan införandet av SOX har fokus i första hand legat på ökade kostnader som konsekvens 

istället för att minnas vad som egentligen föranledde regleringen. Bland annat menar Goelzer 

(2007) att regleringen lett till betydande förändringar inom revisionsbranschen och varit ett steg i 

att återställa förtroende för yrkeskåren samt för att öka oberoendet mellan revisorn och 

företagsledningen. Visserligen håller Goelzer (2007) med kritiker att SOX i grund och botten 

medfört ökade revisionskostnader men menar att det är till följd av att revisionsbyråerna genom 

lagändringen inte haft möjlighet att både utföra revisionstjänster och konsulttjänster. Åsikterna 

går dock isär, Zhang (2007) menar att de ökade kostnaderna som uppstod efter införandet kan ha 

överstigit nyttan. Här dras paralleller till en undersökning
9
 som PWC genomförde 2004 där 59 % 

av de tillfrågade verkställande direktörerna såg reglering i allmänhet som ett möjligt hot mot 

organisationens framtida tillväxt. Regleringen kan även ses som en alltför snabb reaktion och 

Zhang (2007) tar upp att förslaget passerade den amerikanska kongressen hastigt. Detta i likhet 

med vad Brännström (2011) tidigare hänvisade till vid framtagandet av grönboken som en alltför 

hastig reaktion. 

Förslaget har ytterligare fördelar än de som har nämnts, bland annat menar Goelzer (2007) 

att bildandet av PCAOB lett till en noggrannare revision och högre kvalitet då revisorerna kan bli 

granskade när som helst med eventuella disciplinära åtgärder som följd. En ytterligare fördel är 

att revisionsbyråernas interna kvalitetssäkringssystem förbättrades efter införandet av SOX, 

                                                
9
 Se Norris (2004). 
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vilket bekräftas av genomförda studier
10

. Dock menar Tackett et al. (2004) att den interna 

kvalitetssäkringen inte är ett effektivt redskap för att motverka revisionsfel.  

2.2 Kvalitetssäkring 

Kvalitetssäkring definieras som del av kvalitetsledning inriktad mot att ge tilltro till att 

kvalitetskrav kommer att uppfyllas, kvalitetsledning definieras här som samordnade aktiviteter 

för att leda och styra en organisation med avseende på kvalitet. Kvalitetssäkringsprocessen 

tillämpas av en befattning som inte får ha ett direkt ansvar för den huvudsakliga 

kvalitetsprocessen (Sandholm, 2008, s. 24 & 332). 

I denna uppsats utgörs kvalitetssäkringen av revisionsbyråernas interna 

kvalitetsäkringssystem och de externa kvalitetskontrollerna påverkar i sin tur utformningen av 

dessa. Processen spelar en central roll i arbetet att åstadkomma en revision med hög kvalitet. 

Detta begrepp definieras då det i analysarbetet kommer bli aktuellt att diskutera kring huruvida 

dagens interna kvalitetssäkring är kvalitetssäker i denna bemärkelse. 

2.3 Aktuella kvalitetskontroller 

I dagsläget används en inte helt okomplicerad praxis för att säkra kvaliteten på revisorns arbete. 

Kvalitetskontrollen delas upp i två delar; en intern och en extern del. Den interna kontrollen sker 

när en revisor granskar en annan revisors arbete, ställningstaganden samt opartiskhet och den 

externa kontrollen genomförs av RN och FAR som utöver revisorer även granskar 

revisionsbyråer. RN är statens myndighet för revisionsfrågor i samarbete med FAR (FAR 

Akademi, 2012). 

2.3.1 Den interna kvalitetssäkringen 

Den interna kontrollen regleras av FAR och finns stadgad i EtikR 1 som är FAR:s etiska 

riktlinjer för revisorer. De anger att en kvalitetssäkring ska följa den internationella standarden 

för kvalitetskontroll, ISQC 1, men som benämningen avslöjar är de etiska riktlinjerna endast 

riktlinjer och ingen lag (EtikR 1, 2012). Den interna kvalitetssäkringen innefattar idag, enligt 

ISQC 1 och ISA 220, utvärdering av; (1) betydande risker och hur dessa hanterats; (2) gjorda 

bedömningar; (3) betydelsen av rättade och icke rättade fel och hur dessa hanterats; (4) de frågor 

som ska kommuniceras till olika parter; och (5) revisorns oberoende i förhållandet till det bolag 

som granskas (FAR Akademi, 2012). Det finns olika riktlinjer för hur den interna 

kvalitetssäkringen ska utformas från flertalet branschorganisationer och myndigheter både 

nationellt som internationellt. EU:s revisionspaket är ett steg i att harmonisera utformningen av 

den interna kvalitetskontrollen genom en “klargjord” ISQC 1 (KOM 2011:779). 

I processen ska revisorn dokumentera följande; (1) om frågor har uppkommit kring om 

yrkesetiska krav har följts och hur frågorna har lösts; (2) de slutsatser som tagits avseende 

oberoendet i den lagstadgade revisionen; (3) slutsatser om förfarandet rörande om 

                                                
10

 See Observations on the Initial Implementation of the Process for Addressing Quality Control Criticisms within 

12 Months after an Inspection Report, PCAOB Release No. 104-2006-078 (2006). Se också Ashbaugh‐ Skaife et 

al., (2008) 
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revisionsuppdraget ska fortsätta hos kunden; och (4) de slutsatser som tagits när konsultation har 

skett (FAR Akademi, 2012). 

2.3.2 Den externa kvalitetskontrollen 

FAR verkställer den externa kvalitetskontrollen av revisorer och bolag anslutna till FAR med 

målet att alla medlemmar och företag ska granskas minst en gång var sjätte år med krav på ett 

godkänt resultat för fortsatt medlemskap. FAR:s kvalitetsnämnd (KN) bär det yttersta ansvaret 

för dessa kvalitetskontroller och KN är även ansvariga för vilka som skall genomgå granskning, 

samt att utse vilka revisorer som skall utföra dessa kvalitetskontroller. De revisorer som kan 

utses måste uppfylla dessa kriterier: är medlemmar i FAR, varit kvalificerad revisor i 

sammanlagt 10 år och de tre senaste åren i följd, oberoende till den revisionsbyrå och eller 

revisor som skall kontrolleras samt att kontrollanten besitter den yrkeserfarenhet och utbildning 

som krävs. Dessa externa kvalitetskontroller är indelade i två olika delar, dels en 

systemgranskning och dels en substansgranskning. Utgångspunkten i FAR:s kvalitetskontroller 

görs med hänsyn till EG:s direktiv (2006/43/EC), ISQC 1 samt ISA 220. Om kvalitetskontrollen 

avser revisionsbyråernas kvalitetssäkringssystem ska KN bedöma om systemet med rimlig 

säkerhet anses vara tillräckligt. Om det visar sig vara otillräckligt utförs en substansgranskning 

av det enskilda fallet, där granskningen bedömer kvaliteten, oberoendet, genomförandet, 

rapporteringen samt dokumentationen av den enskilda revisionen (Riktlinjer för FAR:s 

kvalitetskontroll, 2012). 

Den andra aktören i tillsynsutövningen är RN som kontrollerar FAR:s genomförda 

kvalitetskontroller och granskar revisorer som inte är medlemmar i FAR där granskningen sker 

bland annat vart tredje år på börsnoterade företag. Tillsynen genomförs med en rad olika metoder 

i form av systematiskt uppsökande tillsyn (SUT), löpande kvalitetskontroll och disciplinärenden. 

SUT riktar in sig på olika projekt med fokus på specifika undergrupper, exempelvis revisorer 

som inte underkastar sig FAR:s kvalitetskontroller, revisorer med fler uppdrag samtidigt, 

revisorer med tidigare konstaterade brister i sitt arbete samt revisorer där tveksamheter 

framkommit i samband med godkännande eller auktorisering. Disciplinärenden kan initieras 

efter misstanke om att revisor eller revisionsbyrå väsentligt avvikit från sina skyldigheter. 

Misstanken kan härstamma från RN själva, media, kunder eller andra myndigheter och utreds 

därefter (RN, 2012). 

2.4 Artikel 19, 35 och 40 i EU:s revisionspaket 

Artikel 19 avser processen där en revisor, innan avgivande av sin revisionsberättelse, ska vara 

föremål för en intern kvalitetssäkring i syfte att värdera de slutsatser denne kommit fram till. 

Kontrollen ska genomföras av en lagstadgad revisor som inte själv deltagit i den revisionen som 

ska granskas. Vid granskningen ska följande dokumenteras; (1) den information (både muntlig 

och skriftlig) som lämnats av den lagstadgade revisorn för att verifiera de resultat och 

medföljande slutsatserna; (2) de granskade årsredovisningarna; och (3) utkastet till 

revisionsberättelse innan den påföljande interna kvalitetssäkringen (KOM, 2011:779, s. 40). 

Under den interna kvalitetssäkringen ska den ansvariga revisorn bedöma; (1) oberoendet 

hos den lagstadgade revisorn i förhållande till den granskade enheten; (2) de hot som revisorn 
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vid revisionen ansågs föreligga för bolaget och vidtagna åtgärder för att behandla hoten; (3) de 

slutsatser som tagits och de risker som kan uppstå till följd av de konstaterade hoten i punkt 2; 

(4) de eventuella yttranden revisorn begärt från sakkunniga inom området och hur dessa har 

genomförts; (5) de felaktigheter som påträffats under revisionen oavsett om de är korrigerade 

eller inte; (6) frågor som har tagits upp med ledningen i den granskade enheten; och (7) 

eventuella överläggningar med myndigheter eller tredje part (KOM, 2011:779, s. 40-41). 

Artikel 35 föreskriver att varje medlemsland ska utnämna en eller flera behöriga 

myndigheter som ska ansvara för en rad uppgifter. De ska ges erforderliga resurser i form av 

intellektuellt kapital och andra medel för att; (1) genomföra kvalitetskontroller av lagstadgade 

revisioner; (2) utreda revisioner av bolag för att hitta eventuella felaktigheter, korrigera dessa och 

förhindra upprepning; (3) hålla sig uppdaterad om marknadens utveckling gällande revision; (4) 

övervaka möjliga hot som kan äventyra revisionsbyråernas fortsatta existens; och (5) 

tillgängliggöra interna dokument för allmänheten (KOM, 2011:779, s. 9 & 59-60).  

Artikel 35 kompletteras av artikel 40 som omfattar inspektionernas genomförande och 

innehåll. Den externa kvalitetskontrollen av revisorer och revisionsbyråer ska utföras åtminstone 

vart tredje år och ska omfatta; (1) en granskning av det nuvarande interna 

kvalitetssäkringssystemet; (2) en bedömning av hur revisionsbyråerna följer de nuvarande 

reglerna och även granska en revisionsberättelse för att kontrollera resultatet av det interna 

kvalitetskontrollsystemet; samt (3) bedöma möjligheten till öppenhet och insyn i den senaste 

utförda kvalitetssäkringen. Inspektionen och bedömningen av interna riktlinjer för intern kontroll 

ska omfatta en bedömning av hur redan existerande standarder för revision, etik och oberoende 

följs samt en granskning av nedlagda resurserna och bedöma kvaliteten på det resurserna som 

lagts ned. Resultatet av granskningen ska mynna ut i en skriftlig rapport om de viktigaste 

slutsatserna rörande de punkter som tidigare nämnts (KOM, 2011:779, s. 63). 

Artikel 40 reglerar också att Den behöriga myndigheten ska vara ansvarig för 

kvalitetssäkringssystemet och ska organisera det på ett sådant sätt att det är oberoende i 

förhållande till de granskade lagstadgade revisorerna och revisionsföretagen. Inspektörerna ska; 

(1) ha erforderlig utbildning och erfarenhet samt utbildning i kvalitetssäkringskontroll; (2) inte 

vara anställda på eller knutna till någon revisionsbyrå; (3) inte arbeta som inspektör inom två år 

efter att förhållandet i punkt två har upphört; och (4) intyga att en intressekonflikt inte föreligger 

med det inspekterade företaget (KOM, 2011:779, s. 63). 

Myndigheten får anlita sakkunniga om nuvarande antalet inspektörer inte är tillräckligt. 

Sakkunniga kan också bistå myndigheten när det krävs för att tillsynen ska bli tillfredsställande. 

Om myndigheten anlitar sakkunniga vid tillsynen skal även dessa uppfylla kraven enligt 

punkterna ovan (KOM, 2011:779, s. 64). 

Den myndighet som utses ska ansvara för följande uppgifter som inte får delegeras vidare 

till andra branschorgan; (1) arbeta med inspektionsmetoder, manualer etc.; (2) arbeta med att 

godta inspektions- och uppföljningsrapporter; och (3) utse inspektörer som ska genomföra 

kvalitetskontrollen (KOM, 2011:779, s. 63). 
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2.5 Skillnader mellan aktuella kontroller och de förslagna artiklarna 

Syftet med studien är inte att själva beskriva skillnader mellan aktuella kontroller och föreslagna 

förändringar i till följd av artikel 19 och 35 och därmed ska inte detta stycke ses som ett försök 

att spekulera eller i förväg fastställa skillnader utan endast återge de skriftliga skillnaderna som 

kan utläsas. Det för att ge överblick för läsaren i och med de komplexa reglerna.  

2.5.1 Den interna kvalitetssäkringen 

 Att den revisor som utför den interna kvalitetssäkringen ska bedöma de frågor som ska 

diskuteras med behöriga myndigheter och med tredje part. I de aktuella styrdokumenten 

behandlas endast konsultation med sakkunniga.  

 Den som utför den interna kvalitetssäkringen ska dokumentera den skriftliga och 

muntliga informationen som den lagstadgade revisorn för att styrka sina resultat och 

slutsatser har lämnat. Finns inget sådant uttryckt direkt i de aktuella styrdokumenten.  

 Idag finns inget krav på att dokumentera de reviderade årsredovisningar vilket föreslås i 

artikeln. 

 Inget krav enligt ISA 220 att dokumentera utkasten till revisionsberättelse innan den 

interna kvalitetssäkringen tar vid, vilket artikel 19 tar upp som ett krav.  

2.5.2 Den externa kvalitetskontrollen 

 Den behöriga myndigheten skall ha ansvar för godkännande och ändring av 

inspektionsmetoder och inspektionsrapporter samt godkännande och utseende av 

inspektörer. Detta ansvar kan inte delegeras till några sammanslutningar eller organ som 

är anknutna till redovisnings-, eller revisionsyrket. 

 Tätare externa kvalitetskontroller ska utföras på revisionsuppdrag som rör finansiella 

bolag då de i likhet med börsnoterade bolag enligt förslaget ska granskas var tredje år.  

2.6 Definitioner av kvalitet i revisionen 

Kvaliteten på en revision kan definieras på ett flertal sätt. Vid en litteraturgenomgång framkom 

följande. Sandin & Sadati (2005) skriver om färdigheter en revisor bör besitta för att möjliggöra 

en kvalitetssäker revision. De identifierar fyra olika parametrar; oberoende, etiskt medvetande, 

kompetens och kunskap om branschen. Francis (2004) menar att kvaliteten mäts utifrån antalet 

upptäckta fel eller brister och definierar två olika typer av fel; “GAAP failure” och “audit report 

failure”. Carrington (2010) använder samma typer av fel i sin studie men de benämns där 

“Process wrongdoings” och “Professional wrongdoings”, översatt, processfel och professionsfel 

men poängterar att det viktiga är att revisionen är tillfredsställande. Med det menas att 

slutprodukten är tillräckligt trovärdig för att för att fylla sin funktion. Processfel innefattar de fel 

som uppstår i själva revisionsprocessen, e.g. bedömningsfel, dålig dokumentation, dålig 

planering eller att brottsmisstankar inte anmäls. Professionsfel däremot innefattar situationer som 

nödvändigtvis inte påverkar revisionen men ändå är aktuella e.g. brister i revisorns oberoende, 

när revisorn vägrar samarbeta med eller motsätter sig kontroller samt oprofessionellt 

uppträdande (Carrington, 2010).  
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Andersson (2007) definierar kvalitet i revisionen i likhet med DeAngelo (1981) som säger 

att: Kvaliteten i revisionsservice definieras som den av marknaden uppskattade sannolikheten att 

en given revisor kommer att både (1) upptäcka en brist i klientens redovisningssystem, och (2) 

rapportera bristen (Andersson, 2007, s. 12). Första punkten avgörs av granskningens förfarande 

samt av vilka professionella egenskaper som revisorn besitter. Sannolikheten för att punkt 2 sker 

beror på revisorns oberoende till den granskade enheten. Det innebär en hög sannolikhet för att 

en oberoende revisor faktiskt rapporterar ett fel.  

En revisor utses främst på grund av informationsefterfrågan bland företagets intressenter 

som grundar sina beslut på den information som presenteras i företagets finansiella rapportering. 

Därmed blir det av stor vikt att intressenten kan lita på den information som ges (Svanström, 

2008). Tilliten till informationen är också beroende av revisorns oberoende vilket Christoffersson 

et al. (2002) påpekar i sin undersökning. 

Uppsatsen avser att beskriva och förklara en möjlig förändring i kvaliteten på revisionen 

och det blir centralt att definiera begreppet kvalitet. Uppsatsen bygger på uppfattning att en 

revision som håller hög kvalitet innefattar alla av ovanstående definitioner. Grundläggande är att 

en revision inte innehåller väsentliga fel då det minskar användbarheten i slutprodukten. Det 

krävs därmed att revisorn besitter färdigheter för att öka sannolikheten för en kvalitativ revision, 

där det ingår förberedelser, planering samt analys av möjliga hot mot revisorn. Direkt kopplat till 

detta är både att det specifika revisionsuppdraget granskas för att minimera risken att väsentliga 

felaktigheter förblir oupptäckta samt att revisorn personligen kontrolleras för att upptäcka brister 

i arbetet. Kontrollen medför även en möjlighet till lärande och förslag till förbättringar som 

således kommer förbättra revisorns kunskaper. Deis & Giroux (1992) bekräftar i sin artikel att 

vetskapen om att en granskning kommer genomföras, med eventuella disciplinära åtgärder som 

följd, höjer kvaliteten på revisorns arbete. Allt detta ligger sedan till grund för att den slutliga 

finansiella rapporten ska bli trovärdig och fylla sitt informativa syfte till intressenter.  

2.7 Förväntansteori 

Förväntansteori består enligt Nadler & Lawler (1989) av tre centrala delar; (1) individen 

förväntar sig ett speciellt utfall utifrån ett givet beteende; (2) valens, det vill säga något som har 

värde och är attraktivt; och (3) förväntningar om att individens egna ansträngningar som krävs 

för att uppnå ett önskvärt beteende i sin tur åstadkommer ett eftertraktat resultat. Alla individer 

förväntar sig att beteendet leder till ett förutbestämt utfall i en given situation, utfall som både 

kan vara belöningar och bestraffningar. 

Den centrala byggstenen i förväntansteorin är att människans behov i sig inte är tillräckliga 

för att motivera utan att det krävs att en person har en vilja att prestera och att denne har en 

förväntan om att åstadkomma något som önskas. Till exempel kan en individ i en organisation 

tro och förvänta sig att ett visst resultat av dennes arbete leder till erkännande. Dessa olika 

resultat av individens beteende leder till olika typer av utfall som har olika valens för olika 

individer. Det betyder att om ett visst beteende leder till något som har en personlig valens för en 

individ påverkar det beteendet, men individerna måste förvänta sig att det finns en stark 

möjlighet att nå målet. Valensen kan även påverkas av osäkerheten kring utfallet. Personen ska 



13 
 

ha en tro att det finns ett samband mellan prestationen och resultatet till följd samt att faktiskt 

kunna nå det resultat som leder till fram till den belöning som erhålls. Det vill säga hur hårt 

måste individen arbeta för att nå ett visst beteende, och sannolikheten att det leder till det 

förväntade utfallet. Det finns dock hinder som gör att det resultat som starkt önskas inte uppnås. 

Bland annat kan det vara knappa resurser eller bristande förmåga att nå det resultat som leder 

fram till en belöning. Teorin kräver även att individen måste uppleva att om ett resultat uppnås så 

leder det fram till belöning (Jacobsen & Thorsvik, 2008).   

Figur 2.1 Motivationsformeln (Källa: Jacobsen & Thorsvik, 2008). 

2.8 Lagstiftning och självreglering 

Reglering genom lagar fyller egentligen två syften varav det ena är att lagarna ska kunna 

anpassas i och med att de olika marknaderna upplever förändringen. Det andra syftet är att de 

olika intressenters behov ska uppfyllas för att göra informationen trovärdig och väsentlig. 

Fördelar med lagreglering är att det skapar ett rättssäkert samhälle och att reglering via lagar sker 

ständigt och anses vara pålitliga till följd av att det arbete som föranleder lagar ofta är 

omfattande. Ytterligare fördelar genom lagreglering är att lagarna gäller för varje enskild individ 

där lagstiftarna kan genom att använda tvångsmedel se till att lagarna följs. Till sist nämns 

fördelar i form av opartiskhet till följd av att det är en tredje part som reglerar och inte att 

branschen själva genomför regleringen (Appasi & Atta, 2010). 

Lagreglering innehar även en del nackdelar. För det första krävs att de är precisa och anger 

exakt vad som avses för att efterlevnaden ska vara korrekt och att de ska gå att tillämpa i de 

enskilda fallen. För det andra anses processen att skapa lagar kräva stora mängder av resurser i 

form av tid och pengar. För det tredje kan syftet att alla ska kunna följa lagarna leda till att de 

läggs på en låg nivå och inte kan vara för detaljrika i jämförelse med självreglering där 

branschen kan vara mer specifika i sin reglering (Appasi & Atta, 2010). 

Styrning och kontroll med lagar anses vara både kostsamt och ineffektivt, hämma 

innovativt tänkande, vara svåra att implementera samt vara en sista utväg för att åtgärda tidigare 

brister (Sinclair, 1997). Vidare skriver Berg och Petersson (2003) att ett alltför omfattande 

regelsystem med tiden kan bli föråldrat och att revisorn blir dels fast i det gamla tänkandet 

istället för att självständigt värdera sin situation och dels att det vid ett alltför omfattande 

regelverk finns en risk att revisorn själv värderar möjligheten att kringgå det nuvarande 

regelsystemet. Det är något som i denna tid är extra tydligt med de komplexa finansiella 

Valens Förväntan Motivation 



14 
 

instrumenten och den medföljande värderingen av dessa
11

. Sinclair (1997) antyder att 

självreglering fått en central roll från normgivare inom revisionsbranschen till följd av en ökad 

avreglering samtidigt som statens roll som lagstiftare avtagit. Självreglering innehar dock en del 

brister som bland annat minskad möjlighet till jämförelse mellan företag (Berg & Petersson, 

2003).  

Enligt Humphrey et al. (2009) brukar innehållet i de rekommendationer och riktlinjer som 

implementerats både under och efter krisen av tillsynsmyndigheter, lobbyorganisationer och 

revisionsbyråer innehålla redan existerande regler och rekommendationer och därmed sällan 

innebär de något nytt för att angripa ett redan existerande problem. Detta påvisar ändå en möjlig 

strategisk sida av revisionsbranschen ur den synvinkeln att branschen är förberedd och vet vilka 

områden och situationer som kan orsaka problem.  

Kristider utgör ett bra tillfälle att studera hur effektivt och väl fungerande ett 

revisionssystem är. Det skulle betyda att det nuvarande revisionssystemet har problem och att det 

krävs ytterligare åtgärder för att stabilisera systemet (Humphrey et al., 2009; Tackett et al., 

2004). Efter införandet av SOX ökade revisionens kvalitet till följd av de nya reglerna. De 

oberoende granskningarna som PCAOB genomförde visade på att granskningarna i sig ökade 

den genomsnittliga kvaliteten på revisionen. Faktorer som påverkar om ett redovisningsfel hittas 

är bland annat de granskningsförfaranden som tillämpats och revisorns professionella egenskaper 

(Isaak & Kjörnsberg, 2011).  

2.9 Sammanfattning av teori och analytisk modell 

2.9.1 Sammanfattning av teori 

Avsnittet innehåller de olika teoretiska delarna som utgör grunden för datainsamling och för den 

efterföljande analysen. En sammanfattning av avsnittets innehåll följer nedan i åtta stycken 

punkter. 

1) Avsnittet behandlar inledningsvis tidigare reaktioner på kriser för att ge en bakgrund till 

vilken inverkan liknande åtgärder haft och mottagits av branschen i syfte att eventuellt dra 

paralleller till kommissionens förslag. Införandet av SOX i USA, i syfte att förhindra 

vilseledande information och bristfällig förvaltning, var ett steg i att hårdare reglera marknaden 

för att förhindra att nya kriser uppstod. SOX innehöll bland annat införandet av 

tillsynsmyndigheten PCAOB och förbud mot att tillhandahålla både revisions- och 

konsulttjänster.  

2) Del 2 definierar kvalitetssäkring som “del av kvalitetsledning inriktad mot att ge tilltro till att 

kvalitetskrav kommer att uppfyllas” som ska skötas av en person som inte aktivt deltar i den 

huvudsakliga kvalitetsprocessen 

3) Avsnittet behandlar därefter aktuella kvalitetskontroller och delas upp i de interna respektive 

de externa kvalitetskontrollerna. De interna kontrollerna utgår från ISQC 1 och ISA 220 där 

åtminstone påvisade brister, de gjorda bedömningarna, upptäckta fel och korrigeringen av dessa 

och slutligen de frågor som ska kommuniceras ut till andra parter, ska bedömas i den interna 

                                                
11

  Se till exempel Neurath’s artikel: “Tradingportföljen kan ha manipulerats”, SvD 1 sep. 2010. 
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granskningen. De externa kvalitetskontrollerna går in på RN och FAR:s roll i att övervaka och 

utöva tillsyn och hur den löpande tillsynen delegeras mellan dessa parter. 

4) Den fjärde delen behandlar de artiklar som uppsatsen har i fokus i form av artikel 19, 35 och 

40. Artikel 19 berör den interna kvalitetskontrollen och beskriver dels det som granskaren ska 

dokumentera och dels det som ska bedömas i granskningen. Artikel 35 avser utseendet av 

behöriga myndigheter och vilka myndigheter som ska utses och slutligen beskriver artikel 40 det 

som inspektionerna ska omfatta samt vilka kriterier som gäller när den behöriga myndigheten 

ska utse inspektörer. 

5) Del 5 berör de skillnader som kan utläsas genom att begrunda de aktuella interna och externa 

kvalitetskontrollerna och de artiklar som uppsatsen har i fokus. Skillnader kan skådas i vad som 

ska dokumenteras och bedömas när det gäller den interna kvalitetssäkringen och när det gäller 

den externa kvalitetskontrollen berör skillnaderna delegeringen av ansvar och mer frekvent 

kontroll på finansiella bolag. 

6) Del 6 hanterar kvalitetsfrågan i revisionen och innehåller definitioner på vad kvalitet innebär. 

Här definieras bland annat kvalitet i form av upptäckta fel och brister, kunskap om branschen, 

oberoende och etisk medvetenhet. 

7) I den sjunde delen sker en genomgång av förväntansteorin där en förväntan om uppnå ett 

resultat som starkt önskas (valens) är det centrala i teorin och ger motivation till personen. 

8) Till sist behandlar avsnittet lagstiftning kontra självreglering i syfte att påvisa fördelar och 

brister med respektive regleringsprocess. Lagstiftning som stöd för revisorn och självreglering 

som möjliggör kreativt tänkande är exempel på fördelar. 

 

Beskrivningen av dagens interna och externa kvalitetskontroller ligger till grund för att 

förväntade skillnader till följd av artikel 19 och 35 ska kunna belysas. I slutändan kan 

skillnaderna leda till förändringar i revisionens kvalitet i form av ett antal aspekter. Lagstiftning 

och självreglering är två typer av regleringsförfaranden som påverkar hur yrket ska bedrivas och 

genom att beskriva tidigare reaktioner från kriser finns två referenspunkter för hur 

respondenterna förhåller sig till att reglering sker med hjälp av lagstiftning. De åtta punkterna 

leder fram till uppsatsens analytiska modell som kommer att fungera som ett hjälpmedel i den 

analys som följer i kapitel fem. 
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2.9.2 Analytisk modell 

I figur 2.2 nedan visas hur den tidigare beskrivna teorin kopplas samman och utgör en 

förklarande modell som ska användas till analys av insamlad data. Den ger även en visuell bild 

av att artikel 19 och 35 förväntas påverka de interna och externa kvalitetskontrollerna och i 

förlängningen revisionens kvalitet.  

 
Figur 2.2 Analysmodell. (Egen bearbetning) 

 

I figuren kan utläsas att artikel 35 kompletterat med inspektionens omfattning i artikel 40, 

förväntas påverka de externa kontrollorganen, RN direkt och FAR indirekt, genom deras 

arbetssätt i system- och substansgranskningen. Respondenternas förväntningar kommer tolkas 

genom analysmodellen och ligga till grund för analysarbetet som består i att beskriva och 

förklara kvalitetsinverkan utifrån de förväntade förändringarna. 

Förändringar i den externa kontrollen kommer i kombination med artikel 19 påverka 

revisionsbyråernas interna kvalitetssäkringssystem som i förlängningen kan utgöra en påverkan 

på revisionens kvalitet. De förändringar branschen förväntar sig med avseende på den interna 

kvalitetssäkringen kommer ligga till grund för analysarbetet där det kommer beskrivas och 

förklaras hur artikel 19 förväntas inverka på det interna kvalitetssäkringssystemet och i 

förlängningen revisionens kvalitet. Modellen är sedan omgärdad av det regelsystem som 

branschen står under. Hur regelsystemet är uppbyggt och hur det har implementerats kommer att 

påverka hur de interna och externa kvalitetskontrollerna utformas och utvecklas. 
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3. Metod 

I avsnittet beskrivs den valda forskningsmetoden och studiens tillvägagångssätt för insamling 

och analys av data. De metodologiska valen motiveras och reflekteras över och avsnittet avslutas 

med en kritisk reflektion.   

3.1 Forskningsmetod 

Trost (2010) beskriver att syftet med studien ska vara avgörande i valet av forskningsmetod. 

Denna studie syftade till att beskriva och förklara vilka förändringar revisionsbranschen 

förväntade sig med avseende på artikel 19 och 35 och för att besvara frågeställningarna krävdes 

både respondenternas åsikter i frågan och de underliggande resonemangen. Därav föll valet på 

den metod som i litteraturen kallas för kvalitativ. Studien sökte således efter en subjektiv bild för 

att sedan kunna skapa en förståelse för den verklighet som studerades, vilket är centralt i en 

kvalitativ studie (Bryman & Bell, 2005). Genom kvalitativ karaktär på studien finns möjligheten 

att anta ett helhetsperspektiv för att sedan identifiera, beskriva och belysa samband utan att ifrån 

början ha en begränsad struktur i studien (Christensen et al., 2010). I och med studiens 

komplexitet till följd av omfattande regelverk var dessa karaktärsdrag av en kvalitativ studie 

faktorer som förklarade valet av forskningsmetod. Att istället använda en kvantitativ metod 

skulle ge en allt för statisk bild och medföra problem i att erhålla den djupare förståelsen som 

önskades till följd av problemområdet. Det skulle även innebära svårigheter att till exempel 

utforma enkäter eller strukturerade intervjuer med olika svarsalternativ då en betydande risk 

kunde uppstå i att svarsalternativen inte skulle täcka respondenternas åsikter. Däremot skulle en 

kvantitativ metod enligt Trost (2010) leda till en ökad trovärdighet för uppsatsen.  

Studien tog sin utgångspunkt dels i teorin då införandet av revisionspaketet ställdes mot 

införandet av SOX i USA och tidigare forskning kring liknande åtgärder. Studien syftade även 

till att beskriva och förklara vad branschen förväntade sig avseende artikel 19 och 35 och det 

innebar att uppsatsen genererade ny teori utifrån regleringarna gentemot de aktuella 

kvalitetskontrollerna. Med en deduktiv process innebär att utgångspunkten tas i vad som redan 

har studerats inom ett område och testar teori genom att samla in data, men med en induktiv 

process är det undersökningens resultatet som genererar teori (Bryman & Bell, 2005). Därav är 

studien av både deduktiv och induktiv karaktär. 

Tillvägagångssättet vid besvarandet av frågeställningarna krävde att datamaterialet kunde 

generera ett samband mellan respondenternas förväntningar och roll i yrkeslivet. Analysarbetet 

inleddes direkt då första intervjun var genomförd och bestod i att transkribera och sedan jämföra 

respondenternas förväntningar och åsikter och försöka relatera dessa till varandra och till tidigare 

forskning på området. Till hjälp att visa samband och relatera teorins olika delar till varandra har 

en analysmodell tagits fram. Denna kommer ligga till grund för analys kring kvalitetsbegreppet 

och agera stöd i analysen kring regleringens förfarande. Fokus låg på att skapa en helhet och ett 

sammanhang i respondenternas förväntningar. Att mer vedertagna metoder för kvalitativ analys 

inte anammats motiveras senare i detta kapitel.  
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Uppsatsen riktar sig inte mot en specifik målgrupp. Eftersom studien dels har presenterat 

teori kring tidigare åtgärder med stora likheter till revisionspaketet kan uppsatsen generera en 

större förståelse till revisorer och tillsynsmyndigheter om varför revisionspaketet kommit till och 

kommissionen vidtar dessa åtgärder. Studien innefattar även att respondenter med ledande 

befattningar inom revisionsbranschen och med god kunskap om revisionspaketet intervjuas. 

Detta kan fungera informativt för mindre insatta aktörer inom branschen. Det var i första hand 

politiker och inte revisorer som utformade revisionspaketet, och uppsatsen kan vara informativ 

för politiker genom att de kan tillgodogöra sig förväntningar från branschen med bättre kunskap 

och erfarenhet än de själva. Uppsatsen kan även fylla syftet att beskriva och förklara hur 

branschen reagerar på reglering via lagstiftning.  

3.2 Undersökningsdesign 

För att kunna besvara frågeställningarna avseende vad branschen förväntade sig av artikel 19 och 

35 i det nya revisionspaketet samt dess lagförfarande följde av forskningsmetoden att studien 

gick på djupet i syfte att förstå områdets specifika problematik. Införandet av artiklarna och 

lagstiftningsförfarandet var studiens huvudsakliga intresseområden och kom att belysas och 

betraktades därmed som ett fall. Studien tog således formen av en fallstudie. Bryman & Bell 

(2005) skriver att en fallstudie kan vara ett studium av en situation där fallet i sig utgör det 

intressanta i studien och att målet för forskaren är att ingående belysa unika drag i denna 

situation. Fallstudieansatsen gav oss den flexibilitet som krävdes för att kunna besvara 

frågeställningarna. Christensen et al. (2010) beskriver flexibilitet som en förutsättning för att 

djupare kunna penetrera problemet. 

Den valda designen innehar dock en del begränsningar vid genomförandet av studien. 

Bland annat skriver Christensen et al. (2010) att fallstudien har brist på struktur som begränsning 

som medför en risk att studien endast skulle skrapa på ytan av problemet och att resultaten 

därmed skulle bli otydliga och begränsade. Ett realistiskt alternativ till fallstudier hade varit 

artikelstudier i form av att studera dels hur kontrollerna såg ut idag i ett teoriavsnitt och sedan i 

resultatredovisningen ha studerat artiklarna, samt i den medföljande analysen själva tolkat vilka 

skillnader artiklarna skulle leda till. I och med att området var komplext med stor omfattning av 

lagar och regler var det följaktligen ett bättre alternativ att genomföra intervjuer och låta personer 

med områdeskompetens att beskriva de eventuella skillnaderna. Därmed skulle resultaten av 

studien kunna bli tydligare och mer relevanta vid intervju och de medföljande analyserna och 

slutsatserna skulle vara av bättre kvalitet än om artikelstudier hade genomförts.  

3.3 Datainsamling 

Inledningsvis genomfördes en litteraturgenomgång i syfte att ta del av tidigare forskning på 

området för att finna ett problemområde, avgränsa studien och bygga upp en kunskapsbank av 

begrepp och modeller som kom att ligga till grund för insamlingen av primärdata och en senare 

analys av densamma. 

Primärdata samlades in genom semi-strukturerade intervjuer med flera aktörer inom 

revisionsbranschen. En intervjuguide konstruerades utifrån referensramen och redogjorde för de 
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frågeområden som intervjuerna utgick från. Valet av insamlingsmetod följde naturligt av ämnets 

karaktär och komplexitet och beskrivs närmare nedan.  

3.3.1 Sekundärdata 

Förslagen från kommissionen var ett tämligen komplicerat område vilket ställde krav på 

insamlingen av sekundärdata för att erhålla en förståelse för det som skulle studeras. Initialt 

tjänade kommissionens hemsida som informationskälla då det i studiens inledningsfas var viktigt 

att tillgodogöra sig den information som gavs i KOM 2010:561, Grönboken revisionspolitik: 

lärdomar från krisen och i de senare förslagen från kommissionen till Europaparlamentet och 

rådets förordning om åtgärder, KOM 2011:779. Studiens andra fas innebar insamling av kunskap 

rörande utformningen av dagens interna och externa kvalitetskontroller, vilket inhämtades 

genom FAR:s samlingsvolym om revision samt genom styrdokument från FAR och RN. Fas tre i 

arbetet innebar en sökning efter vetenskapliga artiklar som i första hand syftade till att utreda 

tidigare forskning om eventuella effekter vid införandet av andra artiklar som revisionspaketet 

innehåller och i andra hand fördjupa kunskaperna genom att söka erfarenheter från tidigare 

reaktioner på kristider. Tidigare forskning kring kvalitet i en revision har även varit en del i 

artikelsökningen. Genom sökmotorerna Summon och Google Scholar med sökorden; “audit 

quality”, “audit quality definition”, “kvalitetssäker revision”, “an analysis of the demands on a 

sufficient audit”, “oberoende revision”, “SOX”, “SOX effect”, “consequenses of Sarbanes Oxley 

Act”, “regulatory relationships”, “financial crisis”, “självreglering kontra lagstyrning”, 

genererades flertalet användbara artiklar.  

Löpande nyttjades litteratur inom området revision och metod i syfte att skapa en bredare 

grund och förståelse för revisionen, revisorns roll samt de metodologiska övervägandena. 

Sökmotorn som användes var Libris med sökorden; “revisionshistoria”, “kvalitetssäkring”, 

“intervju som metod”, “kvalitativa intervjuer” och “revisionsbranschen i Sverige”.  

3.3.2 Primärdata 

3.3.2.1 Urval 

Till följd av att uppsatsen avsåg att beskriva och förklara branschens förväntningar var det 

lämpligt att tillfråga flera olika aktörer på området vilket gav en bredare uppfattning om 

problematiken och möjliggörandet av en djupare analys. Målpopulationen begränsades således 

till aktiva revisorer samt anställda på tillsynsmyndigheterna och avsikten var att välja ut 

respondenter baserat på deras befattning, vilket sa någonting om respondentens bidrag till 

uppsatsen. Detta urval kallas i litteraturen för ett strategiskt urval (Christensen et al., 2010). 

Processen att finna personer att intervju var en avgörande del för att utforma uppsatsen samt dess 

slutresultat, därav vidtogs arbetet att kartlägga de delar av branschen som var av intresse för 

studien samt för att försöka säkerställa intervjuer med dessa. Nästa steg var att kontakta de 

utvalda delarna av revisionsbranschen, detta gjordes genom mail och telefon. När 

revisionsbyråerna kontaktades skedde förbindelsen via en studentansvarig som hänvisade vidare 

till personer som de ansåg besitta rätt tjänst och kunskap för att besvara uppsatsens 

frågeområden. Detta kan liknas vid ett snöbollsurval eller ett uppsökande urval, med den 
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skillnaden att den personen som först kontaktades inte har deltagit i studien (Christensen et al., 

2010). Den senare metoden medför ett antal fördelar. Bland annat går urvalet fortare då 

olämpliga respondenter direkt sorteras bort och arbetet kan fokuseras kring några få intressanta 

objekt.   

Antalet respondenter har diskuterats utifrån att tillgodose informationsbehovet utan att 

materialet blir ohanterligt och vad som är rimligt med tanke på resursåtgången. Trost (2010) 

anser att antalet intervjuer ska begränsas till ett mycket litet antal och påpekar risken med att 

missa viktiga detaljer i analysarbetet om datamaterialet är för omfattande. I studien medverkade 

tre respondenter där respondenterna 1 och 2 har mångårig erfarenhet som auktoriserade revisorer 

och respondent 3 är en före detta revisor och numera anställd som expert på EU-frågor i 

branschorganisationen FAR. 

Ingen hänsyn har tagits till kön eller ålder då fokus låg på att beskriva och förklara 

förväntningar bland olika aktörer inom branschen. Trost (2010) påpekar dock att skillnader 

mellan män och kvinnor alltid ska beaktas, dock anses inte att uppsatsen i stort påverkas av 

respondentens könstillhörighet. Det ligger således ingen värdering i valet av respondentens 

könstillhörighet. 

3.3.2.2 Intervjumetod 

I uppsatsen har tre semi-strukturerade intervjuer genomförts, vilket innebar att en intervjuguide 

nyttjades med en uppställning av frågeområden som skulle behandlas i intervjun. Dock lämnades 

respondenten själv i att fritt fick formulera sina svar. Uppställningen var inte fast utan kunde 

ändras under intervjutillfället och andra frågor kunde ställas om respondenten berörde ämnen 

som intervjuaren inte förutspådde. Då intervjuerna genomfördes med flera respondenter och 

deras åsikter i någon grad skulle jämföras krävdes en form av standardisering och strukturering 

för att försäkra sig om att rätt sorts data samlats in. Med standardisering avsågs i denna studie, i 

enlighet med Trost (2010), att frågorna i någon grad var likartade i alla intervjuer och 

strukturerad i det avseendet att ett specifikt ämne avhandlades. Hur respondenterna sedan valde 

att besvara frågorna gav en fingervisning om vad som ansågs vara intressant, vilket beskrivs som 

en stor fördel med semi-, och ostrukturerade intervjuer (Bryman & Bell, 2005). 

Att följa någon form av manus eller skript, i form av en intervjuguide, kom att fungera som 

stöd och som minneslista över ämnen. Innan intervjuerna hade respondenten delgivits vilka 

huvudsakliga områden som skulle beröras för att möjliggöra förberedelser, fundera över 

frågeställningarna och därmed för att generera så mycket information som möjligt. Validiteten 

och reliabiliteten i studien kommer också att öka genom denna åtgärd (Christensen et al., 2010). 

Dock skickades inte den fullständiga intervjuguiden för att undvika risken att respondenten i 

förväg låste sig kring dessa. 

3.3.2.3 Intervjuguide och operationalisering 

För att använda guiden på bästa sätt utvecklades först huvudsakliga frågeområden, vilka i viss 

grad anpassades specifikt till varje intervju där fokus låg på de intervjuområdena som 

förväntades med tanke på respondentens position och expertis. Det hade med urvalet att göra och 

en exakt likadan intervjuguide för varje respondent hade inte täckt in de svar som önskades att 
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erhålla från varje respektive respondent. Guiderna behandlade specifika områden inom ämnet 

men sågs inte som en mall för hur intervjun skulle fortlöpa, utan endast agerade garant för att 

studien i någon mening var strukturerad (Trost, 2010). Enligt Trost (2010) ska intervjuguiden 

hållas väldigt kortfattad och endast innehålla områden som intervjun ska beröra, men Kvale & 

Brinkmann (2009) skriver att guiden mycket väl kan innehålla exempelfrågor. Själva 

intervjuerna utgick från intervjuguidernas föreslagna frågor men respondentens svar ledde 

intervjun framåt vilket Kvale & Brinkmann (2009) anser kan baseras dels på studiens utformning 

men även, som i detta fall, på intervjuarnas bedömningar och känsla under själva intervjun. 

Viktigt var att beakta frågornas precisering i guiden för att minimera risken att frågorna 

hämmade samtalets utveckling. Ett annat led i arbetet att säkerställa intervjuguidernas relevans 

skedde genom en löpande diskussion med handledare och personer med yrkeskompetens där 

guiderna kontrollerades och korrigerades. 

Exempelfrågorna som guiderna var uppbyggda av hade sitt ursprung i den teoretiska 

referensramen där de olika teoridelarna operationaliserats. De frågeområden som 

intervjuguiderna omfattade var inledande frågor, allmänt om införandet av revisionspaketet, 

dagens interna kontroller, artikel 19, lagstiftning kontra självreglering och artikel 35. De 

inledande frågorna ställdes i syfte att erhålla bakgrundsinformation om respondenten och dennes 

position. De fyllde också en förberedande funktion i syfte att respondenten skulle känna sig 

bekväm och trygg genom att initialt svara på enklare frågor. Frågor om den nuvarande interna 

kvalitetssäkringen ställdes för att ta reda på hur processen gick till i syfte att respondenten skulle 

ha det i minne när intervjun gick in på skillnader utifrån införandet av artikel 19. Teoristödet 

återfinns i de avsnitt som berör den aktuella interna kvalitetssäkringen, artikel 19 och studiens 

kvalitetsdefinition. Därefter behandlade intervjun området lagstiftning i förhållande till 

självreglering för att ta reda på huruvida respondenten ansåg att reglering ska ske med 

lagstiftning genom EU eller annan lagstiftare eller via självreglering inom branschen. Stöd till 

frågeområdet återfinns i avsnitten som behandlar tidigare reglering efter kris och lagstiftning i 

förhållande till självreglering. Avslutningsvis ställdes frågor kring artikel 35 om hur tillsynen 

fungerar idag och vidare om förslagets inverkan på de aktuella externa kvalitetskontrollerna. 

Frågorna har stöd i avsnitten som berör artikel 35 och 40, erfarenheter från tidigare kris, dagens 

externa kvalitetskontroller och studiens kvalitetsdefinition.  

Vid den första intervjun (se bilaga 2) var tanken att lägga fokus angående dagens interna 

kvalitetskontroll, artikel 19 och lagstiftning kontra självreglering eftersom respondenten hade 

varit auktoriserad revisor i flertal år och förmodades ha den kompetensen. Frågor angående 

artikel 35 och den externa kvalitetskontrollen var planerat till mindre omfattning och behandlade 

dagens genomförande av de externa kvalitetskontrollerna som utövas av FAR och RN. Slutligen 

behandlades eventuella förbättringar och förändringar i processen till följd av artikel 35. 

Vid intervju nummer två (se bilaga 3) var respondenten en del av den tillsyn som utövas 

inom branschen och därmed fanns en skillnad gentemot intervju 1 i att intervjun i högre 

utsträckning skulle behandla artikel 35. De områden som den första intervjun behandlade var 



22 
 

aktuella även i intervju nummer två till följd av att respondenten i första hand arbetar som 

auktoriserad revisor. 

Intervju nummer tre (se bilaga 4) koncentrerades angående EU som lagstiftare, 

lagstiftningsförfarandet, FAR:s inställning till revisionspaketet samt hur diskussionen förlöpt 

inom branschen. Respondenten är anställd av FAR och har genom sin position god insyn och 

kunskap kring revisionspaketet och processen som föranlett paketet vilket motiverar valet av 

frågeområden.  

3.3.2.4 Intervjusituationerna 

Den första intervjun genomfördes med en auktoriserad revisor och partner på en av de största 

revisionsbyråerna i Sverige. Intervjun ägde rum på respondentens arbetsplats, i ett konferensrum, 

på huvudkontoret i Stockholm den 11 december klockan 11:00. Valet av plats föll sig naturligt 

då respondenten föreslog sin arbetsplats som lämplig miljö att genomföra intervjun på. Detta 

beskriver Trost (2010) som en viktig del i att få respondenten att känna sig trygg i miljön där 

intervjun utfördes. 

Intervjun tog en timme att genomföra och spelades in. Initialt småpratades det över en 

kopp kaffe i loungen och samtalet kretsade kring revisionsbyrån i allmänhet och dess framgångar 

i mätningar på senare tid, vilket enligt Christensen et al. (2010) är en viktig del i att bygga upp 

förtroendet med respondenten och därmed göra intervjusituationen behagligare. Innan intervjun 

började kontrollerades det om inspelning av intervjun fick ske samt om respondenten önskade att 

vara anonym i studien. Inga störningsmoment uppkom under intervjun. 

Intervjun kom att behandla artikel 35 mer än vad som planerats. Det sågs inte som ett 

problem då respondenten visade ett större intresse för området till följd av att det innehöll en 

större problematik än artikel 19. 

Intervju nummer två genomfördes med en auktoriserad revisor och partner på en av de 

största revisionsbyråerna i Sverige. Respondenten har även god insyn i FAR:s kvalitetsarbete 

med fokus på tillsynen. Intervjun genomfördes den 18 december klockan 09:00 per telefon där 

intervjuaren befann sig i en lugn och avskild miljö och respondenten på sitt kontor. Intervjun tog 

40 minuter utan större störningsmoment under tiden. Intervjun spelades in efter 

överenskommelse med respondenten som tillfrågades om anonymitet. 

Intervjun berörde inte de externa kvalitetskontrollerna i den utsträckning som på förhand 

var planerat utan kom att ta formen av en allmän diskussion om de skillnader som artikel 19 och 

35 förväntas medföra. Intervjun påverkades dock av respondentens ringa förberedelser till 

skillnad från övriga respondenter vilket medförde att alla de tänkta frågeområdena inte 

behandlades. 

Den tredje intervjun genomfördes med en medarbetare på organisationen FAR med 

inriktning mot internationella frågor. Intervjun ägde rum den 18 december klockan 13:00 i ett 

konferensrum på arbetsplatsen i Stockholm. Valet av plats förslogs på av respondenten och 

accepterades.  

Intervjun genomfördes under 50 minuter och spelades in utan några avbrott eller 

störningsmoment. Respondenten hade förberett sig väl innan intervjun som inledningsvis kom att 
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behandla avsaknaden av en allmän diskussion om artikel 19 och 35, EU som lagstiftare och 

förfarandet kring grönboken och kommissionens förslag. Innan intervjun inleddes tillfrågades 

respondenten om inspelning fick ske samt om denne ville vara anonym. 

Vid de personliga intervjuerna medverkade fyra personer, en respondent och tre 

intervjuare. En fördel med att vara flera intervjuare är att de för det första kan stötta varandra 

under intervjutillfället och för det andra fördela frågeområden och uppgifter mellan varandra. 

Trost (2010) beskriver att större informationsmängd och bättre förståelse kan genereras om fler 

intervjuare var deltagande. Intervjun var uppdelad mellan intervjuarna i tre olika delar med 

frågor där var och en hade ett huvudansvar, resterande intervjuare ansvarade i sin tur för att bistå 

med följdfrågor. Detta i syfte att minska risken för att avbryta varandra och ytterligare försäkra 

att alla områden täcktes in. Enligt Christensen et al. (2010) finns alltid en risk att respondenten 

påverkas negativt då intervjuarna är flera till antalet. Det togs ingen större hänsyn till denna risk 

då respondenterna dels bedömdes vara vana vid intervjuer av olika karaktär, och dels förbereddes 

på detta innan. Telefonintervjun genomfördes av en intervjuare där syftet var att eliminera risken 

att avbryta varandra och att användandet av högtalartelefon inte blev aktuellt då ljudkvaliteten 

kunde ha medfört en ökad risk för missförstånd. 

Alla respondenter har i efterhand erbjudits att läsa igenom det material som ansågs relevant 

för uppsatsen och som presenterats i resultatredovisningen. Uppföljningens ändamål är enligt 

Christensen et al. (2010) till att minimera risken för missförstånd, men det gav även 

respondenterna en möjlighet till att läsa igenom sitt bidrag innan de tog ställning till sin 

anonymitet. Efter intervjuerna har det i förekommande fall varit aktuellt att ställa följdfrågor via 

e-post för att klargöra eventuella frågetecken. 

3.3.2.5 Inspelning och Transkribering 

Eftersom studien avsåg att beskriva och förklara respondenternas åsikter och underliggande 

resonemang blev det viktigt för analysarbetet att veta hur respondenten svarade och inte bara vad 

(Bryman & Bell, 2005). För detta fanns flera metoder, bland annat helt enkelt att minnas, men 

för att minimera riskera att missa viktiga delar valdes inspelning av intervjuerna efter 

samtyckande med respondenten. Alternativet hade varit föra anteckningar, vilket kan motiveras 

med att tre intervjuare närvarade vid intervjuerna och möjligheten fanns att en antecknade och 

övriga ställde frågor. Med tanke på respondenternas positioner bedömdes risken som liten att de 

skulle motsätta sig eller känna obehag att intervjun spelades in, vilket beskrivs som ett problem 

med metoden (Bryman & Bell, 2005). Bedömningen gjordes att förandet av anteckningar skulle 

vara ett större störningsmoment än inspelningsapparatur, och områdets komplexa natur medförde 

att anteckningar lätt kunde leda till missförstånd. För att säkerställa inspelningens fortlevnad 

användes två skilda inspelningsapparater, en mp-3 spelare och en smartphone. 

Inspelning medförde även andra fördelar, den möjliggjorde att intervjun kunde höras om 

och om igen, med en eventualitet till citering samt att intervjuarna kunde fokusera på 

intervjusituationen och följa upp med relevanta frågor istället för att koncentrera sig på 

anteckningar (Kvale & Brinkmann, 2009; Bryman & Bell, 2005; Christensen et al., 2010). Dock 
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ska inte en inspelning likställas med den faktiska intervjun. Kvale & Brinkmann (2009) beskriver 

inspelning som en första avskalning av datamaterialet. 

Den påföljande transkriberingen stod för nästa reducering av data (Kvale & Brinkmann, 

2009). Att skriva ut datan i text var nödvändigt för att genomföra den tänkta analysen, där olika 

delar av intervjuerna kategoriserades tillsammans för att därefter analyseras. En utskrift 

möjliggör även för kritiker att kontrollera undersökarens tolkningar och analyser (Bryman & 

Bell, 2005). Rent praktiskt användes en av Kvale & Brinkmann (2009) kallad detaljerad metod 

vid transkriberingen, för att inte missa någonting i intervjuerna som kan vara av intresse. Således 

användes den exakta ordalydelsen i texten där tvekanden, “mmm”, pauser, skratt med mera 

skrevs ut i text. 

3.4 Analys och tolkning av insamlad data 

Inledande i analysarbetet kom transkriberingen av intervjuerna att läsas flera gånger i syfte att 

bilda sig en god uppfattning om datamaterialet. Därefter kom intressanta delar av 

transkriberingen att lyftas ur och delas in i kategorier. Dessa kategorier följde av de tre 

frågeställningarna med stöd i den teori som presenterats i den teoretiska referensramen. Trost 

(2010) poängterar nyttan av att reducera ner och gruppera den insamlade datan för att kunna 

fokusera på det relevanta. Analysen delades utifrån dessa kategorier i delanalyser med en 

avslutande sammanfattande analys. 

Respondenternas förväntningar angående förändringar i intern och extern kvalitetskontroll 

jämfördes med varandra för att slutsatser skulle kunna tas om förväntningarna hängde samman 

och sedan diskuterades förväntad kvalitetspåverkan med stöd i uppsatsens olika kvalitetsattribut. 

Respondenternas åsikter angående lagstiftningsförfarandet avhandlades utifrån dennes position 

och tidigare forskning på området. Analysmodellen som presenterats i avsnitt 2.9 visade hur 

uppsatsens olika teoridelar hänger samman och påverkar varandra. Analysen kommer redogöra 

för vad respondenterna förväntade sig och genom analysmodellen beskrevs hur förväntningarna 

påverkade modellens olika beståndsdelar. Slutsatserna formulerades om hur de förväntade 

förändringar skulle påverka kvaliteten inom olika aspekter samt hur respondenternas åsikter om 

kommissionens lagstiftningsförfarande påverkar den framtida acceptansen. 

3.5 Validitet, reliabilitet och replikerbarhet 

En studie är valid (intern validitet) när den har mätt det den avsåg att mäta (Bryman & Bell, 

2005). För att öka sannolikheten för en valid studie har fokus legat på att ha en röd tråd mellan 

problemformuleringen, frågeställningarna, den teoretiska referensramen och intervjuguiden. 

Intervjuguiden konstruerades utifrån den teoretiska referensramen i syfte att säkerställa att de 

svar som erhölls från respondenterna grundades i frågeställningarna och kunde analyseras utifrån 

den teoretiska referensramen. En annan aspekt som beaktades var att de respondenter som valdes 

ut ansågs ha den kompetens som behövdes för att möjliggöra besvarandet av frågeställningarna. 

De respondenter som valdes var revisorer samt anställda på tillsynsorgan och de kan anses ha 

den kunskap som krävdes vilket kan ha höjt validiteten i studien. Extern validitet avser studiens 

möjlighet att generalisera resultatet till en population eller till ett sammanhang (Bryman & Bell, 
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2005). Studiens tillvägagångssätt i form av en kvalitativ ansats minskar möjligheten till att 

generalisera resultaten. Studien innehåller en viss subjektivitet då respondenternas svar tolkas 

istället för att statistiska mått används vilket kan ha bidragit negativt till generaliseringen. 

En kvalitativ studie kommer alltid präglas av subjektivitet i olika aspekter vilket medför 

svårigheter att replikera en studie. Dock har flera åtgärder vidtagits för att i de aspekter det är 

möjligt kunna öka reliabiliteten. Reliabiliteten rör tillförlitligheten och om resultaten från en 

studie skulle bli desamma om studien upprepades på nytt, är studien inte reliabel finns 

förhållanden som påverkar tillförlitligheten (Bryman & Bell, 2005). För att öka reliabiliteten i 

denna studie har intervjuerna spelats in och transkriberats vilket reducerar risken för 

missförstånd och att intervjuarna missar att anteckna något respondenten säger (Kvale & 

Brinkmann, 2009). Detta ökar sannolikheten för att det presenterade resultatet avspeglar 

respondenternas åsikter och underliggande resonemang. Respondenterna delgavs även de 

huvudsakliga frågeområden som intervjun skulle behandla i syfte att öka sannolikheten för 

uttömmande och tydliga svar. Ett sådant förfarande kommer enligt Trost (2010) öka 

reliabiliteten. Efter genomförd transkribering gavs varje respondent möjlighet att kommentera 

deras bidrag till resultatredovisningen för att inga missförstånd skulle ske vilket ytterligare kan 

höja reliabiliteten. 

Replikerbarhet avser en annan forskares möjlighet till att replikera en studie och komma 

fram till samma resultat. Forskaren använder därmed samma tillvägagångssätt för att testa om 

denne kommer fram till liknande resultat och slutsatser. En studie måste alltså kunna replikeras 

för att det ska gå att bedöma studiens reliabilitet (Bryman & Bell, 2005). För att öka 

replikerbarheten har studiens tillvägagångssätt beskrivits i detalj för att möjliggöra för läsaren att 

få insyn i urvalsprocessen, konstruerandet av intervjuguiderna samt hur bearbetningen och 

analysen av den insamlade datan har skett.  

3.6 Metodkritik och reflektion 

Enligt Trost (2010) finns vid intervjutillfället en risk för intervjuareffekt där undersökaren 

påverkar, genom sin närvaro och relation till respondenten, de svar som erhålls. Genom att 

intervjuarna undvek från att ställa ledande frågor, lät respondenten tala till punkt samt var så 

neutrala som möjligt var syftet att begränsa intervjueffekten. Vid intervjutillfället användes som 

stöd en intervjuguide med ett antal frågeområden, där en närvarande risk var att guiden kunde 

leda till att intervjuaren förlitade sig för mycket på guiden och därmed styrde intervjun, vilket 

kan hindra respondentens kreativa synsätt (Bryman & Bell, 2005).  

Vid semi-strukturerade intervjuerna fanns det en risk att respondenten blev tystlåtna vilket 

försökte stävjas med korta följdfrågor. Telefonintervjun utfördes av endast en person, vilket 

ställde högre krav på personen i fråga. De tidigare nämnda fördelarna med att vara flera 

intervjuare kan i det här fallet ha begränsat i den meningen att intervjuaren inte hade understöd 

till att ställa följdfrågor. Det fanns även en risk att vissa frågeområden inte behandlas i den 

utsträckning som hade varit möjlig med en personlig intervju. Därför upplevdes telefonintervjun 

som problematisk i jämförelse med de personliga intervjuerna, där samtalet var avslappnat och 

ledigt, på grund av den opersonliga natur som telefonintervjuer medför. Detta kan även ha haft 
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en negativ inverkan på respondentens vilja och förmåga att tala fritt och känna sig bekväm vilket 

kan ha reducerat den insamlade datan. 

Under urvalsprocessen tackade ett antal personer nej till att deltaga och hänvisade till 

bristande kunskap inom området samt tidsbrist. Därmed blev urvalet i någon mening godtyckligt, 

dock var det svårt att nyttja en urvalsram i och med svårigheten att förväg veta vilka som har 

tillräcklig kompetens och således vilka som skulle vara intressanta att intervjua. Det blev i vissa 

fall nödvändigt att fråga sig fram till rätt typ av respondenter genom att be personerna som 

tackade nej att exempelvis hänvisa oss till någon annan. Samtidigt medförde metoden att de 

respondenter som intervjuades förmodades ha den kompetens som efterfrågades.  
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4. Resultatredovisning 

I avsnittet presenteras den insamlade datan från de tre intervjuerna. Avsnittet delas upp i tre 

delar, den första berör den interna kvalitetssäkringen och artikel 19, den andra den externa 

kvalitetskontrollen och artikel 35 och den tredje behandlar inställningen till lagstiftning i 

förhållande till själreglering. 

I avsnittet återges det datamaterial som respondenterna var för sig har bidragit med till studien. 

Respondenternas åsikter och svar kommer att återges i redigerad form med inslag av citering och 

inte i talspråk. Detta för att underlätta för läsaren att förstå vad respondenten menar samt 

möjliggöra ett strukturerat upplägg. 

4.1 Intervju med respondent 1 

Respondent 1 är auktoriserad revisor och partner på en av Sveriges största revisionsbyråer och 

har arbetat för byrån i 13 år, med partnertiteln i fyra av dessa.  

4.1.1 Den interna kvalitetssäkringen och artikel 19 

På byrån respondenten arbetar kallas den interna kvalitetssäkringen för Control Review Partner 

(CRP) som är en funktion som revisionsnätverket och revisionsbyrån inrättat i syfte att 

kvalitetssäkra revisionen på börsnoterade bolag. Detta eftersom de är riskbolag och ett krav 

enligt ISQC 1 att genomföra utökad kvalitetssäkring på börsnoterade bolag. CRP används även 

vid revision av andra riskbolag samt vid revision av finansiella bolag, trots att detta inte är ett 

lagkrav. Respondenten menar att [...] det är ett möjligt verktyg för att säkra kvaliteten lite extra 

[...]. Enligt CRP:s rutiner utses en andra revisor som ansvarar för att utöva en oberoende (CRP 

ingår inte i revisionsteamet) kvalitetssäkring som utvärderar revisionsteamets granskning, de 

viktigaste bedömningarna och slutsatser innan revisionsberättelsen och annan rapportering 

utfärdas.  

Vid den oberoende kvalitetssäkringen har revisionsbyrån checklistor och stöddokument 

som anger det som ska behandlas under riskbedömningen, den löpande granskningen och i 

bokslutsrevisionen. Dessa innefattar en bedömning av riskerna, själva granskningen, 

avrapporteringen, revisionsberättelsen, och till slut kan kontrollanten ge sitt medtyckande om 

granskningen inte påvisar brister. Checklistan avspeglar ISQC 1 och ISA 220 och är utformad 

för att uppnå syftet att säkra kvaliteten i riskuppdrag. Respondenten anser att det är viktigt att 

kvalitetssäkringsåtgärderna fyller sin funktion och hjälper revisorerna att göra en korrekt revision 

och rapportering. 

Då samtalet kommer in på vilka förändringar artikel 19 kommer medföra anser 

respondenten att det i stort ser ut som det gör idag, skillnaden är att omfattningen på 

dokumentationen kommer att öka. Respondenten menar att dagens nivå på dokumentationen inte 

är lika tydligt uttryckt som i artikel 19 och påpekar att nivån på dokumentationen i allmänhet är 

en komplicerad fråga, då ökade dokumentationskrav ibland leder till ökad kvantitet istället för 

ökad kvalitet i dokumentationen. Vidare anser respondenten att den utvidgade omfattningen av 

dokumentationen kan medföra dubbelarbete i form av krav på att åter dokumentera sådant som 

redan är gjort i revisionsprocessen. Här tar respondenten upp frågan om hur det är tänkt att 
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revisorer ska tolka de punkter i artikeln (se punkt 3 a-d) som berör vad som ska dokumenteras 

och genom att säga [...] ska man kopiera akten, eller plocka ut det som är de viktiga områdena, 

var det bara 8 eller 10 viktiga områden?, belyser respondenten att det kan komma att bli en 

tolkningsfråga för RN med flera om vad som är viktigt att dokumentera. En fråga som inte alltid 

är uppenbar, då ISA 220 är väldigt omfattande. På frågan om ökad dokumentation kan leda till 

högre kvalitet i revisionen ställer sig respondenten något tvekande, men säger samtidigt att [...] 

vet man att någon ska titta igenom och förstå ett dokument är min bild generellt att kvaliteten 

ökar på dokumentationen. Respondenten menar att vetskapen om att revisionen kommer att 

granskas leder till ökad kvalitet, men om ökad dokumentation i sig kommer att leda till höjd 

kvalitet av revisionen är inte självklart, det viktiga är hur dokumentationen är utformad. 

4.1.2 Den externa kvalitetskontrollen och artikel 35 

Respondenten berättar att RN som tillsynsmyndighet utövar externa kvalitetskontroller på 

revisionen av börsnoterade bolag och att det förutom dessa kontroller finns andra 

kvalitetskontroller som utförs på andra typer av revisioner, vilka utförs av FAR. RN:s granskning 

består av dels systemgranskning och dels uppdragsanknutna kvalitetskontroller. Vid 

systemgranskning kontrolleras de interna kvalitetssäkringssystemen och huruvida de utformats 

enligt ISQC 1 och ISA 220, vid de uppdragsanknutna kvalitetskontrollerna kontrolleras enskilda 

revisionsuppdrag som uträttats hos börsnoterade bolag. 

Respondenten berättar vidare att FAR gör kontroller via RN, i form av att RN delegerar 

kontroller till FAR som ska utföras på revisionsbyråer och enskilda revisionsuppdrag. I vid 

mening är det RN som utför kontrollerna och dessa publiceras och offentliggörs. Respondenten 

berättar också att RN idag alltid har synpunkter på vad som kan förbättras i form av bättre 

granskning eller mer omfattande dokumentation på något område. 

Enligt respondenten delegerar ibland FAR i sin tur kontrollerna vidare till 

revisionsbyråerna att utföra dessa själva och sedan rapportera tillbaka till FAR som i sin tur 

rapporterar till RN. Denna omfattande arbetsfördelning handlar enligt respondenten om att RN i 

dagsläget inte har resurser nog att utöva tillsynen ensamma, utan behöver hjälp från branschen 

och revisorer att utföra kontrollerna. Kontrollerna från både FAR och RN sker vart tredje år men 

respondenten anser att trenden pekar mot att kontrollerna kommer att ske mer frekvent, speciellt 

på börsnoterade företag och finansiella bolag. Samtidigt har branschen inte kommit lika långt när 

det gäller tiden mellan den externa kvalitetskontrollen av de finansiella bolagen och till följd av 

att företag av allmänt intresse även omfattar finansiella bolag kommer det enligt respondenten bli 

en ökad omfattning även på dem men att det samtidigt [...] låter spännande att RN ska lyckas 

rekrytera personer med kompetens som byråerna själva kan ha svårt att rekrytera [...]. Detta 

avser effekterna av införandet av artikel 35 som gestaltar att kontrollerna ska ske minst var tredje 

år på företag av allmänt intresse. Respondenten syftar på att de finansiella bolagen är 

komplicerade att revidera och att rekryteringen därmed blir svår. 

Respondenten säger att den egna revisionsbyråns internationella organisation dels gör en 

intern systemgranskning av alla länder som ingår i nätverket och dels en uppdragsgranskning. 

Det genomförs ett urval av de byråer som ska granskas och rapporterna är inte offentliga. På 
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frågan om vilken granskning som är hårdast svarade respondenten: De kontroller som RN utför, i 

och med att de berör de börsnoterade bolagen har en högre förväntan på revisionskvaliteten i 

jämförelse med ett vanligt litet ägarlett företag. Den kvalitetskontroll som utförs av de egna 

internationella revisionsbyråerna från nätverket anser respondenten vara hårdare än FAR:s 

kontroller på grund av att de kommer ur den praxis som gäller i USA och Storbritannien, där 

revisionen är detaljerad och utförs mer omfattande än i Sverige. Respondenten antyder inte att de 

externa kvalitetskontrollerna bör bli mer detaljstyrda och drar paralleller till PCAOB:s 

granskningar i USA där revisionsbyråerna haft en högre felprocent vid revisionen av 

börsnoterade bolag. Respondenten anser att det gått för långt och ställer sig frågan om det skulle 

gynna näringslivet att sätta samma nivå i Sverige. 

Respondenten anser att de externa kvalitetskontrollerna fångar upp de revisioner som inte 

har tillräcklig kvalitet och om detta är syftet med kontrollen är den effektiv, där kontrollerna har 

en funktion i att sätta fokus på förbättringspotential inom områden och ser kontrollerna [...] som 

ett kvalitetshjul [...] som bidrar till nya sätt att producera, utveckla och effektivisera 

produktionen i led att öka kvaliteten ytterligare. När det gäller tiden mellan kontrollerna anser 

respondenten att när det inträffar någon händelse [...] är det klart att man önskar att det kan 

antingen förebyggas eller fångas upp tidigare [...] men att det samtidigt handlar om att hitta en 

balans i omfattningen av kontroller och behovet att identifiera och åtgärda kvalitetsbrister. 

Angående hur artikel 35 i revisionspaketet skulle inverka på dagens externa 

kvalitetskontroller anser respondenten att processen i form av vad som inspekteras och bedömas 

inte skulle förändras avsevärt. Det är redan idag stort fokus på etik och oberoende på de 

inspektioner som genomförs. Något som skulle kunna innebära förändringar är den punkt (punkt 

4b) som berör tillsynsmyndighetens oberoende från branschen i att utöva tillsyn på revisorer och 

revisionsbyråer. Här tar respondenten upp att RN skulle vara tvungna att ta in konsulter som var 

oberoende och att de skulle behöva strukturera kvalitetskontrollen i Sverige i vidare mening. RN 

själva skulle behöva utföra kontroller direkt istället för att FAR utför dessa på uppdrag av RN 

som idag, men respondenten antyder ändå att det i slutändan kommer att vara samma personer 

som utför själva kontrollerna. Vid frågan angående att myndigheten får anställa sakkunniga om 

det verkligen behövs men att myndigheten ska tillges erforderliga resurser för att utföra 

kontrollerna ansåg respondenten att:  

 

RN har redan idag svårt att rekrytera kvalificerade medarbetare för att göra kontroller i 

den omfattning som de ska göra exempelvis för börsnoterade bolag samt att 

handläggningstiden är relativt lång i dagsläget, så om RN ska göra ytterligare arbete på 

egen hand så kommer de få det svårt, de har inte tillräckligt med resurser som det är i 

dagsläget. 
 

4.1.3 Lagstiftning och självreglering 

Respondenten anser att kommissionens revisionspaket är en relevant reaktion på finanskrisen 

och att lagstiftningsförfarandet inte går för fort och påpekar vikten av att revisorsyrket utvecklas. 

Respondenten anser även att det, vad gäller kvalitet och rapportering, finns delar i förslagen som 

är relevanta och om en möjlighet ges att lämna mer användbara och transparenta rapporter är det 
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gynnsamt för branschen: Revisorerna är styrda av lagen som reglerar hur vi får rapportera, vad 

vi får skriva, hur formatet ska vara och hur standarden är. Respondenten anser att om lagstiftare 

kan motivera att yrket ska bedrivas på ett annat sätt får de gärna åstadkomma förändringar i 

lagstiftningen. 

På frågan om hur respondenten ser på EU som lagstiftare anser denne att när det gäller 

revisionen, är den internationellt styrd på grund av att affärslivet idag är i hög grad internationellt 

och att om regler inrättas behövs det gemensamma regler över världen. EU är en instans som har 

möjlighet att förändra och åstadkomma regler för rapportering som är lika för alla inom EU. 

Respondenten berättar att vissa länder har andra krav som exempelvis en long report där det 

ingår viktiga iakttagelser och vilka slutsatser revisorn kommit fram till. Respondenten antyder att 

det skulle vara positivt att få lämna tilläggsuppgifter på ett annat sätt än vad som görs idag. 

Vidare hävdar respondenten att [...] förändring bör gå via lagförändring och tillsyn och 

inte vara drivet från revisionsbranschen [...]. Respondenten menar att revisorsyrket bygger på 

förtroende och oberoende och att det därmed är viktigt att ha strikta ramar för vad som är tillåtet 

inom revisionen för att i en ständig process öka kvaliteten. Denna inställning bygger 

respondenten vidare på genom att antyda att arbetet via tillsynsmyndigheter är ett relevant sätt 

och lyfter fram att: RN sätter ju den goda revisionsseden och den utvecklas hela tiden [...] och 

förbättras via tillsynen.  

4.2 Telefonintervju med respondent 2 

Respondent 2 är partner och auktoriserad revisor på en av Sveriges största revisionsbyråer och 

har även som ansvar att administrera och övervaka en del av de externa kvalitetskontrollerna. 

4.2.1 Den interna kvalitetssäkringen och artikel 19 

Med hänvisning till att dagens utförande av den interna kvalitetssäkringen liknar artikel 19 är 

respondenten tveksam till om artikel 19 leder till förändringar varken vid bedömningen av den 

lagstadgade revisionen eller vid dokumenteringen av den interna kvalitetssäkringsprocessen. 

Respondenten menar att […] revisionen generellt håller en bra kvalitetsnivå och tillämpar 

internationella regler och standarder […]. Vidare lyfter dock respondenten fram att RN varje år 

handhar ett antal disciplinärenden där en del blir fällda och en del friade. Respondenten anser 

dock att de punkter som artikeln 19 berör i huvudsak är något otydligt formulerade och hänvisar 

till att dokumentationskraven på de reviderade årsredovisningarna känns oförståeligt och ställer 

sig frågan vad kommissionen menar med det. 

Respondentens redogörande för dokumentationskravens otydlighet leder fram till termen 

dubbelarbete med ett resonemang angående att artikeln ställer stora krav på den som ska 

genomföra granskningen och att det kan bli en form av dubbelarbete där granskaren ska 

dokumentera det som den lagstadgade revisorn har gått igenom och huruvida det är korrekt 

hanterat. På frågan vad respondenten menar med dubbelarbete hänvisar denne att granskaren 

enligt artikel 19 ska dokumentera dels den muntliga och skriftliga information som den 

lagstadgade revisorn lämnat, de reviderade årsredovisningarna och dels huvudsakliga resultaten 

av revisionen och de medföljande slutsatserna. Respondenten ställer sig frågan om ett annat 

lämpligt sätt vore att som granskare istället hänvisa till de dragna slutsatserna i revisionsakten 
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och säga att han eller hon delar åsikterna utifrån de vidtagna granskningsåtgärderna och 

resultaten av dessa. Ett förfarandesätt som används idag.  

4.2.2 Den externa kvalitetskontrollen och artikel 35 

Intervjun fortlöper och nästa område som behandlas var artikel 35 som kompletterades av artikel 

40 och respondenten börjar med att påpeka att tillämpningen av artikeln i första hand gäller 

myndigheter och kommer påverka RN som myndighet med mindre skillnader som följd. 

Respondenten resonerar vidare utifrån FAR:s remissvar på kommissionens revisionspaket med 

uppfattningen att den totala samordningen, granskningen och tillsynen som enligt EU-

kommissionen ska utövas av en myndighet och kombineras med en finansinspektion (nuvarande 

ESMA), är en mindre bra idé. En uppfattning som respondenten delar. Istället rekommenderas att 

EU:s nuvarande European Group of Auditors Oversight Bodies (EGAOB) istället bör ges 

tillräckliga resurser för att utvecklas till en starkare myndighet med utövandet av kontroller på de 

enskilda nationernas myndigheter. 

Avseende artikel 35:s påverkan på den externa kvalitetskontrollen anser respondenten att 

det är svårt att säga om det kommer innebära skillnader. Respondenten drar paralleller till punkt 

4 i artikel 40 som gestaltar att myndigheten får anlita sakkunniga om nuvarande antalet 

inspektörer inte är tillräckliga och hänvisar där till RN som sköter granskningen av börsnoterade 

bolagen. Därmed kommer punkten inte att påverka FAR och respondenten anser vidare att inte 

heller RN kommer att påverkas av punkt 4 som rör oberoendet då de idag anlitar sakkunniga 

eller har egen personal som är oberoende från branschen. Respondenten antyder att RN blir kvar 

oavsett införandet av artikel 35 och att det inte kommer att bli någon förändring från dagens 

myndighetsutövning.  

4.2.3 Lagstiftning och självreglering 

Intervjuns tredje del berör respondentens inställning till lagstiftning i förhållande till 

självreglering inom branschen. Respondenten ställer sig positiv till att branschen har en form av 

gemensam syn inom EU när det gäller revisorns roll och agerande, där det är relevant att utgå 

från att skapa en gemensam standard för att möjliggöra att revisorer bedriver yrket på ett likartat 

sätt. Utifrån detta perspektiv menar respondenten att det är ett relevant förfarande att komma 

med direktiv som sedan införs i medlemsländernas lagstiftning. Här lyfter även respondenten 

fram FAR:s remissvar som behandlade revisionspaketet. Remissvaret indikerar att det finns 

positiva delar med revisionspaketet i form av en förnyelse av revisorsrollen och ökad transparens 

men att det samtidigt finns enskilda delar i förslaget som kritiseras. 

Under intervjun hänvisar intervjuaren till FAR som anser att branschen istället ska 

självreglera vid sådana här situationer och ber respondenten ta ställning till åsikten. 

Respondenten tolkar det som att branschen redan idag har en viss typ av självreglering i form av 

att tillämpa direktiv och lagar och att FAR:s uppfattning är en sådan som i allmänhet delas i 

branschen. Att sedan tillsyn bedrivs för att säkerställa att de regler och lagar som finns efterlevs 

ser respondenten som något positivt, i och med att det ger en koppling till en kunskap som finns 

inom branschen 
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Angående EU som lagstiftare framhåller respondenten att det är bra att EU [...] sätter ner 

foten [...] och försöker grunda den gemensamma basen för hur yrket ska bedrivas. Samtidigt 

avslutar respondenten intervjun med att säga att det är svårt att bilda sig en uppfattning med 

tanke på ovissheten om hur det kommer att se ut i framtiden. Processen om revisionspaketet 

kommer att fortsätta och framtiden visar hur och om tillämpningen kommer att ske. 

4.3 Intervju med respondent 3 

Respondent 3 är expert på EU-frågor i branschorganisationen för revisorer och rådgivare, FAR, 

och deltar i det löpande arbetet med att framföra branschens synpunkter på det nya 

revisionspaketet till EU-kommissionen i fråga. 

4.3.1 Den interna kvalitetssäkringen och artikel 19 

Respondenten betonar att dagens interna kvalitetssäkring som de stora revisionsbyråerna 

genomför är utförlig i den formen att revisorer får skriva oberoende rapporter och blir granskade 

av en andra revisor. Granskningarna kan genomföras när som helst och utöver den interna 

kvalitetssäkringen, utför RN som tillsynsmyndighet externa kvalitetskontroller av de interna 

kvalitetssäkringssystemen och därmed är det enligt respondenten rigorösa kontroller. 

Respondenten understryker att en intressant fråga att lyfta är synliggörandet av den interna 

kvalitetsäkringen för allmänheten. Vidare antyds att de punkter som beskrivs i artikel 19 är 

sådana som redan idag följs i Sverige, vilket beskrivs i följande citat: jag tror egentligen inte att 

det behövs fler eller tuffare regler eller mer kontroller. Respondenten uttrycker artikel 19 som 

något vi kan leva med, att det är positivt att det uppmärksammas, men att artikel i sig inte 

kommer att ha någon direkt effekt på kvaliteten i revisionen. Det blir endast en till sak att beakta 

i det arbete revisorn redan utför. 

4.3.2 Den externa kvalitetskontrollen och artikel 35 

Respondenten beskriver att oberoendet idag säkras genom att inspektörerna inte arbetar, eller på 

annat sätt är involverad, inom den revisionsbyrå som ska kontrolleras och anser att dagens krav 

på oberoende är tillräckligt och att ytterligare krav inte skulle påverka kvaliteten på revisionen. 

Vidare menar respondenten att om RN skulle utföra alla kontroller skulle de få stora problem 

med rekryteringen med tanke på löneanspråket och svårigheten i att hitta rätt kompetens. Vidare 

går intervjun in på framtiden för FAR:s kontroller i den händelse att artikel 35 och 40 antas. 

Respondenten menar att de måste anpassa sig men att artiklarna förmodligen inte kommer att 

antas och därmed inte påverka FAR:s utförande av externa kvalitetskontroller, men påpekar 

samtidigt vikten av att FAR framför synpunkter: [...] gör vi ingenting, säger vi ingenting, då blir 

det ju så [...].  

Allmänt understryker respondenten att varken artikel 35 eller 40 diskuterats särskilt mycket 

av EU-parlamentariker eller inom branschen som sådan. Dock berättar respondenten att en EU-

parlamentariker vad om yttrande från FAR om synpunkter specifikt kring artikel 35. Som första 

synpunkt ansåg FAR att hela artikeln skulle strykas, men vid närmare eftertanke endast det som 

behandlar den myndighet som ska ansvara för att samordna de nationella tillsynsmyndigheterna 

och offentliggöra informationen. Kommissionen har föreslagit att ESMA ska vara den myndighet 
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som ska samordna den externa kvalitetskontrollen i hela EU, men att FAR istället förespråkat 

EGAOB. Respondenten anser att ESMA sitter på två stolar och trots att de garanteras medel 

säger att jag är tveksam till hur det där skulle gå till. FAR anser att ESMA skulle bli en allt för 

dominant aktör och ställer sig skeptisk till hur ESMA som samordnare kommer att påverka 

kvaliteten. 

Vidare anser respondenten att dagens interna och externa kvalitetskontrollsystem fungerar 

tillfredsställande och efterföljs av branschen där felaktigheter upptäcks. Respondenten menar att 

det finns ett behov av ett striktare kontrollsystem men påpekar att reglerna kan behöva 

förtydligas. En tillsynsmyndighet med kontrollanter som är helt oberoende från branschen, enligt 

artikel 40, skulle enligt respondenten inte generera fördelar gentemot dagens system och antyder 

att oberoendet är en grundfråga, som säkerställs redan idag och därmed fungerar 

tillfredsställande.  

Genom att hänvisa till en undersökning i tidsskriften Balans som visade att 80 % är nöjda 

med tillsynsförfarandet framhävs branschen mottagande av de externa kvalitetskontrollerna. 

Respondenten påpekar att de allra flesta är nöjda och ser kontrollen som ett sätt att lära och 

förbättra sitt arbete: [...]många är väldigt nöjda efter en kvalitetskontroll för de får ju mycket tips 

och idéer [...]. 

4.3.3 Lagstiftning och självreglering  

När intervjun berör hur respondenten ställer sig till EU som lagstiftare som en reaktion på kriser, 

istället för att reglering sker nationellt eller genom självreglering framgår följande. Respondenten 

antyder att revisionspaketet är något branschen hört talas om ett par år innan lanseringen i och 

med grönboken som utgavs 2010. Från FAR:s sida som branschorganisation tar respondenten 

upp revisorns roll som ett nytt föremål för diskussion till följd av revisionspaketet och ser det 

som ett steg i att göra rollen tydligare. När sedan förslaget kom beskriver respondenten det som 

en mindre chock där förslagen inte alls var som förväntat och hänvisar till införandet av SOX 

och PCAOB i USA och likheten att regleringen överdrevs utan att de möjliga konsekvenserna för 

revisionsbranschen analyserades. Respondenten anser dock att något behövde göras men inte i en 

sådan stor omfattning.   

Förslaget innehöll flertalet regler och förordningar som skulle gå direkt in i svensk lag och 

respondenten menar att flera av dessa redan hade behandlas i det åttonde bolagsdirektivet som 

kom 2006 men som ännu inte hade hunnit implementerats i lagstiftningen. Respondenten antyder 

att revisionspaket [...] kom för tidigt och det kom för detaljerat, för lagstyrt [...] och hänvisar 

återigen till det åttonde bolagsdirektivet och i och med att det är direktiv medför att 

tillämpningen i svensk lagstiftning tar tid. Kommissionen å andra sidan framförde enligt 

respondenten kritik mot branschen i den meningen att de hade haft flertalet år på sig att 

självreglera och att de nu var tvungna att vidta åtgärder åt dem. För att återkoppla till kritiken 

från kommissionens sida framför respondenten att branschen hade kunnat göra mer, varit 

tydligare och kommit med förbättringsåtgärder men att branschen i allmänhet haft problem att 

komma överens om gemensamma regler. Respondenten anser att trots kritiken mot förslagen att 
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branschen har ett ansvar i att försöka påverka regleringen i rätt riktning och genom citatet det går 

inte att säga nej till allting [...], belyses ansvaret. 

  I stort anser respondenten att det är ett relevant sätt att via EU gå mot en harmonisering av 

revisionsregler och hänvisar till att organisationerna IASB och IFAC diskuterade 

revisionsberättelsen samtidigt som EU gjorde det i samband med utformningen av förslagen. Att 

både sitta på världsnivå och på EU-nivå och diskutera samma frågor är enligt respondenten 

onödigt och att det istället [...] är bättre att man gör det här upp istället för att alla sitter och 

håller på, gör sina egna versioner [...]. 

Reglernas funktion med beaktandet av regler som stöd anser respondenten visserligen 

fyller funktionen att revisorerna kan luta sig mot reglerna men understyrker samtidigt att det 

redan finns fungerande ramverk. Med citatet, […]det behöver kanske inte bli strängare men 

synligare regler, hänvisar respondenten till att allmänheten blir förvånade var gång en händelse 

inträffar och att branschen har ett ansvar i att förklara varför det är som det är, något de inte varit 

bra på vid tidigare händelser. Respondenten hävdar vidare att behövs regler som stöd men att det 

samtidigt inte får bli en typ av checklista där punkter bockas av, [...] nu har jag tittat på den, nu 

har jag tittat på den [...] och att revisorn glömmer bort att tänka själv i sitt arbete. Något som 

enligt respondenten är farligt. 

4.4 Sammanfattning av resultat 

Nedan följer en sammanfattning av studiens resultat. I detta avsnitt kommer respondenternas 

svar presenteras tillsammans grupperade enligt tidigare använda kategorier, det vill säga den 

interna kvalitetssäkringen, den externa kvalitetskontrollen och lagstiftning kontra självreglering.   

 

Den interna kvalitetssäkringen och artikel 19 

Vid genomförandet av den interna kvalitetssäkringen finns stöddokument och checklistor 

tillgängliga för revisorn i syfte att vägleda genom processen. Dokumenten har utarbetats av 

revisionsbyråerna själva och speglar enligt respondenterna kraven för den interna 

kvalitetskontrollen enligt ISQC 1 och ISA 220.  

När det gäller artikel 19 medför den enligt respondenterna inte några större förändringar 

avseende hur oberoendet, etik, hanteringen av risker och hot etc. ska bedömas under 

kvalitetssäkringsprocessen men för dokumentationen förväntas skillnader uppstå. 

Respondenterna menar att kravet på dokumentation är mer omfattande beskrivet i artikel 19 än i 

aktuella styrdokument men påpekar samtidigt att dokumentationen i allmänhet är en komplicerad 

punkt. Innebörden i de punkter som artikeln innehåller är svåra att tolka. Mer dokumentation 

medför inte per automatik högre kvalitet och kraven enligt artikel 19 kan enligt respondenterna 

riskera att leda till onödigt dubbelarbete. Det är inte dokumentationens omfattning som är 

avgörande utan hur den utformas. 

 

Den externa kvalitetskontrollen och artikel 35 

Respondent 1 och 2 beskriver att RN utför den externa kontrollen av revisionen på börsnoterade 

bolag och att FAR, på uppdrag av RN, utför kontrollen på övriga bolag. Arbetsfördelningen 
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uppstår till följd av RN:s brist på resurser. Vidare menar respondent 1 att trenden idag går mot 

mer frekventa kontroller, framförallt för finansiella bolag då dessa idag kontrolleras mer sällan 

än börsnoterade bolag. En omfattning som enligt respondent 1 förväntas öka i takt med 

införandet av artikel 35 och att det i samband med detta lyfts en rekryteringsproblematik, RN kan 

i framtiden ställas inför ökad arbetsbelastning vid införandet av artikel 35 till följd av att fler 

kontroller kommer behöva genomföras på de svårreviderade finansiella bolagen.  

Som helhet anser respondenterna att dagens externa kvalitetskontroller fungerar 

tillfredsställande i att fånga upp revisorer som inte håller tillräcklig kvalitet i sitt arbete. Två av 

tre respondenter framhäver inte att fler regler behövs men påpekar att de behövs synliggöras på 

ett tydligare sätt. Kontrollens fokus på förbättringspotential och att bidra till ny kunskap lyfts upp 

som det viktigaste syftet. De förändringar som artikel 35 medför berör i första hand 

tillsynsmyndigheten och dess oberoende, respondent 1 antyder att RN på grund av detta skulle 

behöva genomföra fler externa kvalitetskontroller i egen regi och därmed inte ha möjlighet att 

delegera till FAR då de inte uppfyller oberoendekravet. Respondenterna tror att tillsynen i 

framtiden kommer att utföras av samma kontrollanter som idag oavsett vem de utför kontrollen 

åt. 

 

Lagstiftning och självreglering 

Gemensamt för respondenterna är uppfattningen om att det behövs en gemensam bas av regler 

för hur revisorsyrket ska bedrivas. Harmonisering mellan revisionsregler internationellt ser 

respondenterna som främjande och en av dessa skulle med fördel se att ett urval av utländska 

regler även infördes i Sverige. Respondent 1 understryker att revisionspaketet är en relevant 

reaktion på finanskrisen, i första hand avseende transparens och rapportering, men påpekar 

vikten av att yrket hela tiden utvecklas. Respondent 3 menar dock att revisionspaketet kom för 

snabbt inpå krisen och inte var tillräckligt genomarbetat. Slutligen hävdar respondent 1 att en 

reglering bör ske centralt och inte vara självreglerat och drivet från branschen och är positiv till 

att använda oberoende myndigheter för att upprätthålla kvaliteten. Respondenterna 1 och 2 gav 

mer tvetydiga svar på denna fråga utan att ange någon preferens åt något håll. De är dock 

överens om att det är relevant att diskutera revisorns roll men om kommissionens förslag i sig 

var en relevant åtgärd ställer de sig mer tveksamma till. 
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5. Analys  

Avsnittet syftar till att analysera den insamlade datan genom att koppla resultatredovisningen till 

den teoretiska referensramen och analytiska modellen. Analysen delas upp i tre delar i form av 

den interna kvalitetssäkringen och artikel 19, den externa kvalitetskontrollen och artikel 35 och 

lagstiftning i förhållande till självreglering.   

Den första delen av analysen berör den interna kvalitetssäkringen och artikel 19 och analyseras 

utöver artikeln och aktuella kvalitetssäkringen i sig utifrån tidigare reaktioner på kriser, 

förväntansteorin och definitionerna på kvalitetssäkring och kvalitet. Den andra delen i analysen 

behandlar den externa kvalitetskontrollen med hänsyn till artikel 35 och analyseras utöver artikel 

35 och 40 och aktuella kontrollerna utifrån förväntansteorin, tidigare reaktioner på kriser och 

definitionerna på kvalitet. Den tredje delen av analysen behandlar lagstiftning i förhållande till 

självreglering och analyseras utifrån tidigare reaktioner på kriser och utifrån teorier om 

lagstiftning i förhållande till självreglering. Avslutningsvis ges en sammanfattning av analysens 

tre delar. 

5.1 Den interna kvalitetssäkringen och artikel 19 

Respondenterna är i huvudsak överens om att artikel 19 inte kommer innebära några större 

förändringar för svenska revisionsbyråer. Dock är respondent 1 och 2 eniga om att artikel 19 

kommer innebära en ökad dokumentation avseende processen i den interna kvalitetssäkringen 

och att ökad dokumentation kan resultera i ökad kvantitet istället för kvalitet, vilket i slutändan 

kan leda till ökade kostnader för revisionsbyråerna. Kritiken stämmer överens med det Zhang 

(2007) framförde i samband med införandet av SOX och de ökade kostnaderna för 

revisionsbyråerna. Carrington (2011) nämner istället att dålig dokumentation är ett processfel 

som kan leda till sämre kvalitet på revisionen, en ökad dokumentation skulle därmed kunna leda 

till ökad kvalitet. Kan kommissionens förslag på artikel 19 och den förmodade effekten på 

dokumentationen både öka arbetsbördan och därmed leda till ökade kostnader? Goelzer (2007) 

påvisar i motsats till den ovanstående kritiken att byråernas interna kvalitetssäkring förbättrades 

efter införandet av SOX. Kopplat till artikel 19 kan en mer omfattande dokumentation vara en 

relevant åtgärd i att förbättra revisionsbyråernas interna kvalitetssäkring och leda till ökad 

kvalitet. Den svårighet som idag finns i att bedöma den framtida skillnaden visar på värdet att 

avväga arbetsbördan mot nyttan med införandet av artikeln, en svårighet som branschen bör, 

med hänsyn till respondenternas svar, engagera sig i för att påverka den slutgiltiga utformningen 

av artikeln 19. En utformning som enligt respondent 1 är viktig och styr den eventuella effekten 

på kvalitet.  

Förväntansteorin enligt Jacobsen & Thorsvik (2008) borde i det här fallet motivera 

respondenterna att ge synpunkter för att åstadkomma förändringar i förslagen avseende 

dubbelarbetet. Förväntningen om att kunna påverka förslagens utformning i den riktning som 

avses gör att de blir motiverade. Samtidigt beskrev respondent 3 att branschen hade varit 

avvaktande när det gällde artiklarna och därmed uppkommer frågan om, de nu egentligen 

kritiserar att det kan leda till dubbelarbete, varför de enligt förväntansteorin inte är mer aktiva. 
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En förklaring är att branschen anser att artikeln 35 förmodligen inte kommer antas och det kan 

vara en förklaring till att avvägningen mellan arbetsbörda och nytta inte diskuterats inom 

branschen och framförts till kommissionen i fråga. En annan tänkbar förklaring till passiviteten 

kan vara att de anser att ansträngningen inte skulle leda till ett önskat resultat och därmed har de 

inte incitament enligt Nadler & Lawler (1989) att anstränga sig. De förväntar sig inte att 

ansträngningarna ska leda till ett önskat utfall. Däremot har den EU-expert som intervjuades ett 

ökat intresse, antagligen till följd av ett ansvar gentemot branschen, och förväntar sig resultat av 

sina ansträngningar och motiveras således till ett fortsatt arbete för att åstadkomma en påverkan 

på kvaliteten 

Datainsamlingen visar samförståndet om att dagens interna kvalitetssäkring fungerar väl, 

vilket uttrycks i att dagens kontroller redan är tillräckliga som de är och fyller sitt syfte. Därmed 

kan frågan ställas om revisionen i Sverige redan håller den kvalitet som EU eftersträvar med 

revisionspaketet, det vill säga att Sverige har ett väl utformat internt kvalitetssäkringssystem 

enligt den definition som Sandholm (2008) ger. Eller kan de förändringar som EU föreslår inte 

vara tillräckligt långtgående när det gäller att öka kvaliteten på revisionen genom 

revisionspaketet? Det kan vara ett sätt för politiker att visa handlingskraft för att de förväntas 

vidta åtgärder efter kriser. Goelzer (2007) beskriver hur nya lagar och regler ibland redan finns 

implementerade och att de därmed inte innebär ett nytt sätt att angripa ett existerande problem. 

Artikel 19 kan vara ett sådant fall som inte är tillräckligt omfattande i sin utformning. De senaste 

årens finanskris och de massmedialt uppmärksammade fallen HQ bank, Carnegie och Panaxia 

motiverar frågan om inte mer detaljerad reglering kan vara ett alternativ för att förhindra 

framtida kriser och skandaler. Tackett et al. (2004) menar att liknande händelser inte skulle 

inträffa i samma utsträckning om regleringen kring utförandet av revisionen var mer komplett 

och efterlevdes fullt ut. Författarna menar vidare att införandet av så kallade “peer reviews” 

(motsvarande intern kvalitetssäkring) i USA inte visat sig vara effektivt för att motverka antalet 

fel i revisionen. Kan det innebära att den interna kvalitetssäkringen inte är en avgörande del i 

upprätthållandet av revisionens kvalitet? 

5.2 Den externa kvalitetskontrollen och artikel 35 

Del två av analysen berör hur artikel 35 och 40 förväntas påverka FAR och RN:s externa 

kvalitetskontroller av revisionsbyråer och enskilda revisorsuppdrag och hur det i sin tur kan 

påverka revisionsbyråernas interna kvalitetssäkringssystem och i förlängningen revisionens 

kvalitet. 

Artikel 35 innebär enligt respondent 1 en inverkan på RN som den behöriga myndigheten, 

framförallt i fråga om delegering av de externa kvalitetskontrollerna. RN förmodas, till följd av 

artikeln, inte kunna delegera en del av den granskning som idag utförs av FAR. En infallsvinkel 

respondent 2 inte delar som anser att FAR:s tillsyn inte kommer att påverkas. När det gäller den 

svenska tillsynsmyndigheten är det sannolikt, enligt respondenterna, att RN kommer finnas kvar 

som huvudaktör vid utövandet av tillsyn. Dock ställer sig respondenterna 1 och 3 frågande kring 

FAR:s framtida funktion. Artikel 40 nämner att myndighetens ansvar i att utse inspektörer inte 

får delegeras till branschorgan. Idag utser FAR:s kvalitetsnämnd inspektörer till den tillsynen de 
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har blivit delegerade att utföra och det kan diskuteras huruvida FAR kommer ha befogenhet att 

göra det i framtiden om RN är den behöriga myndigheten. Artikel 35 framhåller att 

tillsynsmyndigheten ska tilldelas erforderliga resurser och respondent 1 har lyft 

rekryteringsfrågan avseende RN som den framtida tillsynsmyndigheten. Företag av allmänt 

intresse innefattar även finansiella bolag, vilka enligt respondent 1 är svårreviderade och till följd 

av artikel 35 ska granskas mer frekvent än idag. Det kan ifrågasättas hur RN ska rekrytera 

personal med den kompetens som krävs, en kompetens som även revisionsbyråerna har svårt att 

rekrytera. Rekryteringsproblematiken var även närvarande vid införandet av SOX och bildandet 

av PCAOB. Tackett et al. (2004) beskriver att PCAOB i likhet med RN tvingas hyra in ett stort 

antal externa revisorer och andra experter för att utföra deras kontroller då de själva inte 

tillnärmelsevis har tillräcklig resursåtgång att genomföra tillsynen själva. PCAOB skulle utan 

den inhyrda personalen endast ha en symbolisk funktion. Det är möjligt att artikel 35 vid 

antagandet kommer medföra liknande restriktioner som i USA och därmed medföra en liknande 

organisering kring de externa kvalitetskontrollerna. Det vill säga att organiseringen av de externa 

kvalitetskontrollerna, med stöd av historiken vid införandet av SOX, i framtiden kommer 

påminna om de aktuella externa kvalitetskontrollerna.  

Respondent 3 poängterar att reglerna kring den externa kvalitetskontrollen inte behöver 

justeras men att processen i sig bör synliggöras. Artikel 35 skulle kunna vara ett tydligare sätt att 

visa allmänheten processen för en kontroll och vad som granskas i och med att dokument om hur 

dagens kontroller genomförs kan vara relativt svåra att hitta och tyda. Vetskapen om att 

dokumentationen av kontrollprocessen ska bli mer synlig och eventuellt väcker större intresse än 

idag kan leda till en ökad kvalitet på dokumentationen i sig. Det påpekar att en allmänt mer 

transparent arbetsprocess kan ha ökad kvalitet som följd på själva arbetsprocessen, dock kan det 

ifrågasättas om denna typ av transparens medför någon kvalitetspåverkan på revisionens 

slutprodukt. Harmoniserade regler inom EU kan också medföra en ökad användbarhet eftersom 

det för intressenten inte finns några tveksamheter kring hur kontrollerna bedrivs i andra 

medlemsländer. En mer harmoniserad kontroll kan leda till en förbättrad trovärdighet och 

användbarhet för revisionens slutprodukt. Detta stämmer överens med ett av de syften 

lagstiftningen har enligt Appasi & Atta (2010) att den är pålitlig och trovärdig och därmed kan 

uppfylla intressenters behov.  

FAR har enligt respondent 3 från det att förslagen presenterades varit skeptiska till delar av 

revisionspaketet i den meningen att revisorns roll förbisetts och att skärpta regler i det här fallet 

inte var en adekvat åtgärd. De anser att regler riskerar att begränsa snarare än hjälpa. Enligt 

respondent 3 finns det en risk att revisorn förbiser betydande riskområden i revisionen om denne 

förlitar sig på reglerna istället för att tänka själv. Dagens kontrollanter är i regel revisorer och fler 

regler skulle kunna ge en negativ inverkan på tillsynens utförande och kvalitet då revisorns 

färdigheter, som Sandin & Sadati (2005) tidigare angett som ett kvalitetsattribut, inte utnyttjas 

eller i värsta fall förringas. Samstämmigt skriver Sinclair (1997) att regler riskerar att hämma 

revisorns egna tankegångar. Respondent 1 välkomnar istället regler som en stödjande funktion. 
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Något som förespråkar försiktighet i lagstiftningsförfarandet är det faktum att det är svårt 

att få direkta svar på vad som är en effektiv åtgärd. De vill säga att det, i likhet med införandet av 

SOX dröjer ett antal år innan effekten av revisionspaketet skådas och att det är först då som 

åtgärderna kan utvärderas. Osäkerheten om artiklarnas utfall kan inverka negativt på den valens 

Jacobsen & Thorsvik (2008) beskriver som hur individen värdesätter något. Valensen till att ta 

till sig artiklarna och beakta eventuella skillnader kan begränsas av att den osäkerhet som 

föreligger. Med bakgrund av det menar respondent 3 att kommissionen bör avvakta för att se 

effekterna av det åttonde bolagsdirektivet som infördes 2006 innan det är aktuellt att genomföra 

ny lagstiftning. Det stämmer till en del överens med Humphrey et al. (2009) och den risken att de 

nya reglerna inte skiljer sig avsevärt från de gamla. 

Tillsynsmyndighetens oberoende som berörs i artikel 35 har uppmärksammats av samtliga 

respondenter och de är eniga att ett tydligt oberoende vid externa kvalitetskontroller är 

grundläggande och att dagens definition av oberoende är tillräcklig. Således förväntas inte artikel 

35 få någon inverkan på oberoendet då de nya reglerna ska tolkas nationellt och det är sannolikt 

att den rådande definitionen av oberoende kommer kvarstå. Christoffersson et al. (2002) menar i 

och med en ökad massmedial uppmärksamhet till följd av finanskrisen, ökar fokus på oberoendet 

där en diskussion avseende oberoende på sikt kan förstärka detsamma. 

Tidsintervallet för kontrollerna diskuteras i artikel 35 där de nya förslagen innebär att 

kontrollerna ska genomföras vart tredje år vilket innebär tätare kontroller på revisionen av 

finansiella bolag enligt respondent 1. Isaak & Kjörnsberg (2011) beskriver att de oberoende 

granskningarna som PCAOB började genomföra efter införandet av SOX ökade kvaliteten på 

revisionen i USA. Om en mer frekvent granskning avseende revisionen av finansiella bolag 

kommer medföra en ökad kvalitet är svårt att spekulera i, men en ökad frekvens i kontrollerna 

kan öka chansen att felaktigheter upptäcks i ett tidigare stadie. En annan konsekvens blir ett mer 

kontinuerligt arbete med revisionsbyråns interna kvalitetssäkringssystem vilket i förlängningen 

kan leda till ökad kvalitet. Enligt respondent 1 ges det idag alltid synpunkter vid en kontroll som 

är en bidragande faktor till den kontinuerliga utvecklingen av det interna 

kvalitetssäkringssystemet vilket i sin tur kan påverka kvaliteten positivt. Enligt respondent 1 har 

kontrollen av revisorer i USA efter SOX gått för långt där nyttan kan ifrågasättas i förhållande 

till de ökade kostnaderna enligt Zhang (2007). Samtidigt menar Goelzer (2007) att kvaliteten på 

revisionen har ökat till följd av noggrannare externa kvalitetskontroller och att därmed nyttan 

skulle överstiga kostnaden. Vad gäller den ökade omfattningen av kontroller på de finansiella 

bolagen återstår det att se effekten på kvaliteten och utformningen av tillsynen utifrån 

rekryteringsproblematiken. Det som står klart är att den externa kvalitetskontrollens utformning 

och hur ofta den ska genomföras ska bestämmas utifrån syftet att branschen löpande ska 

utvecklas i syfte att bibehålla revisionens kvalitet.  

Förväntningar avseende artikel 35 och den externa kvalitetskontrollen kan i likhet med 

artikel 19 och den interna kvalitetssäkringen påverkas av en tro om att inte kunna påverka 

kommissionens förslag. Då innebörden i artikel 35 inte direkt kommer påverka den enskilda 

revisorn kan motivationen att föra fram synpunkter begränsas. Således kan artikelns utfall enligt 
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(Jacobsen & Thorsvik, 2008) innebära en låg valens hos revisorer i allmänhet vilket kan förklara 

framförallt respondent 2:s inställning. Det är möjligt att respondent 1 värdesätter resultatet av 

artikel 35 högre vilket i sin tur förklarar dennes motsatta inställning. Osäkerhet kring om artikeln 

kommer införas eller generera några förändringar påverkar antagligen hur dokumentet 

värdesätts. Att inte engagera sig i artikeln idag skulle kunna, om artikeln införs, medföra 

förändringar som inte genomarbetade i den grad som de skulle kunna vara om genomtänkta 

synpunkter lämnats i förväg. Detta framhåller Respondent 3 som en stor risk med branschens 

allmänna passivitet, vilken också kan förklaras av att artikel 19 och 35 har en lägre valens för 

respondenterna än andra artiklar i revisionspaketet. Det är tydligt att respondent 3 är aktiv vilket 

kan bero på yrkesrollen och expertisen, vilket kan ge en känsla till att kunna påverka och en 

motivation till detta.  

5.3 Lagstiftning och självreglering 

Studien visar branschens vilja i att ha en gemensam plattform för branschen att stå på med 

enhetliga regler för hur revisorsyrket ska bedrivas. Därmed stämmer bilden överens med ett av 

de syften som lagstiftning har enligt Appasi & Atta (2010). Det finns inget som tyder på att de 

samstämmigt ser reglering via lagar som ineffektivt eller hämmande för det individuella 

tänkandet enligt det som Sinclair (1997) skildrar eller att det skulle riskera att revisorerna gick 

runt systemet enligt Berg & Petersson (2003). Respondent 1 välkomnar snarare förändringar 

efter kristider och att lagstiftarna har som ansvar att åtgärda det som är bristfälligt som branschen 

sedan får tillämpa. Respondent 3 avviker något från övriga i den mån att ett allt för detaljerat 

lagsystem kan verka hämmande med en risk att revisorn inte utnyttjar sin kompetens fullt ut för 

att istället förlita sig på checklistan. I en sådan situation kan kvaliteten på revisionen bli lidande 

till följd av att kompetensen, som en av de professionella egenskaper Sandin & Sadati (2005) 

berör som en grund för en kvalitetssäker revision, blir bristfällig. Revisorn kan därmed förbise 

fel i ett bolags finansiella rapportering enligt punkt 1 i den definition av kvalitet som Andersson 

(2007) gör. 

Respondenterna är eniga om att reglerna och därmed den lagstadgade revisionen behövs 

göras synligare, mer transparent, för allmänheten. Respondent 3 nämner framför allt branschens 

ansvar att förklara varför det är som det är för att ge allmänheten insyn i branschen i led att skapa 

förståelse. Ett av syftena med införandet av SOX var enligt Zhang (2007) att förhindra 

vilseledande information och genom det som respondenterna uttrycker som mer transparenta 

rapporter kan leda till att informationen blir tydligare. Det kan i sin tur underlätta och i slutändan 

leda till mer användbara rapporter för ekonomiska beslut. Antagandet av kommissionens förslag 

skulle kunna få en liknande effekt som införandet av SOX delvis syftade till. Tranström (2008) 

beskriver det som att intressenterna är tvungna att lita på informationen vilket medför en 

svårighet i att bedöma kvaliteten i rapporterna. Därmed kan mer transparens i revisionen 

underlätta för intressenterna att bedöma den presenterade informationen och kvaliteten på 

densamma. Transparens i rapporterna kan även vara ett steg i att revisionen ska fylla sitt 

informativa syfte enligt Deis & Giroux (1992) och att lagregleringen fyller sina syften i att på ett 

trovärdigt sätt presentera information samt tillgodose intressenters behov. Detta enligt Appasi & 
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Atta (2010) som ett syfte med lagstiftningen. Därav kan revisionen och lagregleringen fylla sin 

funktion och mer användbara rapporter kan återställa en del av det förtroende som revisorerna 

förlorade till följd av finanskrisen. Genom en ökad transparens kan effekten bli att revisorer 

signalerar avvikelser som de annars inte skulle ha gjort. Det kan leda till att intressenter 

upptäcker avvikande information i revisionsberättelsen som ligger till grund för deras 

beslutsfattande. Respondent 1 påpekar att revisorer i andra länder har möjlighet att lämna 

tilläggsupplysningar till revisionsberättelsen och att en liknande möjlighet att göra det i Sverige 

skulle uppskattas. Å andra sidan bör transparensen och att tillgodose intressenternas olika behov 

vägas mot kostnaden för att åstadkomma den nytta som avses. 

Avseende branschens förhållningssätt till lagstiftning finns ytterligare aspekter att beakta, 

till exempel när lagstiftningsförfarandet initieras. Här har respondenterna skilda uppfattningar 

om det förfarande som EU har bedrivit i och med grönboken och det förslagna revisionspaketet. 

Respondent 1 och 2 anser inte att förslagen kom för nära inpå finanskrisen utan de välkomnar att 

revisorns roll tas upp för diskussionen efter en kris. Diskussionen tog fart genom grönboken där 

respondent 3 till en början delade övriga respondenters åsikt, men när revisionspaketet 

presenterades utbyttes det mot ett ifrågasättande om förslagens samband och relevans. Zhang 

(2007) och Brännström (2011) menar att införandet av SOX i likhet med grönboken kom för 

hastigt efter en kristid och det delas därmed av respondent 3. Frågan är dock vad som är ett 

lämpligt tidsintervall att vänta innan lagstiftningsförfarandet bör påbörjas, det har nu fortlöpt 

närmare 5 år sedan finanskrisens utbrott och än är inget förslag antaget, vilket är en betydligt 

längre vänteperiod än vid införandet av SOX. Frågan blir huruvida regleringsförfarandet ska 

påbörjas så snart som möjligt efter kriser för att politiker eller branschen ska visa handlingskraft 

eller ska de avvakta och stegvis införa nya bestämmelser. En aspekt som är kontroversiell med 

tanke på de åsikter som erhållits från respondenterna och slutsatsen är att något behövde göras, 

men hur och när kommer diskuteras även vid framtida regleringar. 

En annan aspekt att beakta är reglers funktion som stöd eller begränsning där respondent 3 

anser att de visserligen ska fungera som ett stöd men att förslagen från kommissionen var för 

detaljstyrda och att det redan fanns tillräckliga lagar och ramverk inom branschen. Det åttonde 

bolagsdirektivet och revisionspaketet var lika på många punkter, vilket samstämmer med 

Humphrey et al. (2009) som beskriver att nya regleringar inte alltid innefattar något nytt för att 

angripa problem. Att respondenten samtidigt anser att regelverket behöver göras synligare för 

allmänheten betonar att det inte är omfattningen på regler som behöver utökas utan att branschen 

och lagstiftarna bör synliggöra den lagstadgade revisionen. Det kan även vara en konsekens av 

att förslagen kom för hastigt och att de därmed inte var genomarbetade. Frågan återkommer till 

vad som är en adekvat åtgärd och hur en sådan ska genomföras. 

Diskussionen ovan föranleder att branschen går mot att bli mer centralstyrd genom lagar i 

och med EU:s förfarande och att branschen får uppdraget att tillämpa lagarna. Sinclair (1997) 

beskriver att fokus under 90-talet gick mot att avreglera och att statens roll hade minskat. Till 

följd av de finansiella kriserna på 2000-talet har en ökad reglering medföljt kriserna i syfte att 

upprätthålla och stabilisera det finansiella systemet. Statens roll har därmed tilltagit. Det är en 
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ständig balansering mellan reglering och avreglering och förfarandet går ofta i cykler där 

avreglering i stark ekonomisk tillväxt följs av hårdare reglering vid sjunkande konjunktur.  

5.4 Sammanfattande analys 

Artikel 19 kan föranleda en inverkan på dokumentationen vid den interna kvalitetssäkringen och 

diskussionen har bestått av avvägningen mellan kvantitet och kvalitet samt kostnad mot nytta. 

Att öka omfattningen på dokumentationen kan vid en första anblick vara ett sätt för den revisor 

som utför kvalitetssäkringen att ge större insyn i arbetet i led att skapa förståelse för processen. 

Det bör ställas mot tidsaspekten och den arbetsbörda som den ökade dokumentationen kan 

innebära. Termen dubbelarbete är ständigt återkommande och kvalitetsbidraget anses bero på 

dokumentationens utformning. Dagens interna kvalitetssäkring verkar redan hålla hög kvalitet 

genom att artikel 19 inte skiljer sig mycket från den aktuella processen. Om den interna 

kvalitetssäkringen redan idag fyller sitt syfte i att kvalitetssäkra revisionen kan dokumentationen 

vara ytterligare en aspekt att beakta utan att för den skull leda till någon effekt på kvaliteten. För 

att återkoppla till lagstiftningsförfarandet och EU kan politikernas handlingskraft, och den 

förväntan på att de ska vidta åtgärder, leda till att lagstiftningen egentligen inte fyller sitt syfte. 

Om lagstiftningen inte är genomarbetad och missriktad, blir den nytta som ska åstadkommas 

förgäves.  

De externa kvalitetskontrollerna anses hålla generellt hög kvalitet och fokus kring de 

förändringar som artikel 35 förväntas medföra har varit delegeringsfrågan och 

rekryteringsproblematiken. RN, som den huvudsakliga tillsynsmyndigheten, förväntas i större 

utsträckning genomföra kontroller i egen regi i och frågan lyfts om rekryteringen till denna 

myndighet. En fråga som ytterligare accentueras i och med den mer frekventa kontrollen av 

finansiella bolag som artikel 35 förväntas föranleda. Svårighet att redan idag för revisionsbyråer 

att rekrytera personer med rätt kompetens visar en framtida problematik för RN själva att hitta 

personer med den efterfrågade kompetensen. Valensen och förväntan om de eventuella 

skillnaderna till följd av artikel 19 och 35 är avgörande för aktiviteten hos branschen i att 

påverka den slutliga utformningen. 

En harmonisering av regler inom EU i ett led på vägen till ett komplett internationellt 

regelverk anses enbart positivt. Detta kan främja den internationella företagsamheten och 

transparensen länder emellan. För den externa kvalitetskontrollen kan detta medföra en 

harmoniserad kontroll av revisionsbyråer, där alla byråer under ett gemensamt regelverk 

granskas på ett enhetligt sätt, vilket i sin tur kan öka användbarheten kring internationella 

bolagsrapporter. En allmän uppfattning är att en gemensam bas med regler för hur yrket ska 

bedrivas är en relevant väg att gå. Avvägningen här blir hur detaljerad regleringen ska vara. Att 

ha detaljerade lagar kan fylla ett av lagstiftningens syften att kunna tillämpas på enskilda 

individer och fall och att sanktioner ska kunna dömas ut. Å andra sidan kan det leda till att 

revisorn inte utnyttjar sin kompetens och inte värderar de enskilda situationerna. En avvägning är 

huruvida branschen behöver fler regler än vad de har i det nuvarande regelsystemet.  

Striktare regler kring revisionen i allmänhet bemöts med blandade känslor. Det anses 

kunna begränsa revisorn i sin yrkesutövning och riskerar att bidra till att revisorns kompetens 



43 
 

och kunskaper hamnar i bakgrunden. Andra ser reglerna som ett stöd i arbetet där reglerna 

stipulerar vad som ska genomföras och förenklar arbetet. Oavsett om regler anses som ett stöd 

eller begränsning finns en önskan om att göra de synligare för allmänheten, att tydligare visa dels 

hur revisorn arbetar och dels visa de nuvarande systemen som används för att säkerställa 

revisionens kvalitet. Följaktligen kan regleringen fylla ett av de syftena i att den presenterade 

informationen ska vara trovärdig och informativ och därmed utgöra en del i att skapa mer 

användbara finansiella rapporter. Genom att synliggöra de interna och externa 

kvalitetskontrollerna för allmänheten kan revisorsyrket bli mer transparent. Att visa allmänheten 

processen om hur en extern kvalitetskontroll går till kan medföra en effekt på kvalitet i och med 

att den blir mer transparent och att nuvarande externa kvalitetskontrollerna kan för lekmän vara 

svåra att tyda. Ökad insyn för allmänheten kan medföra att revisorer och inspektörer ökar 

dokumentation för att på så sätt förenkla och utöka informationen i årsredovisningarna och 

inspektionsdokumenten som i slutändan påverkar kvaliteten av revisionens slutprodukt.  
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6. Slutsats 

I denna avslutande del av uppsatsen presenteras uppsatsens slutsatser. Inledningsvis besvaras 

studiens frågor, därefter kommer en egen diskussion ta vid där slutsatserna diskuteras. 

Avslutningsvis ges förslag på fortsatt forskning inom området.  

6.1 Besvarandet av studiens frågeställningar 

I detta avsnitt besvaras studiens frågeställningar (a, b, c). För att förtydliga kommer frågorna 

inledningsvis att upprepas i anslutning till det stycke där de besvaras. Slutsatser som berör 

förväntansbegreppet och kvalitetsbegreppet kommer presenteras i anslutning till respektive 

frågeställning. Respondenterna kommer i detta avsnitt att benämnas branschen, då syftet med 

studien var att undersöka branschens förväntningar och respondenterna anses representera 

branschen.  

 

a) Hur inverkar artikel 19 på den interna kvalitetskontrollen? 

En slutsats som kan dras utifrån analysen av den insamlade datan är att artikel 19 i första hand 

kommer att medföra en ökad dokumentation av den interna kvalitetssäkringen och kraven 

beskrivs i artikeln tydligare än vad aktuella styrdokument gör angående hur dokumentationen ska 

gå till och vad den ska omfatta. Huruvida detta leder till en ökad kvalitet på revisionen går inte 

att fastställa, men det antyds kunna öka transparensen kring själva kvalitetssäkringen samt leda 

till att kvaliteten i själva dokumentationen ökar. I studien lyfts risken att den ökade omfattningen 

kan leda till omotiverad arbetsbörda för den som genomför kvalitetssäkringen. En förväntan om 

detta borde rimligtvis föranleda synpunkter från revisionsbranschen vilket det inte har gjort. 

Anledningen är troligtvis att de antingen räknar med att artikeln inte kommer antas och ignorerar 

den därför, eller förväntas inte ansträngningen resultera i någon förändring.  

 

b) Hur inverkar artikel 35 på den externa kvalitetskontrollen? 

Vad gäller bedömningskriterier förväntas inga anmärkningsvärda skillnader vid införandet av 

artikel 35 med hänsyn till nuvarande standard angående etik och oberoende, utformningen av 

byråernas egna kvalitetssäkringssystem etc., eftersom den redan har en central roll. Branschen 

upplever att den aktuella externa kvalitetskontrollen fungerar tillfredsställande och fyller sitt 

syfte och vad gäller tillsynsmyndighetens framtida utformning förväntas RN fortsätta som 

huvudkontrollant men med en framtida rekryteringsproblematik. Det finns två förklaringar till 

problematiken då RN för det första inte förväntas kunna delegera den del av de externa 

kontroller som de gör idag vilket skulle medföra högre arbetsbörda. För det andra då de mer 

svårreviderade finansiella bolagens förväntas bli kontrollerade allt mer frekvent. Avseende 

kvalitetsfrågan antyds det att de aktuella kvalitetskontrollerna idag håller hög kvalitet och att en 

allmän kvalitetseffekt förväntas utebli. Det kan dock tänkas att när det gäller revisionen av de 

finansiella bolagen att en mer frekvent tillsyn kan leda till att kvaliteten i revisionen kan öka på 

sikt.  

Då förändringar i den externa kvalitetskontrollen inte är något som direkt kommer påverka 

den stora massan av revisorer är det troligt att dessa inte motiveras till att ge synpunkter på 
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förslagen vilket delvis kan förklara tystnaden kring förslaget. De som troligtvis kommer 

påverkas i högre utsträckning är FAR, RN och de kontroller de utför. Frånvaron av kritik kring 

förslaget kan bero på osäkerhet kring dess framtida existens. 

 

c) Hur förhåller sig branschen till att reglering sker med hjälp av lagstiftning? 

Lagstiftningsförfarandet i allmänhet fyller enligt branschen syftet att skapa en gemensam bas för 

hur revisorsyrket ska bedrivas med hjälp av enhetliga regler. Branschen ställer sig positiv både 

till kommissionen som lagstiftare och till reglering med hjälp av lagar, men det råder skilda 

meningar om när i tiden ett förfarande ska inledas. Även om innehållet i revisionspaketet inte 

uppskattas av alla, instämmer de att paketet föranlett en värdefull diskussion om revisorns roll. 

Att kommissionen lagstiftar kan även medföra att reglerna blir mer synliga för allmänheten och 

kan således öka förståelsen för hur yrket bedrivs. Lagstiftningen kan också medföra en större 

tilltro och användbarhet av utländska bolagsrapporter till följd av att varje enskild revisionsbyrå 

vid revisionen måste följa de lagar som antas. En nackdel som beskrivs med lagstyrning inom 

yrket är risken att hämma revisorn i sin yrkesutövning vid ett mer omfattande regelverk. För att 

upprätthålla och garantera revisorns kompetens förespråkas i detta fall självreglering, där 

revisorn inte begränsas av lagar och kan självständigt värdera situationer denne ställs inför.  

6.2 Egen diskussion 

Med tanke på de resultat vi erhöll från de intervjuer som genomfördes kan det konstateras att 

lagstiftning är en adekvat åtgärd i att skapa regler för branschen att följa. Vi anser även att de är 

överens om att både de interna och externa kvalitetskontrollerna fungerar på ett bra sätt och att 

artiklarna förväntas innebära mindre skillnader avseende revisionens kvalitet. Diskussionen kring 

revisorn och dennes roll är antagligen det största bidraget till kvalitet som artiklarna kommer 

medföra. Att revisorns roll kommer upp för diskussion efter de finanskriser som har varit antyds 

vara positivt för den fortsatta utvecklingen i branschen i ett led att återställa förtroendet. En 

diskussion som branschen anser vara värdefull och som bidrar till att synliggöra processerna för 

allmänheten och till branschens utveckling. Branschen anser att mer transparenta arbetsprocesser 

kan medföra en kvalitetseffekt på kvalitetskontrollens dokumentation, dock kan det ifrågasättas 

om denna typ av transparens medför någon kvalitetspåverkan på revisionens slutprodukt. Det är 

även troligt att andra länder inom EU upplever större förändringar vad gäller den interna 

kvalitetssäkringen och den externa kvalitetskontrollen. Eftersom Sveriges kontroller idag 

fungerar tillfredsställande och artiklarna i stort sett överensstämmer med svensk praxis kan 

antagligen artiklarna ge ett större bidrag till kvalitet i andra länder. 

Det finns andra faktorer än de interna och externa kvalitetskontrollerna som påverkar 

revisionens kvalitet och om de i sig leder till ökad kvalitet kan andra faktorer göra att den totala 

kvalitetseffekten uteblir eller till och med blir negativ. Exempel på faktorer är 

organisationskulturen, revisorns kunskaper och färdigheter etc. Om vi dock endast beaktar den 

interna och externa kvalitetskontrollen och påverkan på kvalitet ter sig våra slutsatser rimliga.  
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6.3 Förslag till vidare forskning 

Efter att ha genomfört denna studie skulle det vara intressant att undersöka hur artiklarna faktiskt 

tillämpas när förslagen har antagits och därmed jämföra de förväntade skillnaderna med 

verkligheten. Ett annat förslag är att undersöka hur andra artiklar i revisionspaketet förväntas 

inverka på branschen. 
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Bilaga 1. Artikel 19, 35 och 40 i EU:s revisionspaket 
Följande artiklar är direkt hämtade och kopierade från dokumentet om Europeiska 

kommissionens förslag till Europaparlamentets och rådets förordning om särskilda krav 

avseende lagstadgad revision av företag av allmänt intresse, KOM (2011:779). Sidorna 40-41 

(artikel 19), 59-60 (artikel 35) & 63-65 (artikel 40).  

 

Artikel 19 Intern kvalitetssäkringskontroll 

1. Innan de revisionsberättelser som avses i artiklarna 22 och 23 utfärdas ska en intern 

kvalitetssäkringskontroll utföras för att bedöma om den lagstadgade revisorn eller den 

huvudansvariga revisorn på ett rimligt sätt har kommit fram till de utlåtanden och slutsatser som 

anges i utkastet till sådana revisionsberättelser. 

 

2. Den interna kvalitetssäkringskontrollen ska utföras av en person som ansvarar för sådana 

kontroller. En sådan person ska vara en lagstadgad revisor som inte deltar i utförandet av den 

lagstadgade revision som den interna kvalitetssäkringskontrollen avser. 

 

3. Vid granskningen av den interna kvalitetssäkringskontrollen ska den ansvariga 

personen åtminstone dokumentera följande: 

a) Muntlig och skriftlig information som lämnats av den lagstadgade revisorn eller den 

huvudansvariga revisorn för att styrka de huvudsakliga resultaten av de revisionsförfaranden som 

utförts samt de slutsatser som dragits av dessa resultat, vare sig den person som ansvarar för den 

interna kvalitetssäkringen begär detta eller inte. 

b) De reviderade årsredovisningarna. 

c) De huvudsakliga resultaten av de revisionsförfaranden som utförts och de slutsatser som 

dragits av dessa resultat. 

d) De utlåtanden som utfärdats av den lagstadgade revisorn eller den huvudansvariga revisorn 

enligt utkastet till de revisionsberättelser som avses i artiklarna 22 och 23. 

 

4. Under den interna kvalitetssäkringskontrollen ska åtminstone följande element bedömas: 

a) Om den lagstadgade revisorn eller revisionsbyrån är oberoende från den granskade enheten. 

b) Betydande hot som den lagstadgade revisorn eller den huvudansvariga revisorn har påvisat 

under utförandet av den lagstadgade revisionen och de åtgärder som har vidtagits för att på ett 

lämpligt sätt hantera dessa hot. 

c) Den lagstadgade revisorns eller revisionsbyråns slutledningar, särskilt rörande 

väsentlighetsprincipen och de betydande risker som avses i led b. 

d) Eventuella förfrågningar om råd från externa sakkunniga och genomförandet av sådana råd. 

e) Arten och omfattningen av korrigerade och okorrigerade felaktigheter i årsbokslutet som 

upptäcktes under utförandet av revisionen. 

f) De frågor som diskuteras med den granskade enhetens revisionskommitté, ledningsorgan 

och/eller kontrollorgan. 
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g) De frågor som diskuteras med behöriga myndigheter och, i förekommande fall, med andra 

tredje parter. 

h) Om de handlingar och uppgifter som valts från revisionshandlingarna på ett tillfredsställande 

sätt avspeglar uppfattningarna hos de anställda som deltar i revisionen, och om sådana dokument 

och uppgifter styrker den lagstadgade revisorns eller den huvudansvariga revisorns utlåtande i 

utkastet till de revisionsberättelser som avses i artiklarna 22 och 23. 

 

5. Den person som utför den interna kvalitetssäkringskontrollen ska diskutera resultaten av denna 

med den lagstadgade revisorn eller revisionsbyrån. De ska i sin tur fastställa det förfarande som 

ska följas i de fall där den person som ansvarar för kvalitetssäkringskontrollen och den 

lagstadgade revisorn eller revisionsbyrån inte är eniga om resultaten av 

kvalitetssäkringskontrollen. 

 

6. Den lagstadgade revisorn eller revisionsbyrån ska dokumentera resultaten av interna 

kvalitetssäkringskontroller tillsammans med de överväganden som ligger till grund för 

resultaten. 

 

Artikel 35 Utseende av behöriga myndigheter 

1. Varje medlemsstat ska utse en eller flera behöriga myndigheter som ska ansvara för utförandet 

av de uppgifter som föreskrivs i denna förordning och se till att bestämmelserna i förordningen 

tillämpas. 

Den behöriga myndighet som utses ska vara en av följande: 

a) Den behöriga myndighet som avses i artikel 24.1 i direktiv 2004/109/EG. 

b) Den behöriga myndighet som avses i artikel 24.4 h i direktiv 2004/109/EG. 

c) Den behöriga myndighet som avses i artikel 32 i direktiv 2006/43/EG. 

2. Genom undantag från punkt 1 får medlemsstaterna besluta att ansvaret för att se till att alla 

eller delar av bestämmelserna i avdelning III i denna förordning tillämpas i tillämpliga fall ska 

anförtros de behöriga myndigheter som avses i 

a) artikel 24.1 i direktiv 2004/109/EG, 

b) artikel 24.4 h i direktiv 2004/109/EG, 

c) artikel 40 i direktiv 2006/48/EG, 

d) artikel 30 i direktiv 2009/138/EG, 

e) artikel 20 i direktiv 2007/64/EG, 

f) artikel 3.1 i direktiv 2009/110/EG, 

g) artikel 48 i direktiv 2004/39/EG, 

h) artikel 97 i direktiv 2009/110/EG, 

i) artikel 44 i direktiv 2011/61/EU. 

Om fler än en behörig myndighet har utsetts i enlighet med punkterna 1 och 2, ska dessa 

myndigheter organiseras på ett sådant sätt att deras uppgifter är tydligt åtskilda. Punkterna 1, 2 

och 3 ska gälla utan att det påverkar medlemsstaternas möjlighet att inrätta separata rättsliga och 

administrativa förfaranden för utomeuropeiska territorier när den medlemsstaten ansvarar för 
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deras yttre förbindelser. De behöriga myndigheterna ska förses med tillräcklig personal med 

avseende på kapacitet och kompetens, och ska ha tillräckliga resurser för att kunna fullgöra de 

uppgifter de anförtros enligt denna förordning. Medlemsstaterna ska informera varandra, EBA, 

Eiopa och Esma i enlighet med de tillämpliga bestämmelserna i förordningarna (EU) nr 

1093/2010, (EU) nr 1094/2010 och (EU) nr 1095/2010, och ska informera kommissionen om 

vilka behöriga myndigheter som utsetts för denna förordning. Esma ska sammanställa och 

offentliggöra denna information. 

 

Artikel 40 kvalitetssäkring 

Kvalitetssäkring 

1. I denna artikel gäller följande definitioner: 

a) inspektioner: kvalitetssäkringskontroll av lagstadgade revisorer och revisionsbyråer, som leds 

av en inspektör och inte utgör en utredning i den mening som avses i artikel 41, 

b) inspektör: en kontrollant som uppfyller de krav som anges i punkt 3 a andra stycket i denna 

artikel, och är anställd hos en behörig myndighet, 

c) sakkunnig: en fysisk person som har särskild kunskap om finansmarknader, ekonomisk 

rapportering, revision eller andra områden som är relevanta för inspektioner, även yrkesrevisorer 

som utför lagstadgad revision. 

 

2. De behöriga myndigheter som avses i artikel 35.1 ska inrätta ett effektivt 

kvalitetssäkringssystem. 

Den behöriga myndigheten ska minst vart tredje år utföra en kvalitetssäkringskontroll av 

lagstadgade revisorer och revisionsbyråer som utför lagstadgad revision av företag av allmänt 

intresse. 

 

3. Den behöriga myndigheten ska vara ansvarig för kvalitetssäkringssystemet och ska organisera 

det på ett sådant sätt att det är oberoende i förhållande till de granskade lagstadgade revisorerna 

och revisionsbyråerna. Den behöriga myndigheten ska ha följande ansvar, som inte får delegeras 

till några sammanslutningar eller organ som är anknutna till redovisnings- eller revisionsyrket: 

a) Godkännande och ändringar av inspektionsmetoder, inklusive inspektion och 

uppföljningsmanualer, rapporteringsmetoder och program för regelbundna 

inspektioner. 

b) Godkännande och ändringar av inspektionsrapporter och uppföljningsrapporter. 

c) Godkännande och utseende av inspektörer för varje inspektion. Den behöriga myndigheten 

ska anslå tillräckliga resurser för kvalitetssäkringssystemet. 

 

4. Den behöriga myndigheten ska se till att lämpliga riktlinjer och förfaranden för personalens, 

inklusive inspektörernas, oberoende och objektivitet samt ledningen av inspektionssystemet 

införs. Den behöriga myndigheten ska uppfylla följande kriterier när den utser inspektörer: 

a) Inspektörerna ska ha lämplig yrkesutbildning och relevanta erfarenheter av lagstadgad 

revision och ekonomisk rapportering samt särskild utbildning i kvalitetssäkringskontroll. 
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b) Yrkesrevisorer som utför lagstadgad revision eller som är anställda eller på annat sätt knutna 

till en lagstadgad revisor eller en revisionsbyrå ska inte få arbeta som inspektörer. 

c) En person som varit partner till, anställd hos eller på annat sätt varit knuten till en lagstadgad 

revisor eller en revisionsbyrå ska inte få arbeta som inspektör i en inspektion av den lagstadgade 

revisorn eller den revisionsbyrån innan minst två år har förflutit sedan detta förhållande 

upphörde. 

d) Inspektörerna ska intyga att det inte föreligger en intressekonflikt mellan dem och den 

lagstadgade revisor eller den revisionsbyrå som ska inspekteras. Den behöriga myndigheten får 

anlita sakkunniga för utförandet av vissa inspektioner när antalet inspektörer vid myndigheten 

inte är tillräckligt. Den behöriga myndigheten får också bistås av sakkunniga när detta krävs för 

att en inspektion ska kunna utföras på lämpligt sätt. I sådana fall ska de behöriga myndigheterna 

och de sakkunniga uppfylla kraven i detta stycke. Sakkunniga ska vara oberoende från 

branschsammanslutningar och andra branschorgan. 

 

5. Inspektionerna ska omfatta 

a) en bedömning av utformningen av den lagstadgade revisorns eller revisionsbyråns interna 

kvalitetssäkringssystem, 

b) en bedömning av efterlevnaden av tillämpliga förfaranden och en granskning av 

revisionsberättelser om företag av allmänt intresse i syfte att kontrollera det interna 

kvalitetssäkringssystemets kvalitet, 

c) när det gäller de inspektionsresultat som avses i leden a och be i detta stycke, en bedömning 

av innehållet i den senaste rapporten om öppenhet och insyn som offentliggjorts av den 

lagstadgade revisorn eller revisionsbyrån i enlighet med artikel 27.  

 

En bedömning ska även göras av minst följande interna riktlinjer och förfaranden för 

internkontroll hos den lagstadgade revisorn eller revisionsbyrån: 

a) En lämplig bedömning av efterlevnaden av tillämpliga revisions- och 

kvalitetskontrollstandarder, krav på etik och oberoende, inklusive kraven i kapitel IV i direktiv 

2006/43/EG och artiklarna 5–10 i denna förordning samt den berörda medlemsstatens relevanta 

lagar och andra författningar. 

b) En bedömning av kvantiteten och kvaliteten av de resurser som lagts ned, inklusive en 

kontroll av efterlevnaden av de krav på fortbildning som anges i artikel 13 i direktiv 2006/43/EG. 

c) En bedömning av efterlevnaden av de krav på revisionsarvoden som fastställs i artikel 9. 

För bedömningen av efterlevnad ska ett betydande antal revisionshandlingar väljas ut på 

grundval av en analys av risken för ett olämpligt genomförande av lagstadgad revision. De 

behöriga myndigheterna ska också regelbundet granska de metoder som lagstadgade revisorer 

och revisionsbyråer använder för att utföra lagstadgad revision. Inspektionerna ska stå i 

proportion till omfattningen av och komplexiteten hos verksamheten för de granskade 

lagstadgade revisorerna och revisionsbyråerna. 
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6. Innan inspektionsrapporten slutförs ska de resultat och slutsatser från inspektionerna som 

rekommendationerna grundas på, inklusive resultaten och slutsatserna från rapporter om 

öppenhet och insyn, meddelas och diskuteras med den lagstadgade revisor eller den 

revisionsbyrå som granskats. De granskade lagstadgade revisorerna eller revisionsbyråerna ska 

följa upp rekommendationerna från inspektionerna inom en rimlig tidsperiod som fastställs av 

den behöriga myndigheten. Om rekommendationerna avser revisionsbyrån interna 

kvalitetssäkringssystem ska sådan tidsperiod inte överstiga tolv månader. 

 

7. Inspektionen ska leda till en rapport som ska innehålla de viktigaste slutsatserna från 

kontrollen av kvalitetssäkringssystemet. 
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Bilaga 2. Intervjuguide till intervju med respondent 1 
Presentera oss.  

Förklara vad uppsatsen handlar om och dess syfte. 

Är det ok att vi spelar in intervjun? 

Upplysa om att det är ok att avbryta när som helst. 

Vill du vara anonym? 

 

Inledande frågor 

Titel? Hur har karriären sett ut, universitet och arbetsplats? Kort om arbetsuppgifter? 

 

Dagens interna kvalitetskontroller 

Hur ser dagens riktlinjer och rutiner ut när det gäller den interna kvalitetskontrollen vid 

revision av bolag av allmänt intresse(riktlinjer inom firman, skillnader mellan firmor)? Är de 

tydliga? Har ni en strikt “mall” att gå efter eller har ni ett stort ansvar själva i att värdera 

situationer? Fyller kontrollen sin funktion, det vill säga leder den till att mindre fel begås? Hittas 

många felaktigheter? Vad händer rent praktiskt när fel upptäcks i granskningen? Finns det något 

du anser behöver förbättras eller utvecklas?  

 

Allmänt om införandet av revisionspaketet 

Hur väl känner du till det nya revisionspaketet från EU? Vad kan det få för allmänna följder tror 

du? Är det en relevant åtgärd? Hur ser du på tidsaspekten avseende de nya förslagen? (Kommer 

de för snabbt?) Finns det risk för att de nya reglerna kommer motarbetas om de införs (ex. försök 

att gå runt reglerna)? 

 

Artikel 19 + skillnader 

När det gäller artikel 19 om intern kvalitetssäkringskontroll. Vad anser du om huvuddragen i 

artikeln? Likheter och skillnader med hur det ser ut idag? Vilka effekter tror du att förslaget kan 

få avseende:  

- Kvalitet? 

 - Felaktigheter? 

 - Mer informativt? 

 - Angående “medvetenhet om att man kommer att bli granskad”? 

 - Annat? 

 

Vilka tror du blir “vinnare”/”förlorare” på att förslaget antas? (Kostnad vs nytta?) För mycket 

“onödigt” arbete för en revisor? Har du några andra synpunkter? 

 

Lagstiftning kontra självreglerat 

Självreglering kontra centraliserad reglering? Vad anser du är att föredra i denna situation? Vad 

ser du för respektive fördelar och nackdelar? Regler som begränsning eller stöd?  Självreglering - 
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individuellt utvecklande, värdera situationer själv? Allt för mycket självreglerat, konsekvenser? 

Inom vissa delar självreglerat och andra inte (ex. internkontrollen)? 

 

Lite kort om artikel 35 

Hur tycker du att tillsynen fungerar idag (FAR) gällande tid mellan kontrollerna, processen etc?  

(Vad är bra respektive mindre bra med den nuvarande kontrollen). Vet du om någon av de 

externa kontrollerna är “värre/hårdare” för dig som revisor än den andra (RN eller FAR)? Anser 

du att extern kontroll behövs? Hur väl känner du till Artikel 35? Kommer det innebära några 

förändringar för dig som revisor (arbetssätt, noggrannhet)?  

 

 

Avslutningsvis fråga om vi kan kontakta per telefon eller mail om vi undrar något mer. 

Fråga om han vill ta del av den färdiga uppsatsen. 

 

Tänk på: Titta på den du talar med. Korta frågor. Inga ledande frågor. Inga ledande begrepp!!! 

Var inte rädd för att det blir tyst. Låt respondenten ta sin tid. Avbryt aldrig respondenten.  
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Bilaga 3. Intervjuguide till intervju med respondent 2 
Presentera oss.  

Förklara vad uppsatsen handlar om och dess syfte. 

Är det ok att vi spelar in intervjun? 

Upplysa om att det är ok att avbryta när som helst. 

Vill du vara anonym? 

 

Inledande frågor 

Titel? Hur har karriären sett ut, universitet och arbetsplats? Specialområde? Kort om 

arbetsuppgifter? 

 

Del 1. Lars som revisor 

 

Hur väl känner du till det nya revisionspaketet från EU? Vad kan det få för allmänna följder tror 

du? Är det en relevant åtgärd? Hur ser du på tidsaspekten avseende de nya förslagen? (Kommer 

de för snabbt?) Finns det risk för att de nya reglerna kommer motarbetas om de införs (ex. försök 

att gå runt reglerna)? 

 

Dagens interna kvalitetskontroller 

Hur ser dagens riktlinjer och rutiner ut när det gäller den interna kvalitetskontrollen vid 

revision av bolag av allmänt intresse(riktlinjer inom firman, skillnader mellan firmor)? Är de 

tydliga? Har ni en strikt “mall” att gå efter eller har ni ett stort ansvar själva i att värdera 

situationer? Fyller kontrollen sin funktion, det vill säga leder den till att mindre fel begås? Hittas 

många felaktigheter? Vad händer rent praktiskt när fel upptäcks i granskningen? Finns det något 

du anser behöver förbättras eller utvecklas?  

 

Artikel 19 + skillnader 

När det gäller artikel 19 om intern kvalitetssäkringskontroll. Vad anser du om huvuddragen i 

artikeln? Likheter och skillnader med hur det ser ut idag? Vilka effekter tror du att förslaget kan 

få avseende:  

- Kvalitet? 

 - Felaktigheter? 

 - Mer informativt? 

 - Angående “medvetenhet om att man kommer att bli granskad”? 

 - Annat? 

 

Vilka tror du blir “vinnare”/”förlorare” på att förslaget antas? (Kostnad vs nytta?) För mycket 

“onödigt” arbete för en revisor? Har du några andra synpunkter? 

 

 

Lagstiftning kontra självreglerat 
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Självreglering kontra centraliserad reglering? Vad tycker du om att man går via EU? Vad anser 

du är att föredra i denna situation? Vad ser du för respektive fördelar och nackdelar? Regler som 

begränsning eller stöd?  Självreglering - individuellt utvecklande, värdera situationer själv? Allt 

för mycket självreglerat, konsekvenser? Inom vissa delar självreglerat och andra inte (ex. 

internkontrollen)? 

 

Lite kort om artikel 35 

Anser du att extern kontroll behövs? Hur väl känner du till Artikel 35? Kommer det innebära 

några förändringar/effekter för dig som revisor (arbetssätt, noggrannhet)?  

 

Del 2. Lars som kontrollant i kvalitetsnämnd 

 

Inledande frågor 

Arbetsuppgifter som kvalitetskontrollant? År på positionen? 

 

Dagens kontroller 

Hur tycker du att tillsynen fungerar idag? Tid mellan kontroller, processen etc.? Är RN:s och 

FAR:s kontroller jämbördiga? Hur skiljer de sig åt? Vilken funktion tycker du kontrollerna 

fyller? Finns det förbättringspotential i dagens kontroller? Vad i så fall skulle du vilja 

förändra/förbättra? Vilka fel är vanligast (process eller profession)? Åtgärder? 

 

Kring intern kvalitetskontroll hos revisionsbyråerna 

Hjälper den interna kontrollen till att öka kvaliteten på revisionen? På vilket sätt?   

 

Kring artikel 35 

Hur väl känner du till artikeln? Likheter och skillnader med hur det ser ut idag? Vilka effekter 

tror du att förslaget kan få på kvalitetskontrollen som FAR utför? Hur tror du branschen kommer 

att reagera? Kommer artikeln bidra till förbättringar? Hur tror du branschen kommer reagera?  

 

Framtiden (hänger ihop med artikel 35) 

Hur tror du framtiden kommer att se ut rörande den externa kontrollen? En eller flera  

tillsynsmyndigheter? Kan det vara fördelaktigt med en tillsynsmyndighet som är mer oberoende 

från branschen?   

 

Avslutningsvis fråga om vi kan kontakta per telefon eller mail om vi undrar något mer. 

 

Tänk på: Titta på den du talar med. Korta frågor. Inga ledande frågor. Inga ledande begrepp!!! 

Var inte rädd för att det blir tyst. Låt respondenten ta sin tid. Avbryt aldrig respondenten.  
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Bilaga 4. Intervjuguide till intervju med respondent 3 
Allmänt om revisionspaket 

Varför togs det fram? Har förslaget fått kritik, i vilken omfattning? (kostsamt etc.) Nytta vs 

kostnad? Vet du hur EU själva har mottagit kritiken (remissvar) och hur diskussionen har gått 

där? Är det en relevant åtgärd? Hur ser du på tidsaspekten avseende de nya förslagen? Finns det 

risk för att de nya reglerna kommer motarbetas om de införs (ex. försök att gå runt reglerna)? 

 

Diskussionen kring artikel 19 och 35 

Förslagen kring artikel 19 och 35 har diskuterats relativt lite i media, har du någon aning om 

varför?  

 

Oberoende kontrollorgan 

Vad tror du kommer hända med FAR som kontrollorgan? (Med tanke på helt oberoende 

tillsynsmyndighet, punkt 4b art. 40) Anlita sakkunniga, vad innebär det? Tror du det finns 

fördelar med att kontrollorganet är helt oberoende från branschen? 

 

Om FAR 

Vilka skyldigheter har revisorer som inte är anslutna till FAR att följa ex ISQC 1, ISA 220 osv? 

Hur ofta sker FAR:s kontrollerna idag? (Minst var sjätte år? var tredje år?) 

 

Artikel 19 

Hur anser ni på FAR att de interna kvalitetskontrollerna hos revisionsbyråerna fungerar idag? 

Fyller det syftet?  Vet du vilka motiven var bakom artikel 19? Hade man sett brister på dagens 

kontroller (finanskris?)? Vilka skillnader tror du förslaget kommer att leda till när det gäller den 

interna kvalitetskontrollen? Vad hoppas man ifrån EU:s sida att förslaget ska leda till? Vad tror 

Du själv som förespråkare för FAR om det? Vad tror Du att förslaget kan få för inverkan på 

kvalitet? Avseende , felaktigheter, att man gör någonting åt felaktigheter, “man vet att man 

kommer bli granskad” etc.  

 

Artikel 35 (kompletterat med artikel 40) 

Hur anser ni på FAR att den externa kontrollen fungerar idag? Ser du några brister i dagens 

kontroller? Förbättringspotential i kontrollerna? Hur har den externa kontrollen utvecklats? 

(specificera mera) Vilka fel uppkommer oftare än andra (processfel, professionsfel)?  

När det gäller artikeln vilka effekter tror du att förslaget kan få gentemot idag? Hur tror du 

branschen kommer reagera och hur har branschen reagerat hittills? Hur har ni på FAR tagit emot 

just den här artikeln?  
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Lagstiftning kontra självreglering 

Självreglering kontra centraliserad reglering? Branschen själv kontra EU eller nationell 

lagstiftare? Vad anser Du om det? Fördelar och nackdelar med respektive? Är det bra med 

förändringar? Behövs det i dagens läge? 

Regler som begränsning eller stöd?  Självreglering - individuellt utvecklande, värdera situationer 

själv?  

 

 

Avslutningsvis fråga om vi kan kontakta per telefon eller mail om vi undrar något mer. 

 

Tänk på: Titta på den du talar med. Korta frågor. Inga ledande frågor. Inga ledande begrepp!!! 

Var inte rädd för att det blir tyst. Låt respondenten ta sin tid. Avbryt aldrig respondenten.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


