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Sammanfattning 
 
 
Uppsatsens titel: Revision, en jämförelse mellan Iran och Sverige 
 
Seminariedatum: 2006-01-18 
 
Kurs:       FEK 582 Kandidatuppsats, Företagsekonomi, 10 p  
 
Förefattare:       Fatemeh Mirrezaei 
 
Handledare:       Erling Green, Carl-Michael Unger 
 
Nyckelord: Revision, revisor, inspektör, Iran, Sverige  
 
Syfte: Uppsatsens syfte är att beskriva och jämföra ett 

antal faktorer i revision mellan Iran och Sverige. 
 
Metod: I uppsatsen har den kvalitativa metoden med 

deduktiv ansatsen används. Datainsamling till 
empirin har skett genom en djupintervju och med 
hjälp av författarens egna erfarenheter.  

 
Teoretiska perspektiv: Litteraturen som används inom uppsatsen är främst 

hämtade genom att studera relevanta lagar samt 
normgivande organs hemsidor rörande revision i 
Iran och Sverige. 

 
Empiri: Studiens empiriska material består dels av 

primärdata som insamlats genom telefonintervju 
med en auktoriserad revisor dels av primärdata som 
baseras på författarens egna erfarenheter. 

 
Slutsatser: Den slutsats som man kan dra är att syftet med 

revisionen i Iran och Sverige är densamma avseende 
granskningen av företagets förvaltning och 
årsredovisningar. Den stora skillnaden är att 
revisionen i Sverige uppdateras kontinuerligt efter 
internationella standarder medan den geografiska 
läge och andra orsaker såsom krig och religion är 
viktiga faktorer som har påverkat revisions-
utvecklingen i Iran under senare år. Till sist kan 
man säga att det är mycket lättare för revisorer som 
kommer från Iran att anpassa sig i Sverige än 
tvärtom. 
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Abstract 
 
 
Title:  Audit in comparison between Iran and Sweden 
 
Seminar date: 2006-01-18 
 
Course: FEK 582, Bachelor thesis in business 

administration, 10 Swedish Credits (15 ECTS) 
 
Authors: Fatemeh Mirrezaei 
 
Advisors: Erling Green, Carl-Michael Unger 
 
Key words: Audit, auditor, inspector, Iran, Sweden 
 
Purpose: The essay's aim is to describe and to compare a 

number of factors affecting auditing, between Iran 
and Sweden. 

 
Methodology: In the essay, the qualitative method with the 

deductive approach is used through the survey. The 
collection of empirical has been achieved through 
an interview and the author's own experience. 

 
Theoretical perspectives:  The literature used within the essay is retrieved 

mainly from relevant written regulations and from 
normative organization homepages dealing with 
auditing in Iran and Sweden. 

 
Empirical foundation: The study's empirical material consists partly of 

primary information collected through a telephone 
interview with an authorized auditor, partly of 
information based on the author's own experiences. 

 
Conclusion: That conclusion you can draw is that the purpose 

with the auditing in Iran and Sweden is mainly the 
same concerning how they check companies 
administration and annual reports. The big 
difference is that auditing in Sweden is continuously 
following new international standards while the 
geographic situation and other reasons as wars and 
religion are important factors affecting the 
development of auditing development in Iran over 
time. Finally you could say that it is easier for 
auditors that come from Iran to adapt themselves to 
the Swedish business community than the opposite 
way around. 
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1 Inledning 
 
 
I det här kapitlet ger uppsatsen en introduktion av problemområdet och även 
uppsatsens syfte presenteras. Vidare definieras uppsatsens avgränsningar och 
målgruppen.     
 
 

1.1 Bakgrund 
 
Ordet revision har en lång historia bakom sig, dess historia går tillbaka flera tusen 
år. Den moderna revisionen uppkom i mitten av 1800-talet efter den industriella 
revolutionen. Ökningen av antalet företag och handel resulterade i att behovet av 
revisionen i samhället blev allt större.  
 
Uppkomsten av aktiebolag innebar så småningom ett behov av granskning och 
revision för att skydda externa intressenter. Detta för att rapporterna ska visa en 
rättvisande bild av bolagets verksamhet och skapa förtroende för bolagets 
information till intressenter såsom aktieägarna, anställda, myndigheter, 
skatteverket, kreditgivare, klienter osv. 
  
Det finns lagar och normer för revisorn vid granskning och kontroll av bolagets 
rapporter. Detta underlättar revisorns arbete och ökar förtroendet för revisorns 
granskning och rapportering. Samtidigt blev begrepp som revisorns kompetens, 
god revisionssed och god revisorssed viktiga.  
 
Enligt ABL skall revisorn granska bolagets årsredovisning och bokföring samt 
styrelsens och den verkställande direktörens förvaltning. Granskningen skall vara 
så ingående och omfattande som god revisionssed kräver. 
 
Efter att flera större ekonomiska brottsligheter och redovisningsskandaler sket 
runt om världen såsom Enron (2001), Cisco och Worldcom, blev revisorns roll 
såsom granskare viktigare och då kom ytterligare fokus på revisorns oberoende 
och revisorns anmälningsplikt. 
  
Arbetet med Revisorslagen i Sverige genomfördes i nära kontakt med den 
internationella utvecklingen inom EU och IFAC, och i motiveringen till 
Revisorslagen sägs att den svenska utvecklingen på det yrkesetiska området kan 
väntas påverkas av den internationella utvecklingen (Ref. 7).  
 
Revisionen i Iran förändrades helt efter den politiska omvälvningen i samband 
med den iranska revolutionen 1979. Det iranska ekonomiska systemet var 
kapitalistiskt före revolutionen. Fri marknad och stort privat ägande gjorde att 
staten intresse för att revidera, kontrollera och beskatta den privata sektorn var 
inte så stort på grund av statens stora inkomster av olja, gas, kaviar osv. Intresset 
för investering av utländska företag var stort på grund av det kapitaliska systemet, 
politiska stabilitet och mycket låga skattesatserna för utländska bolag. Intresset för 
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investeringar från västerländska företag såsom USA, Kanada, Japan, Tyskland, 
Frankrike, Storbritannien och Sverige för investering i Iran var mycket större än 
det från österländska företag såsom gamla Sovjetunion och Kina. Detta berodde 
på två olika orsaker, ena orsaken var relationer mellan till Iran och den andra 
orsaken var att Iran var försvarade USA:s  intressen i mellanöstern. De normer 
och rekommendationer som styrde revisionen anpassades efter USA:s ekonomiska 
regelverk. 
 
Det islamiska revolutionära budskapet till omvärlden var först att de ville avbryta 
relationer med västerländska länder särskild USA och Storbritannien. Å andra 
sidan kunde de inte även ha relationer med öststaterna på grund av den islamiska 
konflikten med kommunismen. Därför blev revolutionärernas slagord ”inte väst, 
inte öst, endast en islamisk republik”. När de islamiska revolutionärerna tog över 
makten i landet, fick den islamiska staten kontrollen över samtliga utländska 
investeringar. Anledningen var att de inhemska och utländska ägarna blev 
tvungna att lämna landet. 
 
 

1.2 Positionering 
 
De ömsesidiga relationerna mellan människor i olika samhällen organiseras av 
privata och publika sektorer som sedan bildar organisationer. Även om dessa 
organisations egenskaper och omfattning är resultatet av privata sektorn, publika 
sektorn, tradition, praxis och inverkan av deras policy, kan man inte bortse från 
organisationernas påverkan. Med utgångspunkt från detta kan man lätt dra 
slutsatsen att i allmänhet kommer en lag och dess tillämpning skilja sig beroende i 
vilken samhälle eller land man befinner sig. 
 
De diplomatiska förbindelserna mellan Iran och Sverige etablerades 1929 i 
samband med att ett vänskapstraktat hade ingåtts. 
Iran har varit en av de viktigaste utomeuropeiska marknader för Sverige. Många 
svenska företag har en lång historia i Iran. Efter revolutionen 1979 tog islamiska 
staten över samtliga svenska fabriker för produktion och sammansättning. Drygt 
90 svenska företag är representerade i Iran idag, varav de flesta genom iranska 
agenter (Ref. 20).  
 
Efter revolutionen i Iran 1979 flyttade ett stort antal väl utbildade personer till 
utomlands bl.a. till Sverige. En del av dessa personer som flyttat till Sverige var 
revisorer. Revisorerna hade utbildats i Iran och måste anpassa sig till de villkor 
som gällde i det nya landet. Vilka problem fick denna invandrade yrkesgrupp på 
grund av skillnaderna mellan deras ursprungliga kompetens och den kompetens 
som fordrades i Sverige.  
 
I denna uppsats har jag gått genom ett antal faktorer rörande revision och dess 
tillämpning i Iran och Sverige och jämfört dem sinsemellan och därefter 
analyserat de likheter och skillnader som fanns. 
För att uppnå uppsatsens syfte gick jag genom nedanstående faktorer: 
  

• Revisionens historiska utveckling i Iran och Sverige 
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• Revisorns kompetens och uppgifter i Iran och Sverige 
• Lagar som handlar om revision i Iran och Sverige 
• Normgivande organ inom revision i Iran och Sverige 
• Skulle det vara svårare för en svensk revisor att arbeta i Iran och vice versa  
 
 

1.3 Målgrupp 
 
Uppsatsen ska kunna användas av iranska revisorer som studerat i Iran och arbetar 
i Sverige eller tvärtom, men även svenska revisorer som har haft tillfälliga 
uppdrag i Iran, ska kunna ha glädje av denna rapport. 
 
Uppsatsen kan även användas av de företagare som har sitt moderbolag i det ena 
landet och sitt dotterbolag i det andra landet och har anställda i både länderna med 
olika bakgrund och olika kunskaper och erfarenheter. 
 
Uppsatsen kan också användas av dem som är intresserad att se likheter och 
skillnader i revision mellan Iran och Sverige.  
 
 

1.4 Syfte 
 
Uppsatsens syfte är att beskriva, jämföra och analysera ett antal faktorer som 
påverkar revisionens tillämpning i Iran och Sverige. 
 
 

1.5 Avgränsningar 
 
Jag har begränsat mig till att endast utreda och jämföra revisions utformning i Iran 
och Sverige. Tidsmässigt har jag begränsat mig till nutid men för att förstå det 
aktuella läget för revision enligt Cassel (Ref. 5), finns det också anledning att 
redogöra för revisionens historiska utveckling i de bägge länderna.  
Vidare har jag begränsat diskussionen till att behandla externrevision i aktiebolag 
i de båda länderna. 
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1.6 Disposition 
 
 
Nedan följer en kort presentation av uppsatsen: 
 
Kapitel 1 I det här kapitlet ger uppsatsen en introduktion kring problemet 

som har beskrivits och även uppsatsens syfte presenteras. Vidare 
definieras uppsatsens avgränsningar och målgruppen.      

     
Kapitel 2 I detta kapitel redogör jag hur jag använt vetenskapliga metoder för 

att behandla uppsatsens syfte. Vidare berättar jag om arbetets 
tillvägagångssätt och hur jag har gått till väga i empirin. 

  
Kapitel 3 I detta kapitel presenterar jag de gemensamma relevanta teorier om 

allmänna begrepp inom revision i Iran och Sverige som jag har 
använt för att nå uppsatsens syfte.  

 
Kapitel 4 I det här kapitlet beskriver jag revisionen i Sverige och de krav 

som finns för godkända och auktoriserade revisorer. Vidare 
beskriver jag lagar och normgivande organ inom revision i Sverige. 

  
Kapitel 5 I det här kapitlet ger jag en översikt bild av Irans historia och 

därefter beskriver jag revisionen i Iran och de krav som finns för 
auktorisation av revisorer. Vidare beskriver jag lagar och 
normgivande organ inom revision i Iran. 

 
Kapitel 6 I det här kapitlet redovisas den empiri som samlades in genom 

intervjuer och sekundär information som artiklar och seminarier. 
Vidare redovisas också mina egna erfarenheter inom detta område.  

 
Kapitel 7 Här analyserar jag de insamlade informationer och tar fram likheter 

och skillnader inom revision mellan Iran och Sverige och även 
beskriver jag revisorns arbete mellan dem länder.  

 
Kapitel 8 I detta avslutande kapitel presenterar jag de slutsatser som jag har 

kommit fram från analysen. Även diskuteras om något förslag till 
fortsatta forskning. 
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2 Metod 
 
 
I detta kapitel redogör jag hur jag använt vetenskapliga metoder för att uppnå 
uppsatsens syfte. Vidare berättar jag om arbetets tillvägagångssätt och hur jag 
har gått till väga i empirin. 
 
 

2.1 Val av ämne 
 
Jag har studerat och arbetat inom redovisning i många år i mitt hemland Iran. När 
jag kom till Sverige började jag att komplettera mina kunskaper kring revision och 
redovisning. Jag började läsa juridik och kandidatkursen i redovisning, och märkte 
att det finns mycket gemensamt i kunskaperna inom revision mellan Sverige och 
Iran, vilket med förde att jag blev intresserad att arbeta som revisor i Sverige. 
 
För att komma igång läste jag den kända tidskriften Balans. Jag upptäckte att 
revisorns roll fortfarande är debatterad. Jag insåg att ämnet revision är relevant 
med mina studier och intressen och bestämde mig för att skriva om revisionen i 
Iran och Sverige för att utreda vilka anpassningar som vore nödvändiga för att 
kunna arbeta som revisor i Sverige.  
 
 

2.2 Alternativa metoder  
 

2.2.1 Kvalitativ och kvantitativ forskning 
 
För att skriva en uppsats kan man använda av både kvalitativ och kvantitativ 
metoden som passar bäst den valda ämne för att kunna samla in data samt 
analysera och tolka den samlade data.  
 
Enligt Bryman och Bell (Ref. 4, s. 40), kvalitativa och kvantitativa 
undersökningar står för olika forskningsstrategier och skillnader emellan dem 
gäller vilken roll teorin spelar och vilken kunskapssyn de rymmer. Den 
kvantitativa metoden baseras på deduktiv ansatsen genom prövning av teorier 
medan i den kvalitativa metoden använder man mest av induktiv ansatsen för att 
generera teorier. Det finns även exemplar på undersökningar som använt 
kvalitativa metoden med deduktivt synsätt för att pröva teorier. 
 
Enligt Andersen (Ref. 1, s. 31), i den kvantitativa metoden använder man mest av 
statistik, matematik och aritmetiska formler för att beskriva hur saker är medan i 
den kvalitativa metoden man kan skapa en djupare förståelse genom olika typer av 
datainsamling och vid denna metod använder man sig bara i liten utsträckning av 
statistik, matematik och siffror. 
 



 12

Det finns fördelar och nackdelar med användande av både metoder. T.ex. man 
använder mest av enkäter i kvantitativa metoden och fördelen med detta är att man 
kan spara mycket tid. Även enkäter är mycket billigare jämfört med personliga 
intervjuer som man använder i den kvalitativa metoden. Nackdelen med enkäter är 
att man inte kan ställa öppna frågor till respondenter medan i djup intervju man 
kan få ytterligare informationer med öppna frågor. En ytterligare fördel med 
enkäter är att man kan snabbare komma fram till svaret i jämfört med djupa 
intervjuer (Ref. 4). 
 
Jag har använt mig av den kvalitativa metoden som jag tycker att det är mest 
relevanta för att samla in data och göra telefonintervjuer samt vid slutsats och 
analysen. Den kvalitativa metoden passar bäst för att uppnå uppsatsens syfte 
eftersom jag har jämfört likheter och skillnader inom revision mellan Iran och 
Sverige genom uttryck och ord. Jag har inte använt mig av kvantitativa data vid 
jämförelsen av skillnader och likheter i revision och revisorns kompetens mellan 
länderna. Jag har inte jämfört några årsredovisningar och rapporter med hjälp av 
siffror och diagram. 
 
 

2.2.2 Induktiv och deduktiv ansats 
 
Det finns två tillvägagångssätt att dra vetenskapliga slutsatser och man kan kalla 
den ena för deduktion, bevisföringens väg, och den andra för induktion, 
upptäcktens väg. 
 
Deduktiva slutsatser är när man utifrån generella principer drar slutsatser om 
enskilda händelser. Om man exempelvis utgår från teorier om organisationers 
strukturer för att säga något om strukturen hos en eller flera konkreta 
organisationer, så har vi genomfört en deduktion (Ref. 1). 
 
Induktion är när vi utifrån en enskild händelse sluter oss till en princip eller en 
generell lagbundenhet. Här utgår vi alltså från empiri för att sluta oss till generell 
kunskap om teorin (Ref. 1).  
 
 
Jag har använt mig av deduktiva sättet för att tillgodose mitt syfte. Först måste jag 
få kunskap om ämnet och gå igenom relevanta teorier för att förstå och kunna 
hantera projektet. Jag läste böcker, tidskrifter, lagar och rekommendationer samt 
använde relevanta webbsidor från Internet. Sen jämförde jag teorin med praktiken 
genom att samlade informationen via telefonintervjuer, för att se om teorin 
stämmer med praktiken. Sen analyserade jag resultatet för att se om det finns 
skillnader mellan teorier och praktiken angående revision och revisorns uppgifter i 
Iran och Sverige. 
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2.3 Tillvägagångssätt 
 
Enligt Andersen (Ref. 1) metod är ett systematiskt sätt att undersöka verkligheten 
på. Han menar vidare att mer generellt är metod läran om de tillvägagångssätt som 
vi kan använda oss av när vi ska samla in, bearbeta och sammanfatta upplysningar 
så att resultatet blir kunskap. 
 
Jag har använt mig av elektroniska källor för att samla information om revision i 
Iran samt gjorde en telefonintervju för att kunna jämföra teori med praktik. I 
Sverige har jag inte utfört några intervjuer, istället har jag använt mig av befintliga 
artiklar och andra källor. 
 
 

2.3.1 Datainsamlingsmetoder 
 
Det finns två olika typer av data som man kan samla in, primär och sekundär data. 
Enlig Andersen (Ref. 1) de primärdata betyder den data som produceras av 
undersökaren själv och det sekundärdata betyder den data som produceras av 
andra. 
 
Jag har använt mig av primärdata genom intervjuer och sökte information i form 
av sekundärdata. 
 
Jag har även använt mig av sekundäranalysen på grund av dess följande fördelar: 
Sparande av tid och pengar genom en möjlighet att få tillgång till kvalitativt sett 
bra data och slippa dem kostnader som skulle krävas om man skulle göra hela 
studien på egen hand. Det mest data som man använder i sekundäranalysen har 
hög kvalitet. Man har mer tid för att analysera insamlade data (Ref. 4).   
 
Jag började med att läsa några uppsatser som behandlade samma ämnesområde 
för att kunna komma igång och började sedan med studera aktiebolagslagen, 
Revisionslagen och Revisorslagen och annan relevant litteratur för min studie. 
 
För att hitta relevant information i böcker och tidskrifter, använde jag mig av 
Lunds universitets databas Lovisa. Vidare använde jag mig av Internet och 
statsbibliotekets databas i Lund. Jag studerade även annan relevant litteratur samt 
kurslitteratur.  
 
För att samla information om revision i Iran, var jag enbart hänvisad till 
elektroniska källor i Internet eftersom jag inte hade tillgång till iranska böcker och 
tidskrifter osv. För att samla in data från iranska webbsidor använde jag den 
iranska sökmotor, Parseek (Ref. 16).  
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2.3.2 Telefonintervju  
 
Jag valde att göra telefonintervju i Iran och ingen intervju i Sverige eftersom det 
fanns många redan publicerade källor om revision i Sverige. Jag använde 
telefonintervju dels för att samla information om revision i Iran dels för att 
bekräfta korrektheten av de informationer som samlades in via iranska webbsidor 
som var både begränsad och i vissa tillfällen inte uppdaterad. 
För att kunna jämföra revisorsrollen i praktiken använde jag mig av artiklar och 
seminarier som behandlade ämnet i båda länderna.     
 
Jag ville gärna göra personliga intervjuer i Iran istället telefonintervju men jag 
hade inget tillfälle att göra den på grund av det långa avstånd och den dyra resan.  
Även telefonintervjun blev tidsmässigt begränsad på grund av dyra 
telefonkostnader. 
Nackdelen med telefonintervju är att intervjuare ingår i en dialog med 
respondenten utan att se varandra då intervjuaren inte kan utnyttja svarspersonens 
ansiktsuttryck för att avläsa om denne missförstått en fråga (Ref. 1, s.173). Med 
hänsyn av detta har jag ställt mina frågor med relevanta exempel för att få rätt 
svar.   
 
 

2.3.3 Val av respondent 
 
Som respondent för min telefonintervju valde jag en auktoriserad revisor i Iran. 
Han är medlem i Iranska Offentliga Auktoriserade Revisorer och arbetar i Iranska 
Revisions Organisationen. Han arbetade som auktoriserad revisor i både små och 
stora revisionsbyråer innan och efter revolutionen. Efter att Iranska Revisions 
Organisation inrättades, blev han anställd i organisationen och var en 
nyckelperson för att utveckla standarder inom revision och redovisning. 
 
 

2.4 Källkritik 
 

2.4.1 Validitet och Reliabilitet i Iran 
 
Informationsbegränsningar som finns i de iranska webbsidorna kan ha både 
fördelar och nackdelar. Fördelen är att informationen som finns har hög validitet 
och reliabilitet eftersom det finns lagar och kontroller av de data som läggs in på 
Internet. Nackdelen är att informationen är begränsad och inte alltid är tillgänglig 
även om den uppdateras ofta. 
Att utöka antalet webbsidor skulle inte förbättra reliabiliteten eftersom dom skulle 
ge samma svar.  
 
På grund av de ständiga politiska och andra förändringarna i Iran, så kommer 
liknande framtida forskningar ger olika resultat. 
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2.4.2 Validitet och Reliabilitet i Sverige 
 
På grund av det obegränsade antalet webbsidor i Sverige man måste vara 
noggrann med urvalet av webbsidor som innehåller information inom ämnen. 
Därför försökte jag välja de webbsidor som är kända t.ex. när jag skulle skaffa 
information om FAR eller RN, använde jag deras egna hemsidor. Detta leder till 
högre validitet och reliabilitet på informationen.   
 
Reliabiliteten av information på Internet är olika beroende på hur trovärdig en 
hemsida är. Om jag skulle utöka min undersökning genom att skaffa fram 
ytterligare information på andra webbsidor skulle det inte ändra mycket på 
reliabiliteten eftersom de flesta trovärdiga webbsidor inte skulle ändra innehållet i 
informationen. 
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3 Gemensamma begrepp inom revision i 
Iran och Sverige  

 
 
I detta kapitel presenterar jag de gemensamma relevanta teorier om allmänna 
begrepp inom revision i Iran och Sverige som jag har använt för att nå uppsatsens 
syfte. Även anges revisionsbyråer inom dessa länder. 
 
 

3.1 Allmänna begrepp inom revision 
 
Här nedan beskriver jag några allmänna begrepp inom revision som jag har använt 
i uppsatsen.   
 

3.1.1 Revision 
 
Revision innebär att granska och bedöma verksamheten i ett företag. 
Granskningen måste göras av en oberoende person som inte har något förhållande 
till det företaget som ska granskas. Detta för att granskningen ska visa en 
rättvisande bild av företagets verksamhet samt göra att informationen bli relevant 
och ha hög reliabilitet. 
 
För att granskningen ska visa en rättvisande bild av verksamheten i ett företag, 
måste revisionen bestå av hela verksamheten dvs. både redovisningsrevision och 
förvaltningsrevision.  
 
Redovisningsrevision innebär granskning och bedömning av företagets 
räkenskaper, dvs. bokföring, årsredovisning, balansräkning, bokslut etc. Genom 
redovisningsrevision, visar revisorn att räkenskaperna är förda enligt god 
redovisningssed och lagstiftning, och informationen i årsredovisningen stämmer 
överens med räkenskaperna (Ref. 8). 
 
Förvaltningsrevision innebär granskning av styrelsens och VD:ns förvaltning. 
Revisorn kontrollerar att styrelsen och VD:n har skött sin förvaltning på ett riktigt 
sätt som stämmer överens med stadgar och lagstiftning. Granskningen görs bland 
annat genom avtal, styrelseprotokoll, budgetar, periodbokslut och delårsrapporter 
(Ref. 8). 
 
 

3.1.2 God revisionssed 
 
Det finns regler i aktiebolagslagen, lagen om ekonomiska föreningar och 
stiftelselagen att revisorer ska göra sin granskning av företagets årsredovisning 
och räkenskaper samt styrelsens och VD:ns förvaltning enligt god revisionssed. 



 17

 
God revisionssed är principer som revisorerna har i sitt arbete som utvecklas 
successivt av revisorerna själva och som handlar om deras erfarenhet, kunskap, 
noggrannhet, omdöme och samvete. 
FAR är normgivande för vad som ska anses utgöra god revisionssed. Detta gör de 
genom att översätta och bearbeta nationella revisionsstandarder i Sverige (Ref. 7). 
 
IRO är normgivande organ inom redovisning och revision i Iran. Bestämmelser 
om god revisionssed finns i IRO:s stadga och hemsida. 
 
  

3.1.3 Revisionsberättelse 
  
Efter att revisorn gjort sin granskning av företagets räkenskaper och förvaltning, 
skriver denne sin bedömning i en revisionsberättelse för varje år. 
Revisionsberättelsen måste lämnas till styrelsen senast två veckor före ordinarie 
bolagsstämman. Om företag som granskas är moderbolag, ska revisorn dessutom 
avge en koncernrevisionsberättelse som gäller hela koncernen. 
 
Revisionsberättelsen är offentlig och ska bekräfta att informationen som finns i 
årsredovisningen är trovärdig och den bör innehålla nedanstående punkter (Ref. 8 
och Ref.6): 
 

• ett uttalande om att årsredovisning gjorts enligt normer, principer, god 
redovisningssed och lagstiftning. Den ska omfatta om årsredovisningen 
visar en rättvisande bild av företagets räkenskaper 

• ett uttalande om fastställande av resultaträkning, balansräkning och 
förvaltningsberättelse 

• en disposition av resultatet 
• de informationer som revisorn tagit reda på genom sin 

förvaltningsgranskning som visar om styrelsen eller någon styrelseledamot 
är skadeståndsskyldig mot företaget  

• ansvarsfrihet för styrelseledamöter och VD 
• eventuell anmärkning om företaget brutit mot någon lag  
 

Revisionsberättelsen kan utformas i två former, ren eller oren. Om det finns några 
väsentliga anmärkningar i revisionsberättelsen, är det en oren revisionsberättelse 
och revisorn ska skicka en kopia av den till skattemyndigheterna och om det inte 
finns några anmärkningar, är det en ren revisionsberättelse. 
 
 

3.1.4 God revisorssed 
 
God revisorssed är etiska normer för revisorer om hur de ska uppträda i sin 
yrkesroll. Enligt Revisorslagen 3 § 4 stycket, har RN ansvar för att utveckla god 
revisorssed och god revisionssed i Sverige. 
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”RN skall dock genom föreskrifter, uttalanden och beslut i enskilda ärenden 
ansvara för att normeringen utvecklas på ett lämpligt sätt. RN får härigenom 
ett tolkningsföreträde vad gäller den goda sedens innehåll. Ytterst bestäms 
innehållet i god revisorssed och god revisionssed av domstolarna.” (Ref. 17) 

 
Det är FAR som formulera etikregler i Sverige eftersom lagen hänvisar till god 
revisorssed. 
 
FAR:s nio etikregler är nedanstående: 
 
Regel 1 Yrkesmässigt uppträdande 
Regel 2 Oberoende 
Regel 3 Oförnlig verksamhet 
Regel 4 Yrkesutövningen 
Regel 5 Tystnadsplikt 
Regel 6 Förhållandet till kollegor  
Regel 7 Publicitet och reklam 
Regel 8 Arvodesdebitering 
Regel 9 Vidareutbildning 
(Ref. 2, s.114) 
 
IRO är normgivande organ inom redovisning och revision i Iran. Bestämmelser 
om god revisorssed finns i IRO:s stadga och hemsida. 
 
 

3.1.5 Revisionsbolag i Sverige 
 
Regler om revisionsverksamhet och registrering av revisionsbolag finns i 
Revisorslagen 10-15 § §. Enligt dessa regler, kan revisionsbolag vara ett 
handelsbolag eller ett aktiebolag som blir registrerat för att driva 
revisionsverksamhet. Enligt bestämmelserna i dessa bolag får inte bedrivas 
verksamheter som inte har naturligt samband med revisionsverksamhet. Bolaget 
får inte heller inneha andelar i andra företag än revisionsföretag eller sådana 
företag som är i konkurs eller likvidation. Bolaget måste ägas revisorer och 
bolagets styrelse och VD måste vara också revisorer.   
 
Om revisionsbolaget är ett handelsbolag måste samtliga bolagsmän vara godkända 
eller auktoriserade revisorer. Om revisionsbolaget är ett aktiebolag måste minst 
tre fjärdedelar av styrelseledamöterna vara godkända eller auktoriserade revisorer. 
  
 

3.1.6 Iranska revisionsbyråer 
 
Revisionsbyrå är en form av bolag som utför revisions tjänster, lagliga 
granskningar och andra speciella och professionella tjänster enligt IOAR:s 
stadgar. För att bilda en revisionsbyrå behövs minst tre auktoriserade revisorer 
utifrån följande krav: 
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• Enligt bestämmelsen måste revisionsbyrån registreras som förmånlig och 
ickekommersiell företag efter utfärdandet av tillstånd från IOAR 

• Uttrycken ”revisionsbyrå” och ”auktoriserade revisorer” måste medföljas i 
revisionsbyråns namn 

• Partner i revisionsbyrån får arbeta heltid endast på sin byrå 
• Parterna i revisionsbyrån är solidariskt ansvariga gentemot tredje man 

 
Om revisorn, när han slutfört sitt uppdrag, uppsåtligen eller av oaktsamhet skadar 
företaget, skall han ersätta skadan. Om revisionsbyråns tillgångar inte räcker till 
ersättningen, är delägarna betalningsskyldiga. 
 
(Ref. 13) 
 
 

3.2 Allmänna begrepp inom revisorns plikter  
 
Här nedan beskriver jag några allmänna etiska regler som revisorer måste förhålla 
sig till.   
 

3.2.1 Revisorns oberoende 
 
Oberoendeprincipen för revisorer innebär att revisorn som granskar företaget 
måste vara oberoende och inte ha något förhållande till företaget och dess 
intressenter.  
Revisorn måste vara objektiv samt självständig och göra granskningen och 
bedömningen opartisk. Det innebär att revisorn inte kan vara anställd inom 
företaget eller vara medlem i företagsledningen. Revisorn får inte vara närstående 
till någon i företaget eller vara förmånstagare i företaget som han eller hon 
reviderar. Om revisorn ha något intresse eller förhållande till företaget, kan detta 
påverka hans eller hennes uttalande. Företagets intressenter känner förtroende för 
en revisor som är oberoende i förhållande till företaget (Ref. 6).  
 
Efter att det har hänt mycket skandaler inom näringslivet blev revisorns 
oberoende mycket debatterat.    
Det finns regler i aktiebolagslagen, Revisionslagen och Revisorslagen om 
revisorns oberoende t.ex. enligt ABL får den som inte är oberoende av företaget 
inte vara revisor. 
 
 

3.2.2 Revisorns upplysningsplikt 
 
Enligt 10 kapitel ABL är upplysningsplikten tvingande för revisorer och har ingen 
koppling till något skaderekvisit. Detta innebär att revisorn är skyldig att till 
bolagsstämman lämna alla upplysningar som bolagsstämman begär men den får 
inte vara till väsentlig skada för bolaget.  
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Revisorn får i revisionsberättelsen lämna de informationer som han eller hon 
anser att tredje man bör få kännedom om. Detta är ingen upplysningsplikt och 
med hänsyn till tystnadsplikt eller skadeståndsansvar får vägas vad en sådan 
information kan lända bolaget till förfång (Ref. 18). 
 
Vidare om det finns uppgifter i årsredovisning som är betydelsefulla för företagets 
intressenter, skall revisorn hänvisa till uppgifterna.  
Ibland är revisorn skyldig att lämna upplysningar om företagets angelägenheter 
som behövs till någon som t.ex. en ny revisor, en medrevisor, en 
konkursförvaltare eller Riksrevisionen. 
 
Information om revisorns upplysningsplikt mot myndigheten finns i uttalande från 
FAR:s regelkommitté om ”Skyldighet för revisor att lämna upplysningar eller 
tillhandahålla handlingar på begäran av myndighet” (Ref. 6). 
 
 

3.2.3 Revisorns tystnadsplikt 
 
Revisorns tystnadsplikt innebär att revisorn inte får lämna de upplysningar om 
företagets angelägenheter som han får kännedom om genom sin granskning, till 
någon som inte har rätt att få kännedom om detta om det kan skada företaget. 
 
Tystnadsplikten är grundläggande för revisorn för att klienten skall känna 
förtroende för honom. Enligt lag om att revisorn ska utföra lagstadgad revision 
har han rätt till all information om företaget som behövs för granskningen men 
däremot har han tystnadsplikt. Tystnadsplikten gäller även efter att uppdraget har 
upphört. Revisorn har skadeståndsansvar om han av någon anledning åsidosätter 
sin tystnadsplikt. Han kan även dömas för brott mot tystnadsplikten till böter eller 
fängelse. 
 
Ibland är revisorn skyldig att lämna information som han eller hon får kännedom 
om genom sin granskning av företaget. Detta har redan nämnts ovan i revisorns 
upplysningsplikt.  
 
Enligt Artsberg (Ref. 2, s.115) måste revisorn först tänka på att bolaget inte skall 
skadas. Han måste sätta tystnadsplikten framför upplysningsplikten även 
gentemot myndigheten när den inte har laglig rätt att kräva upplysningar av 
revisorn. 
 
Enligt lag är tystnadsplikten begränsad i förhållande till enskild aktieägare och 
utomstående personer. Detta kan betyda att tystnadsplikten inte gäller i 
förhållande till bolagsstämma (Ref. 18). 
 
Regler om tystnadsplikten finns i FAR:s yrkesetiska regler samt i IFAC:s etiska 
regler i FAR:s samlingsvolym del II.  
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3.2.4 Revisorns anmälningsplikt 
 
Revisorns anmälningsplikt innebär att en revisor måste vidta de åtgärder som 
finns i lagen om anmälning av brott om han i sitt arbete misstänker att något 
berott begåtts från styrelsens eller VD:ns sida. Först skall revisorn underrätta 
styrelsen så att den kan vidta skadeförebyggande åtgärder. Senast två veckor efter 
detta skall revisorn avgå från sitt uppdrag. När revisorn gör anmälan måste han 
redogöra för misstanken till åklagaren och ange de omständigheter som 
misstanken grundas på (Ref. 6). 
 
Bestämmelser om revisorns åtgärder vid misstanke om brott finns i FAR:s 
rekommendationer och har gällt sedan 1 januari 1999, för att skydda bolagets 
intressenter. 
 
 

3.2.5 Revisorns skadeståndsansvar 
 
Om revisorn uppsåtligen eller av oaktsamhet skadar företaget genom sitt uppdrag 
skall han ersätta skadan även om skadan frambringades av revisorns medhjälpare, 
enligt Revisionslagen.  
 
Två slag av misstag kan framför allt komma fram från revisorns sida när han 
anmäler misstanke om brott. Dels kan anmälan av ett misstänkt brott senare visa 
sig inte vara ett brott. Dels kan revisorn avstå från att anmäla en misstanke om 
brott från styrelsens och VD:ns sida. Om revisorn skadar bolaget eller någon 
annan genom sin anmälan skall han ersätta skadan endast om han har lämnat 
felaktiga uppgifter till åklagaren trots att han har haft skälig anledning att anta att 
uppgifterna var oriktiga. Revisorn är inte skadeståndsskyldig när han avstår från 
att anmäla misstanke om brott till åklagare (Ref. 6, s.552). 
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4 Revision i Sverige 
 
 
I det här kapitlet beskriver jag revisionen i Sverige och de krav som finns för 
godkända och auktoriserade revisorer. Vidare beskriver jag lagar och 
normgivande organ inom revision i Sverige. 
 
 

4.1 Revisionens historiska utveckling 
 
I svensk historia finns exempel på revisionsansatsen så tidigt som under 1600-
talet inom både privata och statliga verksamheten. Från denna tid fanns personer 
med särskilt förtroende i näringslivet som hade kunskaper inom räkenskaper.   
Det Svenska Revisorsamfundet (SRS) bildades 1899 och då började revisorerna 
att få en anledning att börja organisera sig. Först började aktiebolagslagen ställa 
krav på revision. Revisorsföreningen ställde krav av olika typer, krav på kunskap 
och personens karaktär. Som person skulle man vara ärlig och respektabel och 
man skulle ha grundläggande kunskaper inom revision. 
Den första skolan som planerade utbildning inom revision var Handelshögskolan i 
Stockholm. Handelshögskolan hade olika nivåer på utbildningen inom revision 
motsvarande dagens kandidat och magisternivå. Den högre utbildningen 
inriktades på bokföring (Ref. 2). 
 
1912 auktoriserades sex revisorer för första gången i Sverige. FAR bildades 1923. 
Medlemskravet till FAR blev auktorisation och FAR önskade att auktorisationen 
skulle göras helt statlig och 1973 tog staten över ansvaret för auktorisationen (Ref. 
2). 
 
Kreugerkraschen påverkade mycket utvecklingen av revisionen i Sverige och de 
företag som t.ex. var registrerade i Stockholms Fondbörs borde ha minst en 
auktoriserad revisor. Efter många skandaler rund om världen som auktoriserade 
revisorer också var inblandade utvecklades revisionen mer och revisorers ansvar 
blev mer fokuserad. Exempel på detta är standardiserade revisionsberättelse, god 
revisorssed, god revisionssed, revisors oberoende, revisorns anmälningsplikt, 
revisors försäkring och rekommendationer som ges ut från FAR osv. (Ref. 5). 
 
Filip Cassel har gjort en historisk jämförelse i revision mellan 1910-talet och 
1990-talet som jag refererar nedan: 
 
Förr var aktieägarna mer privata personer som skulle signera checkar personligen 
men i dagsläget äger de bara 15 procent av börsaktierna genom automatiserade 
elektroniska system.  
Förr inkluderade revisorers skriftliga rapporter mer än tre dokument per företag 
och år, nämligen revisionsberättelsen, kvittot på arvode och hänvisningsmeningen 
i årsredovisningen men i dagsläget ingå i revisionsberättelsen bara en begränsad 
del av det skriftliga material som revisorer producerar. 



 23

På 10-talet fanns inte försäkringskravet för auktoriserade revisorer men efter 90-
talet måsta de teckna försäkring för eventuell skadeståndsskyldighet. 
På 90-talet ökades kvinnliga medlemmar i FAR som auktoriserade revisorer i 
jämförelse med 10-talet (Ref. 5, s. 96-100). 
 
 

4.2 Revisorns kompetens och uppgifter 
 
Samtliga organisationer som är skyldiga att förbereda årsredovisning måste ha en 
eller flera revisorer. Revisorer måste ha special kompetens för att kunna granska 
ett företags räkenskaper och visa en rättvisande bild av dessa till företagets 
intressenter. Ibland behövs särskilda krav för att vara revisor i ett företag, t.ex. 
måste samtliga aktiebolag som är noterad på Stockholms Fondbörs ha minst en 
auktoriserad revisor.     
 
Här nedan har jag beskrivit de kompetenser som revisorer måste ha för att kunna 
slutföra sitt uppdrag genom att granska och analysera samt rapportera företagets 
verksamhet med hjälp av sina kunskaper och erfarenheter. Sedan förklarar jag de 
uppgifter som en revisor har i sitt praktiska revisionsarbete. 
 
 

4.2.1 Revisors kompetens 
 
Kompetensen är mycket viktig för revisorer eftersom de har stort ansvar mot 
företag och dess intressenter. De måste kunna förstå relevanta lagar för att kunna 
tillämpa dem genom sitt arbete och veta vad det är som de får eller inte får göra. 
Revisorn måste ha kompetens inom ekonomi, redovisning och juridik för att 
upptäcka felaktigheter som finns i räkenskaper. De måste kunna skapa förtroende 
hos sin klient och dess intressenter genom korrekt rapportering. 
 
Revisorns kompetens inkluderas i teoretiska och praktiska insikter. Den teoretiska 
insikten är genom högskoleexamen och den praktiska insikten är genom 
erfarenheter inom redovisning och revision. Det är Revisorsnämnden i Stockholm 
har ansvar för tillsyn och prövning inom revisorsområdet. För godkända och 
auktoriserade revisorer ställs olika krav som finns i Revisorslagen. Man kan även 
hitta information på Revisorsnämndens hemsida http://www.revisorsnamnden.se . 
 
För 20 år sedan räckte bara 120 akademiska poäng för revisorer att bli 
auktoriserade men idag behövs 160 poäng teoretisk utbildning samt visst praktisk 
utbildning (Ref. 2, s.110). 
 
Genom att jobba, träna och lära i praktiska situationer hos andra revisorer kan 
revisorer utbilda sig praktiskt. De kan lära användning av relevanta normer och 
lagar i sitt arbete och hur de skall använda sin teoretiska utbildning. FAR och RN 
samarbetar med revisorernas godkännande och auktorisation genom 
utbildningsprogram i FAR och prövning hos RN. Prövningen görs två gånger per 
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år genom revisorsexamen för godkännande och högre revisorsexamen för 
auktorisation. De som har tillräcklig teoretisk och praktisk utbildning kan prövas.  
 
Här nedan beskriver jag teoretiska och praktiska krav för godkännande och 
auktorisation av revisorer. 
 
  
Auktoriserad revisor: 
 
Enlig Revisorslagen och Revisorsnämndens regler ställs nedanstående krav för att 
bli auktoriserad revisor: 
 

• yrkesmässigt utöva revisionsverksamhet 
• vara bosatt i Sverige eller i annat EU-land 
• inte vara försatt i konkurs eller ha näringsförbud 
• ha den utbildning och erfarenhet som behövs för revisionsverksamhet (både 

teoretisk och praktisk) 
• hos Revisorsnämnden ha avlagt högre revisorsexamen 
• vara redbar och i övrigt lämplig att utöva revisionsverksamhet 

 
 
Godkänd revisor: 
 
Enlig Revisorslagen och Revisorsnämndens regler ställs nedanstående krav för att 
bli godkänd revisor: 
 

• yrkesmässigt utöva revisionsverksamhet 
• vara bosatt i Sverige eller i annat EU-land 
• inte vara försatt i konkurs eller ha näringsförbud 
• ha den utbildning och erfarenhet som behövs för revisionsverksamhet (både 

teoretisk och praktisk) 
• hos Revisorsnämnden ha avlagt revisorsexamen 
• vara redbar och i övrigt lämplig att utöva revisionsverksamhet 

 
 
Information om krav på teoretisk och praktisk utbildning för godkänd och 
auktoriserade revisorer finns i Revisorsnämndens föreskrifter om utbildning och 
prov (RNFS 1996:1) som beskrivs nedan: 
 
 
 
   Auktoriserad revisor      godkänd revisor 
        
Teoretisk utbildning  120 poäng (3 år heltid)      160 poäng (4 år heltid) 
  
    
Praktisk utbildning 3 år       5 år  
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Den teoretiska utbildningen måste vara i ämnena företagsekonomi, juridik, 
informations- och databehandling, nationalekonomi, matematik samt statistik och 
den praktiska utbildningen skall följa ett utbildningsprogram som skall ge praktisk 
erfarenhet och utveckla teoretisk kunskap om revision. 
 
     

4.2.2 Revisorns uppgifter 

 
Enlig reglerna i ABL och Rvisionslagen har revisor två huvuduppgifter genom 
granskning av redovisning och företagsledningens förvaltning. Revisor gör sin 
granskning på årsredovisning och bokföring genom att visar en rättvisande bild av 
företagets ekonomiska information. Revisorn ska kontrollera riktighet och 
trovärdighet av informationen och se om årsredovisningsprinciper är som anges i 
lagen. 
 
I granskning av årsredovisningen kontrollerar revisorn informationen angående 
t.ex. balansräkning, resultaträkning, skatter och avgifter och rapporterar om 
eventuella ekonomiska brottsligheter.  
I granskning av förvaltningen granskar revisorn styrelsens och den verkställande 
förvaltningen genom att kontrollera om förvaltningen följer tillämpliga 
föreskrifter och särskilda beslut t.ex. genom styrelseprotokollen och om styrelse 
och VD skötts sitt arbete på ett betryggande sätt. 
 
Enlig Revisionslagen 5 § skall granskningen vara så ingående och omfattande 
som god revisionssed kräver. Revisorn skall även granska koncernredovisningen 
om företaget är moderföretag.  Revisorn slutar sitt uppdrag med offentliggörandet 
av en revisionsberättelse som lämnas till företaget. Om företaget är moderföretag 
måste revisorn även lämna koncernrevisionsberättelse om moderföretaget enligt 
årsredovisningslagen måste upprätta en koncernredovisning. 
 
 

4.3 Lagar som handlar om revision 
 
I följande lagar finns beskrivningar om revision och revisorer i Sverige. 
 

4.3.1 Aktiebolagslagen (1975:1385) 
   
Aktiebolagslagen gäller för samtliga aktiebolag och enligt dess regler har 
aktieägarna inte något personligt ansvar för bolagets skulder och ansvaret 
begränsas till satsat aktiekapital. 
 
Lagen innehåller bestämmelser under nedanstående rubriker: 
 
Aktiebolags bildande, aktier, ökning av aktiekapital genom nyemission eller 
fondemission, konvertibla skuldebrev och skuldebrev förenade med till 
nyteckning, nedsättning av aktiekapital, förvärv och överlåtelse av egna aktier 
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m.m., bolagets ledning, bolagsstämma, revision, allmän och särskild granskning, 
vinstutdelning och annan användning av bolagets egendom, likvidation och 
konkurs, fusion och inlösen av aktier i dotterbolag, skadestånd m.m., aktiebolags 
firma, byte av bolagskategori, registrering och överklagande m. m. samt straff och 
vite  
  
Kapitel 10 aktiebolagslag innehåller bestämmelser under nedanstående rubriker 
inom revision: 
 
Antalet revisorer, revisorns uppgifter, tillhandahållande av upplysningar m.m., hur 
revisors utses, minoritetsrevisor, obehörighetsgrunder, kompetenskrav, jäv, 
anlitande av biträde, revisionsbolag, revisorns mandattid, förtida avgång, 
länsstyrelseförordnande av revisor, revisionsberättelse, 
koncernrevisionsberättelse, erinringar, revisorns närvaro vid bolagsstämma, 
revisorns tystnadsplikt, åtgärder vid misstanke om brott, revisorns 
upplysningsplikt och registrering. 
 
 

4.3.2 Revisionslagen (1999:1079) 
 
Revisionslagen innehåller bestämmelser om revision för vissa fysiska och 
juridiska personer. I denna lag menas med förening enligt § 1 fysisk eller juridisk 
person som är bokföringsskyldig enligt bokföringslagen. Lagen är tillämplig för 
de företag som enligt bokföringslagen är skyldig att avsluta bokföringen med en 
årsredovisning. 
 
Lagen innehåller bestämmelser under nedanstående rubriker: 
 
Antalet revisorer, revisorns uppgifter, tillhandahållande av upplysningar m.m., hur 
revisor utses, obehörighetsgrunder, bosättningskrav, kompetenskrav, jäv, 
anlitande av biträde, revisionsbolag, revisor i dotterföretag, revisorns mandattid, 
förtida avgång m.m., länsstyrelsen utser revisor i vissa fall, revisionsberättelsen, 
koncernrevisionsberättelsen, erinringar, revisorns tystnadsplikt, revisorns 
upplysningsplikt, revisorns skadeståndsansvar, jämkning, gemensamt 
skadeståndsansvar, tiden för väckande av talan, överklagande och förordning 
(1999:1166) om prövning av vissa ärenden enligt Revisionslagen.   
 
 

4.3.3 Revisorslagen (2001:883) 
 
Revisorslagen tillhåller Revisionslagen och i denna lag menas med revisor en 
godkänd eller auktoriserad revisor. Revisionsföretag är enligt lagen en enskild 
näringsidkare som bedriver revisionsverksamhet eller ett enkelt bolag, ett 
aktiebolag eller handelsbolag om en revisor bedriver sådan verksamhet. 
 
Revisorslagen innehåller bestämmelser under nedanstående rubriker: 
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Revisorsnämnden, godkännande och auktorisation av revisorer, revisionsföretag 
(tillåtna verksamhetsformer, verksamhet som enskild näringsidkare eller i enkelt 
bolag, verksamhet i handelsbolag eller aktiebolag och revisors anställning), 
registrering av revisionsbolag (handelsbolag och aktiebolag), huvudansvarig i 
revisionsverksamhet, giltighet för godkännande och auktorisation samt 
registrering, revisors skyldigheter (god revisorssed, revisorns opartiskhet och 
självständighet, dokumentation, förtroenderubbande sidoverksamhet, tystnadsplikt 
och försäkring m.m.), uppgiftsskyldighet m.m., disciplinära åtgärder m.m. och 
övriga bestämmelser (överklagande m.m., straffansvar, avgifter, register och 
bemyndiganden). 
     
 

4.4 Normgivande organ inom revision 
 
Det finns två organ i Sverige, Revisorsnämnden och Föreningen Auktoriserade 
Revisorer, som är tillsynsmyndighet och normgivande inom revision. Detta för att 
det måste finnas en självständig organisation som ha tillsyn över revisorns arbete 
och ger normer och regler för deras ansvarsplikter eftersom verksamheten har stor 
betydelse för samhället.   
 
 

4.4.1 FAR 
 
FAR är en intresseförening för godkända och auktoriserade revisorer samt 
kvalificerade specialister inom revisionsbyråbranschen och grundades 1923. 
FAR:s vision är att skapa intresse och förståelse för revisionsbyråbranschen och 
ger normer och stöd till ledamöterna för deras yrkesutövning. 
 
 
FAR:s ändamål: 
 
FAR:s ändamål består av följande punkter: 
 

• Att upprätthålla en rättrådig och yrkesskicklig yrkeskår 
• Att främja kvalitet, etik och effektivitet i ledamöternas yrkesutövning 
• Att främja utvecklingen av god yrkessed inom ledamöternas 

verksamhetsområden 
• Att bevara yrkeskårens goda anseende och verka för en god kunskap i 

näringsliv och samhälle om ledamöternas verksamhet 
• Att ta tillvara ledamöternas yrkesintressen 
• Att stödja ledamöterna i deras yrkesutövning genom information, 

utbildning, rådgivning, metodutveckling och andra tjänster 
• Att verka för sammanhållning och samförstånd mellan ledamöterna 
  

 
FAR har externa samarbeten med bl.a. nedanstående myndigheter och 
organisationer: 
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Justitiedepartementet, Revisorsnämnden, Finansinspektionen, Skatteverket, 
Bolagsverket, Ekobrottsmyndigheten, Svenska Revisorsamfundet, 
Advokatsamfundet, Aktiespararna och Svenskt Näringsliv. 
 
 
FAR:s internationella arbete: 
 
FAR har internationella förhållanden med följande organisationer: 
 

• Nordiska Revisorsförbundet (NRF)  
• Nordiska Revisionskommittén (NRK)  
• Fédération des Experts Comptables Européens (FEE) 
• International Federation of Accountants (IFAC) 

 
 
 
Kommittéarbetet inom FAR: 
 
I FAR finns 6 kommitté arbete med följande uppgifter: 
 
1. Etikkommittén: 
Verkar för utveckling på etikområdet inom revisionsbyråbranschen. 

• Klargör innebörden av god yrkessed.  
• Har utarbetat FAR:s yrkesetiska regler och underhåller dessa. 

 
2. Redaktionskommittén för Balans: 
Ansvarar inför FAR:s styrelse för utgivningen av Balans och för att dess 
redaktionella innehåll överensstämmer med programförklaringen. 
 
3. Redovisningskommittén: 
Verkar för utvecklingen av god redovisningssed. 

• FAR:s expertorgan i redovisningsfrågor. 
• Handlägger svenska och utländska remissärenden. 

 
4. Revisionskommittén: 
Utvecklar god revisionssed. 

• Utarbetar utkast till styrelsens rekommendationer.  
• Utfärdar egna uttalanden.  
• Handlägger svenska och utländska remissärenden. 

 
5. Skattekommittén: 
FAR:s expertorgan på skatteområdet. 
Bevakar utvecklingen inom skatteområdet och utarbetar remissyttranden. 
 
6. Utbildningskommittén: 
FAR:s expertorgan på utbildningsområdet. 
Kommittén är FAR:s språkrör i arbetet med IREV:s utbildningsprogram. 
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FAR Förlag AB 
 
FAR Förlag är ett aktiebolag som är FAR:s dotterbolag och har att göra med god 
lönsamhet, utveckla, producera och sälja  

• böcker,  
• tidskrifter,  
• IT-produkter,  
• kalendrar,  
• informationsprodukter etc. på områdena skatter, affärsrätt, redovisning och 

revision. 
 
Alla ovanstående informationer har hämtats från FAR:s hemsida (Ref. 12). 
 
 

4.4.2 Revisorsnämnden 
 
Revisorsnämnden (RN) är tillsynsmyndighet för godkända och auktoriserade 
revisorer samt registrerade revisionsbolag i Sverige. RN inrättades år 1995 och 
tog över ansvaret för revisorsfrågor. Innan dess var det Kommerskollegium som 
hade ansvar för sådana uppgifter. Enligt informationer som finns i 
Revisorsnämndens hemsida fanns det 1 993 godkända 2 249 auktoriserade 
revisorer och 87 registrerade revisionsbolag i Sverige den 23 september 2004.   
 
RN har syftet att tillfredsställa samhällets behov av oberoende och auktoriserade 
externa revisorer och revisionsbolag samt trygga att de sköter 
revisionsverksamheten med hög kvalitet och uppfyller höga etiska krav. I och med 
1995 års revisorslagstiftning var det bara de revisorer som ansökte för första 
gången för godkännande eller auktorisation borde göra revisors- respektive högre 
revisorsexamination och man kunde ansöka för godkännande och auktorisation 
utan att göra examination. Från och med år 2003 blev examination krav för 
samtliga sökande och görs två gånger per år. 
 
Revisorsnämndens uppgifter enligt Revisorslagen: 
 

• pröva frågor om godkännande, auktorisation och registrering enligt denna 
lag,  

•  utöva tillsyn över revisionsverksamhet samt över revisorer och registrerade 
revisionsbolag,  

•  pröva frågor om disciplinära och andra åtgärder mot revisorer och 
registrerade revisionsbolag, samt ansvar för examination av revisorer 

• ansvara för att god revisorssed och god revisionssed utvecklas på ett 
ändamålsenligt sätt. 

 
RN bevakar även den internationella utvecklingen inom revision. De medverkar 
exempelvis i EU:s revisionskommitté för att ta fram gemensamma normer och 
standarder inom revision. RN har också till uppgift att utreda anmälningar mot 
revisionsbolag och enskilda revisorer som görs bl.a. av missnöjda klienter. RN:s 
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finansiering är genom revisorernas års- och ansöknings avgifter som fastställes av 
regeringen. Även ytterligare avgifter såsom examinationsavgifter tillkommer.   
 
Organisation: 
 
Det finns ett utredningssekretariat i RN med 21 anställda som har till uppgift att 
bearbeta och framföra ärenden till en beslutandenämnd. Nämnden har följande 
medlemmar med följande erfarenheter: 

 
• Ordföranden är jurist med domarerfarenhet 
• Åtta ledamöter med erfarenheter inom revision 
• Två ledamöter med yrkesverksamma revisorer 
• Sekretariatets personal består huvudsakligen av ekonomer och jurister  
• Några av ekonomerna har tidigare varit verksamma som auktoriserade 

revisorer 
• Sekretariatets arbete styrs av direktören som är också myndighetschef 

 
 
En del internationella standarder inom redovisning och revision är tvingande för 
koncernen i noterade aktiebolag. Regelverket IAS som ges ut av IFAC. Även 
FAR ger rekommendationer inom ämnet genom RS som har nära koppling till 
IAS.  
 
All ovanstående information är hämtat från RN:s hemsida (Ref. 17). 
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5 Revision i Iran 
 
 
I det här kapitlet ger jag en översikt bild av Irans historia och därefter beskriver 
jag revisionen i Iran och de krav som finns för auktorisation av revisorer. Vidare 
beskriver jag lagar och normgivande organ inom revision i Iran. 
 
 

5.1 Iransk historia 
 
Redan för flera hundratusen år sedan bodde människans tidigaste släktingar i 
grottor i det område som idag kallas för Iran. 8 000 år före Kristus födelse levde 
jordbrukare och boskapsskötare på Zagrosbergens sluttningar. I låglandet i västra 
Iran växte en stadscivilisation fram, som vid 3 000-talet före Kristus var en 
centraliserad stat, med ett eget skriftspråk. 
 
Landet Iran har alltid varit Iran för det iranska folket, som land av Arianens folk 
eller ”det nobla folket”. I Europa kallades landet för Persien, ett namn som vi tagit 
från de grekiska historieskrivarna. Hela landet bestod vid den tiden av olika 
iranska stammar som Achaemeniskadynastin uppstod från. 1935 bestämde 
regeringen i Teheran att landet skulle heta Iran. Iran är en av de äldsta 
civilisationerna i världen. De tidigaste invånarna av detta område är från början 
bekant för deras kulturföremål i sten, och sedermera för sin keramik. 
 
Från 559 - 530 år före Kristus skapade iranierna det första världsväldet. Väldet 
som kontrollerade mer än fem miljoner kvadratmeter kilometer av territorium 
sträckte sig från Egypten och den Aegean brunnen i Indien och den persiska 
golfen till Svarta- och Kaspiska haven. 
 
 

 
Persepolis från 559 år före Kristus 
 
Enligt gamla skrifter, hölls det Achaemeniska väldet under Cyrus II samman inte 
enbart med styrka utan också genom att fortlöpande förbättra och fördjupa 
kommunikationssystem och funktionsduglighet genom en sofistikerad stats- 
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struktur och tolerans för andras lagar, religion och traditioner. Detta var en viktig 
faktor för att kunna säkra lojaliteten och lydnaden hos de besegrade folken. 
Ett fundamentalt element i den forntida iranska karaktären var stolthet. Stolthet 
för sitt hemland och det sättet de betraktade livet. 
Iranier har över hela sin historia haft en passion för trädgårdar och intresse för att 
skydda naturen. Från det persiska ordet för ”park” kommer att ordet ”paradis”. 
Det finns många härliga trädgårdar och parker i Irans städer även idag. 
 
Mohammad Reza Pahlavi blev shahen av Iran 1941, när han var 15 år gammal. 
Han tog över makten efter sin far Reza shah. Under de sista 15 åren av shahens 
dynasti hade Iran en av värdens starkaste ekonomier och iransk valuta var känd 
som ”trygghets paket”. Iran lånade pengar till de länder som hade starkast 
ekonomi i världen såsom Japan, USA, Tyskland och Frankrike. Fri 
marknadsekonomi var stor och Shahen var den stora kapitalisten i landet och 
makten var centraliserad. Shahen hade det första och sista ordet i politiken. 
 
Efter revolutionen 1979 blev Iran en islamisk republik. Landets ekonomi blev 
centraliserad och makten lämnades till rahbar (islamiska ledare) och Iran styrdes 
med islamiska lagar. Kvinnorna blev tvungna att bära slöja och den hemska 
formen av dödstraff genom stening av brottslingar blev en normal företeelse. 
 
 

5.2 Revisionens historiska utveckling   
 
Material som man har hittat i det forntida Iran, påvisar att i Achaemeniska väldet, 
som började 559 år före Kristus, har det funnits finansiella verksamheter som 
registrerade statens intäkter och kostnader samt granskade redovisningar. I Irans 
långa historia utvecklades olika slags redovisningssystem för redovisning av 
statliga ekonomiska aktiviteter. Omkring 1870- talet kommer den dubbla 
bokföringen till Iran via de statliga relationerna till utländska företag. 
Den moderna revisionen är inte så gammal i iransk historia. Den blev debatterad i 
Iran i samband med införande av handelslagen 1932. Första revisionsbolaget var 
ett aktiebolag för auktoriserade revisorer som bildades 1971 och vars uppgift var 
att granska statliga företag. I motsatsen har den moderna revisionen en längre 
historia i Sverige i jämförelse med Iran. Redan 1899 bildades Svenska 
Revisorsamfundet i Sverige som är landets äldsta organisation för kvalificerade 
revisorer. SRS är även en av världens äldsta revisorsorganisationer och fokuserar 
på redovisning och revision för små och medelstora företag (Ref. 19). 1912 
auktoriserades revisorer för första gången i Sverige och FAR bildades 1923. 
 
Revision fanns från början endast inom de offentliga sektorer och hade till syfte 
att granska statliga verksamheter. Den första ickestatliga föreningen för revisorer 
bildades 1972 och hade till syfte att utveckla redovisningen och revisionen i Iran. 
Användning av redovisnings- och revisionsstandarder i Iran kom med samband 
med införandet av Nationaliserade Industrier och Revisionsinstitution 1980. I 
Sverige används redovisnings- och revisionsstandarder och även internationella 
standarder mycket tidigare. Den organisation som har till uppgift att utveckla 
standarder inom revision i Iran med hänsyn till internationella standarder, är IRO 
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som bildades 1987. Uppföljning av revisionsstandarderna blev obligatorisk för 
revisorer 1999 i Iran. 
 
Organisationen Iranska Offentliga Auktoriserade Revisorer blev godkänd för 
första gången av iranska riskdagen 1993. Drygt åtta år senare (2001) började 
IOAR med det praktiska arbetet. Syftet med IOAR var att reglera och justera 
revisorers arbete och revisionen i Iran. Revisionsstandarder gavs ut med hänsyn 
till internationella standarder och blev obligatorisk vid utförandet av revision från 
och med 1999. 
 
Baserat på den information som finns tillgänglig, kan man dra slutsatsen att 
revisionsutvecklingen har hämmats i Iran. Några av orsakerna är de starka 
påfrestningar på iransk ekonomi genom kriget mot Irak, brister i ledningen och 
avsaknad av kvalificerade personal inom det ekonomiska området. Även en stor 
utvandring av välutbildade personer efter revolutionen, centralisering av 
ekonomin, isolering från västvärlden och stora politiska förändringar har hämmat 
möjligheterna till en positiv utveckling. 
 
 
 
 

5.3 Data om Iran 
 
Valuta: iranska rialer (IRR)  
Växelkurs: 1 USD = 9000 IRR (enhetlig flytande växelkurs sedan mars 2002)  
Språk: Farsi (persiska)   
Kalenderår: 21 mars (svensk vårdagsjämning)  
Huvudstad: Teheran  
Världsdel: Asien  
Folkmängd: cirka 70 miljoner  
Yta: 1 648 195 kvadrat km (3,7 ggr Sverige) 
 
 

5.4 Revisorns kompetens och uppgifter 
 
Här nedan beskriver jag de kompetenser som en revisor måste ha för att bli 
auktoriserad revisor och även de definitioner som finns för klassificering i 
revisionsyrket. Vidare beskriver jag de uppgifter som revisorn har inom sitt 
arbete. 
 
 

5.4.1 Revisors kompetens 
 
Kompetensen är mycket viktig för både revisorer och statliga inspektörer på grund 
av deras stora ansvar mot företag och dess intressenter. Det är viktigt för dem att 
kunna skapa förtroende hos sina klienter och deras intressenter. Revisorer och 
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statliga inspektörer skall ha tillräckliga kunskaper inom juridik för att förstå 
relevanta lagar och kunna tillämpa dem genom sitt arbete. De skall ha även goda 
kunskaper inom ekonomi och redovisning för att upptäcka eventuella felaktigheter 
som finns i räkenskaper.  
 
För att revidera företagets årsredovisning och förvaltningen skall revisorer ha 
både teoretiska och praktiska kunskaper inom revision. Den teoretiska kunskapen 
är genom högskoleexamen och den praktiska kunskapen är genom erfarenheter 
inom redovisning och revision. Det är Iranska Offentliga Auktoriserade Revisorer 
i Tehran som har ansvar för tillsyn och prövning inom revisorsområdet. De krav 
som ställs för auktoriserade revisorer finns i IOAR:s hemsida. 
Här nedan beskriver jag teoretiska och praktiska krav för auktorisation av 
revisorer och statliga inspektörer: 
 
 
Krav på auktoriserade revisor 
 
Följande krav ställs för en auktoriserad revisor: 

• Att vara iransk medborgare och ha förtroende för islamisk republik med 
iranska lagar 

• Ingen kriminell bakgrund 
• Förtroende för och uppföljning av islamiska lagar (sharia) och vara fri från 

narkotiska produkter 
• Inga dåliga meriter i tidigare yrken 
• Ha minst kandidatexamen i redovisning eller motsvarande utlandsutbildning 
• Ha minst sex års erfarenhet i revision efter examen. Minst två år av de sex 

år skall ha varit i Iran 
• Godkänd av IOAR:s prov och andra prov som bedömnings kommitté 

anordnar för auktorisation  
 
Information om krav på teoretisk och praktiks utbildning för auktoriserad revisor 
har hämtats från IOAR:s hemsida och beskrivs nedan: 
 
    Auktoriserad revisor   
 
Teoretisk utbildning   145 poäng (4 år heltid)  
  
 
Praktisk utbildning  6 år   
  
 
 
Den teoretiska utbildningen måste vara i redovisning eller i liknande ämne som 
innehåller företagsekonomi, handelslagen, dator programmering, matematik och 
statistik, nationalekonomi och landets islamiska lagar och normer. Den praktiska 
utbildningen skall följa ett utbildningsprogram som skall ge praktisk erfarenhet 
och utveckla teoretisk kunskapen om revision. 
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Definitioner av revisorns klassificering 
 
Nedanstående grader finns för revisionsyrket som en revisor kan arbete med och 
även beskrevs dem krav som behovs för detta. 
 

• Medrevisor: Praktikanter som arbetar under revisorns ansvarighet  
• Revisor: De som har kandidatexamen i redovisning och har minst sex 

månader arbetserfarenheter inom området, eller studenter inom 
redovisning som har två års arbetserfarenhet inom området 

• Seniorrevisor: Revisor som kan arbeta självständigt i mindre företag, 
handleder och kontrollerar andra revisorers arbete samt rapporterar 
arbetsresultatet till överordnad (Förman). De skall ha minst 
kandidatexamen inom redovisning med tre års erfarenhet eller 
motsvarande kandidatexamen med fyra års erfarenhet  

•  Förman (supervisor): Anställda revisorer som kan arbeta självständigt i 
medelstora företag och ha förmåga att vara förman samt rapporterar 
arbetsresultatet till överordnad. Ha kandidatexamen i redovisning med fem 
års erfarenhet eller ha magisterexamen i redovisning med fyra års 
erfarenhet eller kandidatexamen i motsvarande område med sju år 
erfarenhet 

• Seniorförman: Anställda revisorer som kan arbeta självständigt i stora 
företag, ha förmåga att vara förman samt rapportera arbetsresultatet till 
överordnad. Ha kandidatexamen i redovisning med sju års erfarenhet eller 
ha magisterexamen i redovisning med sex års erfarenhet eller 
kandidatexamen i motsvarande område med nio år erfarenhet 

• Direktör: Anställda revisorer som kan arbeta självständigt på flera uppgifter, 
ha förmåga att vara direktör samt rapportera arbetsresultatet till 
revisionsbyråns delägare. Ha kandidatexamen i redovisning med tio års 
erfarenhet eller ha magisterexamen i redovisning med nio års erfarenhet 
eller kandidatexamen i motsvarande område med tolv år erfarenhet 

• Revisionsbyråns delägare: Auktoriserade revisorer som arbetar inom 
revision eller är delägare till revisionsbyrån som är medlem i IOAR  

 
 

5.4.2 Revisorns uppgifter 
 
Både revisor och statliga inspektör har uppgift att granska företagets 
årsredovisningar samt företagets förvaltningar. De gör sin granskning på 
årsredovisning och bokföring genom att visa en rättvisande bild av företagets 
ekonomiska information. De ska kontrollera riktighet och trovärdighet av 
informationen och se att styrelse och VD har skött sin förvaltning på ett korrekt 
sätt som är i överensstämmelse med stadgar och lagstiftning. Revisorn ska 
kontrollera att årsredovisningsprinciper är som anges i standarder och normer som 
IRO ger ut och statlig inspektorn ska kontrollera att företaget gjort sin 
årsredovisning och förvaltning enligt regler och bestämmelser som finns i 
Handelslagen. 
 
Enlig Handelslagen och revisionsstandarder skall granskningen vara så ingående 
och omfattande som god revisionssed och god yrkessed kräver. 
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Om företaget är moderföretag måste både revisor och statliga inspektör måste 
granska koncernredovisningen också. De slutar sitt uppdrag med 
offentliggörandet av en berättelse som lämnas till företaget och om företaget är 
moderföretag måste de även lämna en koncernberättelse. 
 
Auktoriserade revisorer har en ytterligare uppgift genom att lämna en 
skatteberättelse hos de företag som måste välja sina revisorer bland IOAR (se 
punkt 5.5.1) efter deras begäran. I dessa berättelsen måste finnas följande 
information: 

• Uppfattning om företagets årsredovisningar i överensstämmelse med regler 
enligt skattelagen 

• Fastställande av resultatet före skatter enligt skattelagen, speciell 
uppfattning om avdragsgilla kostnader och avskrivningar 

• Uppfattning om de skatter som företaget är skyldig att betala till 
skatteverket.  

  
 

5.5 Lagar som handlar om revision 
 
Antalet lagar inom revision är inte så många i Iran. Revisorer och statliga 
inspektörer måste följa upp normer och standarder som ges ut av IRO. De måste 
även följa upp handelslagen och IOAR:s stadga. Det finns också regler om god 
revisorssed och god revisionssed i IRO:s stadga. 
 
I IRO:s stadga finns bestämmelser under följande rubriker för god revisors- och 
revisionssed: 
Oberoende, tystnadsplikt, reklam, kunnighet, taxeringstjänster, arvode, olämpliga 
tjänster för revisorer, relation med övriga externa revisorer, kontrast med 
moraliska åtagande med klienter, stöd till kolleger och upplysningsplikt. 
 
Ovanstående bestämmelser är enbart för interna och externa revisorer, dvs. att 
dem inte är obligatoriska för statliga inspektörer. 
 
 

5.5.1 Handelslagen 
 
Handelslagen grundades för första gången 1932 utifrån den franska lagstiftningen 
1807. År 2002 som var mer än 70 år efter lagens införande, beslutade regeringen 
att reformera lagen på grund av stora ändringar i näringslivet. Lagen skulle vara 
anpassad till dagens interna och internationella industrihandel. Reformering av 
handelslagen godkändes 2002 och gällde från juli 2005. Detta var en enastående 
händelse i iransk historia och det var ett stort steg för att göra slut på alla brister 
inom handeln.    
 
Uppdateringen blev så att 8 % av innehållet flyttades till andra tillämpliga 
områden inom lagen, 21 % ändrades obetydligt, 33 % ändrades i egenskapen, 38 
% annullerades och 393 nya paragrafer tillkom.  
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Följande bestämmelser är en del som tillkommit i lagen: 
 

• Bildandet av enskild näringsidkare 
• Aktiekapitalet skall minst vara 500 miljon rialer i ett privat aktiebolag och 5 

miljard rialer i ett publikt aktiebolag. 
• Regeringen har till uppgift att anpassa basbeloppen efter inflationen som 

rapporteras från riskbanken vart femte år 
• Anpassning till IFAC 
• Användning av elektroniska data t.ex. dokument och datoriserade 

årsredovisningar  
• Eliminering av kraven för styrelseledamöter i aktiebolag att vara aktieägare 
• Uppföljning av redovisnings- och revisionsstandarder blev obligatorisk 
• Böter för styrelseledamöter på grund av försening av rapporter till 

inspektörer  
• Böter för inspektörer på grund av brott mot sina uppgifter 
• Annullering av ickekontanta aktiekapital för att bilda publika aktiebolag.  

  
I sjätte avsnittet i HL finns bestämmelser om juridiska personer och aktiebolag. I 
kapitel 9 (avsnittet om aktiebolag), finns bestämmelser under följande rubriker: 
 
Aktiebolagsinspektörer, personer som inte kan bli inspektör i aktiebolag, 
inspektörs uppgifter, inspektörers åtgärder vid misstanke om brott, inspektörs 
skadeståndsskyldighet, jäv, inspektörs oberoende samt arvode. Med inspektör 
menas både revisorer och statliga inspektörer i samtliga bestämmelser. 
  
   

5.5.2 Iranska Offentliga Auktoriserade Revisorers stadga 
  
Revisorer och statliga inspektörer måste följa upp IOAR:s stadga som en lag i sitt 
arbete. I stadgan finns bestämmelser under följande rubriker: 
 
IOAR:s uppgifter, krav för auktorisation, revisionsbyråer, revisionsberättelse, 
statlig inspektionsberättelse, revisionsstandarder, definitioner av revisorns 
klassificering, relationer mellan revisionsbyråer med IOAR, relationer mellan 
revisionsbyråer som är medlemmar i IOAR samt relationer mellan revisionsbyråer 
som är medlemmar i IOAR med internationella revisionsbyråer.  
 
 

5.6 Normgivande organ inom revision 
 
Det finns två normgivande organ inom revision i Iran, Iranska Offentliga 
Auktoriserade Revisorer, IOAR, och Iransk Revisions Organisation, IRO. Både 
IOAR och IRO är medlemmar i International Federation of Accountants (IFAC).  
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5.6.1 Iranska Offentliga Auktoriserade Revisorer 
 
Iranska Offentliga Auktoriserade Revisorer blev godkända för första gången av 
iranska riskdagen 1993. Efter drygt åtta år dvs. år 2001 började IOAR sitt arbete i 
praktiken. IOAR är både en intresse- och tillsynsförening för auktoriserade 
revisorer och revisionsbyråer. Syftet med IOAR var att reglera och justera revisors 
arbete och revisionen i Iran. Utredning och kontroll av auktoriserade revisorer 
görs enligt nedanstående förfarande: 

 
• Organisera auktoriserade revisorer 
• Förbättring och utveckling av professionella tjänster genom att skaffa 

standarder för revision och redovisning 
• Höja kompetensen för auktoriserade revisorer genom utbildning, forskning 

och publicering av tidskrifter inom revision 
• Stöd av ledamöternas rättigheter 
• Upprätta kontinuerlig kommunikation mellan ledamöterna 
• Kommunikation med lokala och internationella organisationer inom revision 

och medlemskap i dem efter behov   
 
 
Bedömnings kommitté för auktoriserade revisorernas behörighet 
 
Kommittén består av sju revisorer som är specialister och skall ha minst 
kandidatexamen i redovisning eller liknande utbildning. Urvalet till kommittén 
görs av ekonomi- och skatteminister. 
 
 
Kommitténs medlemmar skall ha följande behörigheter: 
 

• Att vara iranska medborgare och ha förtroende för den islamiska republiken 
och de iranska lagarna 

• Att inte ha någon kriminell bakgrund 
• Förtroende för den islamiska lagen (sharia) och fri från narkotiska produkter 
•  Att inte ha några dåliga meriter i tidigare yrken 
• Åtminstone ha fem år arbetserfarenheter i revision eller motsvarande yrken 

 
 
Kommitténs uppgifter är följande: 
 

• Anordna prov för de revisorer som söker auktorisation 
• Godkänna revisorns auktorisation efter fem års praktik 
• Utesluta revisorns rätt att arbeta som auktoriserad revisor permanent eller 

tillfälligt i fall han eller hon ha gjort något som strider mot lagen 
• Utredning av klagomålen 

 
 
Nedanstående 6 grupper av företag måste välja sina revisorer eller sina statliga 
inspektörer bland IOAR: 
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• Företag som är börsnoterade och deras dotterbolag 
• Publika aktiebolag och deras dotterbolag  
• Statliga sektorer 
• Utländska företag eller deras representanter och dotterbolag 
• Ickestatliga organisationer och företag, och deras relaterade företag 
• Övriga företag som har en omsättning på minst 8 miljarder rialer eller har 

tillgångar på minst 16 miljarder rialer 
 
All ovanstående information hämtades från IOAR:s hemsida (Ref. 13). 
 
 

5.6.2 Iransk Revisions Organisation 
 
I enlighet med den islamiska revolutionen i Iran 1979 och enligt lagförslag som 
fastställdes av det revolutionära rådet, konfiskerades många företag eller kom 
under statligt kontroll. För granskning av sådana företag, etablerades tre olika 
revisionsbolag i offentliga sektorn, dvs. Nationaliserade Industrier och 
Revisionsinstitution, Mostazafan Foundation Revisionsinstitution och Shahed 
Revisionsinstitution. 
Enligt den lag som fastställdes av parlamentet 1983, bestämdes att förena de tre 
olika Revisionsinstitutioner och inkludera den Revision Aktiebolagen som 
bildades 1971 (hade uppgift att granska statliga företag), för att bilda en 
revisionsorganisation. Revisionsorganisationens stadgar blev godkända av den 
islamiska regeringen 1987.  
 
Revisions Organisation har följande uppgifter: 
 

1. Reviderad och lagstadgad undersökning 
a) Lagstadgad undersökning och revision av de korporationer som ägs 

fullständigt av staten 
b) Lagstadgad undersökning och revision av de korporationer där mer 

än 50 % av deras kapital hör hemma till miniseries, regerings- 
organisationer 

c) Lagstadgad undersökning och revision av islamiska omvälvande 
fundament betvingar till godkännandet av deras föreningsstämma 
eller högsta myndighet och de korporationer vars ledning är 
bestämd av regering. 

d) Lagstadgad undersökning och revision av understödjande av 
banker, icke-statliga offentliga sektorsenheter, islamiska 
omvälvande fundament, och de enheter vars ledning är bestämd av 
regeringen, betvingar till godkännandet av deras föreningsstämmor 

e) Revision av fast egendomsprojekt (nationella utvecklingsplaner), 
och annan fast egendoms konstruktionsprojekt (liksom köp tillbaka 
avtal), av enheter som nämns ovan i a och b. 

f) Förvaltningsrevision av korporationer och fast egendomsprojekt 
med betydelse, känslighet, och toppvolym av aktiviteter som är 
föreslagna vid Finansminister och som är godkända vid Revision 
Organisationen 

g) Revision av de fall som ses till av Finansminister  



 40

h) Lagstadgad undersökning och revision av övriga korporationer. 
 

2. Finansiell och lednings konsulttjänster 
a) Finansiell och ledningskonsulttjänster till departement och 

offentliga sektorer och andra enheter som nämns ovan i 1 (a-d 
ovan) 

b) Finansiell och lednings konsulttjänster och design av finansiella 
system till andra enheter 

 
3. Insamling av redovisnings- och revisionsnormer 

a) I konsultation med IOAR och annat professionellt och reglerande 
organ och att ställa in och publicera efter normerna: Redovisnings 
standarder, Revisionsstandarder, yrkesetiska regler och anvisningar 
för de normerna 

b) Insamling av yrkesetiska och moraliska regler för Revisions 
Organisationens personal i överensstämmelse med islamiska lagar 
(sharia) 

 
4. Utbildning, forskning och publikationer 

a) Studera och forska för att skaffa nödvändig och aktuell information 
i redovisning, revision och andra relevanta ämnen inom området 

b) Ständig publikation av resultaten av studier som förhöjer 
specialiserande kunskaper inom redovisning och revision 

c) Samarbete med regeringsorganisationer, universitet, utbildnings- 
institutioner och andra relevanta organ som utbildar arbetsstyrka 
för redovisning och revision 

d) Utbilda och öva organisationens personal via utförande av 
kontinuerliga utbildningsprogram  

 
 
IRO producerar och säljer böcker, tidskrifter och informationsprodukter på 
områdena redovisning och revision. IRO är ett aktiebolag vars samtliga aktier 
tillhör staten och finansieras genom det iranska skatteverkets finansiella överskott. 
IRO har till syfte att tillfredsställa statens behov av revision samt utveckla 
redovisning och revisionen i Iran. IRO samarbetar med IOAR med att utveckla 
standarder inom redovisning och revision. IRO samarbetar även med 
internationella organisationer som utvecklar standarder inom redovisning och 
revision genom exempelvis medlemskap i IFAC. IRO har även till uppgift att 
publicera normer och rekommendationer inom redovisning och revision.  
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Organisationen består av nedanstående kommittéer:  
 
1. Tekniska kommittén: 
Består av sju medlemmar och har till uppgift att ge ut instruktioner och regler för 
redovisning och revision samt lösningsförslag rörande problem som kan uppstå i 
de företag som revideras av IRO. 
 
2. Utbildnings- och forskningskommittén: 
Består av sju medlemmar som förbereder utbildningsprogram, publicerar 
tidskrifter och anordnar seminarier inom området redovisning och revision. 
 
3. Etikkommittén: 
Består av tre medlemmar som klargör innebörden av god yrkessed och övervakar 
eventuella kränkningar inom IRO. 
4. Skattekommittén: 
Bevakar utvecklingen inom skatteområdet.  
 
Ovanstående information har hämtats från IRO:s hemsida (Ref. 15). 
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6 Empiri 
 
 
I det här kapitlet redovisas den empiri som samlades in genom intervjuer och 
sekundär information som artiklar och seminarier. Vidare redovisas också mina 
egna erfarenheter inom detta område. 
 
 

6.1 Intervju med Daniel 
 
Daniel (D) har magisterexamen i ekonomi och är auktoriserad revisor. Han har 
arbetat med revision, redovisning och rådgivning i 34 år. Han är medlem i Iranska 
Offentliga Auktoriserade Revisorer, IOAR och arbetar också i den Iranska 
Revisions Organisationen, IRO. Han arbetade som auktoriserad revisor i både små 
och stora revisionsbyråer innan revolutionen. Efter revolutionen, när IRO 
inrättades, blev han anställd i organisationen och hade en nyckelposition när nya 
standarder utformades inom revision och redovisning vid den här tiden. På grund 
av hans långa erfarenhet från tiden både före och efter revolutionen inger han ett 
stort förtroende som respondent. 
Frågorna är ställda för att kunna dels konfirmera redan insamlad information, dels 
för att få svar på frågor som inte var möjliga att besvara med tillgängliga källor. 
 
 

6.1.1 Revisionens historiska utveckling i Iran 
 
D. ville inte svara på några frågor rörande revisionens utveckling före 
revolutionen. Han arbetar numera i IRO som är en statlig organisation och 
etablerades efter revolutionen. Han anser att det finns många problem som verkar 
hämmande på revisionens utveckling i Iran. Han baserar sina åsikter på följande 
orsaker: 
 

1. Efter revolutionen 1979 har de varit starka påfrestningar på iransk ekonomi 
genom kriget mot Irak.  

2. Bristen på ledarskap och kvalificerade personal på grund av de ekonomiska 
påfrestningarna som de stora utvandringarna efter revolutionen medförde. 

3. Den fria marknadsekonomin bromsades och landets ekonomi och näringsliv 
blev kraftigt centraliserad i början av revolutionen. 

4. Isolering från västvärlden.  
 
Vidare anser han att staten de senaste åren försöker att alltmer privatisera den 
offentliga sektorn för att åstadkomma en mer fri marknadsekonomi.  
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6.1.2 Revisorns kompetens och uppgifter i Iran 
 
För att uppnå en revisorskompetens framhåller D. att revisorn måste ha minst fyra 
års teoriutbildning inom företagsekonomi inriktad mot redovisning eller 
motsvarande. Dessutom skall man ha grundläggande datorkunskap och kunskaper 
inom handelsrätt. Han påpekar att det numera endast finns en högskola i Iran som 
har ett utbildningsprogram som omfattar revision. Utbildningen består av 
företagsekonomi, handelsrätt, datorprogrammering, matematik och statistik, 
nationalekonomi och landets islamiska lagar och normer.  
 
Den som söker för auktorisation skall även ha sex års praktisk erfarenheter inom 
revision samt blivit godkänd vid de prov som utförs av IOAR som 
bedömningskriterier för att få auktorisation. Dessutom påpekade D. att det finns 
undantag för de som vill slippa att göra ovannämnda prov, t.ex. doktorander inom 
redovisning och ekonomichefer som har tio års erfarenheter inom revision. Den 
tio års erfarenheter gäller bara tiden efter revolutionen 1979 och personen borde 
sökt auktorisationen sex månader efter fastställande av IOAR:s stadga. 
 
D. framhåller att det finns två typer av revision, en som granskar företagets 
förvaltning och årsredovisning med hjälp av revisorer och en som utförs av 
statliga inspektörer. Både revisorer och statliga inspektörer skriver en 
revisionsberättelse efter avslutat uppdrag. Om företaget är ett moderföretag måste 
de även lämna en koncernrevisionsberättelsen. Vidare anser han att auktoriserade 
revisorer har en ytterligare uppgift, nämligen att lämna en skatteberättelse hos de 
företag som måste välja sina revisorer bland IOAR, efter deras begäran. 
 
D. säger att syftet med revision är att förtroendet för företagets ekonomiska 
information mellan företaget och företagets intressenter inte rubbas.   
Revisorer och statliga inspektörer har inget ansvar för anmälandet av brott. Om de 
i sitt arbete misstänker att styrelsen eller VD har handlat fel ska de göra en 
anmärkning i sin revisionsberättelse. Vidare anser han att revisorer och statliga 
inspektörer arbetar för delägarnas intresse och har till uppgift att anmärka på 
företags verksamhet om den inte redovisas på ett korrekt sätt. 
 
D. anser att den litteratur i redovisning och revision som används i utbildningen 
huvudsakligen har sitt ursprung i litteratur som kommer från England, Tyskland 
och USA. Iran använder egna standarder som huvudsakligen är baserade på 
internationella standarder och är anpassade till iranska förhållanden. Den 
publiceras sedan av IRO. Vidare anser han att organisationen uppdaterar och 
utvecklar kurslitteraturer med hänsyn till internationella standarder inom 
redovisning och revision.   
 
 

6.1.3 Revisionslagar i Iran 
 
D. påpekar att det inte finns särskilda lagar som specifikt behandlar revisorer och 
revision. Vidare anser han att revisorn måste göra sin granskning med hänsyn till 
de revisionsstandards och rekommendationer som ges ut av IRO. Statliga 
inspektörer gör sin granskning med hänsyn till Handelslagens regler och lagar . 
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Revisorerna måste också följa upp de regler som finns i IRO:s och IOAR:s 
stadgar.  
 
 

6.1.4 Normgivande organ inom revisionen i Iran 
 
Enligt D. finns det två normgivande organ i Iran, IOAR och den statlig 
organisationen IRO, som samarbetar för att skapa standarder och 
rekommendationer inom redovisning och revision. Både IOAR och IRO är 
medlemmar i International Federation of Accountants (IFAC) som utvecklar 
standarder inom redovisning och revision. 
 
IOAR som har ansvar för revisionsutbildningen examinerar blivande revisorer och 
beviljar auktorisation. Normer och standarder inom redovisning och revision 
publiceras av IRO. IRO har även ansvar för revisionen i de statliga sektorerna. 
     
 

6.1.5 Skulle det vara svårare för en svensk revisor att arbeta i Iran än 
vice versa  

 
D. säger att revisorns arbetsuppgifter i Iran respektive Sverige är mycket likartade 
eftersom de båda länderna anpassa revisionen efter samma internationella 
revisionsstandards som ges ut av FASB. Dessutom är båda länderna är 
medlemmar i IFAC. Han menar att samtliga länder som har samma standarder 
inom revision bör ha samma redovisnings- och revisionssystem och det är bara de 
enskilda ländernas lagar som skiljer sig åt. Vidare menar han att de regler och 
standarder som ges ut av FASB inte är tvingande för revisorer och revisionsbyråer 
i Iran och man kan anpassa dem till landets lagar och praxis för att harmonisera 
landets årsredovisningar med utländska årsredovisningar. 
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6.2 Författarens egna utbildnings- och 
arbetserfarenheter i Iran  

 
 

6.2.1 Utbildningserfarenhet 
 
Jag har fått min kandidatexamen i redovisning vid det statliga universitet Alzahra 
i Teheran och arbetat ca 6 år med redovisning. För att kunna arbeta som 
auktoriserade revisor måste man ha minst kandidatexamen inom företagsekonomi 
inriktad mot redovisning. Utbildningen i företagsekonomi innebär fyra års 
akademiska studier på heltid. I Iran finns inget krav på att skriva uppsats på 
kandidatnivå men på magisternivån. Man kan bara läsa redovisningsprogrammet 
på universitet och det går inte att läsa utbildningen som fristående kurs. Däremot 
finns kurser utanför universiteten som ges av privata företag. 
 
För att få ansöka om en utbildning i något statlig universitet eller högskolan i Iran 
krävs att man deltar i ett allmänt högskoleprov i Iran. Kravet för att bli antagen till 
kursen i företagsekonomi är att man blivit godkänd vid det allmänna eller 
motsvarande i botten. Den stora utmaningen är det allmänna högskoleprovet vars 
antal deltagare jämfört med antalet lediga platsen är oerhört stort (ca 100:1) dvs. 
100 deltagande för en plats. Det finns dock alternativ, man kan läsa en utbildning i 
den så kallade Fria Högskolan men betyget är inte lika mycket värt på 
arbetsmarknaden på grund av att det är mycket lättare att komma in på Fria 
Högskolan och dessutom måste man betala stora summor för utbildningen.  
 
De frivilliga kurserna som man kan läsa på statliga universitet eller Fria 
Högskolan är gemensamma för alla ämnen och handlar bara om religion och 
islamiska historia. Utbildningen är rent teoretisk och innehåller inga praktiska 
arbeten. Man gör inget praktiskt arbete. Studenterna får inga studiebidrag utan 
bara studielån som alla inte är behöriga att få. Studenterna kan jobba parallellt 
med sina studier men det är mycket svårt att få jobb inom de områden som man 
studerar innan man är färdig med sin examen. 
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6.2.2 Arbetserfarenhet  
 
Jag har arbetat sex år som redovisningsekonom i två olika tillverkningsföretag 
som jag kallar dem för företag A och företag B.  
 
Företag A var ett privat familjföretag med ca 500 anställda. Tillverkningen var 
förpackning av te och jag börjad mitt arbete på sista termin i min studie med 
rekommendation från universitetet. Jag arbetade med ekonomiska uppföljningar, 
löpande bokföring, avstämningar, utredningar och rapporter, löner, lager, 
produktkalkylering, produktlönsamhet och så vidare. Företagen var skyldig att 
sluta bokföringen med en årsredovisning. Bokföringen var datoriserad och fanns 
mycket manipulation av information inom företagets redovisningar. Detta var för 
att slipa ifrån att betala skatter och andra relevanta avgifter till staten. Alla som 
arbetade i ekonomi avdelningen visste om att styrelsen och VD manipulerar staten 
med företagets redovisningar. Datorprogrammet som användes i årsredovisningen 
utvecklades av den anställde som arbetade i företaget men var inte registrerad i 
lönesystemet. Ett exempel på manipulation med redovisningen var att personen 
som utvecklade dataprogrammet hade hemliga funktioner som var dolda för 
andra, till exempel för statliga inspektörer, men dem hemliga funktioner 
aktiverades i samband med årsredovisning för att visa lägre omsättning. Detta 
ledde till att betala mindre skatter. Den falska årsredovisningen rapporterades 
sedan till Skatteverket.  
   
Företag B var industriföretag i oljebranschen med ca 1000 anställda och är 
kommanditbolag med Phoenix i Danmark. I företag B arbetade jag mest med 
produkt kalkylering, produktlönsamhet, bokslut och balansräkning. Företaget var 
börsnoterad och skyldig att sluta bokföringen med en årsredovisning. Bokföringen 
var både datoriserad och parallell med manuellt bokföring. Anledningen att 
företaget ville ha manuellt bokföring var att styrelsen och bolagsstämman inte 
hade förtroende till datorer. När redovisningen är manuellt måste revisorn vara 
noggrann att göra inte något fel för att rättningen blir svårt efterhand. Bokföringen 
utfördes enligt bestämmelser och man var noggrann att följa lagar och normer 
som finns inom revision. Allt information i företagets årsredovisningar var 
trovärdiga och revisionsberättelsen var ren eller med några oväsentliga noter.  
 
Det är mycket vanligt att dem flesta ickestatliga företag har två olika löner för 
dem anställda som har högre lön. En lön som betalas enligt lönespecifikation där 
företag betalar avgifter såsom skatter, försäkringen, arbetsgivaravgifter osv. Andra 
lönen betalas så kallas utanför listan, för att företaget minska sina avgifter. 
 
I slutet av varje räkenskapsår görs kontroller och avstämningar t.ex. i lager, kassa, 
bank, kundreskontra, leverantörsreskontra osv. för att se att de verkliga saldona 
överensstämmer med bokföringen.           
Vid slutet av året framställer man nedanstående rapporter vid årsredovisningen: 
resultaträkning, balansräkning, förvaltningsberättelse, noter, kassaflödeanalys, 
finansieringsanalys och koncernredovisning. Alla rapporter ser ut precis som i 
Sverige. Fyra månader efter slutet av räkenskapsåret måste företag lämna ett 
exemplar av årsredovisningen till skatteverket.   
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6.3 Författarens utbildningserfarenhet i Sverige  
 
 
Eftersom jag inte hade någon kännedom om hur ”ekonomisystemet” i Sverige 
fungerade, därför började jag med att studera ekonomi i komvux. Efter en termin 
märkte jag att mina kunskaper i företagsekonomi stämde väl överens med de jag 
lärde mig i komvux. Efter komvux läste jag en kurs i Datoriserad Redovisning 
med inriktning på order, lager, fakturering, reskontra och löner. Hogia 
lönehantering och ekonomi systemen XOR Compact ingick som programvara och 
vi hade till uppgift att bokföra de första sex månader för ett företag. Jag märkte att 
det fanns vissa skillnader i bokföringen mellan Iran och Sverige som: 
   

• Det finns inget moms i Iran men eftersom momsen är inte är någon kostnad 
eller intäkt så påverkar det inte företagets resultaträkning 

• Debetsidan är på vänster sida i bokföringen i Sverige och kreditsidan är på 
höger medan i Iran är precis tvärtom för att vi börjar skriva från höger till 
vänster, men bara bokstäver, inte siffror. 

 
Balansräkning och resultaträkningen ser precis likadan ut samma i båda länderna. 
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7 Analys 
 
 
Här analyserar jag den insamlade information för att kunna se vilka likheter och 
skillnader som finns i revisionen mellan Iran och Sverige. Jag beskriver även hur 
revisorns arbete går till i de båda länderna. 
 
 

7.1 Revisorns kompetens och uppgifter i Iran och 
Sverige 

 
Här nedan beskriver jag de likheter och skillnader som finns mellan Iran och 
Sverige inom revisorns kompetens och uppgifter.  
 
 

7.1.1 Likheter gällande revisorns kompetens 
 
Med avseende på revisorns kompetens finns många gemensamma krav i Iran och 
Sverige. För kvalificering av revisorer finns särskilda krav för teoretiska och 
praktiska utbildningar enligt nedan:  

• I den teoretiska utbildningen i båda länderna skall man ha minst 
kandidatexamen i ekonomi eller motsvarande ämnen. Man skall även ha 
kunskaper inom juridik, datorer, matematik och statistik.  

• För praktisk utbildningen skall revisorn arbeta med specifika revisorer för 
att lära sig använda sin teoretiska utbildning i praktiken. Detta för att 
revisorn har stort ansvar mot både företag som han eller hon ska granska 
och dess intressenter. Revisorn måste vara kunnig i sitt arbete och göra sitt 
uppdrag med hänsyn till relevanta regler och lagar.  

• För kvalificering skall revisorn avlägga revisorsexamen hos 
Revisorsnämnden i Sverige respektive Iransk Revisions Organisation i 
Iran.     

 
 

7.1.2 Skillnader gällande revisorns kompetens 
 
Det finns nedanstående skillnader gällande revisors kompetens mellan Iran och 
Sverige: 

• Med specifika revisorer menas i Sverige godkända och auktoriserade 
revisorer medan det i Iran bara finns auktoriserade revisorer. 

• Det finns inget krav för avläggandet av uppsats på kandidatnivå i Iran utan 
bara på magisternivå och i Sverige måste man dessutom avsluta sin 
kandidatexamen med en uppsats. 

• I Sverige behövs 160 akademiska poäng i den teoretiska utbildningen för 
auktorisation men i Iran behövs bara145 poäng. 
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• Krav för praktiska utbildningen är minst 5 år i Sverige medan det är minst 6 
år i Iran. 

• I Iran finns krav på revisorer att följa Islamiska lagar medan det i Sverige 
inte finns krav på att följa någon religiösa föreskrifter för. 

• Studenterna i Iran har inga praktiska uppgifter under den teoretisk 
utbildningen. I Sverige arbetar studenterna med praktikfall parallellt med 
teoriutbildningen. 

 
 
Man kan inte exakt säga att auktoriserade revisorer i Iran motsvarar godkända 
eller auktoriserade revisorer i Sverige. Teoriutbildningen för auktoriserade 
revisorer i Iran är likvärdig med teoriutbildningen för godkända revisorer i 
Sverige men kandidatuppsatsen saknas som kvalifikation i Iran.  
 
 

7.1.3 Likheter gällande revisorns uppgifter 
 
Det finns inte många skillnader mellan Iran och Sverige avseende revisorernas 
uppgifter. Följande likheter kan noteras:  

• I båda länderna har revisorn till uppgift att granska företagets redovisning 
och förvaltning för att kontrollera om den ger en rättvisande bild av 
företagens ekonomiska situation. 

• I båda länderna skall granskningen vara så ingående och omfattande som 
god revisionssed kräver. Revisorn gör sitt uppdrag de standarder och 
rekommendationer som definieras av normgivande organ inom revision.  

• I båda länderna finns följande begrepp avseende revisorns plikter: revisorns 
upplysningsplikt, revisorns oberoende, revisorns tystnadsplikt och 
revisorns skadeståndsansvar.  

• I båda länderna slutför revisorn sitt uppdrag genom en offentlig 
revisionsberättelse som lämnas till företaget. Om företaget är 
moderföretag måste revisorn lämna en revisionsberättelse även för 
koncernen. Om revisorn gör väsentliga anmärkningar i 
revisionsberättelsen, lämnar han eller hon en oren revisionsberättelse, 
annars lämnar revisorn en ren revisionsberättelse. 

 
 

7.1.4 Skillnader mellan revisorns uppgifter 
 
Följande skillnader kan noteras: 

• Första skillnaden är att det finns två slags revision i Iran; en görs av 
revisorer och en av statliga inspektörer. I Sverige görs revision bara av 
revisorer. Både revisorn och statliga inspektorn gör redovisnings- och 
förvaltningsgranskning. Revisorn måste kontrollera att allt inom företaget 
överensstämmer med standarder medan statlig inspektör har till uppgift att 
göra sin granskning enlig de regler som finns i lagar och kontrollerar att 
redovisning och förvaltning gjorts enligt dessa bestämmelser. 
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• Andra skillnaden är att ibland revisorerna i Iran även har till uppgift att göra 
ett företags skatteredovisning. I Sverige finns inte något sådant ansvar för 
revisorn. 

 
• Tredje skillnaden är att revisorn har anmälningsplikt i Sverige och måste 

vidta de åtgärder som finns i lagen om anmälning av brott; t.ex. om 
misstanke om brott gällande styrelsen eller VD finns. Revisorn och statliga 
inspektörer i Iran har inte sådant ansvar och om de misstänker något brott 
så gör de anmärkning i revisionsberättelsen och noterar dessa anmälningar 
i noter. 

 
En tid efter införande av anmälningsplikt i Sverige visade sig att revisorn sällan 
gör anmälning vid misstanke om brott. Lars-Åke Larsson, chef för skatte-
brottsenheten i Göteborg, påpekar att via skattemyndigheternas anmälningar ser 
man direkt att revisorer inte gjort anmälningar när de troligen borde ha gjort det. 
Det kan även uppkomma en konflikt mellan tysnads- och anmälningsplikt i 
Sverige. Det är ibland svårt för revisorn att urskilja situationer som borde 
anmälas. Kent Björkdahl, utredare vid skattemyndigheten tror att revisorn oftare 
borde skicka in en anmälan om bokföringsbrott i de fall det inte finns någon 
bokföring (Ref. 10). 
 
Om revisorn eller den statliga inspektorn hittar allvarliga fel i informationen i 
årsredovisningen gör de en erinran först och om styrelsen eller den verkställande 
direktören inte vidtar någon åtgärd ska en anmärkning tas upp 
revisionsberättelsen. Om revisorn och statliga inspektorn bryter sin tystnadsplikt 
mot företaget kan de dömas till brott mot tystnadsplikten till böter eller fängelse. 
Ibland kan de förlora sin auktorisation på grund av brottet. 
   
 

7.2 Lagar som handlar om revision 
 
I Sverige finns många olika lagar som påverkar revisionen t.ex. Aktiebolagslagen, 
Revisionslagen, Revisorslagen, Lagen om ekonomiska föreningar och 
Stiftelselagen. Det finns särskilda lagar för nästan varje fall i Sveriges rikes lag. 
Men i Iran finns enbart Handelslagen som innehåller bestämmelser endast om 
handel och inte om revision. 
 
I Sverige måste revisorer utföra sitt uppdrag med hänsyn de regler och 
rekommendationer som ges ut av FAR  m fl. I Iran gör revisorn sitt uppdrag med 
hänsyn till relevanta standarder och IOAR:s stadga och det är bara statliga 
inspektörer som måste göra sitt uppdrag med hänsyn till bestämmelser i 
Handelslagen. 
Handelslagen uppdaterades efter 70 år, förmodligen beroende på två orsaker:  

• Före revolutionen fanns inte stora behov av revision och kontroller på grund 
av de låga skattesatserna och landets starka ekonomiska läge.  

• Efter revolutionen har de skett stora förändringar i Iran t.ex. politiska 
förändringar som 8-år kriget mot Irak, centralisering av marknadsekonomi, 
isolering av västvärlden, utvandring av utbildade personer osv. 
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7.3 Normgivande organ inom revision 
 
I Sverige finns en tillsynsmyndighet för revisorer, RN, som har till syfte att 
tillfredsställa samhällets behov av oberoende och auktoriserade externa revisorer 
och revisionsbolag. De har även till uppgift att säkerställa kvaliteten på 
revisionsverksamheten och se till att de höga etiska kraven uppfylls. RN har bl.a. 
till uppgift att utöva tillsyn över revisionsverksamheten, pröva frågor om 
auktorisation och godkännande, samt registrera revisionsbyråer. De har även 
ansvar för utveckling av god revisionssed och god revisorssed och utredning av 
anmälningar mot registrerade revisionsbolag och enskilda revisorer. 
RN bevakar även den internationella utvecklingen inom revision. De medverkar i 
EU:s revisionskommitté för att ta fram gemensamma normer och standarder inom 
revision. RN finansieras genom revisorernas års- och ansöknings avgifter som 
fastställes med regeringen. 
 
I Sverige finns även en intresseförening inom revision, FAR, som är tänkt som ett 
stöd för revisorer och dess syfte är att skapa intresse för revisionsbyråbranschen. 
FAR har till uppgift att ge normer och stöd till ledamöterna för yrkesutövning. 
FAR stödjer ledamöterna genom information, utbildning, rådgivning, 
metodutveckling och andra tjänster. FAR samarbetar även med organisationer 
inom revisionen och är medlem i några internationella föreningar, exempelvis 
IFAC för att utveckla revisionen. 
  
I Iran finns en förening, IOAR, som är både intresse- och tillsynsförening för 
auktoriserade revisorer och revisionsbyråer. IOAR har till syfte att reglera och 
justera revisorns arbete och revisionen i Iran. IOAR:s uppgift är att utveckla 
normer och standarder inom redovisning och revision. IOAR har även till uppgift 
att pröva frågor om auktorisation och utreda anmälningar mot registrerade 
revisionsbolag och enskilda auktoriserade revisorer. Föreningen samarbetar med 
myndigheter inom redovisning och revision och är också medlem i IFAC för att 
utveckla redovisning och revisionen genom internationella standarder.  
 
Iransk Revision Organisation, IRO är ett statligt aktiebolag som har till syfte att 
tillfredsställa statens behov av revision samt utveckla redovisning och revisionen i 
Iran. IRO:s uppgift är bl.a. att utveckla god yrkessed inom redovisning och 
revision. IRO samarbetar med IOAR genom utveckling av standarder inom 
redovisning och revision och är medlem i IFAC. IRO ger ut regler och 
rekommendationer inom redovisning och revision. De producerar och säljer även 
böcker och tidskrifter inom området.  
 
 

7.3.1 Likheter mellan normgivande organ i Iran och Sverige 
 
De normgivande organ som finns i Iran och Sverige, har som gemensamt syfte att 
skapa intresse mellan revisorer och utveckla revisionsbranschen. De skapar 
normer och standarder efter landets behov inom detta område och utvecklar dem i 
förhållande till internationella normgivande organ. De stödjer sina ledamöter i 
deras yrkesutövning och utövar tillsyn över revisionsverksamhet. 
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7.3.2  Skillnader mellan normgivande organ i Iran och Sverige 
 
Efter att ha undersökt vad de normgivande organen betydelse för revisorernas 
villkor i respektive land kan man framhålla följande skillnader: 
 

• I Sverige finns en intresseförening (FAR) som är till stöd för revisorer och 
revisionsbolag, och en tillsynsmyndighet (RN) som kontroller revisorer 
och revisionsbolag. I Iran finns emellertid en förening som både är till stöd 
för revisorer och revisionsbolag och kontroller dem.  

• Medlemskap i FAR är frivilligt, medan det för IOAR är begränsat till enbart 
de som är auktoriserade. 

• I Sverige kan kåren utesluta en medlem ur sin förening men får inte ta ifrån 
honom rätten att utöva yrket eftersom detta ges av staten och det är staten 
som bestämmer när en sådan rätt skall upphöra (Ref. 2). I Iran är det 
föreningen, inte staten, som ger sådan rätt och de kan också dra tillbaka 
den. 

• I Sverige är det staten som kontrollerar revisionsbranschen medan det i Iran 
är föreningen som har detta ansvar. 

• I Sverige är det föreningen som ger ut normer och rekommendationer även 
böcker och tidskrifter inom revision medan det i Iran är staten som har 
dessa uppgifter. 

 
 

7.4  Skulle det vara svårare för en svensk revisor att 
arbeta i Iran och vice versa 

 
På grundval av vad som har framkommit i analysen kan man inte dra slutsatsen att 
det skulle vara något större skillnad avseende en revisors uppgifter i respektive 
Iran och Sverige. I själva revisionens utförande finns inga särskilda skillnader, 
men man kan naturligtvis inte bortse från de skillnader som finns t.ex. inom språk, 
kultur, religion och lagar mellan länderna och därigenom kan påverka revisorns 
arbete och förutsättningar. 
 
För svenska revisorer blir det svårt att anpassa sig till iranska samhällssystem där 
det är svårare att skaffa information och vidareutbilda sig. Den information som 
finns är mestadels på persiska, ett språk som inte många svenska revisorer 
behärskar. För iranska revisorer är betydligt lättare att skaffa information och 
vidareutbilda sig i Sverige, dels p g av de större erfarenheterna av invandring och 
assimilering som finns, dels p g av en större öppenhet i samhället. 
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8 Slutsatser 
 
 
I detta avslutande kapitel presenterar jag de slutsatser som jag har kommit fram 
till efter analysen. Här diskuteras också några förslag till fortsatta forskning. 
 
 

8.1 Slutsats och sammanfattning  
 
Iran och Sverige har haft ekonomiska relationer sedan 1929 och detta förhållande 
skapar en viktig utomeuropeisk marknad för Sverige. Efter revolutionen i Iran 
1979 tog islamiska staten över samtliga svenska fabriker för produktion och 
sammansättning men det är fortfarande många svenska företag som är intresserad 
av att investera i landet. 
 
Det finns ett stort antal välutbildade iranier i Sverige och bland dem finns många 
revisorer som flyttade hit efter den islamiska revolutionen. Det finns både likheter 
och skillnader mellan deras ursprungliga kompetens och den kompetens som 
fordras i Sverige och de måste givetvis anpassa sig till de villkor som gäller i 
Sverige. 
 
I min undersökning framkommer det att det finns ett antal likheter och skillnader 
rörande revision mellan Iran och Sverige.  
Likheten består framför allt i att syftet med revisionen är detsamma i både länder 
nämligen att granskningen av företagens årsredovisningar och ekonomiska 
situation ska garantera en rättvisande bild och därigenom skapa förtroende hos 
företagets intressenter.  
 
En av de stora skillnaderna är att revisionen i Sverige påverkas mer av 
internationella standarder, vilket innebär att rekommendationer och regler 
uppdateras kontinuerligt för att den svenska redovisningen kontinuerligt ska 
kunna anpassa sig till den internationella harmoniseringen. 
Revisionen i Iran kan inte anpassas direkt efter internationella standarder eftersom 
det tar lång tid att anpassa landets lagar till de nya standarderna. Alla ändringarna 
måste först studeras och sen anpassas till både till de statliga revisionsorganens 
lagar och regler och de islamiska lagarna och värderingar i landet. 
 
Långvariga krig och inrikespolitiska motsättningar är också faktorer som har 
försvårat en utveckling inom revisionsområdet i Iran.  
  
Till sist kan man säga att för revisorer som kommer från Iran är det mycket lättare 
att anpassa sig till det svenska näringslivet än tvärtom. Bristen på öppenhet, 
information, språkkunskaper samt ett förstatligat näringsliv är nästan oöverstigliga 
svårigheter 
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8.2 Förslag till fortsatt forskning 
 
Under undersökningens gång förstod jag att det är få kvinnor som har 
toppositioner inom revision i Iran. Det skulle vara intressant att undersöka vilka 
begränsningar som finns för kvinnliga revisorer i Iran. 
 
Om Iran är på väg från centralisering till marknadsekonomi med privat ägande, så 
skulle det vara intressant att undersöka vilka nya skillnader och likheter som 
kommer att uppstå mellan Iran och Sverige.  
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Bilaga 1: Intervju frågor 
 
 
 
 
 

1. Hur många år har du arbetat som revisor? 
2. Vilken utbildning har du? 
3. Vilen/vilka typ av bolag arbetat du med? 
4. Hur framställs en revisionsberättelse i Iran? 
5. Vilka regler och lagar finns som revisorn måste följa upp i sinn 

arbete? 
6. Hur blir revisions standarder tillgängliga för revisorer? 
7. Hur påverkas revisionen i Iran om blir någon ändring i nationella 

standarder inom revision? 
8. Vad är skillnaden mellan revisorn och statlig inspektorn? 
9. När revisorn väljas?  Vem väljer revisorn?  Hos vem ska lämnas 

revisionsberättelsen? 
10. Vilka standarder används inom revision i Iran? 
11. Vad är syftet med statlig inspektering och revision? 
12. Finns någon försäkring för revisorer om de blir skadeståndsskyldig? 
13. Finns anmälningsplikten för revisorer eller statliga inspektörer? 
14. Vad är det som revideras? 
15. Vilka krav finns för auktorisation på revisorer? 
16. Finns något särskilt utbildningsprogram för revisorer på universitet? 

Om jag, på vilken nivå? 
17. Vilka typer av företag måste välja statlig inspektorn? 
18. Vem kontaktar revisorn när han eller hon behöver hjälp för att tolka 

och använda lagen? 
19. Vilken/vilka organ är normgivande inom revision i Iran? 
20. Vem kan bli auktoriserad? Är det bara revisorn eller statlig inspektorn 

kan bli också auktoriserad? 
21. Hur påverkar inflationen på årsredovisningar? 
22. Hur påverkades revisionen av revolutionen? 
23. Vad anser du om revisorns rörlighet mellan Iran och andra länder? 
24. Vad anser du som revisor om tolkning av lagen om det är lätt eller 

svårt? 
25. Känner du att du har tillräcklig kompetens att tolka och använda 

lagen? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


