
I Sverige startade diskussionen om en professionalisering av revisorskåren under slutet av 

1800-talet. Bakgrunden var bl.a. att ett ökat antal förskingringar och bedrägerier hade väckt 

tvivel om effektiviteten i dåtiden revision. 

År 1899 bildades Svenska Revisorssamfundet (SRS) i syfte att höja inte bara 

yrkesrevisorernas utan också räkenskapsförarnas anseende. Målsättningen var att ställa en kår 

skickliga, pålitliga och oberoende revisorer och räkenskapsförare till allmänhetens förfogande 

för revision och redovisning. För att nå målet ställde samfundet upp bestämda krav på 

utbildning och praktisk erfarenhet för den som skulle vara revisor samt utövade samfundet en 

kontrollerande verksamhet över att medlemmarna även uppfyllde ställda krav. 

 

År 1912 började Stockholms handelskammare auktorisera revisorer och år 1917 fick samtliga 

handelskammare i riket statlig auktorisation och rätt att anta auktoriserade revisorer. För att 

erhålla auktorisation som revisor krävdes bl.a. att sökanden avlagt ekonomisk examen vid 

handelshögskola samt genomgått väl vitsordad tjänstgöring hos auktoriserad revisor. Vidare 

uppställdes krav på att auktoriserad revisor inte fick idka handels- eller agenturrörelse eller 

driva eller delta i ledningen för affärsföretag m.m. 

 

SRS motsatte sig denna ordning av det skälet att auktorisationen inte skedde i statlig regi eller 

under statlig tillsyn. SRS målsättning var redan från början att verka för att auktorisation av 

revisorer skulle ske i statlig regi. Detta ställningstagande och det förhållande att SRS i början 

av 1920-talet beslutade sig för att påbörja egen auktorisation av revisorer ledde till att 

samfundet splittrades. År 1923 bildades Föreningen Auktoriserade Revisorer (FAR) och de 

auktoriserade revisorerna lämnade SRS. År 1930 skapades en ny kategori revisorer, 

benämnda ”godkända granskningsmän”. Handelskamrarna avsåg därigenom att öka tillgången 

på personer skickade att utöva revision. Till skillnad från de auktoriserade revisorerna fick de 

godkända granskningsmännen utöva revision som bisyssla. Kraven på teoretisk utbildning och 

praktik ställdes inte heller lika högt på dessa revisorer som på de auktoriserade. De godkända 

granskningsmännen bildade en särskild förening, Föreningen Godkända Granskningsmän. År 

1947 gick Föreningen Godkända Granskningsmän upp i SRS. 

 

Frågan om statlig auktorisation av revisorer aktualiserades under 1960-talet.  År 1970 tillsatte 

regeringen en sakkunnig med uppgift att utreda frågan om formerna för auktorisation av 

revisorer m.m. den så kallade Auktorisationsutredningen. I auktorisationsutredningens 

betänkande föreslogs bl.a. att auktorisationsförfarandet skulle överföras till staten och det 

under hand utvecklade systemet med två kategorier revisorer skulle behållas. Regeringen 

följde utredningens förslag och beteckningen godkänd revisor infördes för den tidigare 

kategorin godkända granskningsmän. Kravet på rörelse- och anställningsförbud för 

auktoriserade revisorer beslöts behållas. 

 

Uppgiften att auktorisera revisorer och godkänna granskningsmän som ombesörjts av 

handelskamrarna sedan början av 1910-talet upphörde därmed och överfördes från och med 

den 1 juli 1973 till staten och Kommerskollegium. Kommerskollegium utarbetade de rutiner 

och metoder som lade grunden till en modern revisorstillsyn. 

 

Från den 1 juli 1985 gäller för godkända revisorer anställnings- och rörelseförbud av samma 

slag som för auktoriserade revisorer. 

 

Den 1 september 2006 gick Föreningen Auktoriserade Revisorer (FAR) och Svenska 

Revisorsamfundet (SRS) samman och bildade FAR SRS – Branschorganisationen för 



revisorer och rådgivare som efter mars 2010 bytt namn till FAR - Branschorganisationen för 

redovisningskonsulter, revisorer och rådgivare. 

 

Inför bildandet av Revisorsnämnden år 1995 framhölls av regeringen och riksdagen att 

överförandet av revisorsfrågorna till en självständig organisation innebar en markering av 

verksamhetens betydelse för samhället och revisionens framträdande roll i kampen mot 

ekonomisk brottslighet. Revisorsnämnden tog över Kommerskollegiums verksamhet i stort 

sett oförändrad och har sedan dess utvecklat framför allt tillsynsverksamheten. 

 

 Från den 1 juli 1985 gäller för godkända revisorer anställnings- och rörelseförbud av samma 

slag som för auktoriserade revisorer. 

Strax efter myndighetens bildande flyttade RN in i sina nuvarande lokaler på Karlavägen 104 

i Stockholm. Den personal som hade sysslat med frågorna på Kommerskollegium följde med 

till den nya myndigheten. Sedan dess har myndighetens organisation förändrats till viss del 

och personalstyrkan har successivt utökats allt eftersom arbetsuppgifterna under åren har 

blivit flera och till viss del annorlunda.  

 


