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Sammanfattning 
 

Titel: Revisionsskandaler – en förtroendekris? 

 

Författare: Tina Dahlgren, Anna Elmbro och Sinem Kara. 

 

Handledare och examinator: Petter Boye och Thomas Karlsson. 

 

Nyckelord: Förtroende, förväntningar, revisionsskandaler och oberoende. 

 

Problemdiskussion: Syftet med revision är att det granskade materialet ska kunna anses 

vara tillförlitligt. Trots detta inträffar revisionsskandaler som tyder på det motsatta. 

Åtgärder har vidtagits för att bygga upp ett förtroende för revisorer men ytterligare 

skandaler har uppmärksammats på den svenska marknaden, där företag begått grova 

bokföringsbrott utan att revisorn av olika anledningar agerat tillfredsställande, eller inte 

agerat alls. Dessa skandaler har bidragit till den förtroendekris för revisionsbranschen som 

råder i samhället. Att revisorerna klarar sig undan skandaler relativt lindrigt och därmed 

kan fortsätta arbeta som revisorer torde inverka negativt på förtroendet för hela branschen. 

 

Forskningsfrågor: Hur har den senaste tidens revisionsskandaler påverkat förtroendet för 

revisionsbranschen? Hur anser revisorerna att revisionsskandalerna har inverkat på 

förtroendet för revisionsbranschen? Hur har revisionsskandalerna inverkat på förtroendet 

för revisionsbranschen enligt banker och kunder? Vilka element är viktiga för att skapa och 

bevara förtroende för revisionsbranschen enligt revisorer, banker och kunder?  

 

Syfte: Syftet med studien är att kartlägga hur revisorer och intressenter ser på förtroendet 

för revisionsbranschen efter den senaste tidens revisionsskandaler och hur dessa skandaler 

har inverkat på förtroendet. Vidare studeras de element som revisorer, banker och kunder 

anser är väsentliga för att skapa och bevara förtroendet för revisionsbranschen. 

 

Metod: Studiens har genomförts med hjälp av kvalitativ datainsamling och 

semistrukturerade intervjuer med syfte att få djupare förståelse av det studerade ämnet. All 

empirisk data har samlats via intervjuer med fyra revisorer, två banker samt tre företag.  



 

 
 

 

Resultat och slutsatser: Studien påvisar att majoriteten av revisorerna anser att 

skandalerna har haft en negativ inverkan på förtroendet för revisionsbranschen. De 

tillfrågade bankernas förtroende för branschen har inte rubbats. De intervjuade företagen 

har skilda åsikter, varav två har liknande ställningstagande som bankerna. 

Sammanfattningsvis kan slutsatsen dras om att revisorerna tror sig att förtroendet har 

påverkats mer än vad det egentligen har. Trots att skandalerna har skett vid upprepande 

tillfällen ser intressenterna dessa som enskilda händelser. Ett av företagen är ett undantag, 

då de har förlorat pengar i en av skandalerna. Viktiga element för att skapa och bevara 

förtroendet för revisionsbranschen är starkt sammankopplat med revisorns personlighet 

samt dennes arbetssätt.  

  



 

 
 

Abstract 

 

Title: Auditing scandals – a crisis of confidence? 

 

Authors: Tina Dahlgren, Anna Elmbro and Sinem Kara. 

 

Advisor and examiner: Petter Boye and Thomas Karlsson. 

 

Keywords: Confidence, expectations, auditing scandals, independence. 

 

Problem discussion: Despite the fact that the audit will ensure reliable financial 

information, sometimes scandals occur that demonstrate the opposite. It has taken steps to 

build up the confidence in auditors but further scandals have occurred in the Swedish 

market, where companies have committed serious accounting fraud, but the auditors have 

not acted adequately, or not acted at all. These scandals have contributed to the crisis of 

confidence in the auditing profession that exist in society. The auditors are getting away 

with scandals relatively mild and can, despite that, continue to work as normal which 

results in a negative impact on the confidence of the entire audit industry.  

 

Research questions: How has the recent audit scandals affected the confidence in the 

auditing profession? How do the auditors consider that the confidence in the audit 

profession has changed? How have the auditing scandals affected the confidence of banks 

and customers? And which elements are essential for creating and maintaining trust in the 

audit industry by auditors, banks and customers? 

 

Purpose: The study aims to investigate how auditors and stakeholders look at confidence 

in the audit profession after recent audit scandals and how these have affected the 

confidence. The essential elements to create and maintain the confidence in the audit 

profession will also be studied.  

 

Method: The study was implemented by using qualitative data collection and semi-

structured interviews in order to gain a deeper understanding of the problem. All empirical 

data are collected through interviews with four auditors, two banks and three companies.  



 

 
 

 

Results and conclusion: The survey demonstrates that the majority of auditors believe that 

scandals have had negative effect on the confidence in the audit profession. The surveyed 

banks’ confidence in the sector has not been disturbed but they are seen as individual 

events. The interviewed companies have differing opinions, of which one has similar 

perceptions as the banks. The study can be concluded that the auditors believe that the 

confidence has been affected more than it actually has. The stakeholders see the scandals 

as individual events, despite that it have occurred on several occasions. But one of the 

companies is an exception, as they have lost money in one of the Swedish audit scandals. 

Essential elements to create and maintain confidence in the auditing profession is strongly 

linked with the auditor’s personality and working methods. 

  



 

 
 

Förord 

 

Tack vare alla respondenter som har ställt upp och medverkat vid intervjuer har denna 

studie blivit möjlig. Vi vill därmed inleda ett stort tack till de revisorer, bankchefer samt 

representanter för företagen som har delat med sig av sina åsikter och kunskaper kring 

ämnet. Utan er hade denna uppsats inte varit genomförbar. Ännu ett tack till Per Lindström 

och opponentgrupperna för era betydelsefulla råd.  

 

Vi vill även rikta ett stort tack till vår handledare Petter Boye vid Linnéuniversitetet i 

Kalmar, som med sitt stöd och värdefulla tips väglett oss under studiens gång. 
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1. Hur har revisionsskandaler inverkat på 

förtroendet för revisionsbranschen? 
 

Det sägs att revisionsbranschen befinner sig i en förtroendekris, då ett antal stora 

revisionsskandaler har skadat förtroendet för en av näringslivets viktigaste 

kontrollanter, revisorerna. Sveriges finansmarknadsminister, Peter Norman, hävdar 

att det råder stora brister i revisionsarbetet och att detta är ett viktigt problem som 

måste bearbetas för att återvinna förtroendet för revisionsbranschen. (Svenska 

Dagbladet, 1 nov 2010)    

 

1.1 Bakgrund 

 

Syftet med revisionen är att säkerställa kontrollerad och kvalitetssäkrad information 

till intressenterna så att dessa får en rättvisande bild av företagets ställning. En 

revisor skall med en skeptisk och oberoende inställning planera, granska, värdera och 

uttala sig om ett företags årsredovisning, bokföring samt förvaltning. Revision skapar 

en ökad trovärdighet för en verksamhets finansiella ställning och existerar för att 

näringsliv och samhälle skall kunna fungera. (FAR Förlag, 2006)  

 

Trots att syftet med revisionen är att det granskade materialet skall kunna anses vara 

tillförlitligt inträffar det revisionsskandaler som tyder på det motsatta. Genom sin 

uppmärksamhet i media influerar revisionsskandalerna på allmänhetens syn på 

revisionens betydelse. En revisionsskandal som starkt inverkat på förtroendet för 

branschen är Enronskandalen, vilken beskrivs som den största skandalen i USA:s 

historia. Företaget, ett av världens största el, naturgas- och kommunikationsföretag, 

gick i konkurs den 30 november 2001. Orsakerna bakom konkursen var välplanerade 

brott mot lagar, bland annat bokföringsbrott, mutbrott och insiderhandel. 

Redovisningen i företaget uteslöt en del enheter där vissa lån bokfördes i bolaget som 

formellt inte ägdes av Enron.  (Fokus, 2006) Revisorn i bolaget anklagades för att ha 

förstört dokumentation som var förknippat med revisionen. Dessa påståenden har 

orsakat ett stort fall för revisionsbranschens förtroende runt om i världen. 

(Affärsvärlden, 2002) 
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I samband med Enronskandalen ökade trycket från intressenterna att revisorn bör 

tydliggöra sitt oberoende, vilket medförde en strängare lag avseende granskningen 

mellan revisionsverksamheten och rådgivningstjänsterna. Lagen innefattar striktare 

dokumentation som skall påvisa revisorns opartiskhet i revisionsberättelsen. 

(Affärsvärlden, 2002) Vidare infördes analysmodellen i Sverige den 1 januari år 

2002 med syfte att revisorn vid varje nytt uppdrag skall säkerställa ett objektivt 

ställningstagande. Vid omständigheter som talar för motsatsen skall revisorn avstå 

från uppdraget. (FAR Förlag, 2006) För att ytterligare säkerställa revisorns 

oberoende kom rekommendationen om revisorsrotation. En revisor som under sju år 

granskat ett noterat bolag skall inte delta i revisionen under en tvåårsperiod (FAR, 

2011 A). Syftet med rotationen är att minimera risken som finns med att revisorns 

och klientens affärsmässiga relation skall övergå till ett vänskapsförhållande till följd 

av att revisorn haft ansvar för granskningsuppdraget under en längre period 

(Rosendahl & Lilja, 2006). 

 

En del åtgärder har vidtagits för att förstärka förtroendet för branschen efter att ett 

antal revisionsskandaler inträffat vid upprepade tillfällen den senaste tiden. Att 

revisionsbranschen sägs befinna sig i en förtroendekris är en direkt konsekvens av 

flertalet revisionsskandaler som har inträffat under den senaste perioden. Nedan 

följer en rad exempel på revisionsskandaler, där företag begått grova bokföringsbrott 

utan att revisorn av olika anledningar agerat tillfredsställande, eller inte agerat alls.  

 

Habo Finans AB - att upprätta och själv granska redovisningen 

Habo Finans var ett svenskt finansbolag där 780 miljoner småsparare gick miste om 

cirka 70 miljoner kronor då företaget mellan år 2002-2005 hade stora brister i 

bokföringen. VD:n i Habo Finans dömdes till fem års fängelse och åtta års 

näringsförbud medan revisorn endast fick en varning efter att han inte har anmält 

händelsen till åklagare. Lars Söderman som representerade de drabbade i skandalen 

ifrågasatte Revisorsnämndens beslut om att endast ge revisorn en varning. Under 

rättegången visade det sig att revisorn hade upprättat bokföringen som han själv 

sedan granskat, vilket är förbjudet enligt aktiebolagslagen. (Svenska Dagbladet, 28 

sep, 2011) 
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Carnegie Investmentbank AB - att försumma sina skyldigheter 

Carnegie var en marknadsnoterad investmentbank som var verksam inom 

värdepappershandel, kapitalförvaltning, pensionsrådgivning samt investment och 

private banking. Carnegie blev varnad av Finansinspektionen den 27 september år 

2007 som följd av bokföringsbrott i tradingportföljen, då vinsten hade överskattats 

med 630 miljoner kronor för åren 2005-2007. Även marknadskurserna för vissa 

värdepapper hade bearbetats på ett otillständigt sätt med syfte att hindra avslöjandet 

av de felaktiga värderingarna. Carnegie fick därtill betala en straffavgift på 50 

miljoner kronor, och blev samtidigt tvungna att byta ut företagets VD och 

styrelseledamöter. (Finansinspektionen, 2007) Finansinspektionen anmälde 

revisorerna på banken med motiven att de borde ha uppmärksammat bankens 

bristande interna kontroll vad gäller redovisning och värdering. Revisorsnämnden 

bedömde att den huvudansvarige revisorn hade försummat sina skyldigheter som 

revisor och tilldelas därmed en varning den 13 januari år 2009. (Revisorsnämnden, 

2009) 

 

HQ Bank AB - att bryta mot god revisionssed genom ofullständig dokumentation 

HQ Bank som över två decennier har haft en betydande roll på den svenska 

finansmarknaden fick sitt banktillstånd återkallat av Finansinspektionen på grund av 

grova bokföringsbrott och svindleri. Ansökan om att bolaget skulle sättas i 

likvidation lämnades hos tingsrätten 30 augusti år 2010 där motiven var att bankens 

tradingportfölj hade övervärderats med cirka 750 miljoner kronor. Redovisnings- och 

kapitaltäckningsreglerna hade således brutits på grund av att felaktiga uppgifter 

medfört att årsredovisningarna visat en missvisande bild av bolagets ställning och 

ekonomiska resultat. Övervärderingen i portföljen började redan sommaren 2007, 

trots detta hade revisorn omedveten av de felaktiga värderingarna skrivit under rena 

revisionsberättelser för år 2008 och år 2009. (Neurath, 2011) HQ Banks revisor 

Johan Dyrefors, verksam inom KPMG, anmäldes därmed till Revisorsnämnden där 

denne erhöll en disciplinär åtgärd i form av en erinran. Revisorsnämnden bedömer att 

den ansvarige revisorn brutit mot god revisionssed på grund av ofullständig 

dokumentation av sin granskning. (Revisorsnämnden, 2012) 
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Panaxia AB - att inte vara oberoende 

Panaxia, ett svenskt säkerhetsbolag som bland annat sysslar med värdetransporter, 

befinner sig sedan år 2012 i konkurs på grund av att bokföringsbrott uppdagats. 

Bolaget hade utnyttjat kundernas pengar på ett sätt som inte är godtagbart. Panaxia 

hade fört över pengarna till närstående bolag som sedan använt dessa för att betala 

sina skulder, skulder som de närstående bolagen inte ens tagit upp i deras 

årsredovisningar. (Realtid, 2012) Enligt professorn Einar Häckner (2013) borde 

revisorn slagit larm mycket tidigare, då det fanns flera indicier på att företaget begick 

bokföringsbrott. Trots situationen lämnade revisorn en ren revisionsberättelse utan 

anmärkningar. (Sveriges radio, 2013) På grund av den aktuella händelsen pågår det 

fortfarande utredningar kring revisorns eventuella brister (Brännström, 2012). 

 

1.2 Problemdiskussion  

 

“Revisionsbranschen är inte vilken bransch som helst, den är så vital för all 

näringsverksamhet. Därför är det så ohyggligt viktigt att den här branschen 

uppbär ett högt förtroende”  

(Norman, Svenska Dagbladet, 1 nov 2010)  

 

Ovan nämnda citat visar vikten av att revisionsbranschen är trovärdig. Enligt Boland 

(1982) har revisionsbranschen inget att erbjuda utan intressenternas förtroende.  När 

förtroendet för branschen skadas på grund av olika revisionsskandaler hävdar media 

att branschen befinner sig i en förtroendekris. Frågan är hur stor del revisorerna 

själva har i det hela, eller om problematiken ligger i de höga förväntningar som 

intressenterna har på revisionen. Är det så att förtroendekrisen beror på att 

media skapar stora rubriker, vilket gör att skandalerna eskalerar, eller är det så att 

intressenternas förtroende för revisionen verkligen har reducerats i samma 

utsträckning som media ger sken av? Skandalerna som har beskrivits ovan visar på 

olika brister hos de inblandande revisorerna, vilket kan leda till att förtroendet för 

revisionen reduceras av en mängd olika anledningar. I de aktuella 

revisionsskandalerna har det påvisats att revisorerna bland annat själva har upprättat 

och granskat redovisningen, försummat sina skyldigheter, brutit mot god 

revisionssed genom ofullständig dokumentation eller att de inte har varit oberoende. 
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Om förtroendet är så skadat som media påstår, går det då att återskapa detta 

förtroende, och vilka element är det i så fall som krävs? Finns det element som är 

viktigare än andra i denna förtroendeskapande process? 

 

Finansinspektionen har under en längre tid bekymrat sig över revisionens roll på den 

finansiella marknaden. Mot bakgrund av skandalen i HQ Bank har Martin 

Andersson, generaldirektör på Finansinspektionen, nämnt sitt missnöje med 

revisorernas agerande och anser att revisorn inte har arbetat enligt god revisionssed. 

Ordföranden i de fyra största revisionsbyråerna och generalsekreteraren i Föreningen 

för auktoriserade revisorer (FAR) har tillsammans med generaldirektören på 

Finansinspektionen samlats för att diskutera det växande och oroväckande problemet 

kring det minskade förtroendet och vill tydliggöra kraven för ett bättre 

revisionsarbete. Vad finansmarknadsministern Norman begär är således svar på hur 

kvaliteten på revisionen kan höjas för att kunna bidra med ett större förtroende för 

branschen. (FAR, 2011 B) Leif Pagrotsky, vice ordförande i riksbanksfullmäktige 

håller med Norman, och förklarar att bättre metoder bör säkerhetsställa att saker och 

ting utförs riktigt. (Svenska Dagbladet, 30 sep 2010) 

En påverkande faktor för allmänhetens förtroende vad gäller revisionen är att 

revisionsbyråerna både erbjuder revision- och rådgivningstjänster till en och samma 

kund (med kund menas i denna studie företaget som har anlitat revisorn). HQ Bank, 

Habo Finans och Enron är alla exempel på företag som har utnyttjat båda tjänsterna 

från samma revisionsbyrå. Revisionsbyråerna reviderar således sina egna produkter, 

vilket anses vara ett hot mot förtroendet. Om granskningen verkligen kan utföras 

opartiskt när revisorerna i praktiken granskar sina kollegor diskuteras frekvent i 

media. (Svenska Dagbladet, 2 nov 2010) Enligt en rapport från Svenska Dagbladet 

framkommer att efterfrågan på rådgivning hos revisionsbyråerna har avtagit med 25 

% efter Enronskandalen år 2002. Ekonomireportern Björn Suneson anser att 

minskningen är ett resultat av de revisionsskandaler som har inträffat i USA, som 

vidare har försämrat de svenska börsbolagens tillit till den rådgivning som 

tillhandahålls genom revisorn. (Svenska Dagbladet, 2008)  

 

Enligt en forskningsrapport försämras revisionen med mängden arbete. Ju fler 

uppdrag en revisor har, desto sämre blir revisionen, vilket även påpekas som en av 
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orsakerna till ett lågt förtroende efter de olika revisionsskandalerna. FAR och 

Revisorsnämnden förnekar dock detta då de anser att det effektiviserar revisorernas 

arbete. (Svenska Dagbladet, 16 jan 2012) Pagrotsky har samma synpunkter som 

forskningsrapporten påvisar och är därför hård i sin kritik mot Finansinspektionen 

som tillåter en bankrevisor ha flera uppdrag samtidigt. “Att tro att komplexiteten hos 

en bank inte är större än att man kan revidera 180 företag på en gång är uttryck för en 

brist på verklighetsinsikt”, säger Pagrotsky. (Svenska Dagbladet, 17 sep 2010) 

 

Att revisorerna ofta klarar sig undan skandaler relativt lindrigt och därmed kan 

fortsätta arbeta som revisorer är ytterligare en faktor som kan inverka negativt på 

förtroendet för revisionsbranschen och kan ifrågasättas av allmänheten. Även 

Pagrotsky, är stark kritisk till att revisorer i Sverige som har begått så allvarliga 

misstag kan fortsätta revidera verksamheter obehindrat utan några som helst 

konsekvenser. Han anser därför att de svenska revisionsbolagens licens bör dras in så 

som i fallet med Arthur Andersen, revisorsorganisationen som ansvarade för Enron. 

(Svenska Dagbladet, 17 sep 2010)  

 

Är förtroendet för revisionsbranschen så lågt som media får det att framstå och är det 

ett så stort problem då revisorn är en av näringslivets viktigaste kontrollanter? Har 

intressenterna samma syn på revisionsbranschen som media och befinner sig 

revisionsbranschen verkligen i en komplex situation där det kommer att krävas stora 

insatser för att återfå förtroendet? 

 

1.3 Problemformulering 

 

Den negativa kritik som har uppkommit till följd av revisionsskandalerna sägs ha 

haft stor inverkan på revisionsbranschen, varför vi finner det intressant att studera om 

och hur förtroendet för branschen har influerats av skandalerna. Problematiken i 

problemdiskussionen har därför mynnat ut i följande forskningsfrågor: 

 

Hur har den senaste tidens revisionsskandaler påverkat förtroendet för 

revisionsbranschen? 
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 Hur anser revisorerna att revisionsskandalerna har inverkat på förtroendet för 

revisionsbranschen?  

 Hur har revisionsskandalerna inverkat på förtroendet för revisionsbranschen 

enligt banker och kunder? 

 Vilka element är viktiga för att skapa och bevara förtroendet för 

revisionsbranschen enligt revisorer, banker och kunder? 

 

1.4 Syfte 

Syftet med studien är att kartlägga, jämföra och analysera hur revisorer och 

revisionens intressenter ser på förtroendet för revisionsbranschen efter den senaste 

tidens revisionsskandaler och hur dessa skandaler har inverkat på förtroendet. Vilka 

element som är viktiga för att skapa och bevara förtroendet för revisionsbranschen, 

enligt revisorer, banker och kunder, kommer även att undersökas. 

 

1.5 Målgrupp 

Studien är främst ämnad till revisorer, då dessa kan ha ett intresse av att få 

intressenternas syn på förtroendet för revisionen och hur de har påverkats av de 

inträffade och uppmärksammade revisionsskandalerna. Studien kan användas som 

hjälpmedel vid revisionen för att förstå vilka element som påverkar intressenternas 

förtroende samt vilka åtgärder som bör vidtas för att bygga upp och upprätthålla 

förtroendet. Studien är riktad till personer med grundläggande kunskaper inom ämnet 

redovisning.  

 

1.6 Disposition 

Nedan följer uppsatsens disposition samt vad varje kapitel bidrar med för att uppnå 

studiens syfte.    

 

Kapitel två: I studiens andra kapitel kommer författarna att redogöra för de val som 

har tagits och för undersökningens vetenskapliga utgångspunkter. En presentation av 

studiens genomförande kommer att ske för att påvisa studiens trovärdighet samt för 
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att läsaren skall kunna ta ställning till författarnas resultat. Samtliga beslut som har 

haft betydelse för studiens resultat kommer att motiveras.  

 

Kapitel tre och fyra: I kapitel tre redogörs det för revisorn och dennes normer. 

Kapitel tre tillsammans med kapitel fyra som består av studiens teoretiska 

utgångspunkter, utgör studiens referensram. De två kapitlen ligger till grund för 

studien och är grundelementen som bidrar till att nå studiens resultat och syfte. Den 

referensram som återfinns i kapitel tre och fyra är enbart av sådan art att den har 

betydelse och är relevant för studien och kan relateras till nästkommande kapitel. I 

kapitel fyra redogörs och diskuteras olika perspektiv av intressentteorin samt teorier 

kring förtroende och revisorns oberoende. 

 

Kapitel fem: Kapitel fem består av ett empiriavsnitt. Studiens empiri ger en verklig 

bild av den teoretiska referensramen. Det ges en presentation av respondenternas 

utfall av den genomförda undersökningen och deras svar på frågan om hur 

förtroendet för revisionsbranschen har påverkats av revisionsskandalerna. Vidare 

redogörs respondenternas åsikter om vad som skapar och bevarar förtroendet för 

revisionsbranschen. 

 

Kapitel sex: I studiens sjunde kapitel utförs en analys som är kopplad till 

referensramen och empirin. I analysen lyfts intressant och värdefull information fram 

som vidare värderas och tolkas. Paralleller dras mellan empirin och teorin men även 

mellan de olika respondenterna och författare vilket leder fram till ett tydligt resultat.  

 

Kapitel sju: I kapitlet presenteras studiens resultat och författarmas avslutande 

reflektioner med stöd i det material som tidigare har presenterats. Kapitlet besvarar 

den aktuella frågeställningen, huruvida förtroendet för revisionsbranschen påverkats 

av de aktuella revisionsskandalerna utifrån tre perspektiv samt vad respondenterna 

anser skapar och bevarar förtroende för revisionsbranschen. Avslutningsvis 

presenteras författarnas förslag på vidare forskning. 
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2. Studiens genomförande  

 

I följande kapitel presenteras en förståelse kring studiens utförande och 

kommentarer kring det valda tillvägagångssättet för att på så sätt öka studiens 

tillförlitlighet. I kapitlet ges en kort förklaring till valt ämne följt av en beskrivning 

av vald strategi. Studiens datainsamling, både primär och sekundär, kommer att 

motiveras. En redogörelse och motivering kring valet av respondenter och 

utformningen av intervjufrågor är bland annat ämnen som kommer att diskuteras. 

Kapitlet avslutas med kritik till studiens tillvägagångssätt samt valda källor.  

 

2.1 Forskningsstrategi 

2.1.1 Forskningsmetod 

Vid klassificering av olika metoder och tillvägagångssätt inom företagsekonomisk 

forskning tillämpas kvantitativa eller kvalitativa forskningsstrategier. Vilken 

forskningsmetod som tillämpas avgör dels forskarnas forskningssätt men även hur 

insamlingen och tolkningen av empirin skall presenteras. Skillnaden mellan de olika 

forskningsstrategierna är hur forskaren förhåller sig till teori och praktik. Kvantitativ 

forskning innefattar insamling och analys av numerisk data, där det sker en 

kvantifiering av olika synvinklar. Kvalitativ forskning innefattar insamling och 

analys av data med fokus på ord än siffror. (Bell & Bryman, 2010) En kvantitativ 

forskningsmetod skulle därför inte vara lämplig för studien då syftet är att få en 

djupare förståelse än vad denna forskningsmetod kan bidra med. Kvalitativ metod 

innefattar vidare beskrivningar av personliga uppfattningar eller erfarenheter som 

präglas av flexibilitet och öppenhet till forskningsobjektet vilket ger författaren 

möjlighet att bedöma respondenternas svar med ett subjektivt synsätt. (Patel & 

Davidson, 2011)  

 

Vidare hävdar Bell och Bryman (2010) att författarna skall välja sin forskningsmetod 

med hänsyn till studiens forskningsfråga och syfte. Studiens syfte nås bäst genom en 

kvalitativ metod för att dels beskriva men även för att få en djupare inblick och 

förståelse kring situationen som råder. Jacobsen (2002) hävdar att val av 

forskningsmetod bör ha sin utgångspunkt i om studiens avsikt är att beskriva eller 

förklara. Vid en beskrivande studie inriktar sig författaren på att beskriva skillnaden 
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och likheten vid ett tillfälle. Den beskrivande forskningsmetoden lämpar sig bäst för 

denna studie då avsikten med studien är att beskriva revisorernas och de utvalda 

intressenternas syn på hur förtroendet har influerats. Därmed anses den valda 

forskningsstrategin som den mest lämpliga för att få en efterhandsbild av hur 

skandalerna har påverkat förtroendet för revisionsbranschens hos intressenterna och 

även revisorernas syn och uppfattning av situationen. Informationen som 

tillhandahålls av respondenterna kommer inte att generaliseras. All empiri som ställs 

till förfogande är således tolkade utifrån författarna för att vidare beskrivas, vilket 

indikerar på att studien är kvalitativ. Jacobsen (2002) nämner vidare att fördelen med 

den kvalitativa ansatsen är att denna söker den “riktiga” uppfattningen om en 

företeelse. Genom att tillämpa en kvalitativ metod finns således möjlighet att få mer 

utförliga svar från respondenterna som kan bidra till en djupare förståelse av den 

rådande situationen. 

2.1.2 Forskningsansats 

Forskare kan i studier utgå från tre olika forskningsansatser för att förstå och förklara 

sina observationer, vilka är induktiv, deduktiv eller abduktiv ansats. Vid en induktiv 

ansats utgår forskaren från empiri till teori där det sker insamling av data med avsikt 

att hitta generella mönster som kan omformuleras till teorier. Vid en deduktiv ansats 

utgår forskaren däremot från befintlig teori till empiri som innebär en avledning från 

det generella till det konkreta. De generella teorierna testas därtill med empirisk data. 

En abduktiv ansats är å andra sidan en kombination av de ovan nämnda alternativen. 

(Johannessen & Tufte, 2007) Enligt Alvesson och Sköldberg (2008) är dock den 

abduktiva ansatsen inte en blandning av induktiv och deduktiv ansats, utan en 

variation av de olika ansatserna. Med rådande forskningsfråga och syfte som 

underlag är forskningsansatsen som tillämpas i studien abduktion då det i studien har 

växlats mellan den induktiva och deduktiva ansatsen. Det har således växlats fram 

och tillbaka i vilken inriktning teori och empiri skall beskrivas. Patel och Davidson 

(2011) förklarar att fördelen med abduktiv metod är att författaren inte har ett behov 

av att följa deduktiv och induktiv ansats strikt som forskare vanligtvis gör. Alvesson 

och Sköldberg (2008) hävdar att abduktiv ansats tillämpar sig bäst i förhållanden då 

forskaren strävar efter en djupare förståelse av det studerade ämnet, vilket är avsikten 

med studien. 
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Uppsatsen inleddes med att undersöka de omtalade revisionsskandalerna som har 

inträffat dels nationellt men även internationellt. Efter långa diskussioner klargjordes 

att skandalerna i första hand skulle påverka förtroendet för branschen vilket avgjorde 

inriktningen på studien. Med utgångspunkt från diskussioner i media formulerades 

studiens problemformulering och syfte. Den deduktiva ansatsen användes i 

bemärkelsen av att studien utgår från befintlig teori med avseende på teorier för 

förtroende och hur det skapas. Andra teorier som berör ämnesområdet, exempelvis 

revisorns oberoende, valdes ut vilka användes som underlag till de intervjumallar 

som har använts vid insamling av primär data. Utifrån informationen från 

respondenterna har ytterligare teorier beskrivits, vilket indikerar på en induktiv 

ansats. Sammanfattningsvis kan studiens ansats beskrivas som en abduktiv metod 

med ett deskriptivt syfte i den bemärkelsen att merparten av teorierna samlades in 

innan intervjuerna. Utifrån informationen från respondenterna har ytterligare teorier 

som ansågs vara relevant för empirin i mindre del tillkommit. Teorins räckvidd inom 

det studerande forskningsämnet är begränsat vilket ligger till grund för varför studien 

i största grad är baserad på empirisk insamling.  

 

2.2 Datainsamling 

2.2.1 Primär- och sekundärdata 

Enligt Patel och Davidson (2011) kan insamling av data ske genom primära eller 

sekundära källor. Exempel på primära källor är förstahandsrapportering som 

ögonvittnesskildringar och intervjuer. Sekundär data innebär redan tidigare insamlat 

material och forskningsdata som det har studerats om i ett annat syfte, exempelvis i 

litteratur och tidskrifter. I denna studie har såväl primär som sekundär data använts. 

Den primära datainsamlingen karakteriseras av respondenternas svar som har 

tillhandahållits genom kvalitativa intervjuer med fyra revisorer, två banker, och tre 

företag. Sekundär data består bland annat av tidskrifter, avhandling, artiklar och 

tidigare forskning inom ämnet. Tidskrifter och litteratur givna av FAR har legat i 

fokus och varit av betydande vikt då dessa ger en mer korrekt illustration av 

problematiken kring revisorsprofessionen som råder. Denna tidskrift har gjort det 

möjligt för att kunna tolka och finna samband mellan revisorernas perspektiv och det 
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material som redan finns tillgängligt. Återstående massmediala källor, som Svenska 

Dagbladet har använts för att framlägga aktuella bevis på det minskade förtroendet 

för revisionsbranschen efter de inträffade revisionsskandalerna. Motiven till valet av 

dessa källor var således att påvisa det allmänt rådande dilemmat som det har valts att 

forska om. Artiklarnas trovärdighet säkerställs genom att bland annat revisorer och 

FAR:s generalsekreterare har varit delaktiga och kommenterat texterna. Resterande 

litteratur har valts efter forskningsämnet. 

2.2.2 Kvalitativa intervjuer 

Studiens empiriska data har i första hand samlats genom personliga intervjuer med 

revisorer, banker samt företag. Intervjuerna är av semistrukturerad karaktär där det 

utgås från vissa formulerade frågor, vilka inte behöver ställas i någon särskild 

ordning. Utrymme ges att ställa följdfrågor som är av intresse för det ämne som skall 

studeras. Syftet med semsistrukturerade intervjuer är att erhålla så utförliga och 

detaljerade svar som möjligt utifrån respondentens erfarenhet och syn. (Bell & 

Bryman 2010) Värdeladdade ord som “skandaler” har undvikits under intervjuerna 

för att förhindra att respondentens svar influeras. För att inte gå miste om värdefull 

information, vilket kan vara risken vid strukturerade intervjuer enligt Jönsson (1985), 

har intervjuerna därför varit av semistrukturerad karaktär. 

 

Respondenternas svar har spelats in på en diktafon med syfte att få ett naturligt flyt i 

samtalet och för att författarna senare skall kunna avlyssna respondenternas svar och 

ordagrant skriva ner dessa utan att gå miste om värdefull information. Detta medför 

även en minskad risk på felaktiga tolkningar av svaret, då forskarna vid behov har 

möjlighet att lyssna om på det som har sagts. Det har även i vissa sammanhang 

krävts ett ytterligare förtydligande av respondentens svar för att hindra felaktiga 

tolkningar som i värsta fall kan innebära inkorrekta slutsatser på studien. 

Intervjufrågorna har i vissa fall skickats ut i förväg efter önskemål från några av 

respondenterna. Med tanke på att frågorna inte är av sådan karaktär som skulle kunna 

påverka empirin som tillhandahålls, har forskarna inte tvekat med att sända iväg 

frågorna innan intervjun för dem som har begärt om det. Den första intervjun 

genomfördes med en auktoriserad revisor på Ernst & Young, vilket medförde en 

omstrukturering av intervjufrågorna. Detta med syfte att erhålla en mer givande 

information för det studerade ämnet. Vid de senare intervjutillfällena erhölls positiv 
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respons på de utvalda intervjufrågorna. För att den första intervjun skulle vara 

användbar fick kompletterande frågor mailas till respondenten, vilka besvarades via 

mail. Cirka hälften av respondenterna begärde att få intervjuunderlaget skickade till 

sig innan studien publiceras för allmänheten. För att stärka studiens validitet har hela 

empirimaterialet sänts till dessa respondenter med avsikt att få tolkningarna och 

uppfattningarna bekräftade. En av respondenterna valde efter detta att vara anonym i 

studien. Trots att den sammanfattade empirin av hennes svar var direkt nedskrivna 

efter intervjuinspelningen krävde hon att en stor del av empirin skulle raderas. Det 

skedde en ytterligare avlyssning av inspelningen för att säkerställa att det inte har 

gjorts några felaktiga tolkningar, men texten justerades oavsett utefter hennes 

önskemål trots att författarnas uppfattningar var korrekta. Trots att texten inte 

innefattar känsliga eller privata svar, var hon ännu inte nöjd med justeringen. 

Författarna och respondenten enades till sist om att bifoga hennes bidrag som 

anonymt fast med det fingerade namnet Åsa Pålsson, chef för företagsenhet på en 

affärsbank i Kalmar. Likaså bad en av revisorerna att vissa korrigeringar skulle göras 

efter att ha läst det sända empiriunderlaget. Vid ett ytterligare personligt möte med 

denna revisor justerades delarna som denne ansågs framstå som missvisande. 

Respondenten kom med förslag till nya omformuleringar och ville samtidigt att vissa 

delar skulle strykas helt. 

2.2.3 Urval 

Urvalen handlar om att utse de mest lämpliga individer eller företag som kan bidra 

med värdefull information så att studiens mål uppfylls (Bell & Bryman, 2010). Nio 

personliga intervjuer har genomförts för att syftet med studien skall kunna uppfyllas, 

vilka är: auktoriserade revisorer på KPMG, Ernst & Young, Sporrong & Eriksson 

Revisionsbyrå AB, Revisionsbyrån Kerstin Lindgren AB, bankchefen på Danske 

Bank i Kalmar, Åsa Pålsson, chef för företagsenhet på en affärsbank i Kalmar, 

försäljningschef på Djurkompaniet i Kalmar, Håkan Dahlgren, VD för Nybro Elnät 

AB samt ägare och VD av Solhemsgruppen AB. Samtliga respondenter har höga 

positioner och innehar hög kompetens. 

 

Valet av respondenter har både skett genom ett strategiskt urval samt ett 

bekvämlighetsurval. Strategiskt urval innebär att valet av relevanta respondenter för 

studien görs medvetet (Johannessen & Tufte 2003). Bekvämlighetsurval består 
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däremot av personer som är tillgängliga för forskaren (Bell & Bryman, 2010). Val av 

företag, revisionsbyråer och banker har skett genom en kombination av 

bekvämlighetsurval och strategiskt urval. Företagen som har intervjuats har valts på 

grund av deras tillgänglighet och belägenhet inom Kalmar län, vilket har varit ett 

bekvämlighetsurval. Samtidigt har urvalet skett strategiskt då tanken var att intervjua 

två företag, ett som varit drabbat av en revisionsskandal och ett som inte har varit 

med om något liknande. Anledningen till detta var för att kunna jämföra deras syn på 

hur förtroendet för revisionen har påverkats. Det företaget som har drabbats av en 

revisionsskandal har förlorat pengar i skandalen som inträffade hos Panaxia. Dessa 

två företag visade på motsatta svar angående hur förtroendet för revisionen påverkats 

av revisionsskandaler, vilket medförde att ord stod mot ord. Någon slutsats kunde 

således inte dras, varför författarna ansåg att ytterligare en intervju var nödvändig. 

Detta resulterade i en intervju med Nybro Elnät AB. Samtliga av de intervjuade 

företagen hittades genom författarnas personliga kontakter.  

 

Bankerna som författarna har valt att intervjua har även de på grund av 

bekvämlighetsurval varit belägna inom Kalmarområdet. Av strategiskt urval har det 

valts banker som har en bred bas av företagskunder för att respondenterna på bästa 

sätt skall kunna besvara forskarnas frågor. Syftet var i själva verket att intervjua ett 

flertal banker men forskarna har bemötts av vissa svårigheter med att få intervjuer 

med dem då de antingen har varit upptagna eller inte trott sig kunna besvara 

frågorna. Även Skatteverket har kontaktats ett flertal gånger utan någon respons, då 

tanken var att tillägga deras perspektiv vilket vore intressant. Prioriteringen av 

intressenterna har varit banker på grund av att dessa är beroende av en trovärdig 

rapportering och deras förtroende för branschen är även ett viktigt inslag vid 

kreditgivning. Det har totalt kontaktats sju banker för intervju men endast två av dem 

hade möjlighet att ställa upp till en intervju. Bankerna hittades och kontaktades via 

deras kontaktuppgifter på respektive hemsida.  

 

De revisionsbyråer som medverkar i studien är av olika storlekar. Att det har valts 

både stora och små revisionsbyråer är av strategiska skäl för att undersöka om det 

finns några likheter respektive olikheter i deras syn kring hur senaste tidens 

revisionsskandaler har påverkat kundernas och bankernas förtroende för branschen. 

Avsikten var således att studera om revisorerna i de olika bolagen har olika 
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uppfattningar om hur förtroendet har påverkats. Samtliga revisionsbyråer har funnits 

via revisorslistan.se. Sammanfattningsvis har det i denna studie således skett nio 

intervjuer, varav fyra med revisorer och fem med revisionens intressenter. Syftet med 

dessa urval var således att få synpunkter om ämnet från olika intressentgrupper som 

problemet berör mest och kunna jämföra deras perspektiv med revisorerna som 

ligger till grund för problemet.  

2.2.4 Access 

Eftersom syftet med studien dels är att tillhandahålla revisorernas egna uppfattningar 

och bedömningar kring forskningsobjektet, är forskarna medvetna om att det kan 

råda ett accessproblem att få sannfärdig information. Forskarna anser därtill att 

datainsamlingen kan ha influerats av åtkomsten till den eftersökta information, vilket 

Gummesson (2000) betecknar som access. Access innebär att forskarens 

informationsinsamling skall vara relevant för ämnet och att de metoder och tekniker 

som används säkerställer adekvat data. Det är därför viktigt att forskaren får en klar 

inblick i forskningsobjektet för att få en riktig bild av situationen. (Gummesson, 

2000) 

 

Det finns vissa svårigheter med att uppskatta förtroendet hos intressenterna, dels för 

att förtroende är ett brett begrepp men även för att det inte finns tillgång till primär- 

och sekundär data som specifikt mäter förtroendet innan de inträffade skandalerna. 

För att underlätta för respondenterna och läsarna har författarna därför valt att med 

egna ord definiera ordet förtroende med avseende på skandalerna. För att minska 

problematiken med access till empirin om hur förtroendet kan ha förändrats från 

tidigare år tills idag har det därför valts att intervjua personer med längre erfarenhet. 

Detta för att respondenterna på så sätt skall kunna jämföra hur förtroendet har 

influerats under tiden. Nyexaminerade eller personer med en mindre erfarenhet i 

branschen kan konfronteras av svårigheter med att bedöma förändringen av 

förtroendet eftersom dessa inte har en uppfattning om hur situationen såg ut innan 

revisionsskandalerna. Av den orsaken har därför dessa uteslutits vid valet av 

respondenter. 
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2.3 Val av teori 

Tidigare teorier kan användas som inspirationskälla vid abduktiv forskningsansats 

för att öka förståelsen kring ämnet. En teoretisk referensram är viktig då det ger 

möjlighet till forskaren att utgå från olika kunskap och för att möjliggöra goda 

tolkningar. (Alvesson & Sköldberg, 2008) Denscombe (2009) anser teorin som ett 

systematiskt sätt att analysera och utveckla påståenden ur data, vilket även gör det 

möjligt att utforska nya ämnen och nya idéer. Dalen (2011) menar vidare att teorier 

ger kunskap till forskaren som vidare kan studera olika dimensioner av det aktuella 

ämnet. För att få en trovärdig och rättvisande bild av det teoretiska fältet har det valts 

bidrag från ett stort antal författare som på olika sätt uttrycker teorin. Intressentteorin 

och revisorns oberoende är två väsentliga teorier som är nödvändiga för att kunna 

studera forskningsproblemet. Intressentteorin beskriver bland annat revisorns 

ansvarsfördelning där denne bör se till att respektive intressent får sina önskemål 

förverkligade. Revisorns oberoende visar betydelsen av att revisorn är opartisk i sitt 

arbete. Eftersom kraven på företag och organisationer har ökat idag jämfört med 

tidigare krävs det en redogörelse av dessa teorier för att kunna analysera 

forskningsämnet. De valda teorierna ligger även till grund för vad som inger 

förtroende för revisionen. Revisionens normer och teorier avseende begreppet 

förtroende är väsentliga teorier för att uppnå syftet med studien.  

 

2.4 Forskningskvalitet 

Enligt Larsen (2009) utgör validiteten och reliabiliteten de faktorer som stärker 

studiens eller forskningens trovärdighet. Validitet avser om forskare undersöker det 

undersökningen anspelar medan reliabiliteten syftar till att det insamlade materialet 

och informationen är tillförlitlig. 

2.4.1 Validitet 

Det är viktigt att all datainsamling är relevant för forskningsobjektets frågeställning. 

En studies giltighet inbegriper hur teorin och empirin stämmer överens och 

relevansen visar hur relevant empirin är för problemformuleringen. (Larsen, 2009) 

Denna studie uppfyller villkoren för validitet då allt forskningsmaterial som har 

tillämpats överensstämmer med problemet som studeras. Vidare anses 

intervjufrågorna vara relevanta för ämnet vilka bidrar till att besvara frågeställningen. 
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Larsen (2009) nämner även att en flexibel process där intervjufrågorna ändras i 

efterhand bidrar till högre validitet.  Med detta i åtanke har intervjufrågorna 

bearbetats i efterhand. 

 

Patel och Davidson (2011) menar att validiteten i den kvalitativa metoden inte endast 

är kopplad till insamling av information utan beskriver även tyngdpunkten i 

forskarnas trovärdiga tolkningar av materialet. En forskare bör därför kunna 

argumentera för att påvisa sannolikheten och trovärdigheten i tolkningarna utan att 

framhäva egna värderingar. Sannolikheten för all empiri som har samlats via 

intervjuer har hög grad av trovärdighet då samtliga intervjuade har lång erfarenhet 

inom revisionsyrket. Även att respondenterna innehar höga positioner i respektive 

organisation medför en större trovärdighet kring empirin.  

 

För att förstärka validiteten och reliabiliteten i studien har författarna vidare använt 

sig av triangulering som används i syfte att bekräfta forskningens trovärdighet genom 

att utnyttja kontrasterande datakällor för att öka tilliten (Denscombe, 2009). I denna 

uppsats har olika källor använts i form av primär och sekundär data. All insamlad 

material har jämförts med varandra för att sedan analyseras. 

2.4.2 Reliabilitet 

Reliabilitet står för pålitlighet och precision. Reliabiliteten innebär även att insamlad 

information behandlas på ett noggrant sätt där hög reliabilitet kan uppnås genom att 

inte blanda ihop vem som har sagt vad. (Larsen 2009) I denna studie är detta villkor 

uppfyllt då samtliga författare har deltagit på varje intervju för att säkerställa att all 

information hanteras och tolkas rätt. Det har dessutom både spelats in och antecknats 

under intervjuernas gång. Larsen (2009) menar vidare att hög reliabilitet uppnås om 

det vid ett annat tillfälle går att få fram samma resultat med hjälp av samma 

undersökningsmetod. Vid det här laget är det dock svårt att få fram samstämmigt 

resultat av andra forskare då alla respondenter har skilda åsikter och erfarenheter. 

Detta styrker även Patel och Davidson (2011) då de beskriver att ett oidentiskt 

resultat är godtagbart i de fall det handlar om en kvalitativ forskningsstrategi. 

Orsakerna till detta kan vara att intervjupersonen har ändrat uppfattning eller har fått 

nya insikter och bredare kunskap, vilket således inte behöver vara tecken på låg 

reliabilitet för kvalitativa forskare. 
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2.5 Metod- och källkritik 

Alvesson och Sköldberg (2008) beskriver att forskaren vid källkritik bör beakta 

äktheten av använda källor, källornas tendens att vara vinklade och dess avstånd och 

beroende. Avståndet avser tidsaspekten från när källan har samlats in eller givits ut 

medan beroendet beaktar antal led informationen har passerat innan den nått den 

aktuella källan. För att öka trovärdigheten i studien har forskarna använt sig av olika 

källor som stödjer samma utgångspunkt och även jämfört olika källor som har 

beskrivit samma teori för att säkerställa äktheten. I studien har litteratur som ligger 

nära i tiden används för att informationen skall vara så aktuell som möjligt. I vissa 

hänseenden har dock äldre litteratur och tidskrifter används. Detta ses dock inte som 

ett hot mot studiens validitet då dessa källor har använts med syfte att beskriva 

historiska aspekter eller förhållanden om revisorns problematik som fortfarande är 

aktuella.  

 

Nackdelen med den kvalitativa ansatsen är enligt Jacobsen (2002) att denna är 

tidskrävande då intervjuer ofta tar mycket tid, vilket leder till att enbart ett fåtal 

intervjuer kan genomföras. Problematiken blir således huruvida dessa respondenter 

kan anses representera fler än enbart dem själva, vilka minskar möjlighet att 

generalisera resultaten. På grund av den begränsade tidsram har enbart nio intervjuer 

genomförts, vilket medför att de resultat som framkommer inte kan anses vara 

överförbara till andra situationer. En annan aspekt att ta hänsyn till är att det råder en 

risk för att den insamlade data kan har tolkats på ett felaktigt sätt av forskarna. För att 

minimera risken av oriktiga tolkningar har dock flera av de intervjuade bekräftat den 

sammanställda empirin innan analysen har påbörjats. 
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3. Normer för revisionen 

 

I följande kapitel behandlas revisorns förhållningssätt med normer och regler som 

är väsentliga för revisorn och som är av betydelse i revisorns arbetssätt för att inge 

ett förtroende för intressenterna och allmänheten.    

 

3.1 Revisorns förtroendeskapande i arbetsprocessen 

3.1.1 Planering 

Innan revisorn börjar planera revisionen måste förberedande information samlas som 

utgångspunkt för revisionen. Denna information är av allmän karaktär och kan 

exempelvis innefatta olika slags protokoll inom företaget, tidigare revisioner samt 

förvaltningsberättelser. (Fackförbund ST, 2011) För att effektivt kunna analysera och 

bedöma de risker företaget står inför måste revisorn lägga stor vikt vid 

revisionsplaneringen för att kunna utarbeta ett effektivt resultat (FAR Förlag, 2006). 

Carrington (2010) nämner att revisorer med en längre erfarenhet sannerligen har 

skaffat sig rutiner i sitt arbete som inte kräver lika stor planering. Detta medför att 

revisorn tar större risker och att revisionen med hög sannolikhet resulterar i en 

mindre effektiv revision. Revisorn måste vid planeringen göra en risk- och 

väsentlighetsbedömning, där denna nivå avgör revisionens granskningsåtgärder. 

Under planeringsfasen bestäms således den acceptabla väsentlighetsnivån, som 

innefattar hur stora avvikelserna får vara i redovisningen innan revisorn tvingas 

skriva en oren revisionsberättelse. Den process som föregås när revisorn sätter upp 

den acceptabla väsentlighetsnivån är nära sammankopplat med den risk revisorn tar. 

Genom att sätta en låg acceptabel väsentlighetsnivå är risken liten för att fel slinker 

igenom redovisningen samtidigt som effektiviteten blir sämre. En hög acceptabel 

väsentlighetsnivå ger en effektivare revision med färre granskningar samtidigt som 

risken för fel i redovisningen ökar vilket kan uppfattas som en misslyckad revision. 

Om allt för stora risker tas kommer revisionen inte att gå som planerat. (Carrington, 

2010) 
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3.1.2 Granskning 

Lundén (2008) delar revisionen till två huvudsakliga inriktningar, vilka innefattar 

granskning av årsredovisningar och granskning av övrig förvaltning. Av 5 § 

revisionslagen framgår att revisorn skall granska företagets årsredovisning och 

bokföring samt företagsledningens förvaltning av bolaget i enlighet med god 

revisionssed. Vidare beskriver FAR Förlag (2006) att syftet med granskningen är att 

införskaffa tillräcklig och ändamålsenlig information, så kallad revisionsbevis, för att 

därmed kunna göra sina uttalanden i revisionsberättelsen. Granskningen skall fälla 

omdöme om företagets resultaträkning ger en rättvisande bild av företagets resultat 

och om de redovisade tillgångarna och skulderna i balansräkningen verkligen 

förekommer och överensstämmer med bokföringen. Förvaltningsrevision handlar 

däremot om att revisorn granskar och bedömer styrelsens och den verkställande 

direktörens förvaltning av bolaget med syfte att undersöka om förvaltningen har skett 

i riktning med lagar och regler. Granskningen skall bland annat ge underlag för 

revisorns slutsatser i revisionsberättelsen vad gäller att tillstyrka eller avstyrka 

ansvarsfrihet för styrelsen. Revisorn granskar även verksamheten för att se till att 

företagsledningens förvaltning inte strider mot lagar om årsredovisning och 

bolagsordning samt överträdelse av aktiebolagslagen. 

3.1.3 Dokumentation 

All granskning som utförs av revisorerna bör dokumenteras för att kunna styrka 

revisorns uttalanden och ställningstagande (FAR Förlag, 2006). Revisorns skyldighet 

till dokumentation framgår av 24 § revisorslagen. Oavsett revisorns val av 

granskningsåtgärder måste åtgärderna dokumenteras. I dokumentationen bör det 

finnas information om vilka insatser som har gjorts för att granska företaget, när 

granskningen är utförd och av vem. Det är dessutom viktigt att dokumentera 

revisorns iakttagelser, bedömningar och slutsatser. Enligt Carrington (2010) är 

dokumentationen viktig av bland annat juridiska skäl för att revisorn skall kunna visa 

upp att denne har genomfört en tillräcklig granskning av företag i de fall då han eller 

hon blir stämd av exempelvis det reviderade företaget. All dokumentation måste 

enligt lag förvaras i ordnat skick och sparas i tio år, den får heller inte vara tillgänglig 

för obehöriga. 
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3.1.4 Rapportering 

Revisionsberättelsen, revisorns obligatoriska rapport, skall enligt 6 § revisionslagen 

upprättas till varje årsmöte av revisorn i vilken revisorn redovisar sitt utförda arbete. 

Enligt Edenhammar och Thorell (2009) bör revisorn sålede rapportera om bolaget 

har upprättat årsredovisningen enligt årsredovisningslagens direktiv och om 

revisionen har utförts i enlighet med god revisionssed. Revisorn tillstyrker således att 

balans- och resultaträkningen har fastställts, att vinsten har disponerats enligt 

ledningens förslag i förvaltningsberättelsen samt att styrelsen och den verkställande 

direktören beviljas ansvarsfrihet. Vid de fall då revisorn har varit tvungen att avvika 

från god revisionssed måste detta förekomma i revisionsberättelsen. Fackförbund ST 

(2011) beskriver vidare att det endast är väsentliga avvikelser från lag, god 

redovisningssed och stadgar som kan leda till en anmärkning i revisionsberättelsen. 

Om sådana felaktigheter förekommer hos bolaget benämns revisionsberättelsen som 

oren.  

3.1.5 Revisorns dubbla roller hotar förtroendet 

Den situationen revisorn befinner sig i är unik och komplex då revisorn agerar i två 

skilda roller gentemot intressenterna, såväl som granskare och rådgivare. Rollen som 

granskare innefattar ansvaret att dels uppmärksamma men även förhindra 

oegentligheter och fel som kan existera i företagens räkenskaper. Revisorns roll som 

rådgivare är en servicefunktion där företagets ekonomiska problem diskuteras och 

besvaras. De två rollerna kan därför betraktas som motstridiga och fordrar därför en 

tydlig balans där nivån på rollerna bör utgå från företagens och samhällets anspråk. 

Om den eftersträvade balansen inte kan hållas står revisorerna inför ett förtroendehot 

mot branschen. Om det läggs allt för stor tyngd på rollen som granskare avtar 

förtroendet för revisorn från företagets sida. En alltför stark kontrollinsats försvagar 

sålunda revisorns roll som rådgivare. En alltför extensiv rådgivarroll skulle å andra 

sidan hota oberoendet mot klienterna som följaktligen påverkar samhällets förtroende 

för revisionsbranschen negativt. (Eriksson, 2007) 

 

Revisorns roll som rådgivare simplifierar revisionsarbetet då revisorerna får en ökad 

bekantskap till kunden och dess verksamhet. Som rådgivare finns det därför risk att 

revisorn möts av en motvillighet att kritisera kundens årsredovisning. (Carrington, 

2010) Gunnar Ek, Aktiespararnas mest erfarne bolagsbevakare, understryker att 
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revisorns dubbla roller hotar en objektiv granskning av ett bolag. Vidare diskuteras 

det om införandet av ett förbud mot att sälja både revisions- och rådgivningstjänster 

till en och samma revisionsbyrå. FAR anser dock att det vore samhällsekonomiskt 

ineffektivt att dela upp de olika tjänsterna till olika bolag, där åsikten även stödjs av 

de enskilda revisionsbyråerna som KPMG och PwC. De anser att kombinationen av 

revision och rådgivning är en effektiv metod. (Svenska Dagbladet, 2 nov 2010) 

 

Trots svårigheterna krävs det enligt Eriksson (2007) hög moral och kunskap från 

revisorns sida för att kunna tillföra kvalitet i revisionstjänsten samt förtroende hos 

intressenterna. Revisorns måste ha mod att stå för sina värderingar och sin roll i 

samhället förklarar han. 

 

3.2 Revisorns regler  

3.2.1 Tystnadsplikt 

Revisorns tystnadsplikt har stor betydelse för att inge ett förtroende för revisorn och 

branschen (Johansson & Petersson, 2007). Enligt aktiebolagslagen 10 kap, 37 § har 

revisorn tystnadsplikt vilket innebär att revisorn inte får lämna ut väsentlig 

information av det reviderade bolaget. Revisorn får inte missbruka sin ställning och 

använda informationen för egen vinning eller genom att skada andra. Tystnadsplikten 

utgör enligt FAR Förlag (2006) i vissa fall ett hinder, då revisorn inte har möjlighet 

att förklara vad som ligger till grund för ett specifikt agerande. I en artikel i 

tidskriften Balans, skriven av Charlotta Danielsson (2012) hävdar FAR:s 

generalsekreterare Dan Brännström att tystnadsplikten många gånger ställer till det 

för revisorn och gör att denne hamnar i en knepig sits då revisorn inte kan 

kommentera det inträffade. Han menar på att lagarna borde ses över. I vissa fall har 

en revisor rätten att frångå sin tystnadsplikt och har istället en så kallad 

upplysningsplikt. Under exempelvis en årsstämma måste revisorn svara på de frågor 

som ställs från årsstämmans medlemmar, såvida det inte kan skada bolaget 

väsentligt. Revisorn har även upplysningsplikt till sin medhjälpande revisor, ny 

revisor och till konkursförvaltaren. Skulle företaget vara föremål i en brottsutredning 

är revisorn dock skyldig att lämna uppgifter till förundersökningsledaren. (FAR 

Förlag, 2006) 
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3.2.2 Anmälningsplikt 

Revisorns anmälningsskyldighet blev lagstadgad år 1999 (Larsson, 2004). Revisorn 

har enligt aktiebolagslagen 9 kap, 42 § skyldighet att anmäla till åklagare vid 

misstanke om brott. Då revisorn iakttagit något som är oriktigt skall revisorn utan 

oskäligt dröjsmål upplysa styrelsen om dess iakttagelser, såvida det inte är uppenbart 

att styrelsen inte kommer vidta några åtgärder. När det misstänkta brottet är lämnat 

till polis eller åklagare skall revisorn genast göra en prövning om denne skall 

fortsätta sitt uppdrag eller om denne bör avgå från uppdraget. I aktiebolagslagen 9 

kap, 44 § nämns att revisorn har fyra veckor på sig att underrätta åklagare om 

misstankar om brott efter det att styrelsen har meddelats. Underrättelsen skall 

innehålla förhållanden som misstanken grundar sig i. Enligt Larsson (2004) kom 

förslaget till anmälningsskyldigheten att kritiseras och ifrågasättas av bland annat 

politiska företrädare, specialister i Aktiebolagsutredningen, FAR och Svenska 

revisorsamfundet (Srs). Kritiken grundade sig på tankar kring att anmälningsplikten 

medför ett avkall på tystnadsplikten och att det bryter mot revisorns roll som 

oberoende part. Anmälningsskyldigheten ansågs inte lämplig för revisorns roll, då 

revisorn istället kunde uppfattas som en myndighetsperson, polis eller motpart 

snarare än samtalspartner. Denna plikt tycktes befinna sig utanför revisorernas 

självfallna kompetensområde, då den tvingar revisorn att göra straffrättsliga 

granskningar.  

3.2.3 Revisorns yrkesetik 

Etik handlar om gott och ont, rätt och fel, och härstammar från det grekiska språkets 

”ethos” vars innebörd är moralfilosofi som kan förklaras som en samling regler för 

uppförande och förhållningssätt. Filosofin beskriver vad vi som människor bör och 

inte bör göra samt förespråkar principer om hur en god människa utifrån normer och 

värderingar bör handla och uppföra sig i samhället. (Andersson & Lennerfors, 2011) 

Moral däremot har sitt ursprung från latinets adjektiv ”moralis” och innebär 

sedvanor, det vill säga regler om hur människan bör uppföra sig (Olve & Samuelson, 

2008). 

 

De yrkesetiska reglerna som gäller för revisorer har fastställts av FAR:s styrelse med 

syfte att ge föreningsmedlemmarna tydliga riktlinjer mot god yrkessed i deras arbete. 

Detta förstärker även allmänhetens positiva syn på revisionen genom att bidra med 
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förtroende för revisorn och dennes insats. (FAR yrkesetiska regler, 2012) Trots 

FAR:s yrkesetiska regler är uppenbara möter revisorn fortfarande svårigheten att 

arbeta efter dem då de beslut som revisorn tar influeras av dennes sunda förnuft 

oavsett de givna regler och normer som råder. Om revisorn bryter mot de yrkesetiska 

reglerna kan förtroendet för revisionsbranschen minska i samhället då etik och moral 

anses vara den mest betydelsefulla kärnvärderingen i revisionsarbetet. Det måste råda 

en jämn balans mellan rollerna, vilket är orsaken till varför revisorn är tvungen att se 

till att de två roller denne står inför har ett rätt och rimligt omfång. (Eriksson, 2007) 
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4. Teorier kring förtroendet hos revisionens 

intressenter 

 

I följande kapitel redogör författarna för den teoretiska referensramen som har sin 

grund i studiens empiriska material, analys samt slutsatser. Kapitlet introduceras 

med definitioner och teorier kring begreppet förtroende. Vidare presenteras 

intressentteorin och analysmodellen som säkerställer revisorns oberoende. Ovan 

nämnda teorier är relevanta för studiens fortsättning samt för att skapa förståelse 

för vilken problematik som kan finnas i revisorns förtroendeskapande 

arbetsprocess. Kapitlet avslutas med en sammanfattning av teorins mest centrala 

delar. 

 

4.1 Definition förtroende 

Det finns ett flertal definitioner på förtroende och för att kunna genomföra en studie 

kring revisionsskandalernas inverkan på förtroende krävs att begreppet förtroende 

diskuteras. Följande definitioner har den gemensamma faktorn att de anser att 

förtroende innebär viljan eller övertygelsen att lita på att en annan människa vill och 

gör gott och att människans handlingar är goda.  Mayer, Davis och Schorman (1995) 

menar även att förtroende beskriver viljan av att vara sårbar inför en annan 

människas handlingar trots att det inte går att kontrollera den andra människans 

handlingar. Förtroendekommitténs definition särskiljer sig något då de menar att 

förtroendet präglas av en gemenskap och grundar sig på gemensamma normer. 

 

”övertygelse att man kan lita på någon eller någonting, övertygelsen att man 

äger annans/andras tillit”.  

(Gometz 2006, s. 105)  

 

“i vilken utsträckning en person är villig att tillskriva en annan människas 

avsikter som goda och att ha förtroende för den andra människans ord och 

handlingar”. 

 (Cook & Wall 1980, i Mayer Davis & Schorman, 1995, s. 712) 

 

“…the willingness of a party to be vulnerable to the actions of another party 
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based on the expectation that the other will perform a particular action 

important to the trustor irrespective of the ability to monitor or control that 

other party”.  

(Mayer, Davis & Schorman, 1995, s. 712) 

 

Förtroendekommittén har definierat förtroende som;  

 

”den förväntan beträffade andra medlemmar av en gemenskap som uppstår 

när denna gemenskap präglas av konsekvent, hederligt och samarbetsinriktat 

beteende grundat på allmänt accepterade normer”  

(SOU 2004:47, s. 13). 

 

Vi har till bakgrund av tidigare nämnda definitioner där framförallt Mayer, Davis och 

Schormans definition varit tongivande, utformat vår egen definition som löpande 

kommer att användas under studien. Vid tillfällen då begreppet förtroende används är 

det till denna definition vi syftar till. 

 

“En förväntan om att en person handlar på ett tillförlitligt sätt med 

inbringande syfte som möjliggör att den andra personen kan förlita sig på den 

information som ges utan att känna behov av ytterligare granskning och 

kontroll av informationen som tillhandahålls“.  

 

4.2 Förtroendeskapande process 

Förväntningar är starkt sammankopplat med förtroende och används för att förklara 

och definiera förtroende men även för att förklara vad som inger förtroende. 

Förväntningar har en tydlig mening i den förtroendeskapande processen, då 

förtroende är ett viktigt element i samhället och behövs för hög tillväxt och välstånd. 

Hyser inte individer och företag förtroende till varandra kommer samhället att formas 

av osäkerhet och otrygghet. Brist på förtroende leder till höga kostnader eftersom 

individer och företag är tvungna att granska och kontrollera informationen innan de 

kan förlita sig på den. I den förtroendeskapande processen är det nödvändigt att 

förstå vilka förväntningarna är och få en tydlig bild av vad som påverkar dem. 

Fundament för intressentens förtroende har sitt ursprung i relationen till den 
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förtroendeingivande parten och skapas genom regelbunden kommunikation. 

Kompetens, välvilja och integritet är viktiga element i den förtroendeskapande 

processen. Kompetensen handlar om förmågan att kunna utföra uppdraget och 

samtidigt tillgodose förväntningarna. Välvilja är att vara solidarisk och finnas till vid 

behov, integritet innebär att vara tillförlitlig, ärlig och hålla löften. Det som formar 

dessa tre variabler är de förväntningar som byggs upp i kommunikationen mellan 

parterna. Att skapa förtroende utifrån förväntningar är komplicerat då 

förväntningarna är många och motstridiga samtidigt som dem kan vara svåra att 

förstå och förhålla sig till. (Bergmasth & Strid, 2006)      

 

4.3 Förtroende och risk 

Czarniawska m.fl. (2007) beskriver risk som sannolika händelser. Alla människor är 

olika riskbenägna och uppfattar risk på skilda sätt.  Människan ställer de olika 

handlingsalternativen mot varandra och väger riskerna för att komma fram till ett 

beslut. Huemer (2001) anser att risk är starkt sammankopplat med förtroende. Risk är 

ett villkor för att det skall finnas förtroende samtidigt som förtroendets största roll är 

att eliminera riskerna. Det finns alltid en risk med att våga tillförtro sig till någon och 

ge sitt förtroende. Risk och förtroende är centrala begrepp i en beslutssituation, ett 

ökat förtroende innebär en mindre risk för individen samtidigt som ett minskat 

förtroende är kopplat till att risken har ökat. Finns det inte någon risk i en 

affärsrelation är inte förtroendet särskilt viktigt då risk är en kvalifikation för att 

förtroende mellan parter skall vara väsentligt. Intressenterna tar därmed en risk 

genom att de förlitar sig på den information som tillhandahålls av revisorn.   

 

4.4 Förtroende efter en skandal 

Under finanskrisen i början på 90-talet inträffade ett flertal företagskollapser som 

ledde till att revisorerna fick stark kritik. Antalet revisorer minskade och 

konkurrensen ökade. Konsult och rådgivning blev nya verksamhetsgrenar och viktiga 

inslag i branschen. Dock ledde detta till att förtroendet för revisorernas opartiskhet, 

självständighet samt integritet sjönk. Regeringen tillsatte år 1997 

Förtroendekommittén med uppgift att kartlägga och stärka revisorernas oberoende. 

Kraven skärptes, bland annat för revisorernas självprövning av deras 
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oberoendeställning. Ur förtroendekommittén kom koden för svensk bolagsstyrning 

som ett resultat av dåtidens senaste företagskrascher. Syftet var att försöka bygga upp 

det reducerade förtroendet för revisionsbranschen.  (Gometz, 2006)   

 

Gometz (2006) menar att de nya regler och normer som kom som ett resultat av 

förtroendekommittén, koden för svensk bolagsstyrning och andra åtgärder inte har 

haft någon lösning eller effekt på förtroendet. Han anser vidare att regelsystemen är 

allt för detaljerade att dess syfte motarbetas, för att detta inte skall ske måste 

regelsystemen vara mer tydliga där syftet med normgivningen markeras. Revisorerna 

i Sverige har inte lyckats bygga upp det reducerade förtroendet. Förtroendet för 

revisorerna och för deras förtroendeskapande uppdrag är starkt urholkat. Han menar 

vidare att revisorernas självprövning för oberoende inte har fungerat i enlighet med 

dess syfte.  Egenintresset hos revisorerna med ett ökat inkomst- och 

förmögenhetstänk har blivit allt mer väsentligt och då på bekostnad av de 

förtroendegivande variablerna som revisorsuppgiften kräver som oberoende, 

integritet och självständighet. Dock visar en förtroendestudie gjord av FAR där 601 

företagsledare, 212 politiker och 1000 personer ur allmänheten deltog i 

undersökningen en helt annan sida. Syftet med studien var att mäta förtroendet för 

revisorer efter massmedias rapportering om ett antal revisionsskandaler. FAR menar 

att senaste tidens skandaler inte alls har påverkat förtroendet och att förtroendet är 

stort hos såväl företagsledare, politiker och allmänheten. De inträffande skandalerna 

har alltså inte har haft någon påverkan på förtroendet och det finns heller inte något 

samband. (FAR, 2011 C) Att skandaler hörs och syns i media gör att många 

människor tar del av informationen vilket gör att informationen snabbt sprids. Den 

bild som media ger är även ofta vilklad. (Zapata Johansson, 2006) 

 

4.5 Bygga upp ett förtroende 

“Hotas förtroendet, hotas också hela organisationens existens.” (Zapata Johansson, 

2006 s. 99). Beroende på hur mycket allmänhetens förtroende har rasat anpassas 

resurserna i organisationen för att återfå intressenternas förtroende. Det är viktigt att 

organisationen gör vissa omstruktureringar för att svara på allmänhetens värderingar, 

denna process kan vara komplex då allmänhetens värderingar är många och 

motstridiga. Processen för att återfå ett förtroende skiljer sig åt beroende på 
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skandalens storlek och betydelse, en omfattande skandal med många intressenter har 

en länge väg tillbaka. Det är en svår balansgång av viljan att agera omedelbart och 

samtidigt fatta rätt beslut för att på bästa sätt svara på allmänhetens krav och 

värderingar eftersom en skandal aldrig får inträffa igen. En viktig lärdom av 

skandaler och processen av förtroendeskapande är att lyssna på omgivningen och 

undvika att ytterligare normbrott inträffar. (Zapata Johansson, 2006) 

 

För att kunna bygga upp ett reducerat förtroende anser Gometz (2006) att det krävs 

en stark målmedvetenhet, tid och kapital utöver stora allmänna ansträngningar.  Det 

är därtill viktigt att kombinationen av revisorns oberoende och kompetens fungerar 

väl då dessa är betydelsefulla grundstenar i revisorns arbete. Han påpekar även 

vikten av återupprättandet av revisorernas grundläggande värderingar och etiska 

normer. Branschen är i stort behov av nya moderna normsystem som är grundade på 

etik och moral vilket är livsviktigt för att återskapa förtroendet. Att revisorerna den 

senaste tiden har börjat se till egenintresset och deras drift till ökat ekonomiskt 

välstånd genom utökade verksamhetsgrenar som redovisningsrådgivning som ligger 

långt utanför deras huvudsakliga uppgift som granskande part har ifrågasatts ur 

förtroendesynpunkt. För att lyckas bygga upp ett förtroende måste denna fråga tas 

upp och diskuteras. Förtroende är enligt Gometz (2006) inget som kan förvärvas utan 

det krävs ett stort underhåll, engagemang och hårt arbete för att bygga upp och 

upprätthålla samtidigt som det kan rasera över en natt.  

 

4.6 Intressentteorin 

En revisor berör flera olika parter i samband med revisionen. Det är flera intressenter 

som skall ta del av den information som revisorn har undertecknat. 

Intressentmodellen utgiven av FAR innefattar revisorns ansvar gentemot sina 

intressenter vilka omfattar ägare, kreditgivare, leverantörer, kunder, anställda, 

styrelse och företagsledning samt stat och kommun. Dessa intressenters behov bör 

tillfredsställas. (FAR Förlag, 2006) 

 

Ur ett ägarperspektiv är det viktigt att revisionen lämnar tillförlitlig information till 

ägare som inte sitter i styrelsen eller som vill investera i bolaget. Trovärdigheten av 

uppgifterna som ett företag lämnar till marknaden har betydelse för banker och andra 
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kreditinstitut eftersom beslut om långivning fattas utifrån den informationen. Även 

leverantörer använder årsredovisningen som underlag för att ge ut krediter, mäta 

likviditeten och avgöra om de vågar leverera. Genom att det till kunderna lämnas 

korrekta uppgifter kan de göra bedömningar av huruvida deras nuvarande eller 

blivande leverantör kommer finnas kvar på marknaden och på så vis kunna leverera i 

framtiden. Kunderna kan även ställa sig frågan om de vågar betala i förskott och om 

leverantören kan fullfölja sitt uppdrag. (Thomasson m.fl., 2010) För anställda i ett 

företag är det däremot viktigt att redovisningen är trovärdig eftersom informationen 

bland annat används för att avgöra framtidsutsikter i företaget. För styrelsen och 

företagsledningen innebär kontakten med revisorn att det finns en chans att utveckla 

verksamheten med nya infallsvinklar och perspektiv på ekonomiska förhållanden. 

Till stat och kommun är redovisningen viktig vid skatte- och avgiftsberäkningar för 

företaget. Uppgifterna ligger även till grund för regeringens och riksdagens 

näringspolitik. (FAR Förlag, 2006) 

 

4.6.1 Förväntningsgapet och problematiken kring 

intressentteorin 

Problematiken som råder kring att tillfredsställa alla parter enligt intressentmodellen 

kommenteras av Warming-Rasmussen och Jensen (1998) som hävdar att 

intressenterna har motstridande behov och förväntningar. Ägarna har ett intresse av 

optimistisk information medan externa intressenter vill få fullvärdig information. Stat 

och kommun förväntar sig att revisorn skall motverka ekonomisk brottslighet. Det 

råder konflikter då stat och kommun vill ha så höga skatteinkomster som möjligt 

medan företagsledningen genom avancerad skatteplanering vill utnyttja den mest 

lönsamma vägen.  

 

Lojalitetskonflikter är vanligt förekommande i revisorns arbete då ägarnas och 

företagsledningens behov präglas av skilda åsikter. Ägarna ställer krav på att 

revisorn skall upptäcka och rapportera om företagsledningen inte förvaltar företaget 

på ett önskvärt sätt medan företagsledningen förväntar sig att revisorn skall ge råd för 

att utveckla och förbättra verksamheten. Kunderna förväntar sig däremot att revisorn 

skall tillhandahålla en lättbegriplig information av den årsredovisning som har 

utformats av företaget. Revisorn ställs inför en svår uppgift då denne bör se över om 
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årsredovisningen är vilseledande för läsaren och om kritiken från revisorns sida i så 

fall skulle skada företaget. Avvägningen handlar således om vems intresse, kunden 

eller det reviderade företaget, som revisorn skall ta ställning till då olika intressen 

speglar parterna. Anställda i det granskade företaget kan å andra sidan ha 

förväntningar att revisorn skall vara behjälplig i olika situationer och förhandlingar, 

vilket inte ligger inom ramen för den granskande revisorns uppgifter. Intressenter 

som kreditinstitut och leverantörer väntar sig att revisorn förutom en reviderad 

årsredovisning även skall informera om indikationer om det granskade företagets 

framtid och utveckling. Kreditgivarnas och företagsledningens intressen är 

motstridiga och revisorn kan inte tillgodose bådas intressen samtidigt.  (Svensson, 

1991) 

 

De intressenter vars intressen inte blir prioriterade finns risken att dessa mister 

förtroendet för revisorn. Varje intressent förväntar sig mer av revisorn vilket gör att 

intressentmodellen skapar ett förväntningsgap som revisorn i alla lägen inte kan ta 

hänsyn till. Svensson (1991) hävdar vidare att det rådande förväntningsgapet har sin 

grund i revisoridealet som har definierats av Ulf Gometz, fd. ordförande i FAR. 

 

”Revisorn som en figur med resning som mitt bland grupperna ägare, 

borgenärer, företagsledningar, samhälle och anställda kompetent och med 

oanfrätt integritet balanserar olika intressen”.  

(Ulf Gometz, LO-Tidningen 1982, nr. 32, sid. 8) 

 

Idealet är omöjligt att uppnå teoretiskt då revisorn omöjligen kan uppfylla de olika 

parternas intressen samtidigt. Detta orsakar att förtroendet för revisorn försämras då 

intressenternas olika förväntningar ofta ligger utanför revisorns huvudsakliga 

uppgifter. Svensson (1991) Enligt Carrington (2010) beskriver revisorerna 

förväntningsgapet som ett utbildningsproblem, där allmänheten har en kunskapsbrist 

på revisorns huvudsakliga roll. För att hindra förväntningsgapets uppkomst och 

påverkan på revisionen kan problemet hanteras från två håll, anser FAR. En tydligare 

förklaring på vad revisorsrollen innebär och vad lagstadgad revision omfattar bör 

informeras till intressenterna. Ett annat sätt att motverka problemet är att tydliggöra 

ansvarsfördelningen mellan revisorn och företagets ledning. (FAR Förlag, 2006) 
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4.6.2 Lojaliteten till intressenterna 

Svendsen (2010) förklarar lojalitet som en handlingskomponent som styrs av trohet 

till en viss part. Lojalitet innebär en tillgivenhet till någon som är värd denna och kan 

därför ses som en gåva med intentionen att vara behjälplig. Att tillfredsställa alla 

parter och samtidigt vara lojal mot samtliga är en svår uppgift revisorn ställs inför, 

anser Carrington (2010). I en studie gjord av Törnqvist och Forner (2009) har 

revisorerna fått hård kritik för att de är mer lojala till sina kunder då de endast 

tillfredsställer det reviderade företagets intresse. Studien visar även att de anställda 

på en revisionsbyrå inte har samma engagemang hos sina kunder som ägarna av en 

revisionsbyrå, så kallade partners, har. Partners på revisionsbyråerna anses vara mer 

lojala till kunderna, då de anser sig ha ett större ansvar i det reviderade bolagets 

affärer. Att de känner ett större ansvar gentemot dessa kunder kan vara en av 

orsakerna till den prioriterade lojalitet som råder. Garvare och Johansson (2010) 

menar att de olika intressenterna bidrar med olika mycket till företagets lönsamhet 

vilket speglar hur företaget förhåller sig till dem. De intressenter som är mest 

betydelsefulla för företaget är de som värderas högst och som företaget är mest lojala 

till.  

 

4.7 Revisorns oberoende 

 

”Verkligheten är alltså den, att vi revisorer utses av dem vi skall kontrollera, 

som också är de som i praktiken tar ställning till kostnaden för vårt arbete. 

Hur gärna vi än vill, så kan vi sålunda inte hävda att vi är oberoende i 

förhållande till dem vi skall kontrollera”.  

(Lennart Svensson, Balans nr 11, 1991 “Revisorn i trångmål”)  

 

Svensson (1991) hävdar således att det inte råder en fullkomlig opartiskhet, då en 

revisor med gällande regler aldrig kan vara helt oberoende. Frågan är i stället hur 

starkt beroende han eller hon är i det enskilda fallet. Vidare anser han att revisorns 

oberoende endast kan mätas genom en värdering av revisors faktiska agerande i 

relation till rådande förhållanden.  Även Gustavsson och Österlund (2009) drar 

slutsatsen att det i många fall är kundens relation till revisorn som avgör kundens val 
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av revisor, varför situationen anses vara ett eventuellt hot mot oberoendet. 

Ovanstående exempel visar således på den komplexitet som råder kring revisorns 

oberoende. 

 

Frågorna kring revisorers opartiskhet och självständighet har funnits lika länge som 

revisionen i sig men intresset för frågorna har växt i samma takt som utvecklingen i 

näringslivet. Revisionsbyråers ständiga försök till anpassning till den snabba 

utveckling och förändring har lett till att debatten kring revisorns oberoende har växt 

och att skarpare krav har upparbetats för att upprätthålla oberoendet. I 

aktiebolagslagen finns föreskrifter om jäv, som talar om förhållanden där revisorn 

har andra intressen i företaget än att utföra en god revision. För att en revisor skall 

vara oberoende och att jäv inte förekommer får denne exempelvis inte äga aktier i 

bolaget eller i koncernen, inte sitta med i ledningen, vara anställd eller ha en 

underordnad eller beroendeställning i företaget och inte vara gift eller sambo med 

någon i ledningen. (FAR Förlag, 2006) I revisorslagen 20 § står att en revisor skall 

vara opartisk, självständig och objektiv i sina bedömningar för att kravet på 

oberoende skall vara uppfyllt. För att kunna göra en bedömning om det föreligger ett 

oberoende kan analysmodellen användas, vilken förklaras nedan.  

 

“En revisor skall för varje uppdrag i revisionsverksamheten pröva om det finns 

omständigheter som kan rubba förtroendet för hans eller hennes opartiskhet 

eller självständighet”. 

 (Revisorslagen 9 kap. 21 §) 

 

Revisorn skall för varje uppdrag analysera om det föreligger några förhållanden som 

tyder på jäv enligt aktiebolagslagen 9 kap. 17 §. Om uppdraget indikerar på ett 

förhållande där jäv förekommer måste revisorn därmed avstå från uppdraget. Vidare 

bör revisorn utreda om det råder andra omständigheter som gör att dennes 

opartiskhet eller självständighet rubbas. Sådana omständigheter beskrivs utifrån olika 

hot, nämligen egenintressehotet, självgranskningshotet, partställningshotet, 

vänskaps- eller förtroendehotet, skrämselhotet eller annat hot som påverkar revisorns 

opartiskhet eller självständighet. 

 

Egenintressehotet innebär att revisorn har ett finansiellt intresse hos kundens 
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verksamhet. Självgranskningshotet innefattar å andra sidan att det råder ett hot om 

revisorn har svårt för att granska och ta ställning till sina tidigare utförda arbeten och 

de råd som denne har givit till kunderna. Med partställningshotet menas att revisorn 

redan har tagit ställning till kunden innan utförd granskning i någon rättslig eller 

ekonomisk angelägenhet. Revisions personliga känslor för klienten måste utebli och 

det är viktigt att denne håller sina känslor för eller emot klienten utanför uppdraget. 

Om revisorn är vän eller har starka relationer med den granskade utgörs således ett 

vänskaps- eller förtroendehot. Slutligen existerar ett skrämselhot om revisorn 

upplever yttre påtryckningar eller obehag från företaget som granskas. (FAR Förlag, 

2006) 

 

Om inga av ovan nämnda hot föreligger kan uppdraget accepteras. Anses det 

däremot att ett eller flera av dem existerar skall en bedömning göras av hotets styrka. 

Om förhållandena är sådana att styrkan på hoten är små och det inte finns någon 

anledning att tvivla på revisorns oberoende kan denne åta sig uppdraget. (FAR 

Förlag, 2006) Revisor kan även ha vidtagit vissa åtgärder som gör att det inte längre 

finns incitament för att ifrågasätta dennes oberoende och därför kan acceptera 

uppdraget. Det är dock revisorn som har bevisbördan för dessa motåtgärder. En 

analys av revisorns oberoende görs vid uppdragets uppkomst så fort nya uppgifter 

framkommer. (Carrington, 2010) 

 

4.8 Sammanfattning av referensram 

Referensramen inleddes med att en presentation av de normer och regler en revisor är 

skyldig att följa och som kan bidra till att förtroendet för revisorns stärks hos 

intressenter presenterades. Revisorns arbetsprocess består av att planera, granska, 

dokumentera och rapportera. Revisorn intar även rollen som rådgivare. I dessa fall 

erbjuder revisionsbyrån både granskning och rådgivning till samma bolag vilket 

anses kunna hota revisorns oberoende. Oberoendet är en viktig förutsättning för 

branschens förtroende. Kapitlet har även redogjort för tystnadsplikten vilken gör att 

revisorn i alla lägen inte kan försvara sitt beslutstagande då risken finns att företaget 

tar skada om viss information läcker ut. Även revisorernas anmälningsplikt har 

redogjorts i kapitlet där revisorn har skyldighet att anmäla vid misstanke om 

brott.  Kapitlet belyser slutligen revisorns yrkesetiska regler vilka skall bidra till god 
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yrkessed och därmed ett ökat förtroende för revisorns hos allmänheten. 

Referensramen följer därtill olika definitioner av begreppet förtroende som 

redovisas, detta för att påvisa vidden av begreppets innebörd. De definitioner som 

skiljer sig mest är förtroendekommitténs (2004) och Mayer, Davis och Schormans 

(1995) definition, detta då den senare är mer inriktad på okontrollerbarheten hos 

motparten. I förtroendekommitténs definition ligger mer fokus på att förtroende 

skapas ur en gemenskap. Den definition som slutligen valdes för studien tog sin 

utgångspunkt i Mayer, Davis och Schormans (1995) definition och lyder enligt 

följande:  

 

“En förväntan om att en person handlar på ett tillförlitligt sätt med 

inbringande syfte som möjliggör att den andra personen kan förlita sig på den 

information som ges utan att känna behov av ytterligare granskning och 

kontroll av informationen som tillhandahålls.“  

 

Bergmasth och Stid (2006) och Gometz (2006) för ett liknande resonemang kring 

vilka element som är viktiga i den förtroendeskapande processen, där båda anser att 

kompetens är ett viktigt inslag i processen. Begreppet förtroende har även en stark 

koppling till förväntan, vilket kan kopplas till intressenternas förväntningar som har 

redogjorts i kapitlet. Vidare är intressentteorin en väl använd teori i flera 

sammanhang men har ett flertal brister. Warming-Rasmussen och Jensen (1998) och 

Svensson (1991) är överens om att det är omöjligt att kunna tillgodose allas 

intressen. Vi anser istället att intressentteorin bör användas för att bevara 

medvetenheten för intressenterna och deras användning av informationen.   

 

Hur risk hänger samman med förtroende har även diskuterats i kapitlet. Risk är starkt 

sammankopplat med förtroende och ett villkor för att det skall finnas förtroende, 

samtidigt som förtroendets största roll är att eliminera riskerna. Vidare skall en 

revisor alltid vara oberoende, detta är en förutsättning för att inte förtroendet skall 

kunna rubbas och ifrågasättas. Analysmodellen är en metod som har tagits upp 

tidigare i kapitlet och används för att säkerställa oberoendet.  
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5. Förtroendet för revisionsbranschen i praktiken 

 

I nästkommande kapitel presenteras författarnas insamlade material via intervjuer 

med representanter från stora och små revisionsbyråer inom Kalmarområdet. 

Vidare presenteras materialet från två olika intressentgrupper för revisionen, 

affärsbanker och företag. Det empiriska materialet kartlägger deras syn på 

förändringen av förtroendet för revisionsbranschen efter de inträffade 

revisionsskandalerna samt viktiga element för att återuppbygga eller bevara 

förtroendet. Respondenternas synpunkter presenteras var för sig.  

 

5.1 Intervjuer med revisorer 

5.1.1 Ernst & Young AB 

Ernst & Young AB är en ledande global aktör inom revision, skatt, rådgivning samt 

redovisning. Ernst & Young har i dagsläget cirka 167 000 medarbetare världen över. 

(Ernst & Young, 2013)  

 

Intervju med Franz Lindström, auktoriserad revisor och anställd på Ernst & Young 

AB i Kalmar, den 22 april 2013. Lindström har 14 års erfarenhet inom branschen där 

hans huvudsakliga arbetsområde utgörs av revision för såväl börsbolag som mindre 

bolag. 

 

Revisorsrollens komplexitet i den förtroendeskapande arbetsprocessen 

Lindström anser att hos stora bolag har revisorn en tydligare roll, eftersom 

kunskapen om vad denne får och inte får göra ofta är högre hos dessa bolag. I de 

stora bolagen finns således inga problem med gränsdragningen vad gäller revisorns 

oberoende som kan inverka på förtroendet för branschen. Däremot anser han att det 

kan vara mer komplicerat i ett mindre bolag, då det oftast finns ett större 

förväntningsgap bland de mindre företagen. Här tycker Lindström att revisorn har en 

pedagogisk uppgift att förklara vad revisorns roll innebär och vad revisorn får och 

inte får göra. Ofta kan små bolag ställa frågor som revisorer inte får hjälpa till med, 

vilket skulle kunna hota oberoendet, i de fallen får revisorn vara tydlig och förklara 

vad som gäller, menar Lindström.  
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När det gäller gränsdragning mellan revisorns rådgivande och granskande roll hävdar 

Lindström att detta inte är ett hot mot förtroendet. Vad som kan komplicera det hela 

är när små bolagen kräver mer omfattande råd som revisorn inte får bidra med, 

menar han. När det rör sig om andra intressenter än kundernas förväntningar på 

revisorn är det svårt att säga om dessa är för höga förklarar Lindström, då den direkta 

kommunikationen med övriga intressenter inte sker särskilt ofta. Lindström anser att 

kunden och aktieägarna är de viktigaste intressenterna men förklarar att övriga 

intressenter är minst lika viktiga. “Givetvis händer det att revisorer hamnar i 

situationer där det råder svårigheter kring lojaliteten mot de olika intressenterna, 

dock ger yrkesetiken som vi revisorer arbetar efter ganska klara riktlinjer”, säger 

Lindström. I media kan det utläsas att förväntningarna från intressenterna är något 

annat än vad revisorns roll innefattar, vilket bevisar att det råder ett förväntningsgap, 

berättar Lindström. Att leva upp till allas förväntningar är omöjligt då 

förväntningarna från intressenterna innefattar mer än vad revisorns roll innebär, 

menar han.   

 

Förtroendet för revisionsbranschen efter revisionsskandalerna 

Lindström hävdar att förtroendet för revisionen har påverkats efter den senaste tidens 

revisionsskandaler vilket framförallt märks genom ökad uppmärksamheten av 

branschen och ökat fokus på revisorerna i massmedia. Den intressentgruppens 

förtroende som har påverkats mest av dessa händelser tror han är allmänheten. Han 

märker ingen särskild skillnad på förtroendet hos kunder, banker eller andra som 

revisorn har kontakt med. Lindström anser inte att nya lagar som exempelvis 

anmälningsplikt eller högre krav på dokumentation har ökat förtroendet för 

revisionsbranschen, men att det möjligtvis kan göra det med tiden. 

 

Element för ett ökat förtroende efter revisionsskandalerna 

Vad som skapar förtroende för revisorn hos kunden är att revisorn har integritet och 

gör ett kvalitativt arbete, menar Lindström. Han anser även att det är viktigt att 

revisorn är påläst och kunnig och har ett sunt omdöme. Riskbedömningen är också 

en viktig faktor för att skapa förtroende, anser Lindström. När det handlar om 

riskbedömning finns det en risk att revisorn kan göra fel vilket påverkar många delar 

i revisionen. Gör du fel riskbedömning, så gör du granskningen fel också, vilket gör 

riskbedömningen så viktig och central, förklarar han vidare.  
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I mindre bolag anser Lindström att det är viktigt att revisorn intar en pedagogisk roll 

för att skapa förtroende, då dessa bolag i vissa fall har bristande kunskap om vad 

revisorns roll innefattar. Revisorn skall även vara tillgänglig och kunden skall kunna 

lita på att revisorn kan backa upp kunden när det krävs, anser han. För att förtroende 

skall skapas hos kunden krävs det även att det skall finnas back up i hela 

organisationen för att kunna hantera och lösa kundens problem. Det är viktigt att 

kunden vet att han får hjälp när han behöver det, menar Lindström. 

 

Lindström hävdar även att oberoendet är en viktig faktor för förtroendet för revisorn. 

Trots att revisorn är övertygad om att han eller hon är oberoende kan det ändå hända 

att denne blir ifrågasatt, i dessa fall är det oerhört viktigt ur förtroendesynpunkt att 

revisorn kan bevisa och dokumentera sitt oberoende. Lindström berättar vidare att 

han inte tror att förtroendet påverkas negativt på grund av att han är verksam i en 

mindre stad som Kalmar och att kund och revisor ofta träffas i andra sammanhang. 

Då kunden och revisorn får en annan relation än vad de hade fått i en större stad blir 

konsekvensen dock att det ställs högre krav på att revisorn kan hantera och bevisa sitt 

oberoende, avslutar Lindström.  

5.1.2 Revisionsbyrån Kerstin Lindgren AB 

Revisionsbyrån Kerstin Lindgren AB ägs själv av Kerstin Lindgren och är belägen i 

Kalmar. Lindgren har en lång erfarenhet av revisionsbranschen och blev auktoriserad 

revisor för 15 år sedan.  

 

Intervju med Kerstin Lindgren, auktoriserad revisor på revisionsbyrån, den 22 april 

2013.  

 

Revisorsrollens komplexitet i den förtroendeskapande arbetsprocessen  

Lindgren anser att företagen och bankerna har stora förväntningar på henne som 

revisor som egentligen inte hör till hennes roll. Hon berättar att det är svårt att 

tillfredsställa alla vilket kan medföra att de intressenter med för höga förväntningar 

mister sitt förtroende för henne. Hon hävdar att banker ofta förmodar att revisorerna 

är mer insatta i det reviderade företaget än vad de faktiskt är då vår roll endast är att 

granska företaget. “Ibland känns det som om bankerna tror att vi driver företaget”, 
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säger Lindgren. Mindre företag är oftast inte lika insatta i redovisningen som större 

företag är, därför är behovet av rådgivning i redovisningen större. Lindgren anser att 

det är svårt att hantera kunder som inte förstår skillnaden mellan konsultation och 

revision men anser ändå att det inte är några problem för henne att ha både 

rådgivning och revision då gränsen mellan dessa två roller är tydlig. Lindgren 

berättar att hon ibland får förklara för kunden vad som faktiskt ingår i hennes roll 

som revisor för att undvika att missuppfattningar skapas. När det gäller vilken 

intressent Lindgren anses vara viktigast menar hon att det inte är något som hon 

funderar över, utan hon gör endast det som skall vara rätt. Hon menar att det innebär 

att vara lojal mot sig själv, för det är det som är hennes uppdrag.  

 

Förtroendet för revisionsbranschen efter skandalerna 

Lindgren är tveksam till om företagens och bankernas förtroende har påverkats efter 

senaste tidens revisionsskandaler. Hon anser att det här med skandaler är något som 

bildar stora rubriker i media men är något som blåser över relativt fort. Hon tror att 

det ofta är revisorerna själva som är mest medvetna om de inträffade skandalerna och 

att det är dem själva som påverkas mest. Bankernas och företagens förtroende för 

revisionen tror hon inte påverkas särskilt mycket.     

 

Element för ett ökat förtroende efter revisionsskandalerna 

Lindgren förklarar att revisionsskandalerna har påverkat henne som revisor och att 

arbetssättet har förändrats som en följd av dessa skandaler med syfte att stärka 

förtroendet för branschen. Hon berättar att i början av hennes karriär var arbetet inte 

alls lika strikt, hon kunde hjälpa kunden med att göra ett bokslut som sedan 

granskades vilket inte är tillåtet idag. Revisionsberättelsen var på cirka fem rader där 

det i princip stod att hon har granskat och att hon tillstyrker ansvarsfrihet. I takt med 

att skandaler uppdagades var de tvungna att granska hur bolagen hanterade skatter 

och avgifter och kravet på att behöva anmäla detta till Skatteverket tyckte hon då var 

krävande. Hon ansåg då att hennes kunder skulle tappa förtroendet för henne genom 

att hon var tvungen att anmäla. Lindgren menar att alla åtgärder som har vidtagits 

som exempelvis ökat krav på dokumentationen där revisorn bland annat skall 

analysera sitt oberoende, fastställa väsentlighetstal och göra riskbedömningar inte har 

haft någon positiv inverkan på förtroendet. De flesta är inte medvetna om de 

vidtagna åtgärderna som har skett inom revisionsbranschen, menar Lindgren. Hon 
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anser vidare att mycket av dokumentationen som görs egentligen bara skall sättas in i 

pärmen. Vid kvalitetskontroll kontrolleras om dokumentationen är ordentligt utförd 

men hon menar att detta egentligen inte tillför uppdraget något. Vidare anser hon att 

dokumentationen borde förenklas. Hon anser att de små företagen inte skall behöva 

betala för all tid som dokumentationen kräver bara för att hon skall ha ryggen fri.  

 

Hon anser att oberoendet är svårt att hantera. Att vara så oberoende att hon inte har 

något med kunden att göra fungerar inte på en liten ort. Vidare anser hon att med 

tiden lär hon känna kunden och blir god vän med kunden, ingen privat vänskap, men 

en vänskap i uppdraget. Hon påpekar dock att denna vänskap inte påverkar 

uppdraget.  

5.1.3 Sporrong & Eriksson Revisionsbyrå AB  

Sporrong & Eriksson Revisionsbyrå AB är en lokal revisionsbyrå i Kalmar som 

startade år 2000. Byrån erbjuder bland annat revision, rådgivning samt konsultation 

inom beskattningsrätt och vid generationsbyte. Företaget har idag elva anställda. 

(Sporrong & Eriksson Revisionsbyrå AB, 2013) 

 

Intervju med Håkan Sporrong, auktoriserad revisor och delägare i Sporrong & 

Eriksson Revisionsbyrå AB i Kalmar, 24 april 2013. Sporrong har 29 års erfarenhet 

inom revisionsbranschen. 

 

Revisorsrollens komplexitet i den förtroendeskapande arbetsprocessen 

Sporrong anser att företag och banker har höga förväntningar på honom som revisor. 

En revisor är någon som företag och banker skall kunna lita på även att vissa inte är 

helt insatta i revisorns roll. För revisorns förtroende anser Sporrong att det är viktigt 

att stora företag med många ägare skall kunna lita på att han utför ett bra jobb som 

revisor. Många har olika förväntningar på revisorer och det gäller att revisorn är 

tydlig. Tystnadsplikten gör att om revisorn får en fråga som rör revisionen kan den i 

vissa fall vara svår att svara på då viss information kan skada företaget, menar 

Sporrong. Om intressenter som inte har vetskap om vad tystnadsplikten innebär 

ställer en fråga till revisorn, som denne inte kan svara på, kan deras förtroende för 

revisorn skadas på grund av att deras förväntningar inte uppfylls, menar Sporrong. 
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Sporrong berättar att mindre företag inte har lika stora förväntningar på honom som 

större företag då de ibland inte är lika insatta i själva revisionen. I större bolag får 

han däremot uttalade förväntningar i större utsträckning. Dock är det vanligare med 

missförstånd i mindre bolag eftersom ägaren inte känner till revisorns roll på samma 

sätt och förväntar sig att revisorn skall utföra rådgivning, vilket egentligen inte ligger 

inom revisorns huvudsakliga arbetsuppgifter.   

 

Förtroendet för revisionsbranschen efter revisionsskandalerna 

Sporrong anser att de inträffade revisionsskandalerna de senaste åren har påverkat 

förtroendet för branschen negativt. Det är ofta finansiärernas förtroende för 

revisionsbranschen som äventyras då de förlorar pengar trots de tillgångar och 

säkerheter de har förlitat sig på innan långivningen, förklarar Sporrong. När dessa 

säkerheter visar sig bestå av oriktiga siffror, är det finansiärernas förtroende som 

således äventyras mest, menar Sporrong. Han påpekar dock att intressenterna ofta ser 

revisionsskandalerna som enskilda händelser.  

 

“En revision innebär inte att revisorn granskar allt, men det skall ändå gå att lita på 

att årsredovisningen stämmer. Revisorn gör en bedömning av väsentlighet och risk 

när han utför sin granskning. Detta kan till exempel innebära att vissa balansposter 

inte granskas”, säger Sporrong. 

 

Förtroendet blir självklart inte bättre efter en skandal men det kan ibland även föra 

med sig något positivt, anser Sporrong. Skandaler kan vara nyttiga för alla, även för 

revisorer och företagen som köper tjänsterna då de får sig en tankeställare om vad 

som har gått fel, menar Sporrong. Alla parter vill kunna lita på att det revisorn har 

godkänt verkligen stämmer, gör det inte det är det självklart att det uppfattas 

negativt, berättar Sporrong. “Det kan säkert förekomma att företagen tappar en del av 

förtroendet för revisorns arbete efter en skandal”, säger Sporrong. Det är säkert en 

del företagare som blir oroliga att deras räkenskaper inte har granskats på rätt sätt 

eller att revisorn har missat väsentliga delar som denne inte har lagt märke till eller 

som revisorn inte uppfattat som ett allvarligt fel, menar han.    
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Element för ett ökat förtroende efter revisionsskandalerna 

Sporrong anser att som verksam revisor i en liten stad som Kalmar där alla känner 

alla är det viktigt att vara en bra person som folk kan lita på för att bygga ett 

förtroende. En revisor bör till exempel inte vara för försäljningsinriktad och försöka 

sälja in sina tjänster på ett felaktigt sätt, då det kan skada förtroendet bland 

allmänheten, menar han. Vidare nämner Sporrong att den interna kontrollen är ett 

viktigt element i deras arbetssätt för att bygga upp förtroendet för revisionsbranschen 

efter inträffade skandaler. Sporrong berättar att medarbetarna på deras revisionsbyrå 

granskar varandras utförda uppdrag för att se så allt stämmer, och vart sjätte år utförs 

även en kvalitetskontroll av en utomstående part för att för att säkerställa att de 

arbetar rätt. All kvalitetsarbete som görs anser Sporrong är betydelsefullt för 

förtroendeskapande och bör lyftas fram mer. Vidare anser Sporrong att det är viktigt 

att vara oberoende. Det kan finnas en risk med att revisorer i allmänhet inte alltid är 

oberoende, då det kan förekomma att revisorer gör något som är en aning tveksamt 

för att gynna kunden. Sporrong anser att en revisor måste vara tydlig och bestämd i 

sitt arbete och veta var han står. Det är viktigt att skriva under en handling man själv 

tror på, anser han. 

 

Trots att Sporrong anser revisorsrotationen som ett positivt förslag för ett ökat 

förtroende är han samtidigt skeptisk till förslaget. “Jag tror att revisorrotation kan 

skapa förtroende, dock vill en revisor inte att kunderna skall rotera då revisorn är väl 

insatt i kundens verksamhet”, säger Sporrong. Det kan dessutom medföra större 

kostnader för kunden när den nya revisorn skall sätta sig in och lära känna företaget 

vilket kan kräva mer tid första året, förklarar han. Sporrong anser att de åtgärder som 

har vidtagits för att öka förtroendet för revisorerna, som bland annat 

anmälningsplikten, har haft en mer positiv inverkan på förtroendet hos banker än vad 

det har hos kunderna. Han anser att kunden borde ta det hela på större allvar om 

denne vet att en anmälan kan ske, dock sker det väldigt sällan. 

 

Sporrong berättar att det finns ett system att följa när revisorerna erbjuder både 

revision och rådgivning. Samma person får inte göra bokslut och revisionen parallellt 

utan det skall göras av skilda personer, förklarar han. Det är allmänt tänkt att det ska 

vara så, men Sporrong tror att det i allmänhet kan finnas en viss risk för att det 

slarvas när det är hög arbetsbelastning. Sporrong vill alltid att någon annan skall gå 
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igenom och granska det utförda arbetet, och det är så det fungerar på vår byrå, hävdar 

han. Ur förtroendesynpunkt håller han dock med om att det kan ifrågasättas att 

samma revisionsbyrå utför båda tjänsterna till samma företag.  

 

Vidare anser Sporrong att i de fall revisorer har för många uppdrag kan förtroendet 

för revisorn påverkas negativt. Vid hög arbetsbörda är det viktigt att inte ge avkall på 

att hålla en hög kvalitet i sin revision, förklarar han. Han förklarar även vikten av att 

revisorn bör se till att det finns tillräckligt med resurser tillgängligt för att genomföra 

revisionen på ett bra sätt. Sporrong har själv ca 200 kunder och anser att han har en 

anpassad organisation för att utföra ett bra revisionsarbete med innefattande bra 

rutiner för byråns personal.  

5.1.4 KPMG AB 

KPMG är ett av världens ledande kunskapsföretag som i dagsläget har cirka 1600 

medarbetare på ett 60-tal kontor på den svenska marknaden. Bolaget erbjuder 

revision, skattekonsultation samt rådgivning till sina kunder i Sverige sedan år 

1923.  KPMG har över 152 000 medarbetare världen över. (KPMG, 2013) 

 

Intervju med Kenneth Werner, auktoriserad revisor på KPMG i Kalmar, den 26 april 

2013. Werners huvudsakliga arbetsuppgifter berör revision för mindre- och 

medelstora bolag men främst försäkringsbolag. Werner har över 30 års erfarenhet av 

revisionsbranschen. 

 

Revisorsrollens komplexitet i den förtroendeskapande arbetsprocessen 

Revisorns roll innebär att granska bolagets förvaltning och årsredovisning för att 

kunna säkerställa riktiga siffror och upplysningar om väsentliga fel i räkenskaperna, 

menar Werner. Förväntningarna på revisorerna är alldeles för höga bland 

allmänheten, vilket är en konsekvens av den kommunikationsbrist som råder mellan 

revisorn och kunden, anser Werner. Han menar att revisorn bör förtydliga vad som 

hör till dennes roll. ”En revision är ett stickprov, vi kan inte granska allt, det sker 

efter vår bedömning om var det finns mest risker”, säger Werner. Han anser dock att 

intressenterna förväntar sig att de kan lita fullt ut på den ekonomiska rapporten bara 

den är påskriven. Det är viktigt att det skrivs ett uppdragsbrev som innefattar 

revisorns roll för uppdraget och vad denne ansvarar för, vilket ledningen sedan 
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skriver under, nämner han vidare. Werner berättar att han tycker det är viktigt att 

tillgodose kundens behov och förväntningar.  

 

Förtroendet för revisionsbranschen efter revisionsskandalerna 

”Det minskade förtroendet bland allmänheten är en konsekvens av alla skandaler 

som har inträffat under det senaste decenniet”, säger Werner. Han anser att 

förtroendet för branschen har minskat vilket även har orsakat i nya regleringar och 

mer detaljerad dokumentation. Den bild av revisionsskandalerna som media ger till 

allmänheten är oftast felaktig, som därtill försvagar förtroendet för branschen hos de 

som inte är insatta och kunniga, förklarar han. Detta leder således till att nya regler 

och standarder tillkommer för att återigen kunna bygga upp och bevara förtroendet 

som komplicerar det hela, menar Werner. ”De nya lagarna som har kommit till följd 

av bland annat Enronskandalen har förändrat våra förutsättningar dramatiskt”, säger 

Werner. I själva verket tycker han att den svenska aktiebolagslagen är tillräckligt 

tillfredsställande för branschen, men för revisionsbyråer som tar större risker skulle 

tydligare regler möjligtvis medföra ett ökat förtroende, förklarar han. Werner 

förklarar att sådana skandaler även har medfört att man under arbetet försöker 

översätta händelserna till ens egen praktik för att lära sig av de bristerna och felen 

som har förekommit. Han anser även att revisorer kan ha blivit mer benägna att 

anmäla efter de inblandade revisorernas bristfälliga revision. Han nämner dock att 

han är tveksam till om de nya lagar och normerna har haft någon positiv inverkan på 

förtroendet. 

 

Att revisionsbyråerna erbjuder både revision och rådgivning kan anses vara ett 

oberoendehot som inverkar på förtroendet, förklarar Werner.  Men detta är något 

som endast förekommer bland allmänheten som inte känner till de strikta lagar och 

regler vi följer, nämner Werner. Han visar förståelse för att allmänheten ser det som 

ett hot mot oberoendet, men förklarar att de måste göra strikta oberoendesprövningar 

med hjälp av analysmodellen vid varje uppdrag. 

 

Element för ett ökat förtroende efter revisionsskandalerna 

Att vara sig själv är ett av de viktigaste elementen för en revisor för att skapa 

förtroende, anser Werner. ”En revisor måste leva nära kunden, alltid ge trovärdiga 

intryck och vara riktigt proaktiv”, säger han vidare. Revisoryrket är en 
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förtroendefråga och revisorn väljs utifrån förtroendet för personen, därför är den 

löpande dialogen mellan parterna en viktig tyngdpunkt för att visa att man finns när 

kunden behöver en, förklarar Werner. Werner förklara även att han anser att det är 

kunden som är hans viktigaste intressent. Revisorsrotation å andra sidan är ett bra 

system för att bevara förtroendet för revisionen, men det kan samtidigt 

ineffektivisera arbetet då det tar mycket tid för revisorn att sätta sig in i det nya 

uppdraget och lära känna företaget, menar han. 

 

”Samhällets förtroende för revisionsbranschen bygger på att revisorn tar jobbet på 

allvar”, säger Werner. Att vissa revisorer ansvarar för hundratals uppdrag anser han 

är ett hot mot förtroendet, då risken för felaktiga bedömningar är stor. Om revisorn 

reviderar hundratals bolag är denne inte tillräckligt insatt i varje bolag, anser Werner. 

Utöver att revisorn måste leva nära kunden, hävdar han att de tre viktigaste 

grunderna för ett förtroende är revisorns tystnadsplikt, oberoende och kompetens. Ett 

annat viktigt element för att bibehålla förtroendet för branschen är revisorernas 

ärlighet gentemot sina intressenter. ”Alla revisorer och revisionsbyråer måste tänka 

på att ha en bra värdegrund för att bibehålla allmänhetens tillit till branschen”, 

avslutar Werner.  

 

5.2 Intervjuer med banker 

5.2.1 Affärsbank 

Intervju med Åsa Pålsson (fingerat namn), chef på företagsenheten på en affärsbank, 

den 30 april 2013. Pålsson har 11 års erfarenhet av arbete i bank. 

 

Revisorsrollens komplexitet i den förtroendeskapande arbetsprocessen 

Åsa Pålsson beskriver revisorns roll som ansvarig granskare och kontrollerar 

bolagens räkenskaper. Förväntningarna som Pålsson har på revisorerna är bland 

annat öppenhet mot kunden och banken för att tillsammans hitta en bra lösning på 

situationen som råder. Vidare nämner hon att revisorerna generellt sätt uppfyller alla 

förväntningar som banken har på dem, varför de inte kräver att ifrågasätta den 

påskrivna rapporten som tillhandahålls. Pålsson exemplifierar sin medvetenhet om 

revisorns roll då hon nämner att hon inte kan begära information om kunden från 
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revisorn hur som helst. Hon menar att kunden måste godkänna delgivningen av 

informationen, vilket bevisar Pålssons medvetenhet om revisorns roll med avseende 

på tystnadsplikten. ”Vi måste veta vad vi har och kan få tillgång till, utan att sätta 

krav på revisorerna som inte hör till deras roll”, säger hon. Hon förklarar vidare att 

kunden, bankerna och revisorerna har ett väl fungerande samarbete vilket förklarar 

att det inte råder ett förväntningsgap dem emellan. Hon tror inte att revisorn har 

några problem med att leva upp till bankernas och kundernas förväntningar i 

allmänhet. Pålsson anser vidare att revisorerna kan vara mer lojala mot vissa av sina 

intressenter och tror inte att bankerna är den intressentgrupp som revisorerna tänker 

på i första hand.  

 

Förtroendet för revisionsbranschen efter revisionsskandalerna 

Pålsson anser att varken hon eller banken har reagerat avsevärt på de inträffande 

revisionsskandalerna. Hon förklarar vidare att det finns kontrollsystem och 

kontrollfunktioner i organisationerna som sköter det bra. Även om de skandaler som 

har inträffat är oacceptabelt, har hennes förtroende för revisionsbranschen inte 

förändrats alls, menar hon. “Det är klart att det som hände varken var rätt eller bra, 

men jag utgår från att kontrollfunktionerna i respektive organisation tar tag i 

problemet och åtgärder det”, säger hon vidare. Pålsson har ett fullt förtroende för 

både revisorer och de ekonomiska rapporter som framställs av dem. “Sådana 

skandaler påverkar inte mitt förtroende för en hel bransch utan snarare för den 

enskilde revisorn”, säger hon. Hon litar på informationen som rapporteras av 

revisorn, men kan även i vissa sammanhang ifrågasätta rapporten. “Jag ställer frågor 

och förväntar mig svar, men jag utgår inte från att revisionen är fel utan undrar mer 

vad som ligger under den givna informationen”, säger hon. Skandalerna har heller 

inte haft en inverkan på arbetssättet hos banken, och det har heller inte vidtagits 

några regelmässiga åtgärder, berättar Pålsson. 

 

Element för ett ökat förtroende efter revisionsskandalerna 

För att bygga upp och bevara förtroendet för revisionen och branschen bör 

revisorerna leva upp till de lagar och förordningar som råder, menar Pålsson. En 

annan punkt som Pålsson anser är viktigt är människan själv, det vill säga hur 

relationen mellan dem fungerar. Att siffrorna stämmer är självklart viktigt, men att 

kunna leverera det på ett bra sätt och hålla en bra dialog är andra faktorer som är 
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betydelsefulla, anser Pålsson. Med det förklarar hon betydelsen av ett välfungerande 

samarbete mellan parterna. 

 

“Att vårt arbetssätt eller regler på banken inte har påverkats av de inträffade 

skandalerna innebär inte att vi inte tar dessa på allvar”, säger Pålsson. Vad som 

bevarar och har bevarat vårt och många andras förtroende för branschen, är att 

revisionsbyrån agerar vid sådana fall och visar att det som händer är oacceptabelt. 

Hon anser inte att hennes förtroende påverkas negativt av att samma bolag utför både 

rådgivning och granskning. 

 

“Förtroendet för revisionen är viktigt ur bankernas perspektiv” säger Pålsson. Hon 

avslutar med att berätta att kompetens är ett viktigt element för att bevara förtroende, 

vilket hon anser att de svenska revisorerna har gott om. 

 

5.2.2 Danske Bank AB 

Danske Bank är verksam inom bank- och finansbranschen, och är Danmarks ledande 

och största bank. I Sverige grundades banken år 1997 och är idag en fullservicebank. 

I Sverige har banken sammanlagt över 1 300 medarbetare. (Danske Bank, 2013) 

 

Intervju med Peter Henriksson, bankchef på Danske Bank i Kalmar, den 2 maj 2013. 

Henriksson har 28 års erfarenhet inom branschen.  År 2008 startade han Danske 

Bank i Kalmar.  

 

Revisorsrollens komplexitet i den förtroendeskapande arbetsprocessen 

Förväntningarna som Henriksson har på en revisor är att bokslutet skall visa ett 

verkligt värde. “Riktiga siffror är det mest väsentliga, och det är utefter dem vi utgår 

ifrån”, säger Henriksson. Henriksson anser att han själv inte har för höga 

förväntningar på revisorerna, och håller därför inte med om det rådande 

förväntningsgapet som de flesta revisorer anser finns. Dock anser han att vissa har 

höga förväntningar på en revisor som kan bero på okunskap om vad som ingår i 

revisorns roll. Att revisorn har två olika roller som rådgivare och granskare anser 

Henriksson inte är något problem då han tycker att de flesta revisorer är tillräckligt 

kompetenta för att hålla isär de olika uppgifterna och han anser att revisorerna är 
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oberoende mot sina kunder. Henriksson tillägger även att han ser en förändring i 

revisorns roll då de har ökat fokus på konsulterande tjänster jämfört med 

tidigare. Han anser vidare att relationen mellan revisorerna och banken fungerar väl. 

 

Förtroendet för revisionsbranschen efter revisionsskandalerna 

“Om jag skulle vara banken som råkat ut för skandalerna, hade mitt förtroende för 

branschen fallit totalt”, säger Henriksson. Men skandalerna har inte påverkat 

Henrikssons förtroende för revisionen alls, då han ser de som enskilda händelser. 

Kollegorna på Danske Bank har liktydiga synpunkter vad gäller förtroendet på 

revisionen enligt Henriksson och han anser att bankerna i allmänhet inte heller har 

påverkats av fallen. Efter skandaler blir man självfallet mer vaksam på vissa frågor, 

men det har inte påverkat förtroendet för hela branschen, förklarar han. Henriksson 

har fullt förtroende för den information som tillhandahålls av revisorerna. De nya 

regler och standarder som har tillkommit till följd av skandalerna anser Henriksson 

varken har haft en positiv eller negativ inverkan på hans förtroende för branschen, 

detta då han inte är så insatt i dessa nytillkomna regler. 

 

Det har heller inte skett någon förändring i bankens sätt att arbeta efter de inträffade 

skandalerna, nämner Henriksson vidare. “Vi har inte blivit mer kontrollerande då vi 

inte kan gå in och rota i om allt verkligen stämmer, vi måste kunna lita på den 

ekonomiska rapporten vilket vi också gör”, säger Henriksson. Dock menar han att de 

inte enbart tittar på den ekonomiska rapporten från revisorn, då de på kvartalsbasis 

ser på rapporter. “Vi vet någonting annat än det som kommer i bokslutet, vi följer 

bolagen.” säger Henriksson. 

 

Element för ett ökat förtroende efter revisionsskandalerna 

Vad som är viktigt för att inge ett förtroende är att revisorerna kan stå upp för att 

förlora sin kund, hävdar Henriksson. “Vi förlitar oss mer på de större 

revisionsbyråerna då de inte är lika beroende av att behålla ett uppdrag”, säger han 

vidare. Han tillägger även att de små revisionsbyråer de samarbetar med har 

tillräckligt kompetenta revisorer. Oftast beror graden av förtroende på människan 

själv och de personliga relationerna dem emellan, förklarar Henriksson.  

 

De viktiga elementen för att revisorerna skall skapa ett förtroende är att de är 
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involverade i processen och att de är tillgängliga för löpande diskussioner, menar 

han. “En revisor bör ha kläm och måste våga skriva en oren revisionsberättelse”, 

avslutar Henriksson. 

 

5.3 Intervjuer med kunder 

5.3.1 Djurkompaniet AB 

Djurkompaniet är ett företag som säljer djur och djurtillbehör på den svenska 

marknaden. De har åtta fysiska butiker, och en webbshop som är näst störst i Sverige 

inom branschen. Har förlorat pengar i Panaxia-härvan, där de endast fick tillbaka 23 

% av det totala beloppet de har blivit av med. (Thiman, 2013) 

 

Intervju med Jesper Thiman, försäljningschef som driver kedjan Djurkompaniet AB i 

Kalmar, den 3 maj 2013. Thiman har arbetat 4 år på djurkompaniet i olika 

befattningar. 

 

Revisorsrollens komplexitet i den förtroendeskapande arbetsprocessen 

Thiman anser att revisorn skall kontrollera att verksamhetens dagliga bokföring 

fungerar rätt och göra stickprover för att se att det inte blir fel. Vad som ingår i 

revisorns roll är lite oklart enligt Thiman då han får känslan av att revisorerna gärna 

frånsäger sig ansvaret och lägger över det på styrelsen. “De duckar gärna när de blir 

ifrågasatta, och plötsligt ingår inte vissa uppgifter inom deras ansvarsområde”, säger 

Thiman. Gränsdragningen om vad som är deras och det reviderade bolagets ansvar är 

svår, förklarar han. Thiman anser inte att förväntningarna för revisorerna är för höga, 

det är bara revisorerna själva som tolkar det så. Om de tar så mycket betalt skall de 

också göra någonting för det, menar han. Vad gäller revisorns roll som både 

granskare och rådgivare har Thiman inga åsikter om. “Jag är inte så involverad i 

det”, säger han. 

 

Förtroendet för revisionsbranschen efter revisionsskandalerna 

Thimans förtroende för revisionsbranschen är relativt lågt då Thiman är tveksam till 

om revisorerna verkligen skulle uppmärksamma om det förekommer medvetna fel i 

bokföringen. “Revisorerna gör inte tillräckliga kontroller, de utgår från en mall, 
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kontrollerar vissa konton och ställer några frågor därefter är deras granskning klar”, 

säger Thiman. De borde förändra sin slentrianmässiga arbetsprocess och istället 

gräva lite djupare och se det bakomliggande, förklarar han. “Efter alla rykten om 

Panaxia-härvan började vi kontrollera våra konton och märkte att det saknades 8-12 

dagskassor”, säger Thiman. Just i den situationen hade vi varken förtroende för 

konkursförvaltaren eller för revisorn, förklarar han. Vidare nämner han att 

revisorerna lätt kommer undan på ett eller annat vis. “Det är helt otroligt att de klarar 

sig undan när det finns företag som går i konkurs på grund av det här”, säger han.  

 

Det förtroende Thiman har på revisionen och revisorn i sig skiljer sig åt. “Det skiljer 

sig mycket på nivåerna, de revisorer som är “top of the line” är väldigt duktiga, 

medan de som utför grundarbetet är mindre duktiga”, säger Thiman. Det har dock 

aldrig förekommit att de har bytt ut en revisor på grund av för lågt förtroende, 

förklarar han. De inträffade skandalerna har påverkat förtroendet för branschen 

berättar Thiman.  “När det uppmärksammas i media om att revisorerna har misskött 

sig påverkas självklart vårt förtroende för branschen, men man får se det som 

enskilda händelser och ändå våga tro på att det de skriver under är riktigt”, säger 

Thiman.  

 

Element för ett ökat förtroende efter revisionsskandalerna 

För att inge förtroende för branschen anser Thiman att revisorerna bör kontrollera 

noggrant och vara närvarande. Tyngdpunkten ligger dock på att revisorn skall lära 

känna verksamheten mer än vad de gör idag, då de är väldigt objektiva idag, menar 

han. Istället för att utgå från sin mall och pricka av, så bör de se efter vad som rör sig 

bakom alla transaktioner och bör därför på ett bättre sätt planera och strukturera upp 

arbetet för respektive kund menar Thiman. Att revisorn reviderar hundratals bolag 

samtidigt ser Thiman också som ett problem för förtroendet bland allmänheten. “De 

försöker klämma in så många kunder som möjligt på så kort tid som möjligt”, säger 

han. Vidare är han övertygad om att den viktigaste intressenten för revisorerna är 

deras egen ficka. Ett sätt att bygga upp förtroendet är om de haft någon 

utspridningsteknik över året då han anser att de slarvar mer under den hektiska våren. 

 

Panaxia har samlat alla kundklientkonton på ett och samma konto, vilket egentligen 

inte skall göras enligt de normativa reglerna, förklarar Thiman. Detta borde revisorn 
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ha uppmanat företaget om och nämner därför att revisorn bör gå ett steg längre och 

se på vad saker och ting kan få för konsekvenser. Ett annat viktigt element för 

förtroendet anser Thiman är den kompetens som innehas hos revisorerna. “För övrigt 

är förtroendet olika för olika revisorer, det är mycket personkopplat”, avslutar 

Thiman. 

5.3.2 Solhemsgruppen AB 

Solhemsgruppen är ett familjeägt fastighetsföretag med bas i Kalmar men äger och 

förvaltar fastigheter runt om i södra Sverige. Hyresgästerna är både privatpersoner, 

företag, kommuner och landsting. Företaget har i dagsläget fyra anställda. 

 

Intervju med Lars Williamsson, ägare och VD av Solhemsgruppen AB i Kalmar, den 

6 maj 2013. Williamsson har 30 års erfarenhet av fastighetsbranschen. 

 

Revisorsrollens komplexitet i den förtroendeskapande arbetsprocessen 

Williamsson anser att en revisor som har granskat och skrivit under en 

revisionsberättelse har ett stort ansvar men han påpekar även vikten av deras eget 

ansvar. “Självklart känner vi själva ansvar i allt vi gör och att vi håller oss inom 

ramarna för vad som är tillåtet”, säger Williamsson. Förväntningar på revisorn är 

självklart höga när det betalas så mycket pengar, berättar Williamsson. “Vi förväntar 

oss att revisorn skall kontrollera så att allt stämmer samtidigt som vi kan få goda 

råd”, säger Williamsson. Williamsson anser vidare att revisorerna har mycket att leva 

upp till och att den nya bilden av en revisor innefattar även att denne skall lämna 

användbara råd i bland annat skattefrågor. Williamsson anser dock att revisorn lever 

upp till dessa höga förväntningar. 

 

Förtroendet för revisionsbranschen efter revisionsskandalerna 

Williamsson berättar att de inträffade skandalerna knappast har stärkt förtroendet för 

revisionsbranschen men påpekar att deras förtroende för revisionsbranschen inte har 

minskat nämnvärt mycket.  Han berättar att de affärer de gör är relativt okomplicerat 

rent skatte- och redovisningstekniskt och att de själva har bra insikt i vad som är rätt 

och fel. “Vi känner att vi inte lägger allt för tunga och komplexa frågor i händerna på 

våra revisorer därför har vi fortfarande förtroende för att de kan sköta sitt arbete”, 

säger Williamsson. Han berättar att förtroendet för revisorn är stort och för den 



 

60 
 

granskade ekonomiska rapporten. Williamsson kan förstå att större företag med mera 

avancerade konstellationer har påverkats mer och att deras förtroende för 

revisionsbranschen har reducerats. Williamsson förklarar att många företag är väldigt 

seriösa och vill göra rätt för sig. “Det är viktigare att allt går rätt till än att man tjänar 

en extra krona här och där”, säger Williamsson. Varken kunden eller revisionsbyrån 

vill ha ett dåligt ryckte, och är det någon revisor som inte är seriös och sköter sitt 

arbete på ett ansvarsfullt sätt kommer han eller hon inte längre att finnas kvar. 

Williamsson berättar att han självklart kan vara en aning skeptisk till vissa frågor när 

det gäller revisorns oberoende. “Eftersom det är vi företag som betalar revisorn kan 

jag ibland vara lite skeptisk till hur revisorn ställer sig till vissa frågor eftersom de 

inte vill tappa oss som kunder”, säger Williamsson.      

 

Element för ett ökat förtroende efter revisionsskandalerna 

Williamsson anser att det är revisorns personlighet som skapar förtroende samtidigt 

som dem självklart måste vara professionella. Genom långa relationer med revisorn 

skapas och byggs ett förtroende upp genom att revisorn blir insatt i verksamheten. På 

grund av att revisorn kan företagets historik får dem en bättre förståelse för företaget 

och de frågor vi ställer, berättar han. Han anser att revisorrotation i vissa fall vore 

sunt för förtroendet men påpekar fortfarande vikten av en bra och lång relation.  Det 

är viktigt att en revisor lyssnar på kunden och är lyhörd men det viktigaste elementet 

i den förtroendeskapande processen är ändå personkemin till revisorn, avslutar 

Williamsson.  

 

5.3.3 Nybro Elnät AB 

Nybro Elnät AB är ett moderbolag till Nybro Energi AB och Nybro Värmecentral 

AB. Bolaget bedriver nätverksamhet och entreprenadtjänster, bland annat 

vägbelysningsunderhåll. Bolaget distribuerar cirka 155 GWh el till ca 8000 kunder. 

(Nybroenergi, 2013) 

 

Intervju med Håkan Dahlgren, VD för Nybro Elnät AB, Kalmar den 15 maj 2013. 

Dahlgren har haft VD position och nära kontakt med revisorer i över 20 år. 
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Revisorsrollens komplexitet i den förtroendeskapande arbetsprocessen 

Dahlgren anser att revisorn har ett stort ansvar för den ekonomiska rapporten, denne 

skall se till att allt granskas och att allting stämmer överens. “Vi skall kunna lita på 

att informationen som revisorn har skrivit under är riktig”, säger Dahlgren. Han 

berättar att han förväntar sig att revisorn skall ge goda och användbara råd och 

självklart granska att dem har gjort rätt. Dahlgren berättar att han ser revisorn som ett 

stöd att bokslutet blir upprättat på ett riktigt sätt. “Förväntningarna kan ibland vara 

för höga då vi förväntar oss att revisorn skall kunna allt och att denne skall agera 

bollplank för idéer och frågor”, säger Dahlgren. Dock berättar han att revisorn 

uppfyller hans förväntningar över lag, men påpekar att han ofta får olika svar på hur 

företaget skall upprätta bokslutet eller hantera specifika situationer. ”De skilda 

svaren från olika revisorer gör att jag blir lite fundersam, detta har gjort att 

förtroendet har påverkats negativt”, säger han. Att revisorn både är granskande och 

rådgivare ser han inga problem med. “Jag tycker det ingår i revisorns roll”, säger 

Dahlgren. 

 

Förtroendet för revisionsbranschen efter revisionsskandalerna 

“Vi har i allmänhet ett högt förtroende för revisorerna och deras arbete”, säger 

Dahlgren. Även Dahlgren har ett högt förtroende för branschen personligen. De 

inträffade skandalerna har knappast stärkt hans förtroende, men han visar förståelse 

för att revisorerna kan ha missat felen i företagen. “Det är lätt att dölja något om 

avsikten är att fuska utan att revisorn upptäcker det”, säger Dahlgren. Vad som dock 

påverkar hans förtroende är att det ofta är unga nyutexaminerade revisorerna utan 

större erfarenhet som gör själva revisionen utan hjälp från någon äldre och erfaren 

revisor, berättar Dahlgren. Den auktoriserande revisorn skriver bara under och 

förlitar sig för mycket på de yngre vilket gör att förtroendet sjunker, anser Dahlgren. 

 

De nya lagar och regler som har tillkommit för revisorerna har inte påverkat 

Dahlgrens förtroende, vilket kan bero på att han inte är så insatt i deras regler. 

Arbetssättet hos Nybro Elnät AB har inte förändrats efter skandalerna, och de har 

heller inte blivit mer kritiska till de ekonomiska rapporterna som skrivs under av 

revisorerna. “Våra erfarenheter väger tyngre än dessa skandaler”, avslutar Dahlgren. 
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Element för ett ökat förtroende efter revisionsskandalerna 

Viktiga element som skapar och bevarar ett förtroende för revisionsbranschen är 

enligt Dahlgren revisorns kompetens och erfarenhet. Över lag anser Dahlgren att de 

svenska revisorernas kompetens är hög men att det förekommer yngre revisorer med 

mindre erfarenhet. “Det är viktigt att revisionsbyråerna har äldre kollegor som visar 

stöd till de yngre för att de vidare skall kunna inge förtroende till oss”, säger han 

vidare. Dahlgren anser inte att kompetensen skiljer sig mellan stora och små 

revisionsbyråer, utan det är individen själv som betyder något. “Att större byråer 

bland annat har fler rutiner har ingen betydelse för mig. Ofta tror jag att de små 

byråerna är bättre på grund av deras bredare kunskap kring fler områden”, säger 

Dahlgren. 

 

Hur väl revisorn är insatt i verksamheten denne reviderar samt noggrannheten är 

andra viktiga parametrar som höjer kvaliteten på revisionen, anser han. Även en väl 

dialog mellan kunden och revisorn är något Dahlgren värdesätter, vilket är orsaken 

till att han alltid har varit öppen gentemot revisorerna. Ännu ett viktigt element som 

skapar förtroende är enligt Dahlgren hur revisorn fungerar som rådgivare och hur 

revisorn analyserar de olika alternativen och vad varje alternativ ger för 

konsekvenser för helheten. 
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6. En analys av förtroendet för revisionsbranschen 

i teori och praktik 

 

I det inledande kapitlet har ett antal revisionsskandaler beskrivits, vilka genom sin 

belysning i massmedia har inverkat på förtroendet för revisionsbranschen. Då 

revisionen har en betydande roll är det centralt att förtroendet för dem är intakt. 

Frågan är således huruvida revisorer och dess intressenter ser på hur 

revisionsskandaler inverkat på förtroendet för revisionsbranschen. Vilka element är 

centrala för att skapa och upprätthålla ett förtroende för branschen? I detta kapitel 

analyseras således sambandet mellan den insamlade empirin och de utvalda 

normer och teorier som tidigare har presenterats i studien.  

 

6.1 Revisorsrollens komplexitet i den 

förtroendeskapande arbetsprocessen 

6.1.1 Revisorernas syn 

De intressenter vars intressen inte blir prioriterade kan mista sitt förtroende för 

revisorn. Varje intressent förväntar sig mer av revisorn vilket gör att 

intressentmodellen skapar ett förväntningsgap som revisorn i alla lägen inte kan ta 

hänsyn till. (Svensson, 1991) Det kan ses ett samband mellan samtliga revisorer som 

anser att intressenternas förväntningar på dem är höga. Werner anser att de höga 

förväntningarna är en konsekvens av den kommunikationsbrist som råder mellan 

revisorn och kunden där revisorn bör förtydliga vad som hör till dennes roll. Detta 

bekräftas av Carrington (2010) som anser att förväntningsgapet är ett 

utbildningsproblem, där allmänheten har en kunskapsbrist på revisorns huvudsakliga 

roll. Å andra sidan beskriver FAR att uppkomsten av förväntningsgapet och dennes 

påverkan på revisionen kan hanteras från två olika håll. En tydligare förklaring för 

revisorsrollens innebörd och vad lagstadgad revision innefattar bör informeras till 

intressenterna. Ett annat sätt att motverka problemet är att tydliggöra 

ansvarsfördelningen mellan revisorn och företagsledning. (FAR Förlag, 2006) Både 

Lindström och Lindgren observerar FAR:s råd och intar en pedagogisk roll och får 

ofta klargöra vad som ingår i deras ansvarsområde för att förhindra 

missuppfattningar av revisorns roll. Werner förklarar att intressenterna förväntar sig 
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att de kan lita fullt ut på den ekonomiska rapporten bara den är påskriven, vilket 

bekräftas av Dahlgren som säger; “Vi ska kunna lita på att informationen stämmer 

som revisorn har skrivit under”. Vidare anser Dahlgren att revisorn skall se till så att 

allt granskas och stämmer.  

 

Werners åsikt strider mot Dahlgren, då han förklarar att en revision bara är ett 

stickprov. En revisor kan inte granska allt, utan revisorn gör en bedömning om var 

det finns flest risker, menar han. Sporrong har samma uppfattning om att en revisor 

inte kan granska allt, utan att revisorn gör en bedömning av väsentlighet och risk när 

denne utför sin granskning. Lindström talar också om vikten av riskbedömning och 

menar att detta är en viktig faktor för att skapa förtroende. Gör revisorn en felaktig 

riskbedömning kan det påverka många delar i granskningen, vilket innebär att 

granskningen således blir fel, menar han. Heumer (2001) anser att risk kan kopplas 

till förtroende där risk är ett villkor för att förtroende skall finnas. Risk och 

förtroende är centrala begrepp i en beslutssituation. Finns det inte någon risk i en 

affärsrelation är inte förtroendet särskilt viktigt då risk är en kvalifikation för att 

förtroende mellan två parter skall vara väsentligt. Intressenterna tar därmed en risk 

genom att de förlitar sig på den information som tillhandahålls av revisorn. 

Carrington (2010) resonerar att den risk revisorn tar är sammankopplat med den 

acceptabla väsentlighetsnivån som sätts upp av revisorn innan revisionen påbörjas. 

Att ta alltför stora risker kan således medföra att revisionen inte går som planerat. 

 

När det rör sig om andra intressenter än kundernas förväntningar på revisorn är det 

svårt att säga om dessa är för höga menar Lindström, då den direkta 

kommunikationen med övriga intressenterna inte sker särskilt ofta. Däremot kan det i 

media utläsas att förväntningarna från intressenterna är något annat än vad revisorns 

roll innefattar, vilket bevisar att det råder ett förväntningsgap. Hur stort detta gap är, 

är däremot svårt att uttala sig om, förklarar Lindström. Lindgren å andra sidan 

exemplifierar det rådande förväntningsgapet ur bankernas synvinkel där hon hävdar 

att bankerna ofta tror att revisorerna är mer insatta i det reviderade bolaget än vad de 

faktiskt är. “Ibland känns det som om bankerna tror att det är vi som driver 

företaget”, säger Lindgren. Detta förtydligar således att det råder ett förväntningsgap 

i samhället vad gäller revisorns roll.  
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En revisor bör ta hänsyn till ett flertal intressenter vars behov bör tillfredsställas. 

Enligt FAR:s intressentmodell omfattas dessa intressenter av aktieägare, 

kreditgivare, leverantörer, kunder, anställda, styrelse och företagsledning samt stat 

och kommun. (FAR Förlag, 2006) Att tillfredsställa alla parter enligt modellen 

kommenteras vidare av Warming-Rasmussen och Jensen (1998) som hävdar att 

intressenterna har motstridande behov och förväntningar. Vidare styrker Svensson 

(1991) problemet att revisorn omöjligen kan uppfylla de olika parternas intressen 

samtidigt. Detta orsakar att förtroendet för revisorn försämras då intressenternas 

olika förväntningar ofta ligger utanför revisorns huvudsakliga uppgifter, enligt 

Svensson (1991). Den viktigaste intressentgruppen beskriver Lindström som kunden 

och aktieägarna men förklarar vidare att de andra intressenterna är minst lika viktiga 

för revisorn. Werner delar Lindströms åsikt om att kunden och aktieägarna är de 

mest betydelsefulla. Werner och Lindströms åsikt kan därtill förknippas med 

Törnqvist och Forners (2009) resonemang som menar att revisorerna ofta får hård 

kritik för att de är mer lojala till sina kunder och att fokus läggs på att tillfredsställa 

det reviderade bolagets intressen.  

 

I och med detta kan det således utläsas att det råder en sorts lojalitet till vissa av 

intressenterna. Vilken intressent som prioriteras är dock något som skiljer sig åt för 

respektive revisor. Vidare kan ett samband ses mellan Lindström och Werner samt 

Garvare och Johansson (2010) som skriver att företaget är mest lojala till de kunder 

som är mer lönsamma för bolaget. Denna fråga är dock ingenting Lindgren funderar 

över i sitt arbete. “En revisor bör inte sitta och fundera över vem denne skall vara 

mest lojal mot, vi måste göra det som är rätt”, säger Lindgren. Trots det styrker hon 

Svensson (1991) påstående genom att förklara att förtroendet för revisorerna kan 

minska när allas behov inte blir tillfredsställda. Sporrong grundar denna svårighet på 

de olika lagar och regler om revisionen som revisorerna måste följa. Tystnadsplikten 

gör att om revisorn får en fråga som rör revisionen kan den i vissa fall vara svår att 

svara på då viss utgiven information kan skada företaget, menar Sporrong. Eftersom 

revisorerna på grund av sin tystnadsplikt inte kan svara på vissa frågor kan det finnas 

intressenter vars förväntningar inte tillfredsställs som därtill kan minska förtroendet, 

menar han. Sporrongs resonemang påvisar på så sätt att förväntningsgapet är en 

påverkande faktor för förtroendet.  
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Detta problem beskrivs även i FAR Förlag (2006) vilka anser att tystnadsplikten i 

vissa fall utgör ett hinder, då revisorn inte har möjlighet att förklara vad som ligger 

till grund för ett specifikt agerande. FAR:s generalsekreterare, Dan Brännström, 

menar att tystnadsplikten många gånger ställer till det för revisorn och gör att denne 

hamnar i en knepig sits då revisorn inte kan kommentera det inträffade (Danielsson, 

2012). Lindström har dock motsatta åsikter och nämner att det inte råder några 

svårigheter vad gäller att tillfredsställa revisionens olika intressenter i samhället. 

Givetvis händer det att revisorerna hamnar i situationer där det råder svårigheter 

kring lojaliteten mot de olika grupperna, men den yrkesetiken revisorerna arbetar 

efter ger tydliga riktlinjer i sådana situationer, förklarar Lindström. FAR:s styrelse 

(2012) har fastställt revisorernas yrkesetiska regler med syfte att ge dem tydliga 

riktlinjer mot god yrkessed i deras arbete. Lindström påvisar således att syftet med 

revisorernas etiska regler uppfylls.  

6.1.2 Bankernas syn  

Av de intervjuade bankerna är det ingen som anser att deras förväntningar på 

revisorn är för höga. Detta strider mot revisorn Lindgrens påstående om att bankerna 

förväntar sig mer av revisorn än vad som ingår i dennes roll. I den teoretiska 

referensramen framkommer att revisorn befinner sig i en komplex och unik roll, då 

revisorn har rollen som såväl rådgivare som granskare gentemot intressenterna. Då 

dessa roller betraktas som motsats till varandra krävs det en tydlig balans dem 

emellan för att inte hota förtroendet för revisionsbranschen. Om det läggs allt för stor 

tyngd på rollen som granskare avtar förtroendet för revisorn från företagets sida. En 

alltför stark kontrollinsats försvagar sålunda revisorns roll som rådgivare. En alltför 

extensiv rådgivarroll skulle å andra sidan hota oberoendet mot kunderna. (Eriksson, 

2007) Gometz (2006) delar ovan nämnda åsikt genom att revisorerna den senaste 

tiden har börjat se till egenintresset och ökat ekonomiskt välstånd genom utökade 

verksamhetsgrenar som rådgivning. Rådgivning ligger långt utanför revisorns 

huvudsakliga uppgift som granskande part och kan därmed ifrågasättas ur en 

förtroendesynpunkt. I studien framkommer däremot att bankernas förtroende inte 

påverkas negativt av revisorns båda roller. Att revisorn har två olika roller som 

rådgivare och granskare anser Henriksson inte är något problem då han tycker att de 

flesta revisorer är tillräckligt kompetenta och kan hålla isär de olika uppgifterna. 



 

67 
 

Henrikssons resonemang strider således mot Pagrotsky som uttrycker sin åsikt på 

Svenska Dagbladet (30 sep 2010) om att revisorerna inte är tillräckligt kompetenta 

för att klara av dessa två roller parallellt.  

 

Problematiken med intressentmodellen är den omöjliga uppgift den skapar, där 

revisorn skall tillgodose alla parters intressen. Det finns därför risk att förtroendet för 

revisorn försämras då intressenternas olika förväntningar inte uppfylls. (Svensson, 

1991) Bankerna anser däremot att revisorn lever upp till deras förväntningar, vilket 

även motsätter Lindgrens resonemang kring att bankerna har för höga förväntningar 

på dem. Pålsson tycker att revisorn utför sitt jobb utmärkt och förklarar vidare att 

bankens kunder tillsammans med banken och revisorerna har ett väl fungerande 

samarbete. Hon anser att revisorn i princip uppfyller alla förväntningar som banken 

har på dem. Henriksson håller dock med revisorerna om att vissa av intressenterna 

har för höga förväntningar på revisorn vilket beror på okunskap om vad som ingår i 

revisorns roll.  

 

Pålsson anser vidare att revisorerna kan vara mer lojala mot vissa av sina intressenter 

och tror inte att bankerna är den intressentgrupp som revisorerna tänker på i första 

hand. Detta påstående styrks av revisorn Lindström som pekar ut kunden och 

aktieägare som den mest betydelsefulla intressenten men poängterar även de andra 

intressenterna som viktiga. Likaså instämmer Werner när han beskriver betydelsen 

av att först och främst tillgodose kundens behov och förväntningar.    

 

Pålsson beskriver sitt höga förtroende för både revisorer och de ekonomiska 

rapporter som framställs av dem. Även Henriksson menar att de måste kunna lita på 

den ekonomiska rapporten vilket de också gör. Werner förklarar å andra sidan att det 

inte går att förlita sig fullt ut på revisionen bara för att revisionsberättelsen är 

påskriven, då revisionen innebär ett stickprov som innebär att revisorerna inte 

granskar allt. Revisorn Sporrong delar till viss del samma åsikt, då revisionen inte 

innefattar en granskning av allt. Det kan finnas en del balansposter som inte 

granskas, men intressenterna skall oavsett kunna lita på att den delade informationen 

stämmer, menar han.  
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6.1.3 Kundernas syn  

Thiman anser inte att förväntningarna på revisorerna är för höga utan att det bara är 

revisorerna själva som tolkar det på så sätt. Om revisorerna tar så mycket betalt skall 

de också göra någonting för det, menar Thiman. Williamsson delar Thimans åsikt om 

att förväntningarna är höga med tanke på den höga kostnaden. Williamsson förväntar 

sig, förutom en korrekt granskning, även att revisorn skall komma med användbara 

råd. Även Dahlgren förväntar sig att revisorn skall komma med användbara råd och 

att denne skall agera bollplank för nya idéer och frågor. Företagens åsikter om 

förväntningar styrker Svenssons (1991) teori om ett förväntningsgap och att 

intressenterna förväntar sig mer av revisorn. Det kan således ses ett samband mellan 

revisorn Werner och Carrington (2010) som anser att problemet beror på en 

kunskapsbrist där det är viktigt att förtydliga revisorns roll.  

 

De lojalitetskonflikter som lätt uppstår i revisorns arbete handlar om ett 

ställningstagande hos revisorn, det vill säga vems intresse som skall tillgodoses 

(Svensson, 1991). Thiman stödjer Törnqvist och Forners (2009) studie och är 

övertygad om att revisorernas viktigaste intressent är de intressenter de tjänar pengar 

på, det vill säga kunderna. Både Dahlgren och Williamsson anser att revisorn lever 

upp till deras förväntningar trots att dem är höga, vilket kan ha sin grund i Törnqvist 

och Fornes (2009) iakttagelse. Thiman delar Gometz (2006) åsikt om att 

egenintresset hos revisorerna med ett ökat inkomst- och förmögenhetstänk har blivit 

allt mer väsentligt på bekostnad av hans förtroende. 

 

Williamsson delar bankchefernas, Pålssons och Henrikssons, uppfattning om att 

revisorn utför ett bra arbete där tillförlitligheten för den ekonomiska rapporten som 

är undertecknad av revisorn är hög. Även Dahlgren menar att revisorerna har ett stor 

ansvar då de skall granska allt så att han skall kunna lita på informationen som 

revisorn har skrivit under. 
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6.2 Förtroendet för revisionsbranschen efter 

revisionsskandalerna 

6.2.1 Revisorernas syn  

Tre av fyra intervjuade revisorer anser att inträffade revisionsskandaler har haft en 

negativ inverkan på revisionsbranschen. Werner är en av dem som anser att 

förtroendet för branschen har minskat och att det även har orsakat i nya regleringar 

och mer detaljerad dokumentation. Två av revisorerna, Lindström och Werner, 

anklagar media för det reducerade förtroendet. Lindgren håller med Lindström och 

Werner om att skandaler är något som bildar stora rubriker i media men anser att det 

blåser över relativt fort. Lindström anser att media är en stor orsak till att förtroendet 

har påverkats vilket kan relateras till Zapata Johanssons (2006) resonemang. Ett 

resongemang om att skandaler frekvent syns i media, där allmänheten många gånger 

får en vinklad bild av det inträffade. Werner delar Lindströms uppfattning då han 

förklarar att bilden av revisionsskandalerna som media ger till allmänheten oftast är 

felaktig och försvagar förtroendet för branschen. Lindgren och Werner är överens om 

att skandalerna har bidragit till att arbetet har komplicerats och att förutsättningarna 

har förändrats drastiskt. Sporrong anser dock att skandaler kan vara nyttiga för alla, 

även för revisorer och kunderna som köper tjänsterna då de får sig en tankeställare 

om vad som har gått fel. Alla parter vill kunna lita på att det revisorn har godkänt 

verkligen stämmer, gör det inte det är det självklart att det uppfattas negativt, 

förklarar Sporrong. Det kan således tolkas att alla revisorer har en uppfattning om att 

förtroendet för branschen har påverkats av skandalerna, varav majoriteten av dessa 

påpekar medias uttalanden som den största orsaken.  

 

Lindström tror att den intressentgrupp som har påverkats mest av skandalerna är 

allmänheten. Han märker ingen direkt skillnad på förtroendet hos kunder, banker och 

andra intressenter. Lindgren anser däremot att de inträffade skandalerna har sin 

största inverkan på revisorerna själva, vilka är mest medvetna om händelserna. Hon 

delar dock samma åsikt som Lindström då hon anser att bankernas och kundernas 

förtroende inte har påverkats av skandalerna. Sporrong förklarar å andra sidan att det 

främst är finansiärernas förtroende som äventyras vid revisionsskandaler. 

Anledningen till detta beror på att dessa finansiärer har förlorat pengar när de har 
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förlitat sig på siffrorna som revisorn har godkänt som i själva verket visar sig vara 

oriktiga. 

 

Gometz (2006) menar att de nya regler och normer som kom som ett resultat av 

förtroendekommittén, koden för svensk bolagsstyrning och andra åtgärder inte har 

haft någon lösning eller effekt på förtroendet. Regelsystemen är allt för detaljerade 

att dess syfte motarbetas. Werner menar att de nya regler och standarder som har 

tillkommit för att återigen kunna bygga upp och bevara förtroendet har komplicerat 

arbetet och han är tveksam till om dessa har påverkat förtroendet till det positiva. 

Lindgren delar denna åsikt och menar att de åtgärder som vidtagits inte har haft 

någon positiv inverkan på förtroendet och att det inte heller tillför uppdraget något. 

Vidare menar hon att de flesta inte ens är medvetna om de vidtagna åtgärderna som 

har skett inom revisionsbranschen. Inte heller Lindström anser att nya lagar som 

exempelvis anmälningsplikt eller högre krav på dokumentation har ökat förtroendet 

för revisionsbranschen, men att det möjligtvis kan göra det med tiden. Sporrong 

anser inte att anmälningsplikten har ökat förtroendet för revisorerna hos kunder och 

företag. De vars förtroende som kan ha påverkats positivt av anmälningsplikten är 

bankernas, resonerar han. Kunden borde dock ta det hela på större allvar om denne är 

medveten om att en anmälan kan ske, dock sker det väldigt sällan, berättar Sporrong. 

Enligt de intervjuade revisorerna ses således inga tendenser på att de nytillkomna 

lagarna har uppfyllt syftet med att öka förtroendet för branschen. 

6.2.2 Bankernas syn  

De två intervjuade bankerna har fullt förtroende för revisionsbranschen trots de 

inträffade skandalerna, vilket säger emot revisorn Sporrongs åsikt. Henriksson anser 

inte att skandalerna har påverkat bankerna och det har heller inte haft någon inverkan 

på bankbranschen i allmänhet. “Däremot skulle mitt förtroende för branschen fallit 

totalt om jag skulle vara banken som råkat ut för skandalerna”, säger han. Varken 

Henriksson eller Pålsson har gjort några förändringar i deras arbetssätt eller blivit 

mer kontrollerande. Båda cheferna på respektive bank berättar att de litar på den 

ekonomiska informationen som revisorn har undertecknat. Varken Pålsson själv eller 

affärsbanken i Kalmar har reagerat avsevärt på de inträffande revisionsskandalerna. 

Det finns kontrollsystem och kontrollfunktioner i organisationerna som sköter arbetet 

relativt bra, förklarar hon. Även om de skandaler som har inträffat är oacceptabelt, 
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har hennes förtroende för revisionsbranschen inte förändrats alls, påstår hon vidare. 

Revisorn Lindgrens synpunkt bekräftas likaså av Henriksson som förklarar att de nya 

regler och standarder som har tillkommit till följd av skandalerna varken har haft en 

positiv eller negativ inverkan på hans förtroende för branschen. Han är heller inte är 

insatt i revisorns diverse regler och standarder. Henriksson är således inte medveten 

om att lagar och regler har förändrats efter de olika skandalerna.  

 

Trovärdigheten av uppgifterna som ett företag lämnar till marknaden har betydelse 

för banker och andra kreditinstitut eftersom beslut om långivning fattas utifrån den 

informationen (FAR Förlag, 2006). Detta styrker Pålsson och beskriver att hon har 

förtroende för både revisorer och de ekonomiska rapporter som framställs av dem, 

dock kan hon i vissa sammanhang ifrågasätta rapporten. “Jag ställer frågor och 

förväntar mig svar, men jag utgår inte från att revisionen är fel utan undrar mer vad 

som ligger under den givna informationen”, säger hon. Likaledes har Henriksson 

fullt förtroende för den information som tillhandahålls av revisorerna. Båda bankerna 

är två av intressenterna inom gruppen för kreditgivare som ser skandalerna som 

enskilda händelser vilka inte har haft en negativ effekt på förtroendet för 

revisionsbranschen i samma utsträckning som revisorerna tror. 

6.2.3 Kundernas syn  

Thiman är överens med Gometz (2006) om att revisorerna i Sverige inte har lyckats 

bygga upp det reducerade förtroendet. Båda delar uppfattningen om att förtroendet 

för revisorerna och för deras förtroendeskapande uppdrag är starkt urholkat. Thiman 

menar att det låga förtroendet för revisorerna handlar om att de inte gör tillräckliga 

kontroller och att revisorn inte granskar allt utan endast utför vissa stickprov. 

Williamsson anser att de inte har påverkats särskilt mycket av senaste tidens 

revisionsskandaler men att förtroendet för branschen knappast har stärkts. Dahlgren 

har liktydiga åsikter som Williamsson. Dahlgren berättar att förtroendet för 

revisionsbranschen inte har påverkats avsevärt mycket av händelserna som har 

inträffat. Han har i över lag ett högt förtroende för revisionsbranschen och visar 

förståelse för att revisorn kan ha missat upptäckten av felen. En klar skillnad kan 

således ses på hur förtroendet har påverkats hos företagen med tanke på hur de har 

drabbats av skandalerna, Solhemsgruppen och Nybro Elnät som är två företag utan 
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någon anknytning till inträffade revisionsskandalerna och Djurkompaniet som var ett 

av företagen som faktiskt har förlorat kapital i en av skandalerna. 

 

Thiman har till viss del blivit mer kritisk till revisorernas arbete efter att företaget har 

drabbats av Panaxiahärvan. Revisorn Sporrong har förståelse för att företagen tappar 

en del av förtroendet för revisorns arbete efter en skandal och han menar att det 

säkert är en del företagare som blir oroliga att deras räkenskaper inte har granskats på 

rätt sätt. Sporrong kan även föreställa sig att företag kan vara skeptiska till att 

revisorn kan ha missat väsentliga delar som denne inte har lagt märke till eller som 

revisorn inte uppfattat som ett allvarligt fel. Williamssons och Dahlgrens förtroende 

för branschen kvarstår dock även efter skandalerna vilket kan förknippas med 

resultatet av FAR:s Förtroendeundersökning 2011 som visar att förtroendet hos 

företagsledare fortfarande är starkt trots de inträffade revisionsskandalerna. Samtliga 

företag ser dock skandalerna som enskilda händelser. Williamsson nämner dock sina 

tankar om att förtroendet för revisionsbranschen hos större och mer komplexa bolag 

kan ha påverkats mer negativt än vad det har gjort för mindre bolag. 

  

6.3 Element för ett ökat förtroende efter 

revisionsskandalerna 

6.3.1 Revisorernas syn  

Enligt Zapata Johansson (2006) medför en skandal att förtroendet för organisationen 

faller. För att återfå allmänhetens förtroende bör resurserna i organisationen 

anpassas. Vidare bör organisationen göra vissa omstruktureringar för att svara på 

allmänhetens värderingar vilket kan vara en komplex process då värderingarna är 

många och motstridiga. Teorin bekräftas av Werner som förklarar att revisorer efter 

inträffade skandaler bör översätta händelserna till den egna praktiken för att ta 

lärdom av de brister och fel som förekommit. Även Sporrong anser att skandaler kan 

vara nyttiga för alla då de får sig en tankeställare om vad som har gått fel. Viktiga 

element för att bygga upp förtroendet efter inträffade skandaler är att revisionsbyrån 

har en välfungerande intern kontroll, anser han. Hos Sporrong & Erikssons 

revisionsbyrå granskar revisorerna varandras utförda uppdrag för att se till så allt 

stämmer, och vart sjätte år utförs även en kvalitetskontroll av en utomstående part för 
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att för att säkerställa att de arbetar rätt, förklarar Sporrong. All kvalitetsarbete som 

utförs anser Sporrong är betydelsefullt för förtroendeskapande och bör därför lyftas 

fram mer. De förtroendeskapande faktorerna enligt Lindström handlar om att 

revisorn har integritet och utför ett kvalitativt arbete. Vidare anser han att det är 

viktigt att revisorn är påläst och kunnig och har ett sunt omdöme. För att förtroende 

skall skapas hos kunden krävs det att revisorn är tillgänglig för att kunna hjälpa och 

lösa kundens problem, menar Lindström.  

 

Gometz (2006) anser att grundstenarna i revisorns arbete är oberoende och 

kompetens. Werner har liknande åsikter och understryker innebörden av revisorns 

oberoende, kompetens samt tystnadsplikt som viktiga grundstenar för att inge ett 

förtroende. FAR Förlag (2006) kräver att revisorn bedömer sitt oberoende med hjälp 

av analysmodellen vilket Werner anser är en bra metod som skapar förtroende i hans 

arbete. Vidare anser han att revisorns ärlighet gentemot intressenterna är viktigt för 

att bibehålla förtroendet för branschen. ”En revisor måste leva nära kunden, alltid ge 

trovärdiga intryck och vara riktigt proaktiv”, säger han. Revisoryrket är en 

förtroendefråga där revisorn väljs utifrån förtroendet för personen, därför är den 

löpande dialogen mellan parterna en viktig tyngdpunkt för att visa att revisorn är 

tillgänglig när kunden behöver hjälp, förklarar Werner.  

 

Werner har således liktydiga åsikter som Lindström. Att oberoendet är centralt för 

förtroendet bekräftas vidare av Sporrong och Lindström. Trots att revisorerna är 

övertygade om att revisionen utförs opartiskt kan det ändå hända att de blir 

ifrågasatta, nämner Lindström. Därför är det i dessa fall oerhört viktigt att revisorn 

kan bevisa och dokumentera sitt oberoende för att bevara förtroendet. Att kunden och 

revisorn träffas i andra sammanhang anser inte Lindström har en negativ inverkan på 

förtroendet. Däremot kan det ställas högre krav på att revisorn kan hantera och 

bevisa sitt oberoende när kunden och revisorn har en annan relation än vad de kanske 

skulle haft i en större stad, menar Lindström. Däremot påstår Lindgren att det inte 

går att vara så oberoende att hon och kunden inte har något med varandra att göra, då 

det uppstår en god relation mellan dem efter att ha samarbetat en längre period. 

Denna affärsrelation har ingen inverkan på uppdraget, det är snarare viktigt för att 

bevara och inge förtroende för kunden, anser hon.  
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Lindgrens åsikt gällande kundens och revisorns relation bekräftas även av Werner 

som anser att affärsrelationen och dialogen är viktiga faktorer för att inge ett 

förtroende. För att ytterligare minimera risken som finns med att revisorns och 

klientens affärsmässiga relation skall övergå i ett vänskapsförhållande till följd av att 

revisorn haft ansvar för granskningsuppdraget under en längre period, infördes 

revisorsrotation (Rosendahl & Lilja, 2006). Werner anser att revisorsrotation är ett 

bra system för att bevara förtroendet för revisionen, men det kan samtidigt 

ineffektivisera arbetet då det tar mycket tid för revisorn att sätta sig in i det nya 

uppdraget och lära känna företaget, menar Werner. Även Sporrong har en positiv 

inställning till revisorsrotationen men är samtidigt skeptisk till förslaget. “Jag tror att 

revisorsrotation kan skapa förtroende, dock vill en revisor inte att kunderna skall 

rotera då de är väl insatta i dennes verksamhet”, säger Sporrong. Det kan dessutom 

medföra större kostnader för kunden när den nya revisorn skall sätta sig in och lära 

känna företaget vilket kan kräva mer tid första året, förklarar han.  

 

Enligt resultatet av en forskningsrapport försämras revisionen med mängden arbete. 

Ju fler uppdrag en revisor har, desto sämre blir revisionen, vilket även påpekas som 

en av orsakerna till ett lågt förtroende efter de olika revisionsskandalerna. FAR och 

Revisorsnämnden förnekar dock detta då de anser att det effektiviserar revisorernas 

arbete. (Svenska Dagbladet, 16 jan 2012) Vidare anser två av de intervjuade 

revisorerna, Werner och Sporrong, att revisorer i allmänhet bör se över antalet 

uppdrag de tar till sig för att kunna utföra ett komplett arbete. Werner förklarar att 

revisorer som ansvarar för hundratals uppdrag är ett hot mot förtroendet, då risken 

för felaktiga bedömningar är stor. Om revisorn reviderar hundratals bolag är denne 

inte tillräckligt insatt i varje bolag, anser Werner. Denna åsikt delas av Sporrong som 

nämner att en revisor som har för många uppdrag är en faktor som kan påverka 

förtroendet negativt. Han anser att för att kunna ha flera uppdrag krävs det att det 

finns en anpassad organisation för att ett bra revisionsarbete skall kunna genomföras, 

vilket således påverkar förtroendet positivt.  

 

Werner och Sporrong har således liktydiga uppfattningar som även stämmer väl med 

Pagrotskys synpunkter. Pagrotsky har lika åsikter och är dessutom hård i sin kritik 

mot Finansinspektionen som tillåter en bankrevisor ha flera uppdrag samtidigt. “Att 

tro att komplexiteten hos en bank inte är större än att man kan revidera 180 företag 
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på en gång är uttryck för en brist på verklighetsinsikt”, säger Pagrotsky. (Svenska 

Dagbladet, 17 sep 2010)  

 

Vidare anser Sporrong och Werner att det ur förtroendesynpunkt kan ifrågasättas att 

samma revisionsbyrå utför både granskning och rådgivning till samma företag. 

Vidare menar Werner att det endast är allmänheten som ser ett förtroendehot med de 

båda rollerna, då allmänheten inte känner till de strikta lagar och regler revisorerna 

följer.  

6.3.2 Bankernas syn  

Enligt Bergmasth och Strid (2006) är kompetens, välvilja och integritet viktiga 

element i den förtroendeskapande processen. Kompetensen handlar om förmågan att 

kunna utföra uppdraget och samtidigt tillgodose förväntningarna. Välvilja är att vara 

solidarisk och finnas till vid behov, integritet innebär att vara tillförlitlig, ärlig och 

hålla löften. Som tidigare nämnt anser både Gometz (2006) och Werner att 

kompetens är en väsentlig del i den förtroendeskapande processen. Pålsson bekräftar 

ovanstående teori och uppfattningar och pekar på kompetens som ett viktigt element 

för att inge och bevara förtroende, vilket hon anser att de svenska revisorerna har. 

Revisorerna bör även se till att leva upp till de lagar och förordningar som råder, 

menar Pålsson. Vad som bevarar och har bevarat vårt och många andras förtroende 

för branschen, är att revisionsbyrån agerar vid revisionsskandaler och visar att det 

som händer är oacceptabelt, förklarar hon.  

 

Vidare nämner Pålsson innebörden av sina förväntningar på att samarbetet skall 

fungera bra mellan kunden, revisorn och banken. Detta kan relateras till Bergmasth 

och Strid (2006) som resonerar kring att förväntningar är starkt sammankopplat med 

förtroende och används för att förklara och definiera vad som inger ett förtroende. 

Förväntningar har en tydlig mening i den förtroendeskapande processen vilket 

således bekräftas av Pålsson.  

 

Henriksson beskriver vikten av att en revisor bör kunna stå upp för att förlora sin 

kund för att skapa ett förtroende. “Vi förlitar oss mer på de större revisionsbyråerna 

då de inte är lika beroende av att behålla ett uppdrag”, säger han. Vidare beskriver 

Henriksson revisorns närvaro som ett viktigt element för att inge ett förtroende. 
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Graden av förtroende beror oftast på människan själv och de personliga relationerna 

emellan, förklarar Henriksson. Med detta kan paralleller dras till Bergmasth och Strid 

(2006) som beskriver att den positiva förväntan hos intressenterna grundas på 

relationen till den förtroendeingivande revisorn, där fundament för intressentens 

förtroende har sitt ursprung i den relationen till den förtroendeingivande parten och 

skapas genom en regelbunden kommunikation. Henriksson anser att revisorerna bör 

vara involverade i processen och även vara tillgängliga för löpande diskussioner, 

samt ha mod att skriva en oren revisionsberättelse, förklarar han.  

6.3.3 Kundernas syn  

Carrington (2010) nämner att revisorer med en längre erfarenhet som därmed skaffat 

sig rutiner i sitt arbete inte lägger ner tillräckligt med tid för att planera sin revision. 

Detta medför att revisorn tar större risker och att revisionen med hög sannolikhet 

skulle resultera i en mindre effektiv revision. Carringtons (2010) resonemang 

stämmer överens med Thiman åsikter. Thiman anser inte att revisorerna gör 

tillräckliga kontroller, utan utgår enbart från en mall där de kontrollerar vissa konton 

och ställer några frågor som därefter avslutar sin granskning. Detta anser Thiman 

hotar förtroendet, varför han anser att revisorn bör planera och strukturera upp 

arbetet specifikt för respektive kund. Istället för att utgå från sin mall och pricka av, 

bör de se efter vad som rör sig bakom alla transaktioner. Det som skulle inverka 

positivt på förtroendet för revisionsbranschen är att revisorerna bör kontrollera mer 

noggrant och vara närvarande, anser Thiman. Tyngdpunkten ligger på att revisorn 

skall lära känna verksamheten mer än vad de gör idag, då de i dagsläget är väldigt 

objektiva, menar han.  

 

Likaså styrker Williamsson innebörden av revisorns personlighet och kompetens. Att 

revisorerna är professionella och har en bra personlighet inger förtroende hos 

Williamsson. Han anser att förtroende byggs upp genom en god relation och att 

denne är insatt i verksamheten. Williamssons åsikt stämmer överens med såväl 

Thiman som revisorn Werner, då samtliga förklarar innebörden av att revisorn bör 

vara nära kunden. Dahlgren instämmer i föregående resonemang. Vidare förklarar 

han att kompetensen har att göra med erfarenheten, varför han anser att den revision 

som utförs av nyexaminerade revisorer bör kontrolleras av mer erfarna revisorer. I 

motsatta fall påverkar det Dahlgrens förtroende negativt. Ett sätt att bygga upp 
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förtroendet är om de haft någon utspridningsteknik över året då Thiman anser att de 

slarvar mer under den hektiska våren. Ett annat viktigt element för förtroendet anser 

Thiman är den kompetens som innehas hos revisorerna. “För övrigt är förtroendet 

olika för olika revisorer, det är mycket personkopplat”, förklarar Thiman. På så sätt 

framläggs betydelsen av revisorns personlighet och kontakt.  

 

”Verkligheten är alltså den, att vi revisorer utses av dem vi skall kontrollera, som 

också är de som i praktiken tar ställning till kostnaden för vårt arbete. Hur gärna vi 

än vill, så kan vi sålunda inte hävda att vi är oberoende i förhållande till dem vi skall 

kontrollera”, säger Svensson (1991) i Balans nr 11. Svensson (1991) hävdar således 

att det inte råder en fullkomlig opartiskhet, då en revisor med gällande regler aldrig 

kan vara helt oberoende. Frågan är i stället hur starkt beroende han eller hon är i det 

enskilda fallet. Detta påvisar således på den komplexitet som råder kring revisorns 

oberoende och i som många fall ifrågasätts vilket revisorn Lindström tidigare har 

bekräftat. Svensson (1991) och Williamsson har liktydiga uppfattningar om att det 

kan råda en viss opartiskhet mellan revisorn och kunden. Williamsson berättar att 

han kan vara en aning skeptisk till vissa frågor när det gäller revisorns oberoende. 

“Eftersom det är vi företag som betalar revisorn kan jag ibland vara lite skeptisk till 

hur revisorn ställer sig till vissa frågor eftersom de inte vill tappa oss som kunder”, 

säger Williamsson. Williamssons åsikt styrks även av Gustavsson och Österlund 

(2009) som anser att det finns ett hot mot revisorns oberoende då det i många fall är 

kundens relation till revisorn som avgör valet av revisorn. 

 

Att revisorn reviderar hundratals bolag samtidigt är ytterligare ett problem som 

påverkar Thimans förtroende för branschen. “De försöker klämma in så många 

kunder som möjligt på så kort tid som möjligt”, säger han. Vi ser således att Thimans 

synpunkt stämmer överens med revisorerna Werner och Sporrong som anser att 

kvaliteten på revisionen kan försämras när en revisor ansvarar för ett hundratals 

uppdrag. Thimans uppfattning styrker likaså resultatet av forskningsrapporten av 

Svenska Dagbladet (16 jan 2012) där revisionen försämras med mängden arbete. 

Williamsson anser att revisorrotation i vissa fall vore sunt för förtroendet men 

påpekar fortfarande vikten av en bra och lång relation.  Det är viktigt att en revisor 

lyssnar på kunden och är lyhörd men det viktigaste elementet i den 

förtroendeskapande processen är ändå personkemin till revisorn, hävdar 
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Williamsson. Detta resonemang styrks även av Dahlgren, som hävdar att det är 

individen i sig som inger ett förtroende. 
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7. Avslutande reflektioner och slutsatser 

 
I det avslutande kapitlet presenteras studiens resultat. Ett resultat som visar hur 

synen på förtroendet för revisionsbranschen skiljer sig åt mellan revisorer och 

intressenter. För att skapa och bibehålla ett förtroende för revisionsbranschen 

krävs flera olika element, vilka är kopplade till revisorns personlighet och 

arbetssätt. Ur studien har nya frågor väckts som kan ligga till grund för vidare 

forskning, dessa frågor presenteras i kapitlets avslutande del. 

 

Efter den senaste tidens revisionsskandaler har media hävdat att revisionsbranschen 

befinner sig i en svår förtroendekris. Stora rubriker i massmedia har uppmärksammat 

ett antal skandaler som har lett till att förtroendet för revisionen och revisorns 

arbetssätt har ifrågasatts. Är förtroendet för revisionsbranschen så lågt som media får 

det att framstå? Har intressenterna samma syn på revisionsbranschen som media? För 

att få svar på hur pass mycket sanning det ligger bakom påståendet har denna studie 

gjorts för att få klarhet i detta. Det har även undersökts vilka element som är 

väsentliga för att bibehålla och återskapa ett eventuellt reducerat förtroende för 

revisionsbranschen. Författarnas slutsatser av studiens resultat presenteras nedan. 

 

7.1 Revisionsskandalerna – ett hårt slag mot 

revisionsbranschen enligt revisorerna 
 

Studien visar att revisorer anser att de inträffade revisionsskandalerna har haft en 

negativ inverkan på förtroendet för revisionsbranschen. Både teori och empiri 

förklarar medias inblandning som en bidragande faktor. Revisorerna har en 

uppfattning om att bankernas och kundernas förtroende har påverkats negativt av 

revisionsskandalerna, vilket sannerligen inte stämmer överens med de indicier som 

intervjuerna med banker och kunder visar. Ingen slutsats kan dras avseende vilken 

intressentgrupp vars förtroende har påverkats mest då samtliga revisorer har skilda 

åsikter om vem vars förtroende som kan ha påverkats mest av revisionsskandalerna. 

Kort sagt kan det tydligt ses indikationer på att det är revisorerna själva som 

förmodar att intressenters förtroende för revisionsbranschen har påverkats mer än 

vad dessa intressenter anser. Att revisorer ser allvarligare på de inträffade 
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händelserna skulle kunna bero på att revisionen är revisorernas kärnverksamhet där 

revisorn ser sig själv som en betydelsefull part, där dennes ansvar är att allt ska vara 

korrekt upprättat. En tolkning är att intressenterna inte anser att revisionen är lika 

betydelsefull som revisorerna själva hävdar, då intressenter ofta har andra interna 

kontrollfunktioner och ser därför revisionen enbart som ett komplement. Att 

intressenterna inte har påverkats i samma utsträckning av inträffade 

revisionsskandaler som revisorerna har, anser författarna kan ha sin grund i att 

revisionen inte är lika betydelsefull för intressenter som den är för revisorerna. 

Möjligen finns risken att de nya regler och normer som ständigt tillkommer för att 

stärka förtroendet för branschen inte tillför så mycket ur förtroendesynpunkt, då 

intressenter oftast inte har vetskap om dessa nya regler och normer som råder. Nya 

regler och normer har istället lett till att försvåra revisorernas arbetssätt och göra det 

mer byråkratiskt utan att förtroendet har stärkts.  

 

7.2 Starkt förtroende för revisionsbranschen hos banker 

och kunder trots inträffade revisionsskandaler 
 

Författarnas slutsats är att bankernas förtroende inte påverkats nämnvärt av 

revisionsskandaler utan att de ser dessa som enskilda händelser. Bankerna har ett 

fullt förtroende för den ekonomiska information som revisorn undertecknat.  De har 

inte ändrat arbetssättet i banken efter de aktuella händelserna, utan anser sig redan ha 

tillräckligt goda kontrollrutiner. Detta kan bero på att bankerna redan har så pass 

goda kontrollfunktioner att de inte är beroende av revisionen för att säkerställa 

siffrornas riktighet.  

 

Ur studien kan slutsatser dras att kunderna anser att förtroendet för 

revisionsbranschen inte har påverkats negativt av revisionsskandaler men att 

förtroendet heller inte har stärkts av dem. Enligt kunderna ses skandalerna som 

enskilda händelser. Det har dock framkommit att de oavsett de inträffade 

revisionsskandalerna har en viss skeptisk inställning till hur själva revisionen går till, 

vilket i sin tur inverkar negativt på förtroendet för branschen. En av de intervjuade 

kunderna ansåg att förtroendet för branschen till en viss del har påverkats negativt av 

revisionshändelser. Denna kund har själv drabbats av en av de svenska 
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revisionsskandalerna vilket torde förklara hans tendenser till ett allmänt lågt 

förtroende. En slutsats är således att revisionsskandaler inte får så stora konsekvenser 

bland intressenterna i en mindre stad, förutsatt att de själva inte har varit 

inblandade. Att mindre kunder inte har påverkats av de inträffade 

revisionsskandalerna kan bero på att dessa har skett i större och mer komplexa bolag, 

till vilka kunden inte kan relatera. Eventuellt skulle studien visa på ett helt annat 

resultat om samma studie genomfördes i en större stad med större och mer komplexa 

företagskonstellationer.   

 

Att det inträffar revisionsskandaler med jämna mellanrum verkar inte vara allvarligt 

då det ändå inte tycks skada förtroendet för branschen och inte heller leder till så 

stora konsekvenser hos intressenterna som media framställer. Studien avstyrker 

därmed medias rapportering om en förtroendekris för revisionsbranschen.  

 

7.3 Viktiga element för att skapa och bevara förtroendet 

för revisionsbranschen 
 

Följande faktorer har visats sig vara väsentliga för att skapa och bevara förtroendet 

för revisionsbranschen: 

 

 Bättre kommunikation för att klargöra revisorns roll 

 Färre revisionsuppdrag för att undvika väsentliga fel 

 Revisorns personlighet och kompetens är viktiga faktorer 

 Tydliggörande av förbättringsåtgärder 

 

Enligt författarna ligger det en problematik i revisorns roll, där intressenter förväntar 

sig mer av revisionen än vad denna innefattar. Förväntningar och förtroende är två 

begrepp som har visat sig vara starkt sammankopplade och betydelsefulla i den 

förtroendeskapande processen. Att vissa av intressenterna förväntar sig mer av 

revisorn än vad som innefattar dennes uppgifter som granskare, har en negativ 

inverkan på förtroendet för revisionsbranschen då vissa intressenters förväntningar 

inte uppfylls. Att revision innebär att revisorn gör en bedömning av var risken ligger 

i revisionen och därmed vad som ska granskas tycks inte alltid vara en självklarhet 
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hos alla intressenter. Flertalet av intressenterna ansåg istället att revision borde 

innebära att allt skall granskas. Studien indikerar på att ett förtydligande av vad 

revisorns roll innebär torde vara en lösning på denna problematik, vilken annars 

riskerar att skada förtroendet för revisionsbranschen. Författarna vill därmed 

uppmana revisionsbranschen till bättre kommunikation mellan revisionsbyrån och 

kunden för att undvika att missförstånd uppstår kring vad revision innebär, och 

därmed öka förtroendet för revisionsbranschen. Att revisorn således intar en 

pedagogisk roll är ett steg i rätt riktning i den förtroendeskapande processen. 

 

Det finns tendenser som påvisar att ett viktigt element för att skapa förtroende för 

revisionsbranschen är att revisorn inte bör ha för många uppdrag. En möjlig risk till 

de aktuella revisionsskandaler, vilka hotar förtroendet för revisionsbranschen är just 

att revisorer tar sig an för många uppdrag. Den kvalificerade revisorn hinner därmed 

inte sätta sig in i och lära känna verksamheten som skall revideras. En slutsats är att 

väsentliga fel och risker bättre skulle upptäckas om revisorn genom att inte ha för 

många uppdrag, själv utför granskningen utan att delegera den vidare. Således är en 

tolkning att de inträffade revisionsskandalerna är en konsekvens av revisorns 

arbetssätt.  

 

Studien visar fortsättningsvis på starka tendenser till att förtroende är starkt 

sammankopplat med den enskilda personen. Samtliga intressenter ser 

revisionsskandalerna som enskilda händelser och menar att det som är av större 

betydelse för förtroende är den enskilda personen och personkemin till denne. Vilken 

personlighet och kompetens revisorn besitter är element som värderades högt av 

såväl kunder som banker.  

 

Att den granskade revisorn även har en rådgivande funktion anses ofta hota 

förtroendet för branschen. Att revisorns dubbla roller skulle skada förtroendet hos 

intressenterna är inget studien indikerar på. Intressenterna ansåg inte att det låg 

någon problematik i detta. Däremot visade en del av revisorerna förståelse för att 

revisorns dubbla roller skulle kunna uppfattas som ett hot mot förtroendet. 

 

Åtgärder som vidtagits, däribland krav på utförligare dokumentation, tycks inte haft 

någon större effekt på ett ökat förtroendet för revisionsbranschen. En tolkning är att 
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intressenterna till viss del inte har vetskap om dessa förbättringsåtgärder, varför de 

inte inverkar positivt på förtroendet. Ett tydliggörande av dessa förbättringsåtgärder 

krävs till allmänheten för att en positiv inverkan på förtroendet för 

revisionsbranschen skall ske. Då förtroende är så centralt är detta en viktig aspekt. 

Som teorin uttrycker det; om revisionsbranschen inte innehar förtroende har den 

heller inget att erbjuda. 

 

7.4 Förslag på vidare forskning 
 

I studien framkommer en viss problematik kring revisorn och revisionen, där 

intressenterna förväntar sig mer av den granskande revisorn än vad dennes roll 

innefattar. Det omtalade förväntningsgapet är ett omfattande problem då de alltför 

höga förväntningarna inte kan tillfredsställas vilket vidare påverkar intressenternas 

förhållningssätt och syn på branschen negativt. Detta tyder på bristande kännedom 

och kunskap hos allmänheten, vilket är ett bekymmer för samhället. En uppmaning 

från författarna är därför att kommunikation mellan revisionsbyrån och kunden bör 

utvecklas för att undvika att sådana problem uppstår. Genom en bättre 

kommunikation kring vad revision egentligen innebär skulle därmed öka förtroendet 

för revisionsbranschen. Den stora frågan är hur denna kommunikation skall vara 

uppbyggd, varför författarna väljer att lämna vidare denna fråga för vidare forskning. 

 

I studien framläggs att de lagar och regler som har arbetats fram för att öka 

förtroendet för revisionsbranschen inte har fyllt sin funktion och syfte. Det har under 

studiens gång påträffats att revisorerna anser dessa lagförändringar som formella 

krav, vilka i själva verket inte tillför någon nytta för branschen snarare än en 

försvårad arbetsprocess. Denna problematik berör dels revisorerna men även 

samhället i sig då syftet med dessa lagförändringar är att höja kvaliteten på 

revisionen efter de inträffade revisionsskandalerna. Sådana lagförändringar kräver 

stora mängder resurser, vilka går förlorade om de i slutändan inte når sitt ändamål. 

Avslutningsvis skulle därför ett förslag på vidare forskning vara att se över hur dessa 

regler och normer skulle kunna utvecklas så att syftet uppfylls samtidigt som de 

stödjer revisorn och dennes arbetssätt istället för att försvåra arbetsprocessen. 
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9. Bilagor 
 

9.1 Intervjuguide till revisorer 
 

1. Vad är din titel som revisor? 

2. Hur lång erfarenhet har du inom yrket? 

3. Hur ser intressenternas förväntningar ut på dig som revisorer? Anser du att revisorn 

lever revisorerna upp till alla förväntningar? 

4. Anser du att det finns ett förväntningsgap bland intressenterna och hur hanterar du 

det i så fall? 

5. Vilken av dina intressenters intresse anser du är mest väsentligt att leva upp till?  

6. Hur påverkar revisorns oberoende förtroendet? Är revisorn i allmänhet alltid 

oberoende? Uppfyller analysmodellen sitt syfte? 

7. Hur ser du på att revisionsbyråerna både erbjuder revision- och rådgivningstjänster 

till samma kund? Har det en inverkan på förtroendet för revisionskvalitén? 

8. Hur anser du förtroendet för revisionen och revisorer ser ut i samhället? 

9. Vilka faktorer anser du skapar ett förtroende för dig som revisor hos intressenten? 

10. Vad gör du för att skapa förtroende för dig hos dina intressenter? 

11. Hur anser du att tystnadsplikten och anmälningsplikten inverkar på förtroendet för 

revisorn? 

12. Hur anser du att lagförändringar som ökade krav på dokumentation har inverkat på 

förtroendet? 

13. Hur tror du att intressenternas syn på revision har påverkats av senaste tidens 

händelser som exempelvis den i Enron, Panaxia, HQ Bank och Habo Finans?  

14. Hur har dessa händelser inverkat på förtroendet för revisionen? Har revisorns roll 

och arbetssätt påverkats? 

15. Vilka element anser du är viktiga för att skapa och upprätthålla ett gott förtroende 

efter ovan nämnda händelser? 

 

9.2 Intervjuguide till banker och kunder 
 

1. Vilket ansvar anser du att revisorn har för den ekonomiska informationen hos ett 

företag? 

2. Vad är dina förväntningar på revisionen och revisorn? Anser du att dessa uppfylls? 
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3. Anser du att dina förväntningar i vissa fall kan vara för höga på revisorn? 

4. Vad anser du om att revisionsbyråerna erbjuder både granskning och rådgivning till 

samma kund? 

5. Vad anser du om svenska revisorernas kompetens? 

6. Anser du att revisorer agerar oberoende gentemot alla intressenter?  

7. Vilka anser du är och borde vara revisorn huvudsakliga intressent/er? 

8. Hur ser ditt förtroende för revisorer och revisionsbranschen ut generellt? 

9. Hur har ditt förtroende för revisionen förändrats över tiden? 

10. På vilket sätt har de inträffade revisionshändelserna i Panaxia och HQ-bank 

påverkat ditt förtroende för branschen? 

11. På vilket sätt tror du att ditt förtroende skulle förändras om du och din bank/ ditt 

företag drabbades av dessa händelser? 

12. Har dessa händelser medfört en förändring i ert arbetssätt? 

13. Skiljer sig ditt förtroende mellan olika revisionsbyråer eller mellan revisorer inom 

samma byrå? Varför och hur? 

14. Har du blivit mer kritisk till ekonomiska rapporter som tillhandahålls av revisorn? 

15. Har lagförändringar, som anmälningsplikt och ökade krav på dokumentation, 

påverkat ditt förtroende för branschen? 

16. Vad är det som påverkar ditt förtroende för revisorer i allmänhet? 

17. Vilka element är viktigast i revisorns arbete för att inge ett förtroende för dig? 
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