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Abstract 
 

Nilsson, Ola (2016). Förtroendeperspektiv på aktiebolagsrevision (Trust-
perspective on auditing), Linnaeus University Dissertation No 258/2016, ISBN: 
978-91-88357-28-1. Written in Swedish. 

This dissertation is motivated by the circumstance that theoretical discussions 
of statutory auditing are dominated by the principal-agent perspective. The 
effect of this has been so pervasive that general assumptions characterising the 
principal-agent perspective may have become regarded as true. On this basis, 
there are fears that important decisions, for example, could be made on 
erroneous grounds, as principal-agent perspectives essentially lack external 
validity. Critics have pointed out that the basic assumptions of the principal-
agent theoretical perspective – that individuals always act out of self-interest 
and that there is a constant risk of opportunism – become too general and 
need to be made more nuanced. It has been argued that trust, which may be 
regarded as a contrasting concept to self-interest and opportunism, might be 
integrated to support external validity. It may also be noted that this term – 
trust – has become a catchword for describing the significance and role of 
auditing in the practical discourse. These arguments support the relevance of 
this dissertation, where the overall purpose is to elaborate on a theoretical 
perspective on the statutory auditing including trust. This will contribute to 
explaining and understanding statutory auditing in a way that balances the 
currently dominant theoretical perspectives on auditing.  

The dissertation accomplishes this in three related ways building on three 
parts. The first of these aims to substantiate a theoretical proposition based on 
trust theory. It focuses on clarifying various dimensions of trust which may 
contribute to analysing the role and significance of auditing. The second is an 
empirical study aimed at elucidating auditing from a systems perspective and 
contains a historical analysis in which texts are used to reproduce and analyse 
some of the developments on the basis of the theoretical framework. The third 
is an empirical study which concerns auditing from an investors perspective. It 
is based on a survey of equity investors in companies listed on the Stockholm 
stock exchange, and also based on the theoretical framework. The two 
empirical studies contribute to substantiating the proposition that trust is a 
concept that should be integrated in theories explaining the role and function 
of auditing.  



 

 



 

 
 

Den optimala utmaningen 

Jag tycker att en viktig del av livet är att söka, anta och genomföra 
utmaningar. Min tanke då jag sökte till forskarutbildningen var att det skulle 
vara den optimala intellektuella utmaningen att skriva en avhandling. Detta 
har infriats med råge. Jag hade nog inte trott att jag långa stunder skulle 
uppfyllas så helt av att försöka få rätsida på något av de komplexa problem jag 
ställts inför. Under långa perioder har min arbetsdag varit minutfokuserad där 
jag tvingat mig till att inte slösa bort en enda minut på något ”onödigt”. Vid 
otaliga tillfällen har jag börjat dagen med att jag sa till mig själv, japp, då kör 
vi, och slutat dagen då krafterna inte längre räckt till för något tankearbete. 
Vid dagens slut har jag också ofta känt mig helt slut och färdig men med 
känslan av att vara långt ifrån färdig i bemärkelsen klar med mitt jobb. Oftast 
har dock avhandlingsarbetet varit mycket inspirerande. Många gångar har jag 
tänkt för mig själv att det är det mest inspirerande man kan hålla på med. Den 
intellektuella utmaningen har verkligen funnits där. Men döm till min 
förvåning har det också varit en fysisk utmaning på ett sätt som jag inte riktigt 
hade kunnat föreställa mig. Alla timmar låsta framför datorn har nämligen 
klart och tydligt visat mig vilka påfrestningar kroppen får utstå av att sitta still. 
Att behovet av fysisk träning mer kan handla om behovet av att försöka bevara 
sin fysiska status och inte nödvändigtvis primärt handlar om att förbättra den 
har varit något överaskande för mig. Nu känner jag dock att jag kommit ut 
relativt helskinnad men ser fram emot att kunna slippa en vardag inrutad i 
minuter, en arbetsdag där början på dagen inte behöver upplevas som starten 
på ett 100-meters lopp och att jag återigen kan se fysisk träning som ett sätt att 
förbättra min fysiska status och inte främst för att behålla den. 

 

Även om man själv skall stå för innehållet i avhandlingen och 
avhandlingsarbetet många gånger är mycket ensamarbete klarar man sig inte 
utan stöd och hjälp på vägen. Det har varit många närvarande på min väg som 
jag vill tacka.  

 



  

 

Först och främst min älskade Åsa som på ett mycket coolt sätt accepterat att 
ha en sambo som vid många tillfällen varit hopplöst borta i tankarna, tänkt 
högt för sig själv och har fyllt huset med små anteckningslappar som har med 
avhandlingen att göra. Du har på ett underbart sätt accepterat mitt val att 
skriva avhandling. Mina föräldrar. Pappa som har varit en oerhörd hjälp då jag 
inte fått tiden att räcka till. Mamma som inspirerat mig till att studera vidare 
på det sätt som du gjorde när jag växte upp. Åsas föräldrar, Janne och Ingrid, 
som alltid ställt upp och visat en oerhörd generositet. Och så naturligtvis alla 
andra runt mig i livet utanför akademin som på olika sätt med sin närvaro 
bidragit till att jag kunnat motivera mig till att nå målet. 

 

Jag introducerades i forskarvärlden av min handledare Karin Jonnergård vars 
sätt att ge mig frihet och utrymme att själv få formulera mina tankar förbluffar 
mig fortfarande när jag tänker tillbaka på när jag började. Hon har genom åren 
mycket ödmjukt förmedlat hur man kan lyfta forskningen till nya nivåer och 
tagit mitt egensinne och min tjurskallighet med ett lugn. Hon har introducerat 
mig i olika nätverk och forskargrupper vilket skapat ett intresse av att forska. 

 

Flera av mina andra kollegor har också betytt mycket för inspiration och 
motivation. Alla kollegorna inom forskargruppen med inriktning mot 
Corporate Governance och flera av de kollegor som ingår i gruppen runt 
ekonomistyrningsämnet som jag haft förmånen att arbeta tillsammans med. 
Mina närmaste chefer inom ämnet och institutionen under min tid på 
universitetet, Fredrik Karlsson, Eva Gustavsson samt Jan Alpenberg, har 
bidragit till både viljan att gå in i forskarutbildningen såväl som skapat rimliga 
möjligheter att prioritera detta. Jag vill rikta ett speciellt tack till Christopher 
von Koch som förutom att vara en nära kollega i de forskningsprojekt vi 
medverkat i också blivit en nära vän. Det finns inte någon gång man känt det 
så inspirerande att jobba hårt som då vi jobbat inom våra forskningsprojekt 
eller med någon forskningsansökan. Att få en kontrast genom att ge sig på att 
skriva en artikel, ansökan eller bara dryftat olika tankar och idéer har ofta 
också varit en räddning för inspirationen i att skriva avhandling.  

 

I det direkta avhandlingsarbetet har förutom Karin också Rolf A Lundin och 
Helén Anderson varit högst delaktiga i att få ihop allt. Rolf har med oerhörd 
entusiasm, pragmatism samt kloka synpunkter bidragit till slutförandet. Helén 
har drivit på arbetet och hjälpt till med att organisera det hela i slutet på ett 
betydelsefullt sätt. Även Lars-Göran Aidemark har varit delaktig som 
handledare under en period och kommit med synpunkter och idéer. Jag har 
haft en rad seminarier knutna till min avhandlingstext. Förutom alla de 
kollegor som offrat sin dyrbara tid till att läsa och ge kommentarer inför och 



 
 

vid dessa tillfällen har en rad personer ställt upp som opponenter och kommit 
med bra kritik och bra förslag. Framförallt har dessa tillfällen varit 
motivationshöjande. Alla som bidragit där och framförallt opponenterna är 
värda ett stort tack. Vid mitt första seminarietillfälle (RP) var Elin K. Funck, 
Andreas Jansson samt Anders W Johansson opponenter. Vid mitt andra 
seminarietillfälle (TP) var Bengt-Åke Gustafsson, Inga-Lill Johansson samt 
Ulf Larsson Olaison opponenter. Vid mitt mellanlägesseminarium var Jenny 
Ahlberg, Christopher von Koch samt Eva Wallerstedt opponenter och vid mitt 
slutseminarie var Bino Catasús, Ann-Christine Hartzén samt Amanda 
Sonnerfeldt opponenter. Jonas Månsson (brorsan) har varit ett ständigt 
bollplank kring olika idéer och framförallt har han ofta kommit med 
nyanserade tankar kring allt som sker på ett universitet och hur man kan se på 
universitetet som arbetsplats. Julia Carroll stöttade i med en rad praktiska 
delar av enkätbehandlingsarbetet. Space360, Språkservice och Pat Carroll har 
varit behjälplig med språkgranskning av den engelska texten. Martin 
Bergqvist på Akademitext har varit behjälplig med korrektur av den svenska 
texten vilket även Åsa och Ingrid förbarmade sig att göra inför seminarierna.  

 

Nu har ju tack och lov inte allt handlat om avhandlingsarbete under den här 
perioden utan jag har en underbar familj som skingrat tankarna och påmint 
mig om vad som är viktigt i livet. Åsa har vid flera välbehövliga tillfällen gjort 
så att jag tagit en paus från mitt arbete och kommit iväg på lite andra saker. 
Vår dotter Tilda som föddes strax innan jag påbörjade forskarutbildningen och 
vår son Noel som föddes mitt under perioden av avhandlingsarbetet har också 
gett mig välbehövlig distans till mitt arbete. Att jag varit föräldraledig med 
både Tilda och Noel under perioden har också varit ett härligt tillfälle att rensa 
tankarna även om det inte helt gått att släppa tankarna kring avhandlingen ens 
under dessa perioder. Jag hoppas att de inte tagit för mycket skada av en pappa 
som ibland varit med tankarna på något helt annat än just det de frågat om. 
Tilda uttryckte en gång att hon aldrig ville att jag skulle sluta skriva på min 
”bok”. Hon tyckte nämligen att det var toppen att jag för det mesta var hemma 
när hon åker till och kommer hem från skolan, vilket förklarades med att jag 
valt att sitta och jobba mycket hemifrån med avhandlingen för att vara så 
tidseffektiv som möjligt. Detta kändes naturligtvis bra och i många stunder har 
jag upplevt att vara doktorand måste vara perfekt för en småbarnsförälder då 
man trots att man ständigt ligger efter med sitt arbete kan styra över sin egen 
tid. Det är inte så tungt att sitta och skriva klockan 11 på kvällen för att ta igen 
att man spelat fotboll med sina barn under eftermiddagen. När dock Tilda för 
ett tag sedan frågade med en suck om jag inte någonsin skall bli klar med min 
”bok” insåg jag att nu var det dags att få allt klart. Sedan dess blev det dock 
några turer till med hårt arbete. Det ter ju sig nämligen som att det hela tiden 
finns mer saker man vill göra. Och med andras ögon har det framförallt i 
sluttampen blivit uppenbart hur saker jag själv ansett solklara har behövt 



  

 

förtydligas för att även andra skall förstå. Dessutom har det visat framförallt i 
denna del av arbetet att livet snabbt kan ta nya vändningar som man inte kan 
förutse. Detta är resultatet och någon dag hoppas jag att Tilda och Noel får lust 
att läsa ”boken” och kan förstå viljan att anta en utmaning som det innebär att 
skriva en avhandling. Det blev en utmaning på flera sätt. 

 

Ola Nilsson 
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1 Traditionell revisionsteori – 
dilemman, paradoxer och möjligheter 

Aktiebolagsrevision är en företeelse som idag är en viktig del av den praktiska 
kontexten för företag. Dess betydelse visar sig inte minst i hur omfattande det 
system av lagar och regler som rör aktiebolagsrevision är. Revisorn som utför 
denna form av revision har stora krav på sig och vägen fram till att få utföra 
aktiebolagsrevision innefattar en rad formella utbildningskrav. En primär del 
är den universitetsutbildning som krävs där ekonomstudenter rent allmänt 
möter teoretiska förklaringar till varför revision behövs samt dess betydelse 
och funktion. Detta kan förmodas forma synen på revisionen. Även om det 
finns ett flertal teoretiska utgångspunkter för detta finns det uttryck av att 
redovisningsfältet, där revision ingår, präglas av ensidig dominans av vissa 
teoretiska perspektiv före andra. Det går dessutom att härleda uttryck för 
brister i giltighet kopplat till just detta och uttryck för att det därför finns 
relevans för nyansering och utveckling. En sådan brist som går att identifiera 
är avsaknaden av att ge utrymme för förtroendeaspekten. Det finns flera 
anledningar till att anta att förtroendeperspektiv på aktiebolagsrevision är en 
relevant utveckling av det revisionsteoretiska fältet vilket föranleder denna 
avhandling. Avhandlingen handlar på ett övergripande plan om att utveckla 
förtroendeperspektiv på aktiebolagsrevision i syfte att bidra till en utveckling 
inom det revisionsteoretiska fältet. I detta kapitel kommer fortsättningsvis 
motiven för detta att påvisas och i avsnitt 1.5 återfinns den mer precisa 
syftesbeskrivningen. 

 

Den aktiebolagsrevision vi har idag är en följd av en utveckling som sträcker 
sig långt bakåt i tiden och det finns flera exempel som med stöd i hur den 
regulativa utvecklingen i olika länder ger uttryck för en utveckling som 
närmast kan ses som skandaldriven (Flesher & Flesher, 1986; Quick, Turley, 
& Willekens, 2008; Öhman & Wallerstedt, 2012). Framförallt finns det flera 
bidrag inom revisionslitteraturen där forskare utifrån utvecklingen i Sverige 
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påvisar att denna ofta har drivits på av kritiska händelser, vilket bland annat 
innefattar vad som kan karaktäriseras som revisionsmisslyckanden. Det 
framgår hur misslyckandena har lyft uppmärksamhet på revisionen och 
bidragit till en debatt om brister i revisionen och hos revisorerna. Som en följd 
av detta har mer detaljerade regler införts (Agevall & Jonnergård, 2013; 
Wallerstedt, 1999, 2001, 2005, 2009).1 Flera av bidragen visar detta genom att 
exemplifiera händelser långt bak i tiden, medan andra berör den utveckling 
som sker i närtid, vilket visar hur det ständigt går att finna nya exempel. Om 
man söker nya empiriska exempel går samma förklaring mycket tydligt att 
härleda till den intensiva utveckling som skett inom EU sedan mitten av 1990-
talet och i spåren av ett antal så kallade företagsskandaler runt början av 2000-
talet.  

 

I officiella dokument såsom förarbeten, förslag och motivering till nya 
regleringar, både på EU-nivå och på nationell nivå, går det att se hur det i 
spåren av företagsskandaler oftast initialt riktas mycket stark kritik mot 
revisionens roll som kontrollfunktion av företagsledningar. Man poängterar 
den skada brister i revisionen åsamkat aktiemarknaden i allmänhet och 
aktieägarna i synnerhet. Revisorerna kritiseras för att inte ha agerat oberoende 
från företagsledningarna och detta ses som en anledning till varför de inte 
avslöjat uppenbara felaktigheter eller i vissa fall rena bedrägerier. Ofta 
anklagas revisorerna för att mer tänka på sina konsultarvoden än att vara 
kritiskt granskande. (se exv. EC Not, 2002; EGT C 321, 1996; 
Europaparlamentet, 2004; EUT C 236, 2003; SOU, 2004:47, 2007:56). Som 
en följd av dessa uttryckta brister i revisionen och hos revisorerna kan man 
härleda effekter i form av mer omfattande regleringar av revisionen och ökad 
detaljreglering. Sett över tid går det dessutom att se att vissa områden 
fokuseras. Exempelvis har revisorns oberoende och kraven på utbildning flera 
gånger blivit föremål för ytterligare detaljreglering. Även ökad övervakning 
och inrättande av kontrollfunktioner av revisorerna har vid flera tillfällen 
realiserats som lösning på upplevda brister (se exv. EGT L 191, 2002; EUT L 
120, 2008; EUT L 157, 2006; SFS, 2009:503, 2009:564). Det finns alltså i 
senare tids utveckling ytterligare exempel som visar en regulativ utveckling 
som grundar sig i skandaler och misstroende för revisorerna och deras 
arbetssätt. Brister inom revisionen identifieras, revisionen/revisorerna 
kritiseras och följden är en ökad detaljreglering kring vad revisionen skall 
innefatta och regleringar som innebär ökad kontroll av revisorerna. 

Övergripande skulle denna beskrivning kunna tolkas som att hela systemet för 
revisionen ständigt utvecklas kring ett misstroende där åtgärderna inriktas mot 
mer detaljstyrning, övervakning och kontroll. En sådan tolkning kan tas som 
                                                        
1 Även in denna avhandling kommer den svenska kontexten att användas som studieobjekt vilket 

motiveras närmare i avsnitt 1.9. 
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en bekräftelse om att utvecklingen präglas av en ideologi som har sitt ursprung 
i ett agentteoretiskt perspektiv på hur människors beteende bör kontrolleras 
och systemet som organiserar marknaden bör utformas, vilket flera forskare 
lyfter fram som typiskt inom just redovisningsfältet.2 Det hävdas att detta fält 
är mycket starkt präglat av det agentteoretiska perspektivets grundantaganden 
om att alla individer drivs av självintresse, och att man kan förvänta sig 
opportunism om detta inte stävjas på olika sätt. Flera ser detta som ett stort 
problem och ett dilemma som bör uppmärksammas och mötas (Cohen & 
Holder-Webb, 2006; Hayes, Schilder, Dassen, & Wallage, 1999; Lambert, 
2001, 2007). Cohen och Holder-Webb (2006) diskuterar hur de 
agentteoretiska grundantagandena kan få oanade konsekvenser för fältet 
genom att diskutera teorins inflytande på redovisningsstudenter. De hävdar att 
just agentteorins grundantagande om att varje individ drivs av självintresse har 
kommit att prägla utbildningen inom redovisningen i sådan grad att det 
resulterat i att denna syn cementeras hos studenterna. De menar att en teori 
som dominerar ett område i alltför stor grad riskerar att bli självuppfyllande. I 
förlängningen kommer teorin att tolkas som den empiriska verkligheten trots 
att det kanske är så att den i realiteten saknar extern validitet. De hänvisar till 
Ferraro, Pfeffer och Sutton (2005) som ger tre förklaringar kring detta. 1) Ett 
teoretiskt grundantagande kan bli så cementerat att det blir inbäddat i struktur 
och praxis på ett sätt som gör att den organisering som sker i samhället 
kommer att ske med utgångspunkt i en teoretisk verklighet och inte i en reell 
empirisk verklighet. Istället för att teorin försöker förklara ett beteende blir det 
dess grundantagande om beteende som driver hur samhällssystemen 
organiseras. 2) Om en teori blir tillräckligt dominerande och vedertagen blir 
den en norm i samhället. Detta innebär att tankar som ligger utanför denna 
norm inte får chans att ta plats i individens medvetande oavsett om detta i 
realiteten rimmar mer med verkligheten än den cementerade normen. 3) En 
teori som cementeras formar språket som kommunicerar verkligheten. Språket 
underbygger verklighetsuppfattningen genom att det påverkar vad människor 
ser, hur de ser, samt vilka sociala kategorier och beskrivningar de använder för 
att tolka sin verklighet. Det kommer följaktligen då att forma vad individen 
uppfattar genom att lyfta fram vad teorin kommunicerar och ignorera det som 
inte teorin lyfter fram som centralt.3  

                                                        
2 Revision är i engelskspråkiga länder och i internationell litteratur mycket integrerad i begreppet 

redovisning (accounting) på ett sätt som inte går att finna när dessa områden avhandlas i det svenska 
språket. I Sverige görs oftast en tydligare åtskillnad mellan redovisning och revision. Språkligt kan 
det därför upplevas som oklart att lyfta fram redovisningslitteratur då revisionen är i fokus beaktat 
den svenska uppdelningen och då man skriver på svenska. Men samtidigt är detta helt naturligt om 
internationell litteratur är en viktig utgångspunkt, vilket det är här. Noteras bör att jag för att förenkla 
läsningen ibland använder begreppet revision även då artiklarna jag refererar till inriktas mot det 
bredare området redovisning. 

3 Enligt Nationalencyklopedin definieras teori som en grupp antaganden eller påståenden som 
förklarar företeelser av något slag och systematiserar vår kunskap om dem (www.ne.se, hämtad 
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Cohen och Holder-Webb (2006) anser framförallt att de två första punkterna 
som Ferraro et al. (2005) tar upp kan överföras till redovisningsfältet. Inom 
det agentteoretiska perspektivet är det helt centralt att det finns en noggrann 
kontraktering för att inte riskera ineffektivitet och utrymme för opportunism. 
Detta kommer att avgöra systemet av kontraktsmekanismer. Kontroll, 
övervakning och däribland regler, vilket kan liknas vid det som Ferraro et al. 
benämner institutionell design och organisatoriska arrangemang, blir utifrån 
teoretiska grundantaganden om självintresse och opportunism 
kontraktsmekanismer helt inriktade mot att styra intressen och stävja 
opportunism. Sättet att organisera sker utifrån detta som norm och det finns 
lite eller inget utrymme för att låta system och relationer vara oreglerade. Ser 
man till den utveckling som sker inom revisionsfältet, där regler används för 
att möta brister och misstroende, finns det fog för att acceptera detta 
resonemang. Men tittar man förutom detta på hur diskussionen har förts kring 
revisionen i spåren av företagsskandaler finns det inslag som skulle gå att 
tolka som ett stöd även för den tredje punkten Ferraro et al. tar upp. Sättet att 
kommunicera utgångspunkter vid diskussioner om ett behov av regulativa 
förändringar tycks nämligen ofta, som nämnts ovan, grunda sig i misstro mot 
revisionen och i en misstänksamhet mot revisorernas intentioner och 
förmågor. Det finns alltså skäl att tro att agentteorin blivit självuppfyllande 
och ses som sanning. Enligt Cohen och Holder-Webb är detta ett dilemma 
eftersom det går att ifrågasätta om studenterna får rätt förutsättningar då de 
kommer ut i verkligheten, och framförallt kan det resultera i att viktiga beslut 
som påverkar samhället kommer att grunda sig på en fiktiv uppfattning om 
verkligheten, det vill säga de tas på tvivelaktiga grunder. Cohen och Holder-
Webb förklarar detta närmare med att hävda att alltför dominerande teorier 
inte blir kritiskt granskade och en i empirin grundad prövning och utveckling 
glöms bort. Den teoretiska förklaringen som är befäst i individernas 
medvetande kan på detta sätt sakna giltighet. De ger som stöd för detta 
exempel på en rad studier som påvisar att grundantagandet om att alla 
individer i varje situation drivs av egenintresse bör nyanseras (se exv. Church, 

                                                                                                                               
2015-02-17), vilket beskriver teori rent allmänt som ett stöd för att förstå och förutse ett 
sammanhang. Ofta blir denna allmänna förklaring som definition kompletterad genom att man 
uttrycker på vilka grunder teorin vilar, där sambandet teori-verklighet blir accentuerat, såsom i 
Oxford English Dictionary: Theory: A scheme or system of ideas or statements held as an 
explanation or account of a group of facts or phenomena; a hypothesis that has been confirmed or 
established by observation or experiment, and is propounded or accepted as accounting for the 
known facts; a statement of what are held to be the general laws, principles, or causes of something 
known or observed (www.oed.com, hämtad 2015-02-17). Detta skapar en förväntan om att teorin har 
en extern validitet eller åtminstone genom åren med hjälp av bekräftelse eller falsifiering närmar sig 
detta, och som framgår blir teorin viktig för att förmedla generella lagar, principer och orsaker. Det är 
alltså inte konstigt att anta att en teori som blir dominerande också kommer att påverka människans 
sätt att uppfatta verkligheten, då det i teorins natur ligger att den ska kunna bidra till förståelse vilket 
alltså är det dilemma som både Ferraro et al. (2005) och Cohen och Holder-Webb (2006) kommer in 
på. 
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Gaa, Nainar, & Shehata, 2005; Frank, 2003; Libby, 2001; Rutledge & Karim, 
1999). 

 

När Cohen och Holder-Webb (2006) hävdar det agentteoretiska perspektivets 
genomslag inom redovisningsundervisningen härleder de detta till hur kraftigt 
genomslag detta perspektiv har haft inom kurslitteraturen. Ser man till 
internationell litteratur som inriktas mot revision specifikt är det inte orimligt 
att bli styrkt i denna uppfattning. Flera av de internationellt spridda läroböcker 
som behandlar revision är exempel på detta då det är uppenbart att det 
agentteoretiska perspektivet sätter sin prägel på hur revisionens roll och 
betydelse förklaras (se Eilifsen, Messier Jr, Glover, & Prawitt, 2006; Porter, 
Simon, & Hatherly, 2008; Soltani, 2007; Wolnizer, 1989). Där framgår bland 
annat hur logiken bakom den enkla agent och principal modellen med 
grundantaganden om självintresse och risktagande kopplat till bland annat 
opportunism, blir en mycket vanlig ingång till att introducera en förklaring till 
revisionens roll. Figur 1 nedan är hämtad från Eilifsen et al. (2006) och 
illustrerar hur detta perspektiv blir en introduktion och grund. Där framgår hur 
enkel förklaringen av revisorns roll framställs. Revisorn placeras mellan 
principalen och agenten i ett tillstånd av informationsassymmetri och möjliga 
intressekonflikter. 

 

 

 

Figur 1 Overview of the Principal-Agent Relationship Leading to the Demand for 
Auditing (Eilifsen et al. 2006 s.8) 
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Men det går även att härleda förklaringar till revisionens utveckling som skett 
och sker med utgångspunkt i detta teoretiska perspektiv, vilket bland annat 
framgår i Porter et al. 2008. Där kopplas det agentteoretiska perspektivets 
förklaring till revisionens betydelse och funktion genom att beskriva den 
utveckling som skett av det system av lagar och regler som revisionen är en 
del av.4  

 

Ytterligare exempel på agentteorins dominans är hur frekvent refererade flera 
av de bidrag som allra tydligast förknippas med introduktionen av det 
agentteoretiska perspektivet inom revisionsfältet som befästes redan på 70-
talet är inom revisionslitteraturen. Där är framförallt publikationerna av Watts 
och Zimmerman utmärkande (se Maltby, 2008). Som en kritik mot de 
normativa teorierna kring redovisning framförde Watts och Zimmerman under 
70- och 80-talet bland annat tanken om att starkare integrera en positiv (icke 
normativ) grundtanke i redovisningsteorierna. I flera bidrag diskuterade de 
revisionens roll och betydelse utifrån förhållandet ägare och företagsledning. 
Med fokus på redovisningens roll i att underbygga ett effektivt företag 
introducerade de då revisorns roll ur ett agentteoretiskt perspektiv. Utifrån 
grundantagandena om att företagsledningarna drivs av självintresse och 
opportunism förklarades revisorns roll i att som extern oberoende granskare 
anlitad av ägarna kunna granska/verifiera informationen som gavs ut från 
företaget och dessutom kontrollera så att företagsledningen inte utnyttjar sin 
ställning. Den oberoende granskningen av företaget som görs av en revisor 
ansågs skapa förutsättningar för en funktionell principal och agentrelation 
mellan ägare och företagsledning och som följd av detta bidra till både ett 
effektivt företag och en effektiv marknad. De förklarade revisionen som ett 
sätt att överbrygga en risk som finns i att investera i aktier utan direkt insyn i 
företagets verksamhet (Watts & Zimmerman, 1979, 1983, 1986). Deras 
resonemang innebar en mycket enkel teoretisk förklaring av ett komplext 
område. Detta hade betydelse för dess genomslag vilket inte minst styrks av 
hur debatten kring detta perspektiv förts genom åren. Redan tidsmässigt 
parallellt med de inledande publikationerna diskuterades för- och nackdelar 
med grund i detta teoretiska perspektivs ökande dominans inom 
redovisningsfältet. Där framgår att attraktionskraften i det agentteoretiska 
perspektivet kan härledas till uppfattningen att det bidrar med enkelhet i att 
dels belysa och analysera risker och problem i företagskontextens relationer 
dels förklara hur dessa relationer kan styras och påverkas. Det framfördes att 
det utifrån detta perspektiv går att förenkla förståelsen även för mycket 
komplexa sammanhang genom att ta utgångspunkt i grova generaliseringar 
och statiska grundantaganden. Genom att bryta ut relationer i större komplexa 
system och utgå från tydliga antaganden om människans natur blir 

                                                        
4 Se sidhänvisning för begreppet agentteorin och innehållet på dessa sidor i Porter  et al. (2008). 
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komplexiteten reducerad och en förklaring av ett komplext sammanhang 
enklare att förmedla och förstå (se DeJong & Smith, 1984; Eisenhardt, 1989; 
Lambert, 2001; Moe, 1984). 

 

Som nämnts är inte agentteorin den enda teorin som används för att förklara 
det sammanhang revisionen utgör men dess starka ställning inom 
revisionslitteraturen går inte att förringa. Tesen om att detta perspektiv helt 
styr utvecklingen bör dock ställas mot att det är enkelt att finna flera paradoxer 
om man tittar närmade på utvecklingen med beaktande utifrån just detta 
perspektiv. Exempelvis – även om det återkommande uttrycks en stark skepsis 
till revisionens nytta som kontrollfunktion – har det i princip alltid landat i att 
revisionens position på marknaden stått orubbad, eller till och med stärkts. 
Identifierade brister i revisionen och hos revisorerna har i och för sig ofta 
resulterat i att regleringarna kring revisionens utförande och innehåll blivit 
mer ingående, men ofta har detta även inneburit att revisorerna fått utökade 
mandat genom regleringar som ökat på granskningsuppdragets inriktning och 
omfattning. Detta har i förlängningen lett till att revisionen blivit mer 
omfattande än tidigare och revisorsbranschen har ofta skapat ytterligare 
utrymme för arvodering som en följd av tidigare revisionsmisslyckanden (se 
Agevall & Jonnergård, 2013; Sjöström, 1994; Wallerstedt, 1999, 2001, 2005, 
2009; Öhman & Wallerstedt, 2012). Jag menar att det motsäger grundtanken 
inom det agentteoretiska perspektivet på flera sätt och att det blottlägger flera 
paradoxer. Exempelvis är ett inslag inom detta perspektiv att företaget ses som 
ett nätverk av kontrakt och teorin ger uttryck för att den mest effektiva 
uppsättningen av kontrakt kommer att tillämpas, vilket också är en logik som 
överförs på marknaden och dess mekanismer (se Eisenhardt, 1989; Jensen, 
1983). Att revisionen fått mer och större utrymme trots ständigt uttryckta 
brister talar emot detta. Ett annat inslag är att relationer alltid kommer att 
präglas av att finna lösningar på ett opportunistiskt beteende där tidigare utfall 
och möjligheten att förutse utfall kommer att avgöra kontrakteringen (se 
Eisenhardt, 1989; Jensen, 1983). Genom historien har revisorerna ständigt 
ifrågasatts och det har funnits uttryck för att de inte gör det som förväntas. Att 
då ge utrymme för exempelvis självreglering och kontroller genom 
egenkontrollförfaranden blir också det något som talar emot teorin.  

 

De paradoxer som åskådliggörs ovan handlar till stor del om frågan kring 
teorins giltighet, det vill säga teorins externa validitet. Faktum är att detta är 
ett dilemma som varit central i kritiken mot perspektivet och dess dominans. 
Detta kan även härledas utifrån hur agentteorin applicerats på sammanhanget 
revision genom åren. På samma sätt som flera förklarar genomslaget och 
attraktionskraften i enkelheten, blir förenklingar av verkligheten och statiska 
generaliseringar i grundantaganden en av de främsta anledningarna för kritiker 
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att ifrågasätta agentteorin. Även detta kunde ses redan på 80-talet, det vill säga 
parallellt med Watts och Zimmermans senare publikationer bland de som 
brukar utgöra referenser till introduktionen av det agentteoretiska perspektivet 
inom revisionsfältet. Det fanns då flera som mycket starkt ifrågasatte teorin 
giltighet. Det hävdades att det agentteoretiska perspektivet som hade blivit 
alltmer befäst medför förklaringar som är ofullständiga då de bygger på en 
fiktiv konstruktion av verkligheten. Att förenkla verkligheten på det sätt som 
görs utifrån detta perspektiv innebär enligt dem att viktiga aspekter inte 
beaktas, framförallt då flera antaganden om människans natur som ligger till 
grund för analyser utifrån denna teori förutsätter en mycket snäv bild av 
mänskligt beteende och mänskliga relationer. Av kritiker anses teorin vara för 
trivial, avhumaniserande, och till och med farlig. I denna kritik påtalas 
dessutom ofta att antagandena om människans natur blir än mer tveksamma då 
större sammanhang än en tvåpartsrelation studeras. Ett helt system byggt på 
misstroende ter sig än mer orealistiskt att acceptera än om det är en specifik 
relation som förklaras. Förklaringen till detta är att en specifik relation 
rimligen kan gå att förstå, kontrollera och övervaka, men om man ska agera i 
ett komplext system krävs det att man utsätter sig för en osäkerhet som inte 
går att undvika fullt ut och det måste finnas någon form av förtroende (se 
Hirsch, Michaels, & Friedman, 1987; Perrow, 1986; Perrow, Wilensky, & 
Reiss, 1986).  

Det finns anledning att reflektera över denna kritik. Om man exempelvis tittar 
närmare på hur Eilifsen et al. (2006) beskriver revisorns roll i samband med 
att de förklarar denna som en del av relationen mellan agent och principal så 
uttrycker de: 

 

Independent auditors have been asked to provide audit services 
because of their traditional reputation of competence, 
independence, objectivity, and concern for the public 
interest.(Eilifsen et al., 2006 s.7) 

 

De förutsätter alltså i sin förklaring att revisorn genom sin auktorisation, 
yrkesheder och vedertagna metoder som är styrda av normer och 
professionella krav, blir en garant för att revisionen är på en hög kvalitativ 
nivå. Genom revisionsprocessen och utfärdandet av revisionsrapporten blir 
revisorn sammanlänkad med företagets informationsgivning och en garant för 
att den offentliga redovisningen går att lita på. Precis som Watts och 
Zimmerman gör, framställs revisorn i förklaringen kopplad till diskussionen 
om agentproblemet mellan principal och agent närmast som en avhumaniserad 
mekanism som verkar mellan dessa. De grundantaganden som man förväntar 
sig gälla alla individer i ett agentteoretiskt perspektiv, det vill säga antagande 
om självintresse och opportunism, appliceras inte på revisorn i detta 



 9 

 

sammanhang utan de förväntas leva upp till ett allmänt intresse. Med samma 
begränsning finns flera exempel på tidiga studier med fokus på revisorn i 
agentförhållandet mellan ägare och företagsledning, vilka ofta lyfts fram som 
representativa för att förklara revisorns roll utifrån det agentteoretiska 
perspektivet i och med det genomslag de haft (se exv. DeJong & Smith, 1984; 
Evans, 1980; Ng, 1978; Ng & Stoeckenius, 1979).  

 

Nu finns det dock också studier med samma teoretiska perspektiv som i takt 
med en ökad insikt om att det kan finnas brister i revisionen kan ses som en 
utveckling av denna begränsning. Den enkla modell av principal- och 
agentförhållandet, som används för att beskriva relationen mellan ägare och 
företagsledning och revisorns roll i denna relation, har då inte ansetts 
tillräcklig. Istället har relationen företagsledning, ägare och revisor 
uppmärksammats som ett trepartsförhållande där i förlängningen också 
revisorn lyfts fram som en agent. Det finns en rad tidiga studier som kan ses 
som representativa i och med det genomslag de fått även med detta fokus. I 
dessa studier blir revisorns självintresse fokuserat och revisionen anses kunna 
variera beroende på revisorns incitament (se exv. Antle, 1982, 1984; Baiman, 
Evans, & Nagarajan, 1991; Baiman, Evans, & Noel, 1987). Med tiden har 
dessutom denna insikt bidragit till att klargöra betydelsen av de 
bakomliggande mekanismer som styr revisorernas agerande då revisionen 
skall förklaras med samma utgångspunkt. Frågor om hur man kan reducera 
risken för bristfällig revision och att revisorerna utnyttjar sin ställning blir 
centrala. Man överför samma grundläggande antagande om opportunism och 
egenintresse på revisorerna, men förutsätter samtidigt att dessa antaganden 
inte gäller i nästa steg. Istället visas en grundläggande tilltro till kontrollorgan 
som övervakningsmyndigheter, revisionsutskott, egenkontrollsystem samt de 
lagar och regler som inramar kraven på revisorerna, trots att det finns personer 
bakom dessa mekanismer också (se Porter et al., 2008; Soltani, 2007; 
Wolnizer, 1989). Det går alltså att härleda flera begränsningar som 
förklaringen av revisionen med utgångspunkt i detta perspektiv har. Det ter sig 
därför rimligt att acceptera det som flera forskare med jämna mellanrum 
uttryckt, det vill säga att det finns en relevans i att försöka utveckla de 
modeller som bygger på det agentteoretiska perspektivets grova antaganden 
för att ge förklaringar som har bättre koppling till hur verkligheten ser ut. 
Detta kan uttrycka sig i allt ifrån att föreslå att man anammar nya teoretiska 
perspektiv, till att föreslå att man utvecklar de teoretiska modeller som redan 
finns så att de omfattar aspekter som har en tydlig relevans i det sammanhang 
som studeras, men som tidigare vedertagna teoretiska modeller inte inbegriper 
(se Doucouliagos, 1994; Eisenhardt, 1989; Hirsch et al., 1987; Lubatkin, 
2005).  
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Det är inte orimligt att acceptera mycket av Cohen och Holder-Webbs (2006) 
resonemang och se det som logiskt att anta att det agentteoretiska 
perspektivets grundantaganden har påverkat utvecklingen som vi möter inom 
revisionsfältet. Det är även möjligt att förstå varför det agentteoretiska 
perspektivet kan accepteras som förklaring till revisionens betydelse och 
funktion. Men det är följaktligen också rimligt att fundera på om det håller 
fullt ut. Teorin kan såsom Ferraro et al. (2005) talar om blivit så dominerande 
att den är självuppfyllande, men samtidigt kan det i realiteten vara så att dess 
giltighet kan ifrågasättas, vilket också ett antal kritiker genom åren poängterat 
och vilket också det finns indikationer på i utvecklingen av det system av lagar 
och regler kring revisionen som sker. Med detta som bakgrund är det också 
intressant att reflektera över de inlägg med fokus på revisionsforskningens 
generella brister kring teoretiska utgångspunkter som det finns flera exempel 
på. Utan direkt referens till just agentteorin finns det flera som hävdar att 
revisionsforskningen lider av ensidighet på grund av begränsade teoretiska 
utgångspunkter med härledning till att vissa perspektiv blir för dominerande 
(exv. Humphrey, 2008; Lesage & Wechtler, 2012; Power, 2003). Detta har 
enligt dem hämmat mångfalden inom forskningen och uteslutit teman som 
trots att de är högst relevanta inte fått något utrymme då de inte passat in i den 
tradition som råder. Det har också föranlett en uppmaning till forskare att våga 
gå utanför boxen och applicera nya teoretiska perspektiv eller utveckla de 
teoretiska utgångspunkterna. 

 

Tanken om att det finns luckor att fylla inom revisionsteori, och att detta är 
något som går att härleda ifrån bland annat debatten kring revision och 
argumentationen för de förändringar som sker inom revisionsfältet, leder in på 
det som är det mest primära i denna avhandling. Detta kan härledas till att det 
går att identifiera ytterligare en paradox om man ser utvecklingen utifrån ett 
agentteoretiskt perspektiv. Inledningsvis beskrevs hur kritik och misstroende 
ofta blir en ingång i debatten efter så kallade revisionsmisslyckande, vilket i 
sin tur underbygger argumenten för bland annat nya regler. En ytterligare 
aspekt, vilken är det mest centrala i denna avhandling, är att kritiken som 
argument för förändringar sker parallellt med en argumentering där 
förekomsten av begreppet förtroende är mycket påtaglig. Förtroende ter sig 
närmast vara ett ledord för att uttrycka revisionens betydelse och understryka 
vad som är centralt att uppnå för att svara upp mot kritik och påstådda brister. 
Det intressanta, om man nu föreställer sig att utvecklingen speglar ett 
agentteoretiskt perspektiv på revisionen, är att just förtroende är så frekvent 
förekommande i sammanhanget. Förtroende kan ses som ett begrepp vilket de 
facto normalt sett inte alls syns representera något i det agentteoretiska 
perspektivets förklaringar till revisionen betydelse och funktion Framförallt 
inte om man ser på vilka grundantaganden som föreligger i agent-teorin. 
Snarare kan det ses närmast vara en direkt kontrast till teorins 
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grundantaganden om att relationer präglas av självintresse och opportunism.5 
Utan att föregå kommande empiriska studier skall jag nedan ge exempel på 
hur förtroende används. 

1.1 Förtroende ett ledord i utvecklingen 
Som framgått ovan kan den inledande debatten efter stora företagsskandaler 
som kopplas samman med revisionsmisslyckande beskrivas som att det blir ett 
primärt fokus på kritik mot revisorerna och uttryck som kan tolkas som 
misstroende mot revisionen och revisorerna. Men samtidigt går det att se hur 
argumentationen för att införa nya regler parallellt är präglad av begreppet 
förtroende, det vill säga det som kan ses som närmast ett motsatsbegrepp. Ser 
man på utvecklingen av revisionsfältet som skett efter EU-inträdet blir detta 
mycket påtagligt där förtroende varit ett ledord i den argumentering som sker 
på både europeisk såväl som nationell nivå vid införandet av nya regleringar. 
Revisionens förtroendeskapande betydelse har vid flera tillfällen varit ett 
mycket framträdande argument för att föreslå förändringar inom 
lagstiftningen. Den debatt kring den lagstadgade revisionen inom EU som 
fördes i mitten av 1990-talet kan ses som ett första exempel. Som nämnts hade 
ett antal stora företagskonkurser initierat en diskussion kring regleringarna 
rörande bolagsrevisionen inom unionen. Dokumentet ”Roll, ställning och 
ansvar för revisorer som utför lagstadgad revision inom unionen” som EU-
kommissionen antog i mitten av 1990-talet var då avgörande för en 
intensifierad harmonisering av revisionslagstiftningen inom EU. I grund och 
botten var dokumentet ett svar på ett uttryckt misstroende mot revisionen och 
revisorerna men det står också att läsa: 

 

Kravet på att årsredovisningen och den sammanställda 
redovisningen i vissa företag skall revideras av en kvalificerad 
yrkesman, vilket infördes för gemenskapen som helhet genom 
redovisningsdirektiven, syftar till att skydda allmänhetens 
intressen. Den garanti som en reviderad redovisning innebär bör 
öka förtroendet för den hos alla parter som berörs av företags 
verksamhet.(EGT C 321, 1996 s.4) 

 

Dokumentet inledde en debatt kring revisionens roll inom den europeiska 
marknaden och låg till grund för en mängd olika förslag på hur 
revisionsområdet skulle förstärkas både genom lagstiftning och via 

                                                        
5 Som framgått av tidigare text ses dessa grundantaganden representera att utgångspunkten är ett 

tillstånd av misstroende. För ett klargörande kring just detta och begreppet misstroende i förhållande 
till förtroende se avsnitt 2.5 nedan. 
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självreglering. Resultatet blev framförallt de två EU-rekommendationerna 
med fokus på revision: ”Kvalitetssäkring av lagstadgad revision i Europeiska 
unionen”(EGT L 91, 2001) och ”Revisorers oberoende i EU”(EGT L 191, 
2002). Även i dessa uttrycks påtaglig tilltro till revisionens betydelse för att 
bidra till förtroende på kapitalmarknaden, vilket blir ett huvudargument för att 
stärka revisionens roll inom den europeiska marknaden. Rekommendationerna 
visar inte enbart att revisionen ses som en del i att skapa förtroende för 
kapitalmarknaden utan visar även vilka lösningar EU-kommissionen föreslår 
för att uppnå ett förstärkt förtroende för revisionen i sig. I dokumenten går 
exempelvis att läsa: 

 

Kvalitetssäkringssystemen i Europeiska unionen bör ha 
tillräcklig trovärdighet för att uppfylla de externa 
målsättningarna, nämligen att upprätthålla allmänhetens 
förtroende… (EGT L 91, 2001 s.95) 

 
Att revisorer som utför lagstadgad revision har en oberoende 
ställning är av grundläggande betydelse för allmänhetens 
förtroende för revisionsberättelsens tillförlitlighet. Det ger 
trovärdighet åt den finansiella information som offentliggörs och 
är av stort värde för investerare, fordringsägare, anställda och 
andra som har intressen i EU:s företag. Detta gäller särskilt när 
företagens verksamhet är av intresse för allmänheten (t.ex. 
börsnoterade företag, kreditinstitut, försäkringsbolag, 
fondföretag och investeringsbolag). (EGT L 191, 2002 s.1) 

 
Samtidigt med att rekommendationen om revisorns oberoende skulle antas 
inträffade den stora vågen av företagsskandaler i USA med Enron-skandalen i 
spetsen. Detta skapade även reaktioner inom EU. Initialt var EU-
kommissionen av uppfattningen att skandalerna var kopplade till det 
amerikanska systemet och dess brister, vilket framgår av det dokument som 
sammanfattar Ekofinrådets6 informella möte i Oveido:  

 

En intensiv granskning av de åtgärder som vidtagits av Enrons 
revisorer har resulterat i mycket kritiska kommentarer och lett 
till att allmänhetens förtroende för revisionsyrket naggats i 
kanten, även om detta hittills inte allvarligt påverkat det 
allmänna förtroendet för EU:s kapitalmarknader. (EC Not, 2002 
s.4) 

                                                        
6 Ett råd som är sammansatta av EU-ländernas finans- och ekonomiministrar med uppgift att samordna 

medlemsländernas ekonomiska politik. 
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Risken för bristande förtroende sågs som en anledning till att initiera åtgärder. 
Dessutom ansågs tidigare åtgärder i form av rekommendationer inte som 
tillräckliga för att säkerställa förtroendet för den europeiska marknaden i 
spåren av något som tolkades som en global kris för de ekonomiska systemen. 
EU-kommissionen hävdade att det krävdes nya initiativ för att säkerställa och 
stärka allmänhetens förtroende för den europeiska kapitalmarknaden, även om 
Enron inte var ett företag direkt knutet till den europeiska aktiemarknaden. 
Det framgår att kommissionen ansåg den lagstadgade revisionen och 
framförallt revisorernas roll vara helt centralt för detta (EC Not, 2002). När så 
småningom raden av skandaler efter Enron kom att innefatta europeiska 
företag såsom Royal Ahold och Parmalat var det inte längre risken för en 
potentiell förtroendekris som var det centrala i debatten inom EU, utan det 
handlade om en, som det uttrycktes, konstaterad förtroendekris som även 
rörde den europeiska marknaden. Revisionens betydelse i att åtgärda detta 
tillstånd kom återigen att understrykas. 

 
Enrons konkurs och de efterföljande redovisningsskandalerna 
har i Europeiska unionen gjort att det rests krav på en översyn 
av reglerna för redovisning, lagstadgad revision, 
företagsstyrning och värdepappersmarknaderna. De senaste tolv 
månaderna har investerarnas förtroende för kapitalmarknaderna 
undergrävts i hela världen och revisorskårens trovärdighet 
minskat bland allmänheten. (EUT C 236, 2003 s.2) 

 
Som ett svar på dessa kriser utvecklades en ny och mer omfattande reglering 
kring revisionen på EU-nivå genom att man införde ett nytt direktiv som 
antogs av Europaparlamentet våren 2006. Ett EU-direktiv skall i och för sig 
ses som en miniminivå för den nationella lagstiftningen, men med det innehåll 
detta direktiv har innebar det att lagstiftningen inom revisionsområdet i ett 
land som exempelvis Sverige närmast totalt flyttades över till europeisk nivå.7 
Även detta motiverades utifrån revisionens roll att skapa förtroende. Enligt 
EU-kommissionen gav de nya kraven en grund för att säkerställa förtroendet 
för revisionsfunktionen och därmed skapa trovärdighet för, och tillförlitlighet 
till bolagens årsredovisningar (EUT L 157, 2006). Även den svenska 
regeringen uttryckte förhoppningar kring detta direktiv:8 

                                                        
7 Detta EU-direktiv innehåller 12 kapitel och 55 artiklar och behandlar exempelvis områden som 

utbildning/fortbildning samt kompetenskrav, krav på system för övervakning, kontroll, uppföljning, 
dokumentation samt registerhållning, krav på att revisionen i Sverige skall följa internationella 
revisionsregler som utvecklas med tanke på EU:s intresse och där EU är involverade i innehåll och 
formulering.  

8 Den svenska regeringen hade även redan 2002 tillsatt en utredning för att utreda hur man skulle 
kunna förbättra förtroendet för det svenska näringslivetmed utgångspunkt i en upplevd förtroendekris 
(Statsrådsberedningen, 2002). Den så kallade förtroendekommissionen utkom 2004 med 
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Den 1 juli 2009 införs nya regler för genomförandet av EU:s 
direktiv om revisorer och revision. Genomförandet sker genom 
ändringar i bland annat revisorslagen (2001:883) och 
aktiebolagslagen (2005:551). Ett syfte med de nya reglerna är 
att stärka allmänhetens förtroende för den lagstadgade 
revisionen. (www.regeringen.se, hämtad 2011-11-30) 

 

Det är dock inte bara i dessa sammanhang som det går att härleda förtroende 
som ett centralt begrepp där revisionen är i fokus. Agevall och Jonnergård 
(2013) gör en studie kring professioners självbild och studerar 
revisorsprofessionen i Sverige. En central del i denna studie är hur 
professionen framställer sig själv och vilka begrepp som blir centrala i denna 
framställning. Studien visar mycket påtagligt hur centralt förtroende på senare 
tid har kommit att bli i professionens framställning. Som exempel på detta 
uttryckte organisationen FAR9 (vid tillfället FAR SRS) 2007–2008 sin vision 
och kärnvärden som:  

 

Vision: FAR SRS är den ledande organisationen för skapande av 
värde och förtroende inom näringsliv och samhälle.  
Kärnvärde: Förtroende – Är grunden för oss och präglar allt vi 
gör. Förtroende är också en förutsättning för ett effektivt 
näringsliv och ett väl fungerande samhälle. Förutsätter 
integritet, öppenhet och goda relationer. Är ingenting man får – 
det är något man förtjänar. (www.farsrs.se, hämtad 2008-10-10) 

 

Och i dag uttrycks dessa som: 

 

Vision: Steget före – när förtroende räknas. 
Kärnvärden: Förtroende för finansiella rapporter och annan 
ekonomisk information men också att vi i våra respektive roller 
bidrar till förtroende mellan olika aktörer på marknaden. 
Ansvar handlar om att vi som bransch tar ansvar för att stärka 
bolagens rapportering men också för att bidra till att branschen 
vidareutvecklas. Relevans, vi driver och påverkar utvecklingen 
av bolagens rapportering, redovisning och kommunikation för 

                                                                                                                               
utredningsdokumentet Näringslivet och förtroendet där revisionen var en del av flera områden som 
täcktes in. Det framgår där hur man från kommissionens sida ansåg att den nationella lagstiftningen 
borde vara helt styrd av den kommande EU-regleringen och att en förändring av den nationella 
strukturen för regleringen av revisionen är centralt för att det skall finnas förtroende för svenskt 
näringsliv (SOU, 2004:47). 

9 Den svenska branschorganisationen för revisorer, redovisningskonsulter och rådgivare. 
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att uppfylla marknadens krav och förväntningar. (www.far.se, 
hämtad 2014-06-15) 

 

I samband med att FAR formulerat sina kärnvärden 2007 var 
generalsekreteraren Dan Brännström mycket aktiv, bland annat i tidningen 
Balans,10 i att framhålla förtroende som ett begrepp som representerade 
revisorernas betydelse. Ett exempel: 

 

Vi måste framför allt lyssna på marknaden för att kunna utveckla 
tjänsterna och bidra till förstärkt förtroende. Eller för att på ett 
konkret sätt beskriva tjänsternas påverkan på förtroendet: 
Relevans x integritet x kompetens = effekt på förtroende. 
Formeln är enkel men har en stark inneboende utväxling. Och 
det går att påverka faktorerna så att produkten blir större för att 
nu uttrycka det i matematiska termer. Vilka möjligheter! 
(Brännström, 2007) 

 

På liknande sätt blev förtroende centralt för att rent allmänt förmedla bilden av 
revisionen och revisorerna. Ett tag visualiserades på FAR:s hemsida 
exempelvis redovisnings- och revisionsbranschen som ett förtroendehus där 
revisionen och revisorerna förmedlades som helt centrala för att skapa 
förtroende (www.far.se, hämtad 2012-03-08).  

 

Uppenbarligen finns det en rad olika sätt att uttrycka behovet av förändringar i 
det legala systemet och i att argumentera för revisorsprofessionens betydelse i 
det system de verkar med utgångspunkter i förtroende. Det är allt ifrån att 
förtroende för marknaden underbyggs med närvaron av revision till att 
förtroendet för revisionen och revisorerna är en kritisk faktor för detta. Beaktat 
att det går att identifiera förtroende som ett mycket central begrepp i både 
debatt, i argumenten för att genomföra förändringar i framförallt det legala 
systemet som är en del av det ekonomiska systemet, såväl som då 
revisorsprofessionen definierar sin egen betydelse, ter det sig enligt mig 
rimligt att förvänta sig att det finns väl underbyggda teorier inom 
revisionsfältet som också tar utgångspunkt i ett perspektiv med fokus på 
förtroende och förtroendeskapande. Om man dessutom tänker sig att 
begreppet närmast kan ses stå i rak kontrast till grundantaganden om 
självintresse och opportunism och kan vara ett begrepp som svarar upp mot 
mycket av den kritik som riktas mot dessa grundantaganden, kan det även vara 
rimligt att förvänta sig att forskningen intresserat sig för att empiriskt 

                                                        
10 Balans är en branschtidning som ges ut av FAR. 
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undersöka revisionens betydelse med ett fokus på förtroende och 
förtroendeskapande.  

1.2  Översikt av revisionsforskning som inbegriper 
förtroende 

En viktig sak knutet till den inledande diskussionen är hur förtroende placeras 
inom revisionslitteraturen och framförallt då utgångspunkten är det 
agentteoretiska perspektivet. Finns det exempelvis en grund för att förstå 
betydelsen och innebörden av förtroende i just detta sammanhang? Alternativt 
finns det teorier, eller åtminstone en grund för att formulera en teori kring 
revisionens betydelse med ett fokus på förtroende inom revisionslitteraturen? 
En i avhandlingsarbetets inledning omfattande litteratursökning av området 
visade fyra viktiga saker kring detta: 1) även inom revisionslitteraturen var 
förtroende ett väldigt frekvent förekommande begrepp, 2) det gick inte att 
finna någon närmare konceptualisering av begreppet, 3) det saknades en 
genomarbetad, ingående och djupare teoretisk diskussion eller empirisk 
bevisföring som kunde underbygga en förklaring till revisionens betydelse 
med fokus på förtroende, 4) det gick att finna uttryck för ett behov av teoretisk 
utveckling med just detta fokus. För att exemplifiera något av detta kan man 
nämna antologin Auditing, Trust and Governance – Developing regulation in 
Europe, vilken är en referens som nämnts ovan där det går att härleda uttryck 
för att den regulativa utvecklingen inom revisionsområdet är skandaldriven. 
Detta är ett typiskt exempel på ett bidrag där man kan förvänta sig uppslag för 
en teoretisk utgångspunkt som går närmare in på revisionens betydelse med 
fokus på förtroende då det vid en första anblick indikerade detta. I denna bok 
ger ett antal forskare bilden av hur utvecklingen av regleringar skett i spåren 
av de stora skandalerna i början av 2000-talet i en rad europeiska länder och 
USA. Ingången är alltså att det sker en utveckling när det gäller 
revisionsområdet där ekonomiska kriser/företagsskandaler skapat utrymme för 
nya och förstärkta regleringar, men här adderas dessutom att det argumenteras 
i en förväntan om att det skall bidra till förtroende för marknaden. Boken 
börjar med att diskutera begreppet förtroende och kriser. Där ställs frågan 
huruvida exempelvis följden av Enron kan kategoriseras som kris och ifall 
regleringar som följt i spåren varit effektiva för att skapa förtroende för 
marknaden. Det är utifrån detta inte orimligt att förvänta sig att fortsättningen 
går närmare in på vad förtroende är och hur nivån av förtroende kan avgöras. 
Framförallt förväntar man sig att frågan om ifall förtroendet har förändrats kan 
besvaras och då med grund i någon form av konceptualisering av begreppet. 
Det finns i och för sig en definition av förtroende i inledningen hämtad från ett 
uppslagsverk men detta följs inte upp för att matcha sammanhanget. Det 
stannar vid att förtroende representerar en vag målsättning inom utvecklingen 
av regleringar och ett begrepp som rent allmänt uttryckt representerar 
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revisionens roll inom bolagsstyrningssystemet. Vad som är extra intressant är 
att man uttrycker en önskan om mer forskning som tar upp tråden huruvida 
kriser och skandalers effekter i form av förändrade strukturer verkligen lever 
upp till de antaganden om förtroendeskapande som finns och på vilket sätt 
detta sker (Quick et al., 2008).  

 

Det gick även finna stöd i två översiktsstudier för mitt konstaterande att det 
saknades en mer ingående och omfattande grund för att härleda teorier kring 
revisionens betydelse med fokus på förtroende. Även i dessa fanns stöd för en 
relevans av att fokusera mer ingående på förtroende inom forskningen med 
koppling till sammanhanget revision. Det fanns även en diskussion kring 
teoretiska luckor som går att identifiera inom dominerande teoretiska 
perspektiv och en argumentation för att integrera förtroende. 

 

I både Van de Ven och Verstegen (2007) och Baldvinsdottir, Hagberg, 
Johansson, Jonäll och Marton (2011) framgår att fler än jag har uppfattat hur 
centralt förtroende blivit i diskursen kring redovisning/revision, vilket varit ett 
centralt skäl till att initiera dessa översikter av studier inom redovisningsfältet 
som innefattar förtroende. 

 

Van de Ven och Verstegen (2007) motiverar sin studie med att: 1) visa och 
argumentera för hur centralt förtroende framställs inom 
organisationsforskningen och hur betydelsefullt begreppet blir för att förklara 
organisationers funktion och effektivitet, 2) hävda att redovisningens 
betydelse för sin omgivning har stora beröringpunkter med det sätt 
organisationers betydelse framställs och att förtroende då också bör ägnas 
samma intresse inom redovisningsforskningen, 3) att det utrymme förtroende 
får i den praktiska diskursen kring redovisningens betydelse och funktion bör 
återspeglas inom forskningen. De poängterar hur den praktiska diskursen 
öppnar upp för en rad frågor som är obesvarade. Exempelvis frågan huruvida 
företagsskandaler i realiteten leder till att förtroendet för marknaden urholkas 
på det sätt som oftast antas i den allmänna debatten, eller om införandet av nya 
regleringar, som vanligen är en åtgärd som syns i skandalernas spår sprungen 
ur en ambition att stärka eller återskapa förtroende, verkligen leder till detta. 

 

Baldvinsdottir et al. (2011) motiverar framförallt sin studie med att: 1) tidigare 
forskning inom en rad andra områden har framhållit betydelsen av förtroende, 
både på en allmän och samhällelig nivå såväl som facilitator för organisatorisk 
effektivitet, 2) denna betydelse har i spåren av en rad ekonomiska kriser 
tydliggjorts då bristen på förtroende ansetts ha lika stor betydelse för krisernas 
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uppkomst och utveckling som reella brister i systemet, 3) effekterna av 
ekonomiska kriser har legat till grund för utvecklingen av redovisning genom 
betydande åtgärder på hög nivå. Då har bristande förtroende och en strävan 
efter att återskapa eller förstärka förtroendet varit ett grundläggande argument 
för mycket betydelsefulla regulativa reformer såsom exempelvis Sarbanes-
Oxley Act 2002 och EU:s moderniserade åttonde direktiv. De ser att 
förtroende är centralt i de sammanhang som redovisningsfältet omfattar och 
att det finns anledning att anta att det också är ett begrepp som på flera sätt 
kan förklara den roll och betydelse olika aspekter knutna till redovisningsfältet 
har. Därför är det enligt dem viktigt att detta perspektiv också får utrymme 
inom forskningen. 

 

Båda studierna är litteraturgenomgångar men skiljer sig åt när det gäller 
tillvägagångssätt. En central del i Van de Ven och Verstegens (2007) studie är 
att de ställer redovisningslitteraturen i relation till managementlitteraturen. 
Som de själva uttrycker det väljer de ut ett antal av de mest inflytelserika 
vetenskapliga journalerna inom respektive område11 där de analyserar 
mängden artiklar som på ett eller annat sätt lyfter fram förtroende samt vilken 
inriktning, metod och frågeställningar som ligger i fokus hos dessa. När det 
gäller mängden artiklar som på något sätt lyfter fram förtroende inom 
redovisningslitteraturen finner Van de Ven och Verstegen att antalet är, som 
de uttrycker det, alarmerande litet i relation till vad som rimligen kunde 
förväntas. Framförallt i jämförelse med antalet artiklar inom 
managementjournalerna. De finner endast 14 publicerade artiklar som lyfter 
fram förtroende inom redovisningsjournalerna och att dessa var koncentrerade 
till två av de fem utvalda journalerna. Detta innebar att tre av de utvalda 
journalerna inte hade någon publicering alls bland dessa. Av de 14 artiklarna 
var det två artiklar som hamnar inom kategorin revisionsforskning. 

 

King (2002) fokuserar på förhållandet mellan ledning och revisor och 
revisionskvalitet där betydelsen av revisorns grupptillhörighet för att 
neutralisera risken för ett agerande i egenintresse är det centrala. Barret, 
Cooper och Jamal (2005) fokuserar på globaliseringens inverkan på 
koordination av multinationella revisionsuppdrag där förtroendets betydelse 
för att koordinera uppdrag lyfts fram. En reflektion Van de Ven och Verstegen 
(2007) gör vid analysen av dessa två artiklar är att förtroende endast blir ett 

                                                        
11 Van de Ven och Verstegen utgår från rankingen i ”Journal Citation Reports” framtagen av Institute 

of Scientific Information i linje med Bonner, Hesford, Van der Stede och Young (2006) för att välja 
ut de mest inflytelserika journalerna inom redovisningsfältet. Urvalet av journaler inom 
managementfältet sker inte på samma grund utan där motiverar de endast att de väljer de tre enligt 
dem mest inflytelserika journalerna utan hänvisning till någon ranking.  
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övergripande begrepp utan grund i någon närmare definition eller teoretiskt 
resonemang kring betydelsen i det aktuella sammanhanget. 

 

Van de Ven och Verstegen (2007) kan utifrån det mycket magra resultatet 
konstatera att forskning inom redovisningsfältet som integrerar förtroende inte 
har fått det genomslag man skulle kunna förmoda om utrymmet i den 
praktiska diskursen skulle speglas inom forskningen. De framför tanken att 
genomslaget möjligen inte nått de högst rankade journalerna som är mycket 
traditionella, utan att en mer omfattande genomgång av fler journaler inom 
redovisningsområdet skulle kunna ge mer utbyte och en rättvisare bild av 
forskningsläget. 

 

Detta leder fram till den andra studien där Baldvinsdottir et al. (2011) gör en 
betydligt mer omfattande kartläggning. De går igenom vad de bedömer som 
”de mer framträdande” vetenskapliga journalerna inom redovisningsfältet (20 
stycken vetenskapliga journaler), under perioden 1995–2004. Mer än 6 000 
artiklar har publicerats i dessa journaler under denna period och 350 stycken 
av dessa lyfter på ett eller annat sätt fram förtroende. I studien använder de 
flera olika kategoriseringar för att analysera artiklarna och en första analys 
sker på de 350 artiklarna. En vidare analys sker endast på ett urval av artiklar, 
vilka kategoriseras som sådana som på ett mer än allmänt plan berör 
relationen förtroende och redovisning/revision, endera empiriskt eller 
teoretiskt. I det första steget, det vill säga i analysen av de 350 artiklarna, sker 
en indelning utifrån vilken inriktning artiklarna har (18 kategorier). I denna 
analys finner de att artiklar tillhörande kategorin intern ekonomistyrning 
(management accounting) har den största representationen (75 stycken), men 
visar även att artiklar som är inriktade på revision inte ligger långt efter (60 
stycken), vilket innebär att dessa två kategorier ligger i en särskild klass när 
det gäller representation av antalet artiklar i jämförelse med de andra 16 
inriktningskategorierna. En aspekt som visar sig i den vidare analysen är dock 
att artiklarna med inriktning på revision inte ger samma utrymme för just 
förtroende som exempelvis artiklar som är inriktade på intern 
ekonomistyrning. I de allra flesta av artiklarna med inriktning mot revision har 
förtroende en marginell plats i resonemanget. Det finns i och för sig omnämnt 
men mer i allmänna ordalag, utan någon närmare fördjupning.  

 

Som exempel på artiklar som ingår och går att härleda till 
revisionsforskningen går att nämna King (2002), Pentland och Carlile (1996) 
samt Fogarty och Radcliffe (1999). King (2002) var omnämnd även i Van de 
Ven och Verstegens (2007) översikt, vilket kommenterades ovan. Fogarty och 
Radcliffes (1999) studie belyser revisorsprofessionens strävan efter att öka sin 
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egen betydelse. Den bygger på en historisk tillbakablick av den professionella 
diskursen och genomförs som en textanalys. Även om förtroende är ett 
begrepp som finns med genom hela artikeln är det svårt att se att det har en 
central roll. Dess betydelse blir snarare att ge ord åt professionell positionering 
och uttryck för revisionens betydelse mer övergripande. En intressant 
reflektion utifrån denna artikel är hur författarna framförallt betonar 
revisorsprofessionens roll i hur revisionen har kommit att definieras och 
särskilt hur professionen kunnat positionera revisionens betydelse. Denna 
artikel är intressant på det sätt att den ger samma grund för att konstatera hur 
betydelsefullt förtroendebegreppet blir i den professionella diskursen som 
Agevall och Jonnegård (2013) visar.  

 

När det gäller Pentland och Carlile (1996) så behandlar denna artikel 
skatterevision. Fokus ligger på förhållandet mellan skattebetalare och revisor 
och interaktionen mellan dessa. Genom ett omfattande intervjumaterial finner 
de att det i förhållandet mellan revisor och skattebetalare (eller en representant 
för denne) finns en stor vilja att framstå som förtroendefull och 
ansvarstagande och att detta i slutändan ses som en förutsättning för att 
interaktionen skall ske på ett smidigt sätt. Det empiriska objektet är mycket 
specifikt inriktat på förhandlingsaspekten i ett revisionshänseende, vilket ter 
sig mycket knutet till just skatterevision i USA. Samtidigt menar Pentland och 
Carlile att studien visar på aspekter som är relevanta att beakta även utanför 
detta specifika område, vilket också är något som Baldvinsdottir et al.(2011) 
identifierar i sin översikt och lyfter fram extra. Exempelvis menar Pentland 
och Carlile att förhållandet mellan revisor och klient (även utanför 
skatterevisionen) har dimensioner som de inom revisionsforskningen ofta 
förekommande idealmodellerna inte fångar upp. Som ett exempel på detta tar 
de användningen av modeller som har utgångspunkt i ett agentteoretiskt 
perspektiv. De hävdar att detta perspektiv har antaganden som förutsätter en 
förenkling av verkligheten där flera viktiga aspekter, däribland förtroende, 
utesluts. Att utveckla de mer traditionella förklaringsmodellerna eller att inta 
nya teoretiska perspektiv bidrar enligt dem med nya och viktiga dimensioner 
till analysen. Baldvinsdottir et al. ser detta som ett exempel på de studier som 
argumenterar för relevansen i att nyansera förenklade teoretiska modeller 
genom att beakta aspekter som normalt sett inte dessa innefattar men som ger 
en bättre förklaring av verkligheten, det vill säga i detta fall förtroende. Deras 
studie visar trots detta inte upp någon egentlig teoretisk utveckling med fokus 
på just förtroende. 

 

Även om det alltså finns saker som är intressanta att beakta i de få artiklarna 
med inriktning på revision och som också på något sätt inbegriper förtroende, 
blir det uppenbart hur dålig täckningen är både när det gäller bredd och djup. 
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Enligt Baldvinsdottir et al. (2011) är detta något som karaktäriserar hela 
redovisningsfältet. De konstaterar att forskning som integrerar förtroende är 
splittrad och sporadisk, utan att det går att finna några tydliga traditioner att 
tala om, vilket även Van de Ven och Verstegens (2007) studie visar. Även om 
dessa litteraturgenomgångar inte kan ses som en fullständig kartläggning och 
genomgång av forskningen som integrerar förtroende inom 
redovisnings/revisionsområdet, är de viktiga indikationer på att förtroende är 
något som bör få mer utrymme inom den forskning som behandlar dessa 
sammanhang. De visar också med all tydlighet den praktiska relevans som 
finns genom att framhålla problemet med den asymmetri som existerar mellan 
praktik och forskning när det gäller att integrera förtroende som en del i att 
analysera, förklara och dessutom uttrycka revisionens betydelse och funktion. 
Förtroende har enligt såväl Baldvinsdottir el al. som Van de Ven och 
Verstegen varit högst närvarande inom den allmänna diskursen kring 
redovisningens/revisionens betydelse och funktion men varit högst sporadiskt 
upptaget inom redovisnings/revisionsforskningen. Där ter den ringa 
forskningen inom fältet dessutom vara mycket splittrad. Både Baldvinsdottir 
el al. som Van de Ven och Verstegen hävdar även att forskningen här har en 
viktig uppgift att fylla, vilket inte minst Van de Ven och Verstegen är mycket 
tydliga med att poängtera. 

 
One of the sources in establishing the importance and role of 
accounting in the restoration of trust will be academic research. 
It would be interesting to see whether the results of academic 
research contribute to the debate. One would expect academic 
research to reflect the public and professional interest in these 
topics. (Van de Ven & Verstegen, 2007 s.4) 

 

Diskussionen ovan ger ett stöd för att tydliggöra revisionsteori vad avser 
behandlingen av förtroende. 

1.3 Reflektioner kring det agentteoretiska 
perspektivet och förtroende 

Som nämndes i inledningen kan revisionsfältet anses vara mycket starkt 
präglat av det agentteoretiska perspektivet när det gäller att förklara 
revisionens betydelse och funktion. Detta perspektiv har kunnat bidra till att 
komplexa sammanhang har kunnat göras begripliga, vilket underbyggt dess 
attraktionskraft. Men samtidigt kanske det då har bidragit till ensidighet och 
bristfälliga förklaringar. 
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Vilket också framgått är inte bara avsaknaden av mer ingående och djupare 
förståelse av förtroende inom revisionslitteraturen påtaglig rent allmänt, utan 
det visar sig även att det finns en grund för att anta relevansen av att utveckla 
de teoretiska grunderna inom revisionsfältet genom att svara upp mot denna 
avsaknad. Framförallt blir uttrycken att förtroende är en aspekt som kan bidra 
med att fylla teoretiska luckor om det integreras i de sammanhang som oftast 
förklaras utifrån ett agentteoretiskt perspektiv, vilket kan härledas både ifrån 
Van de Ven och Verstegen (2007) samt Baldvinsdottir et al. (2011), 
intressanta i detta sammanhang då det styrker relevansen för att göra detta. 
Detta är dessutom något som bekräftas ytterligare genom flera bidrag utanför 
redovisningslitteraturen (Beccerra & Gupta, 1999; Cuevas-Rodríguez, Gomez-
Mejia, & Wiseman, 2012; Davis, Schoorman, & Donaldson, 1997; Hendry, 
2002; Miller & Whitford, 2002; Ripperger, 1998). Ett av det mest ingående 
resonemanget kring detta som jag har identifierat finns i Ripperger (1998) där 
förtroende i ett agentteoretiskt perspektiv diskuteras ingående.12 Hon hävdar 
att förtroende, i kontrast till den agentteoretiska utgångspunkten, i realiteten är 
en central del i varje relation som baserar sig på ett principal- och 
agentförhållande. En del i hennes resonemang är att det traditionella sättet att 
se på sammanhang utifrån ett agentteoretiskt perspektiv innebär att det antas 
en existerande ständig misstro. Med grund i antagande om självintresse och 
existens av agentproblem, såsom att agenten inte anstränger sig för att göra det 
bästa jobbet utan enbart har ambitionen att möta mätbara mål (moral hazard), 
och/eller att agenten inte är ärlig vad gäller sin förmåga att kunna möta 
principalens målsättningar utan förmedlar en falsk bild av prestationen 
(adverse selection), underbyggs detta antagande. Detta ser Ripperger dock 
som orealistiskt och menar detta perspektiv bör omprövas och nyanseras. 
Enligt henne kan en principal och agent relation lika gärna som ett antagande 
av ständig misstro grunda sig i antagandet om ett förtroende mellan parterna. 
Exempelvis är det enligt henne inte orimligt att tro att det redan när en agent 
anlitas oftast handlar om ett beslut grundat i förtroende. Hon menar att valet 
av agent kommer att bygga på antaganden om att denna har en vilja och 
förmåga att infria förväntningar. Enligt Ripperger är det istället orimligt att tro 
att en principal anlitar en agent med antagandet om att denna alltid kommer att 
drivas av självintresse eller att denne kommer att utnyttja sin ställning på ett 
sätt som kan skada principalen. Att principalen själv inte kan leda, övervaka 
eller har all information, ger det uppenbara att denne måste känna förtroende 
för agenten eftersom varje aspekt i varje relation inte kan styras enbart av 
olika kontrakt. Förtroende är enligt henne något som oftast är helt avgörande 
för principalens bedömning av agenten och en förutsättning för att det 

                                                        
12 Tanja Rippergers bok är på tyska vilket är ett språkområde som jag normalt sett inte söker litteratur 

inom. I detta fall blev jag uppmärksammad på diskussionen kring förtroende i ett principal- 
agentförhållande som hon för genom Michael Pirsons avhandling som fokuserar förtroende och 
corporate governance (se Pirson, 2007). 
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överhuvudtaget skall ske ett ansvarsöverlåtande från principalens sida redan i 
första läget. Hon hävdar att problemet med att själv inte kunna leda, övervaka 
eller skaffa tillräcklig information skapar ett behov av en pålitlig agent och att 
det då måste finnas ett initialt förtroende för denna agent. Detta bygger på en 
värdering av agentens attityd och intentioner där principalens erfarenheter kan 
vara avgörande. Även agenten har ett incitament att övertyga principalen om 
att denna kan ha förtroende för agenten. Den fortsatta relationen kommer 
sedermera att handla om huruvida agenten väljer att förvalta detta förtroende, 
det vill säga leva upp till förväntningarna eller att utnyttja övertaget och 
möjligheterna som en agent besitter i och med kontrollen över tillgångarna och 
informationen. Ripperger hävdar att parterna i en principal och agentrelation i 
själva verket kan betecknas som givare och mottagare av förtroende. En 
central del i hennes resonemang är nämligen även att det i en principal och 
agentrelation oftast kommer att finnas både inslag av misstroende och 
förtroende och att dessa aspekter har en tydlig koppling. Hon lyfter fram att 
detta speciellt yttrar sig om man beaktar de funktioner eller mekanismer som 
styr agenten, vilka kan överbrygga ett misstroende kring en agents intentioner. 
En funktion som reglerar förhållandet eller styr ett beteende kan på detta sätt 
bli den förtroendemekanism som ingjuter förtroende. Genom att nyansera 
grundantaganden om självintresse och påståenden om att agenter agerar utan 
moral eller lurar omgivningen om sin kompetens, går det enligt henne att ge 
en mer realistisk bild av relationer som bygger på att någon överlåter ett 
förvaltaransvar.  

1.4 Reflektioner över teoriutveckling 
Om man nu baserat på den tidigare diskussionen antar att det finns anledning 
att nyansera det mest dominerande perspektivet inom revision och att det som 
framgått finns anledning att integrera teorier om förtroende i detta 
sammanhang, är det rimligt att reflektera över logiken bakom tillkomsten av 
det agentteoretiska perspektivet inom revisionsfältet, samt hur teorier om 
förtroende kan underbyggas i detta sammanhang.  

 

När det gäller Watts och Zimmermans bidrag, vilka som nämnts tidigare jag 
lyfter fram som extra betydelsefulla för genomslaget av det agentteoretiska 
perspektivet inom revisionsfältet, går det att härleda deras resonemang som en 
naturlig följd av en utveckling inom ekonomisk forskning som sträcker sig 
tillbaka ända till början av 1900-talet och Berle och Means tes om 
separationen mellan ägande och kontroll. Antagandet om en separation mellan 
ägande och kontroll hade redan i början av 1900-talet menats karaktärisera 
stora företag och framförts av exempelvis Veblen, 1904; Ripley, 1927 samt 
The Pujo Committee, 1913, men avgörande för att det kunde befästas var 
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Berle och Means empiriska studie som presenterades i det klassiska verket, 
The modern corporation and private property, 1932 (Bricker & Chandar, 
1998, 2000). Ett viktigt motiv till denna studie var att Berle och Means (1932) 
tyckte sig kunna identifiera en förändring i hur företag var organiserade.13 Den 
finansiella marknaden med dess stora publika företag hade utvecklats till att 
bli alltmer omfattande och omfångsrik och gav upphov till ett allt större 
allmänt intresse. De menade att det ”moderna” företaget karaktäriserades av 
en tydligare åtskillnad mellan ägande och kontroll. Detta innebar nya och 
större risker än tidigare eftersom ägarna inte hade kontroll över förvaltningen 
av sina investerade tillgångar. Ägarna hamnade helt i händerna på 
företagsledningen vars makt över företaget skapade stora möjligheter till 
självsvåldigt och oinskränkt agerande. Skilde sig ägarens och ledningens 
intentioner och intressen åt, satt ledningen på makten och kunde agera i sitt 
eget intresse, även om detta stred mot ägarintresset. 

 

Berle och Means (1932) diskuterade även den finansiella marknadens 
betydelse. De såg marknaden som allt viktigare och menade att dess 
utformning och funktion var en avgörande fråga för att skapa trygghet i 
ägandet. En viktig del i detta var hur reglering och kontroll av marknaden 
skulle ske. Berle och Means studie kom att ses som ett viktigt bidrag i 
debatten om hur det framtida finansiella systemet skulle utformas.14 
Relationen mellan företagsledning och ägare blev en central del av debatten 
och införandet av nya regleringar med krav på olika kontrollfunktioner var 
präglat av synen på att det finns ett behov av att övervaka företagsledningar 
som verkar med fritt spelrum (Bricker & Chandar, 1998, 2000). Berle och 
Means tes fick inte bara praktiska implikationer utan kom även att ligga till 
grund för efterföljande forskning och teorier som senare befäste det 
agentteoretiska perspektivet. Flera uppmärksammade studier kan härledas till 
denna tes och flera av dessa går dessutom att härleda från Watts och 
Zimmermans resonemang kring revisorns roll i ett agentteoretiskt perspektiv. 

 

                                                        
13 Det framgår att det även i grunden fanns en tanke om att de vid den tiden mest vedertagna teoretiska 

modellerna som låg till grund för att förklara det ekonomiska systemet och företagen saknade extern 
giltighet. Detta uttrycktes som argument för behovet av att genomföra empiriska studier (Berle & 
Means, 1932).  

14 I Stigler och Fridland (1983) uttrycks att det har varit en allmän uppfattning att Berle och Means tes 
om separationen mellan ägande och kontroll låg till grund för införandet av de mycket centrala 
regleringarna Securities Acts of 1933 och 1934 som infördes i USA för att reglera marknaden. De 
betonar dock att denna tolkning kan vara något överdriven eftersom den finansiella krisen och 
efterföljande depression överskuggade betydelsen av tesen och i realiteten var den primära 
drivkraften för införandet av dessa regleringar (se även Walter, 1977). Oavsett vilket ter det sig som 
klart att Berle och Means inlägg i debatten förändrade sättet att diskutera hur den framtida finansiella 
marknaden skulle organiseras.  



 25 

 

Ett bidrag som var mycket avgörande för genomslaget av det agentteoretiska 
perspektivet och som Watts och Zimmerman har som central referens är 
Jensen och Meckling (1976). Med bland annat grund i tesen om en separation 
mellan ägande och kontroll resonerar de kring en förklaring till 
kapitalmarknadens struktur och funktion. En central del i deras bidrag är även 
att resonera kring de så kallade agentproblemen som existerar inom 
marknaden. Utgångspunkten blir där det som senare kommit att kallas den 
enkla principal och agentmodellen. En uttalad ingång till deras bidrag är tre 
teorier: theory of agency, theory of property rights samt theory of finance, 
vilka de avser att använda för att underbygga en teori om ägande. Om de 
lyckas underbygga denna teori kan diskuteras, men något som är extra 
intressant och som troligen också påverkade Watts och Zimmerman i deras 
senare resonemang kring redovisning och revision, var att de vävde samman 
perspektivet marknaden och perspektivet den enkla principal och agent 
relationen. Grunden till detta baserade de på: 1) litteraturen som fokuserade 
den effektiva marknaden och asymmetrisk information såsom Fama (exv. 
1970), samt litteraturen som beskrev företaget som ett stort nätverk av olika 
kontraktsrelationer15, vilka tillsammans är avgörande för företagets framgång, 
såsom Coase (1937, 1960) samt Alchian och Demsetz (1972), 2) litteraturen 
som fokuserade agentrelationer i företagskontexten såsom Ross (1973, 1974). 
Jensen och Meckling menade att de olika perspektiven på företaget 
kompletterade varandra på ett sätt som kunde bidra till en fördjupad förståelse 
kring företagskontexten. En stor del av tyngdpunkten lades på att beskriva 
agentproblem utifrån den enkla principal och agentmodellen där de resonerar 
kring vad som händer då ett företag går från att vara helt ägarlett till att 
ägandet blir alltmer distanserat från ledningen av företaget. Enligt Jensen och 
Meckling var förhållandet mellan ägande och företagsledning ett tydligt 
exempel på en principal - agentrelation i företagskontexten. Denna relation 
kan enligt dem beskrivas: investeraren på aktiemarknaden ställs inför en risk 
då denne beslutar att överlåta sina tillgångar på en företagsledning som i 
många fall är obekant eller åtminstone inte personligt bekant. Investeraren 
hamnar i en beroendeställning gentemot företagsledningen. Framförallt 
eftersom ledningen har ett starkt informationsövertag och kontroll över 
informationsgivningen som går ut offentligt. Framställningen handlar mycket 
om de risker som finns i en principal - agentrelation samt hur beteenden hos 
agenten kan kontrolleras. De betonade det så kallade agentproblemet som 
alltid finns närvarande. 

 

                                                        
15 I det sammanhanget är kontrakt en metafor som används för att beskriva alla aspekter som kommer 

att vara avgörande för agerandet i relationen. Kontraktet ska alltså inte enbart ses som ett skrivet 
dokument. 
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Since the relationship between the stockholders and the 
managers of a corporation fits the definition of a pure agency 
relationship, it should come as no surprise to discover that the 
issues associated with the ’separation of ownership and control’ 
in the modern diffuse ownership corporation are intimately 
associated with the general problem of agency. (Jensen & 
Meckling, 1976 s.6) 

 

I Jensen och Mecklings (1976) framställning blev de grundantaganden som 
representerar det agentteoretiska perspektivet accentuerade som centrala för att 
analysera en agentrelation. Först och främst grundantagandet om att varje 
individ agerar rationellt utifrån egenintresse. Detta innebär en risk för att 
agentens beslut inte ligger i linje med principalens intressen. Ett andra 
grundantagande var att det finns en informationsasymmetri mellan agenten 
och principalen där den förra har större tillgång till information samt makt 
över informationsspridningen. Jensen och Meckling förklarade att principalen 
med detta som utgångspunkt ställs inför risken att agenten utnyttjar 
informationsövertaget för att i första hand gynna sig själv och även kommer 
att göra detta om det innebär maximal egen välfärdsökning. Utifrån dessa 
antaganden blir relationerna mellan parterna i ett principal - agentförhållande 
enligt dem präglat av ett grundläggande misstroende där förhållandet måste 
regleras för att styra mot de målsättningar principalen har.  

 

En del av diskussionen handlar om hur agentkostnaden kan påverkas och det 
framgår hur man ser på olika lösningar utifrån olika perspektiv. Ett exempel 
med fokus specifikt på principal - agent relationen är hur denna relation kan 
styras av exempelvis incitamentsystem vilket då blir en form av 
kontraktslösning. Ett fokus blir då hur kontraktet kan optimeras utifrån målet 
att en principals intresse kan överföras till agenten. Ett exempel med ett mer 
övergripande fokus på marknaden är hur denna organiseras och där aspekter 
kopplade till denna organisering blir olika kontraktslösningar. 
Agentproblematiken kan vara att agenten omges av en miljö där regler, 
övervakning och kontroll inskränker möjligheterna/viljan att agera på ett sätt 
som ligger utanför principalens intresse. Båda dessa perspektiv ger exempel på 
aspekter som kan inräknas i agentkostnaden. Det är mycket tydligt hur Jensen 
och Meckling (1976) väver samman agentkostnaden som går att identifiera i 
de enkla principal och agent modellen och agentkostnaden som går att 
identifiera i marknadens organisering. De avslutar med att uttrycka: 

 

Agency costs are as real as any other costs. The level of agency 
costs depends, among other things, on statutory and common law 
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and human ingenuity in contracts. Both the law and the 
sophistication of contracts relevant to the modern corporation 
are the products of a historical process in which there were 
strong incentives for individuals to minimize agency costs. 
(Jensen & Meckling, 1976 s.72) 

 

När Watts och Zimmerman sedan i sina bidrag lyfter in Jensen och Mecklings 
(1976) resonemang i redovisningssammanhang, är det övergripande syftet 
inledningsvis att argumentera för ett alternativ till traditionen av normativa 
teorier, och senare ge en logik bakom revisionen utifrån ett agentteoretiskt 
perspektiv. Jag skall kort kommentera två av deras artiklar med tanke på detta.  

 

I artikeln The Demand for and Supply of Accounting Theories: The Market for 
Excuses,(Watts & Zimmerman, 1979), kritiserar de den normativa traditionen 
som de hävdar präglar redovisningsfältet närmast totalt. Kritiken baseras på att 
de ser normativa teorier, vars syfte är att beskriva hur exempelvis en regel 
skall tolkas, kräver ständiga förändringar i takt med nya regler beslutas och 
framförallt riskerar att, 1) skapa ett ständigt behov av nya teorier som skall 
utgöra normen för hur saker skall tolkas och genomföras, 2) rendera i att 
teorierna formuleras utifrån en påverkan av olika intressen. Genom att lyfta in 
bland annat Jensen och Mecklings (1976) sätt att framställa principal - agent 
relationen, och dessutom argumentera för att normativa teorier kan antas 
styras av olika intresse, påvisar de svagheterna i att redovisningsfältet präglas 
av dominansen av dessa. De accentuerar även utifrån Jensen och Meckling 
agentkostnader närmast som en del av marknadens definition då dessa kan 
härledas till de mekanismer som utgör dess organisering. En central del är att 
de beskriver dilemmat med att marknadens organisering kan vara avhängt av 
politiska processer. Revisionen beskrivs framförallt i denna artikel som en 
mekanism som kan bidra till att minska agentkostnaden och inte primärt en del 
av agentkostnaden. I denna artikel hävdar Watts och Zimmerman att 
normativa teorier ger utrymme för både påverkan av hur teorierna formuleras 
såväl som att teorierna blir ett rättfärdigande av politiska beslut. Detta 
exemplifieras genom att de belyser ett antal kritiska händelsen i historien som 
påverkat utvecklingen inom redovisningsfältet med fokus på den organisering 
som sker. En slutsats i denna artikel är att istället för de normativa teorierna 
borde redovisningsfältet anamma så kallad self-interest theories för att komma 
ifrån den politiska inblandningen i teorierna, vilket innebär att de förespråkar 
att det integreras ett tydligare positivt perspektiv inom redovisningsteorier.  

 

I artikeln Agency Problems, Auditing, and the Theory of the Firm: Some 
Evidence, (Watts & Zimmerman, 1983) blir revisionen mer central och ett 
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primärt fokus är Jensen och Mecklings (1976) antagande att betydelsen av 
övervakning hänger samman med distansen mellan ägande och 
företagsledning. Det vill säga fokus hamnar på revisorn som en övervakande 
mekanism i principal - agent relationen. En ingång är frågan om det går att 
finna stöd för Jensen och Mecklings resonemang kring behovet av detta i den 
historiska utvecklingen som generellt sett kan sägas karaktäriseras av en med 
takt med tiden ökad distans mellan ägande och kontroll i företagen. Revisorns 
oberoende till ägare och företagsledning blir centralt då detta antas påverka 
hur effektiv revisorn är som övervakare. Dessutom lyfts lagstiftningens 
betydelse för revisorsprofessionens position fram. Återigen bygger analysen 
på en historisk tillbakablick. Utgångspunkt är en, enligt dem, rad av talande 
och betydelsefulla exempel i den mycket tidiga historien som kan visa 
existensen och omfattningen av revision och revisorsprofessionens framväxt 
(de rör sig mellan 1000-talet fram till början av 1900-talet). De konstaterar att 
revisionen har ökat i betydelse i takt med att företagen utvecklats, men 
samtidigt uttrycker de att det är tveksamt huruvida lagstiftningen haft en direkt 
betydelse för revisorsprofessionens utveckling och position på marknaden. 
Enligt dem är detta samband inte helt klart då det ter sig skilja sig åt beroende 
på vilket land man studerar. Båda studierna blir exempel på hur det grundläggs 
teorier kring revision genom att föra fram utveckling och organisering och 
analysera detta med ett agentteoretiskt perspektiv som ingång.  

 

Om man nu ser på hur det agentteoretiska perspektivet underbyggdes inom 
revisionsfältet så framgår att det sker med olika synvinklar. Logiken byggs 
upp genom hänvisning till tidigare centrala bidrag som ger olika perspektiv på 
kontexten. Detta vävs ihop till en logik som leder fram till en allmän 
förklaring av exempelvis organiseringen av marknaden och mer direkt kring 
betydelsen av olika mekanismer inom marknaden såsom revisionen. Det visar 
dessutom hur ett teoretiskt resonemang utvecklas genom olika influenser som 
ofta sträcker sig långt bak i tiden och vars logik, såsom Watts och Zimmerman 
är ett exempel på, sedan kan understödjas av i empirin hämtade exempel. 

 

Det är rimligt att se detta som en vägledning till hur ett förtroendeperspektiv 
kan integreras inom revisionsfältet. Men frågan är samtidigt på vilka grunder 
detta då kan bygga eftersom avsaknaden av exempel som på ett djupare plan 
fokuserar förtroende inom revisionslitteraturen ter sig uppenbar. När det gäller 
detta finns det dock uppslag på hur man rent konkret kan gå tillväga för att 
initiera studier som integrerar förtroende i ett sammanhang där det inte 
tidigare fått utrymme. Enligt Beccerra och Gupta (1999) är en strategi för att 
nyansera det agentteoretiska perspektivets förklaringar genom att integrera 
förtroende att man tar utgångspunkt i den så kallade förtroendelitteraturen, 
vilket oftast innebär att beakta litteratur från andra forskningsområden. Det 
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framgår även i Baldvinsdottir et al.(2011) att det är vanligt att möta en mer 
befäst ekonomisk teoris tillkortakommande på detta sätt. De påvisar att flera 
studier som ingår i deras översikt som är exempel där förtroende integreras 
använder sociologisk litteratur som grund för att argumentera för den 
teoretiska utgångspunkten. Men det blir även tydligt att understödet i 
litteraturen för detta ofta blir av mångdisciplinär natur. Vad 
förtroendelitteratur är blir inte självklart för de som inte kommit i kontakt med 
det stora litteraturförråd som fokuserar på förtroende ur olika perspektiv och 
med olika fokus. Det bygger i grunden på det faktum att förtroende blivit ett 
begrepp som väckt stort intresse och i flera discipliner ägnas mycket utrymme 
åt att söka en konceptualisering av begreppet och utveckla teorier kring det. 
Detta har resulterat i att det inom flera discipliner har befäst något som flera 
benämner förtroendeforskning. Begreppet är lite flytande men förklaras i att 
det är sådan forskning där förtroende blir centralt placerat. Flera bidrag som 
tillräknas detta har fått så starkt genomslag att de närmast ses som allmän 
förtroendelitteratur. Betydelsen dessa får för att underbygga teoretiska 
resonemang kring förtroende har därför inte blivit isolerat till den specifika 
disciplinen de ursprungligen tillhör (se Beccerra & Gupta, 1999; Blomqvist, 
1997; Goudge & Gilson, 2005; Möllering, 2006; Rousseau, Sitkin, Burt, & 
Camerer, 1998). Beccera och Gupta (1999) hävdar att den numera omfattande 
förtroendelitteraturen innehåller delar som kan ha mycket att erbjuda flera av 
de sammanhang där traditionen/normen är teorier med ursprung i traditionell 
ekonomisk teori. De visar även att det inte bara är möjligt utan även kan ses 
som relevant att använda ett spektrum av den så kallade förtroendelitteraturen. 
På så sätt får man en mer komplett och riktig teoretisk beskrivning och 
förklaring i de sammanhang där det getts uttryck för att förtroende är ett 
centralt begrepp men där teoretiska förklaringar med detta integrerat saknas. 

 

The trust literature is not only fully compatible with these 
economic theories but also improves their descriptive and 
explanatory power. (Beccerra & Gupta, 1999 s.178 ) 

1.5 Rekapitulation och formulering av syfte 
I inledningen av detta kapitel anger jag vad avhandlingen på ett övergripande 
plan handlar om. Detta skall nu förtydligas genom en formulering av det 
precisa syftet efter en kort rekapitulation av de tidigare avsnitten som påvisar 
motiv och relevansen för syftet.  

 

Jag har tidigare fört fram en beskrivning av den utveckling som sker då det 
gäller aktiebolagsrevisionens organisering som matchar ett agentteoretiskt 
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perspektiv på revisionen. Jag framhåller påståenden om att detta teoretiska 
perspektiv kommit att dominera revisionsfältet och farhågor om att detta 
skapat en utveckling som drivs av teorins förklaring av verkligheten och inte 
den empiriska verkligheten. Kopplat till detta finns kritiken mot denna 
teoretiska utgångspunkt för att förklara revisionens betydelse och funktion 
med grund i påståenden att det finns tveksamheter kring dess externa validitet. 
Det understöds i ett antal dilemman uttryckt som paradoxer om man tolkar 
utvecklingen strikt ifrån ett agentteoretiskt perspektiv och utifrån att kritikerna 
mot detta teoretiska perspektiv framhåller behovet av nyansering. Jag 
framhåller i samband med detta uttryck för att frånvaron av att beakta 
förtroende är en brist inom detta teoretiska perspektiv och uttryck för att det är 
rimligt att nyansera det agentteoretiska perspektivet genom att integrera 
förtroende. Genom ett antal empiriska exempel på att förtroende ter sig ha en 
stor betydelse inom praktiken för att förklara revisionens betydelse och 
funktion, understöds möjligheten att förtroende är ett begrepp som 
representerar något centralt i detta sammanhang. Jag ser detta som extra 
intressant att lyfta fram eftersom förtroende är ett begrepp vars innebörd 
närmast kan ses som ett motsatsbegrepp till de grundantaganden om 
självintresse och opportunism som är utgångspunkten i det agentteoretiska 
perspektivet. Det underbygger antagandet om att just detta begrepp 
representerar något som saknas inom det agentteoretiska perspektivet i att 
förklara revisionen och kan förklara brister i extern validitet.  

Av de empiriska exemplen framgår att begreppet förtroende ges olika 
betydelse i diskussionen kring revision. Exempelvis att revisionen i allmänhet 
anses ingjuta förtroende för marknaden, att det system som revisionen är en 
del av och dess delar är det som skapar förtroende, att revisorn är viktig för att 
ingjuta förtroende för marknaden och att förtroendet för revisorn är centralt i 
detta. Förtroende för revisorn framhålls även genom att poängtera betydelsen 
av att det finns förtroende för revisorsprofessionen. Förtroende blir även ett 
centralt begrepp när representanter för revisorskåren sätter ord på den egna 
yrkesgruppen betydelse. Dess användning för att sätta ord på revisionens 
betydelse och funktion inom den praktiska diskursen, blir därför en 
utgångpunkt för mitt tidiga antagande, att det bör återfinnas teoretiska 
förklaringar inom revisionslitteraturen som på samma sätt fokuserar 
förtroende. Som framgick ovan var ambitionen inledningsvis att söka 
utgångspunkter för detta inom denna litteratur. Men trots att förtroende är ett 
väldigt frekvent förekommande begrepp även inom denna, finner jag att det 
saknas reella uppslag som ger ingående och djupare teoretiska utgångspunkter 
i att förklara revisionens betydelse och funktion med ett förtroendeperspektiv 
där. Snarare kan jag påvisa flera belägg för en avsaknad av teorier som 
inbegriper förtroende i detta sammanhang och uttryck för ett behov av 
teoretisk utveckling med tanke på detta. Vid en vidare efterforskning finner 
jag dessutom att förtroende är något som fått stor uppmärksamhet inom en rad 
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forskningsområden och att det finns en tradition av överföring av 
förtroendeteorier mellan olika forskningsområden för att underbygga 
teoretiska förklaringar med ett förtroendeperspektiv på sammanhang där det 
finns uttryck för en relevans men avsaknad av detta. Det visar att en 
överföring är inte bara möjlig utan också något som rekommenderas med 
tanke på den omfattande litteratur som fokuserar förtroendeperspektivet. 
Förtroendelitteraturen blir vägledande och kan underbygga teoretiska 
utgångspunkter för överföring av ett förtroendeperspektiv på nya 
sammanhang. 

 

Ambitionen i denna avhandling är att möta de motiv för en teoretisk 
utveckling inom revisionsfältet som framförs här ovan. Fokus är förtroende 
och förtroendeaspekten men en utgångpunkt är att denna teoriutveckling också 
sker med hänsyn till hur det agentteoretiska perspektivet på revision 
argumenterats. Detta görs för att påvisa att teoriutvecklingen sker med 
beaktning av uttrycken för ett behov av nyansering av det agentteoretiska 
perspektivet. En aspekt som dessutom är helt central är att påvisa en teoretisk 
utveckling beaktad extern validitet vilket görs genom att utvecklingen sker 
med stöd i empiriska studier.  

 

Huvudsyftet med avhandlingen är att integrera förtroendebegreppet och 
förtroendeaspekten inom det revisionsteoretiska fältet med beaktning av de 
motiv som framför relevansen och möjligheterna för detta här ovan. Konkret 
kommer detta att uppfyllas över tre steg där varje steg representeras av ett i 
förhållande till huvudsyftet underliggande syfte. Varje steg bidrar till att 
uppfylla huvudsyftet där stegen skall ses som avstamp i vägen fram mot detta. 
Syftet med det första steget är att utveckla en teoriram som ger en grund för ett 
förtroendeperspektiv som ter sig logiskt att överföra på sammanhanget 
revision och logisk att använda för empiriska studier inom revisionsfältet. 
Detta sker med tyngdpunkt i den så kallade förtroendelitteraturen. Det andra 
och tredje steget är att applicera teoriramen i empiriska studier med beaktning 
av hur det agentteoretiska perspektivet initialt argumenterats. Detta innebär en 
överföring och utveckling av förtroendeperspektivet utifrån två olika 
utgångspunkter. I det andra steget hamnar fokus på utvecklingen och historien. 
Syftet är härigenom att förtroendeperspektivet appliceras beaktat det sätt 
utvecklingen av marknaden och dess organisering har använts för att 
underbygga en teoretisk argumentation kring revisionens betydelse och 
organisering utifrån ett agentteoretiskt perspektiv. I det tredje steget hamnar 
fokus på aktieinvesterares uppfattning om aktiebolagsrevisionens betydelse 
och funktion. Syftet är härigenom att förtroendeperspektivet appliceras beaktat 
det sätt den enkla principal - agentmodellens logik använts för att argumentera 
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revisionens betydelse och funktion utifrån det agentteoretiska perspektivet där 
investeraren placeras som den mest primära avnämaren av revision. 

1.6 Vetenskaplig metod, tankelogik och disposition 
En central del i argumentationen för att initiera denna avhandling handlar om 
teoriers externa validitet. Exempelvis framförs att: 1) det agentteoretiska 
perspektivet, som blivit mycket dominerande inom revisionsforskningen, 
innebär en utgångspunkt i grundantaganden som bör nyanseras då det finns 
fog att anta att det finns brister i teorins giltighet, 2) förtroende som närmast 
kan tolkas stå i kontrast till de agentteoretiska grundantagandena har blivit ett 
ledord då det gäller att uttrycka revisionens betydelse och funktion inom 
praktiken, vilket också bör kunna återspeglas i teoretiska förklaringar. Dessa 
motiv underbygger en relevans att utveckla den teoretiska basen inom 
revisionsfältet. Förhållandet mellan teori och verklighet är följaktligen en 
central fråga här. Med utgångspunkt i ett positivistiskt synsätt antas här att 
teorier kan förklara verkligheten som går att observera och identifiera. Om 
man kan anta att det finns en asymmetri mellan teori och verklighet finns det 
anledning att ifrågasätta teorins externa validitet, vilket i sin tur ger anledning 
att utveckla teorin.16 Det innebär utrymme för såväl en induktiv som en 
deduktiv logik när det gäller att se på förhållandet mellan teori och verklighet, 
men sett som helhet landar det i något som närmast kan liknas vid en abduktiv 
logik. Grundsatsen är inte att börja i en empirisk verklighet för att formulera 
teorier eller att falsifierande/bekräfta rådande teorier genom övertygande 
empiriska tester, utan att utveckla/omformulera rådande teoretiska 
utgångspunkter med stöd i empirin (se Bryman, 2006; Bryman & Bell, 2007; 
Guba & Lincoln, 1994).  

 

Abduktiv logik förklaras ofta utifrån Charles Sanders Pierce tankar kring 
teoribildning som beskriver att abduktion kan förklaras utifrån en 
trestegsprocess: 1) applicera en etablerad teori, 2) observera ett överraskande 
(utifrån teorin) empiriskt fenomen, 3) formulera en ny teori (se Burks, 1946; 
Fann, 1970). Enligt Alvesson och Kärreman (2007) är en av ansatserna hos 
denna logik att problematisera och omvärdera dominerande tankar och teorier 
där empiriska intryck blir det som initierar uppslag. Det som identifieras som 
intressant i sammanhanget och som rådande teorier inte kan förklara eller 

                                                        
16Detta är ett synsätt som präglat redovisningsforskningen enligt Chua (1986), vilket också enligt 

honom är det som karaktäriserar grunden för utvecklingen av det agentteoretiska perspektivet inom 
detta fält. Det bygger på en ontologisk grundlinje om att det existerar en objektiv verklighet där 
kunskap bygger på en spegling av denna. I epistemologisk mening söks sanningen i observationer där 
empirin blir grunden för att utveckla teorin. Strävan efter hög validitet och reliabilitet är en central 
del i detta (se även Chua, 2005).  
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omfattar, blir relevant för teoretisk utveckling/empiriska studier, vilket alltså 
också har varit fallet i argumentationen för denna avhandling. Enligt dem kan 
man dessutom vinna på att ha en öppenhet i den abduktiva processen där 
alternativa teorier blir ett sätt att utveckla den teoretiska basen och fylla 
identifierade teoretiska luckor. Det blir därmed en nedtoning av Pierces 
definition av processen där distinktionen mellan de olika stegen tonas ner och 
de induktiva och deduktiva inslagen inte är så strikt positionerade. Man skall 
dock enligt Alvesson och Kärreman inte tona ner betydelsen av en 
strukturerad och i erfarenhet underbyggd metod för att ge stöd för nya 
teoretiska grundsatser. Dessa utgångspunkter har varit vägledande för 
avhandlingens genomförande och upplägg. 

 

Man kan se denna avhandling som ett bidrag vilket ger ett perspektiv på 
revisionen som går utanför det agentteoretiska perspektivet och en syn på 
revisionen som står närmast i kontrast till grundantagandena inom detta 
perspektiv. Ingången är dock inte att det agentteoretiska perspektivet och ett 
förtroendeperspektiv är fullständigt inkommensurabla vilket ligger i linje med 
hur Ripperger (1998) för sin diskussion. Här blir det agentteoretiska 
perspektivet en viktig referenspunkt genom avhandlingen som bidrar till 
ingångar för den teoretiska diskussionen, för beslut om inriktning av i empiri 
grundad argumentation och bevisföring kring teorins logik och giltighet, samt 
som en delvis integrerad del i analysen.  

 

Härefter i detta kapitel följer tre avsnitt som är inriktade på klargörande kring 
ett par centrala aspekter och motivering för val av kontext för de empiriska 
studierna. Detta skall förtydliga utgångspunkterna för avhandlingen och 
förklara vissa av de förutsättningar som denna skrivs utifrån. Till att börja med 
sker en precisering av vilken slags revision som är i fokus här (avsnitt 1.7). 
Detta följs av en övergripande diskussion kring revisionsteorier och centrala 
begrepp som går att härleda ifrån det revisionsteoretiska fältet som det ser ut 
idag (avsnitt 1.8). Slutligen diskuteras valet av den svenska kontexten som 
grund för de empiriska studierna (avsnitt 1.9). De tre följande kapitlen 
fokuserar sedan på de tre steg som tillsammans leder fram till att huvudsyftet 
uppfylls. Tankelogiken bakom upplägget för avhandlingens helhet med de 
ingående stegen illustreras i följande modell: 
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Figur 2 Tankelogik bakom avhandlingens upplägg 

 

I kapitel 2 utvecklas en teoriram som ger en grund för ett förtroendeperspektiv 
på revisionen. Detta sker genom att föra fram en logik uppbyggd från främst 
litteratur som på ett eller annat sätt fokusera förtroendeaspekten till en 
referensram anpassad för studier av revision. Detta inleds med en kortare 
diskussion om förtroendeforskning och begreppsdefinition rent allmänt. Med 
utgångspunkt i logiken som underbyggt det agentteoretiska perspektivet på 
revision diskuteras sedan hur förtroende rent övergripande kan appliceras i 
detta sammanhang. En modell som exemplifierar hur förtroende kan integreras 
i en förklaring till aktieinvesteringsbeslutsprocessen blir utifrån detta en 
ingång till att fördjupa diskussionen kring förtroende med stöd i framförallt 
den så kallade förtroendelitteraturen. Diskussionen fokuserar inledningsvis på 
olika former av förtroende vilket leder fram till en diskussion kring på vilka 
grunder förtroende bygger och kan uppstå samt objektet som är föremål för 
förtroendet. Avslutningsvis i denna del behandlas hur man kan se på 
förhållandet förtroende och misstroende. 

 

Kapitel 4: Revisionens betydelse för 
aktieinvesteraren 

En empirisk studie i form av en enkätstudie med fokus på 
aktieinvesterarens uppfattningar kring revision. 

Ett bidrag som integrerar förtroendebegreppet och förtroendeaspekten inom det 
revisionsteoretiska fältet. 

Kapitel 2: Om förtroende – en teoriram 
En referensram med ett förtroendeperspektiv anpassad för studier av revision. 

Steg 1 

Steg 2 

Steg 3 

Kapitel 3: Revisionens organisering 
En empirisk studie byggd på en historisk analys med fokus på 
utvecklingen av det system av lagar och regler som revisionen 
inramas av och de aktörer som är centrala i denna utveckling. 
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Med utgångspunkt i den teoretiska inramningen genomförs två studier av 
empirisk karaktär som kompletterar varandra. De har olika inriktningar, såväl 
när det gäller perspektiv på revisionen som metod. Isolerat blir det studier med 
en deduktiv ansats men som helhet kommer de att bidra med den abduktiva 
logikens tanke om teoriutveckling. Den första empiriska studien har ett fokus 
på det system av lagar och regler som utgör och definierar revisionen samt 
centrala aktörer i utvecklingen av detta. Den andra empiriska studien (som 
också bygger på den tidigare) har ett fokus på aktieinvesterarens uppfattningar 
kring revisionen. 

 

I kapitel 3 redovisas den första empiriska studien. Denna är byggd på en 
historisk analys vilket är valt med hänsyn till hur det agentteoretiska 
perspektivet argumenterats med grund i historien. Fokus ligger på 
utvecklingen av det system av lagar och regler som revisionen inramas av och 
framförallt de aktörer som är centrala i denna utveckling samt relationen dem 
emellan och gentemot samhället. Lagarna och reglerna med tillhörande debatt 
och förarbeten blir centrala för att påvisa förtroende och misstroende mellan 
aktörerna och hur systemet som utvecklas är präglat av detta och i vilken grad. 
Studien är upplagd som en historisk berättelse styrd av händelser/perioder som 
kan anses vara utmärkande för utvecklingen av den lagstadgade 
aktiebolagsrevisionen i Sverige. Det sker en indelning och delanalys utifrån 
dessa utmärkande händelser/perioder. 

 

I kapitel 4 behandlas den andra empiriska studien. Detta är en enkätstudie 
riktad mot aktieinvesterare och frågor kring deras uppfattningar om 
revisionen. Valet att rikta enkäten mot aktieinvesterare är att denna 
intressentgrupp är den som blir den primära mottagaren av revisionen då 
revisionens betydelse och funktion förklaras med utgångspunkt i det 
agentteoretiska perspektivet (se exv. Cambell, 2005). Skälet till att välja enkät 
som metod baseras på ett ställningstagande kring access till data och 
generaliserbarhet av resultaten (se Bryman & Bell, 2007; Denscombe, 2009). 
Ambitionen är att med rimliga förutsättningar kunna generalisera resultaten. 

 

Dessa resultat och vidhängande analyser diskuteras slutligen i kapitel 5 där det 
sker en avslutande diskussion och reflektioner i förhållande till det angivna 
syftet. 

 

Kapitel 6 innehåller som brukligt en sammanfattning på engelska. Det följs av 
referenslistan och slutligen bilagorna 1-2. I bilaga 1 återfinns den enkät som 
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skickades ut till aktieinvesterare. I bilaga 2 finns diagram som tagits fram från 
enkätstudien. 

1.7 Revision – en precisering 
Revision som företeelse har funnits i flera tusen år och den övergripande och 
allmänna definitionen kan då liksom nu rent allmänt uttryckas som granskning 
(se Brown, 1962; Watts & Zimmerman, 1983). Vad många glömmer när de 
skriver om eller diskuterar revision är dock att klargöra vilken sorts 
granskning det är tal om och vad som granskas. Detta är ett dilemma då det 
numera finns en mängd olika inriktningar av revision. Dilemmat kan härledas 
till den diskussion om revisionens ökade betydelse som Power initierade i 
mitten av 90-talet och som fortfarande kan anses vara levande med relativt 
nyligen publicerade inlägg. Enligt honom har det formligen skett en 
explosionsartad utveckling av områden där det förekommer revision och då 
syftar han på ett brett register av kontrollfunktioner med olika syften (se 1994; 
1997, 2003; 2007). Redan initialt i denna diskussion uttryckte han:  

 

In addition to financial audits, there are now environmental 
audits, value for money audits, managements audits, forensic 
audits, data audits, intellectual property audits, medical audits, 
teaching audits, technology audits, stress audits, democracy 
audits, and many other besides. (Power, 1994 s.1) 

 

Detta visar en tämligen bred utgångspunkt för vad revision är och kan vara, 
vilket i sig påvisar att det kan finnas en anledning att vara tydlig med vilken 
slags revision som är i fokus i ett speciellt sammanhang. Detta blir än mer 
påtagligt om man beaktar Humphrey och Owens (2000) artikel där de sett som 
revisionsforskare kommenterar Powers resonemang kring hur vi i dag står 
inför ett samhälle fullständigt präglat av revision (”audit society”). De 
diskuterar bland annat om det är rimligt att tala om revision i så breda termer 
som Power gör och uttrycker en oro för att det skapar en osäkerhet då det 
lämnar det som rent allmänt kan sägas karaktärisera vad revision är. Deras 
utgångspunkt är den ”traditionella” revisionen, vilket de ser som lagstadgad 
finansiell revision eller extern aktiebolagsrevision. När man följer denna 
diskussion, som handlar om begreppet revision inom revisionsforskningen, 
blir dock enligt mig inte tydligheten större utan det visar snarare än mer på 
relevansen i att precisera vilken revision man fokuserar i ett speciellt 
sammanhang. 
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Relevansen att klargör vilken revision som man avser framgår dessutom 
utanför den akademiska diskursen där det finns flera exempel på att revision 
kan ha flera olika inriktningar och olika former av revision framhålls. Ett 
exempel är hur det i debatten om revisionsplikten i små och medelstora 
företag som ägde rum runt 2005 fokuserades mycket på huruvida 
aktiebolagsrevisionen i dessa företag skulle vara lagstadgad eller frivillig (se 
exv. Thorell & Norberg, 2005). Ett annat exempel är hur den svenska 
revisorsorganisationen FAR beskriver vad revision kan vara rent allmänt. Man 
för då fram olika former av revision där det framgår att man skiljer på extern 
revision, intern revision, statlig revision, kommunal revision, miljörevision, 
statlig taxeringsrevision (www.far.se, hämtad 2011-01-03). Tittar man sedan 
på olika revisionsbyråers information om vad en revisor gör är det också en 
relativt stor spännvidd mellan de uppdrag byråerna anger som 
revisionsuppdrag. Det kan handla om allt ifrån skatterevision, 
kvalitetskontroll, IT-revision till finansiell revision och förvaltningsrevision 
(www.deloitte.se, hämtad 2012-11-11; www.ey.com/se, hämtad 2012-11-11; 
www.kpmg.se, hämtad 2012-11-11; www.pwc.se, hämtad 2012-11-11). Vissa 
uppdrag, som de tre förstnämnda, liknar mer konsultuppdrag med tydliga 
friheter hos beställaren att diktera vad revisionen skall innefatta medan andra, 
som de två sistnämnda, är tydliga lagstadgade krav för alla större aktiebolag i 
Sverige.17 Grundläggande för den lagstadgade aktiebolagsrevisionen är att den 
skall utföras av en oberoende revisor vilket bland annat innebär att denne inte 
skall ha någon koppling till det reviderade företagets ledning eller ha några 
intressen i dess verksamhet. Utförandet är reglerat av lagstiftning, antingen 
direkt eller med hänvisning till andra former av regleringar och skall alltså 
särskiljas från det som mer handlar om konsulttjänster eller revision utanför 
aktiebolagssammanhang. I denna avhandling är det just denna revision, det 
vill säga den lagstadgade revisionen i aktiebolag, som ligger i fokus. 

1.8 Revisionsteorier och centrala begrepp 
Inledningen här ovan skall inte tolkas som att revisionsteorier enbart handlar 
om det agentteoretiska perspektivet. Det finns inom revisionsfältet flera olika 
perspektiv, synsätt och teorier som appliceras, vilket Carrington (2010) 
beskriver i sin bok Revision. Detta kan vara viktigt att kommentera 
övergripande då det ger perspektiv på vetenskaplig tradition, teori och 
begrepp. Carringtons framställning är ett exempel på hur en teoretisk 
förklaring kan ta utgångspunkt i begrepp. Framförallt innefattar det en 
diskussion kring sammanhang där en teoris giltighet blir mycket central och 

                                                        
17 Alla svenska aktiebolag som uppfyller mer än ett av följande kriterier skall ha minst en auktoriserad 

eller godkänd revisor som genomför lagstadgad revision: 1. Antal anställda i genomsnitt fler än 3 st. 
2. Balansomslutning över 1,5 miljoner kronor. 3. Nettoomsättning över 3 miljoner kronor. 
(Aktiebolagslag, 2005:551) 



38  

 

hur den kodifiering som sker av revisionen i praktiken blir en utgångspunkt 
för att fundera på teoretiska perspektivs externa validitet. Dessutom ger det ett 
stöd för relevansen i att integrera ett förtroendeperspektiv inom revisionsfältet. 

 

Enligt Carrington (2010) har revisionsfältet varit präglat av två övergripande 
vetenskapliga traditioner, den nationalekonomiska och den sociologiska. 
Dessa traditioner har varit utgångspunkten för olika synsätt och teorier. Enligt 
honom kan teorier/perspektiv beskrivas med det begrepp som representerar 
värdet av revisionen. Inom den nationalekonomiska traditionen identifierar 
han tre begrepp som representerar tre teorier och inom den sociologiska 
traditionen två begrepp som representerar två perspektiv.  

 

Försäkring, förbättring samt försäkran är begrepp som enligt Carrington 
(2010) representerar teorier med ursprung i den nationalekonomiska 
traditionen. Revision som försäkring ger revisorn rollen som en mellanhand 
som reducerar risken för förluster. Revisorns roll kan liknas vid ett 
försäkringsbolag. En eventuell skada på grund av felaktig redovisning 
kommer att täckas upp av revisorn. Intresset hos revisorn ligger främst på att 
skydda sitt eget skinn och incitamentet för att förvissa sig om redovisningens 
riktighet ligger främst i risken att bli stämd. Revisionen blir en garanti för 
investeraren men minskar inte risken för en bedräglig företagsledning. 
Revision som förbättring beskriver revisorns uppgift att reducera 
informationsasymmetri mellan företaget och dess omgivning. Revisionen har 
en direkt betydelse för företagets redovisning och revisorn blir en viktig 
förmedlare av information kring företagets status till dem som är mottagare av 
informationen. Denna utgångspunkt handlar inte främst om kontrakt och 
relationer utan om att skapa en effektiv informationsmiljö som leder till 
effektivititet på kapitalmarknaden. Revision som försäkran kopplas till det 
agentteoretiska perspektivet på revision där revisionen roll förklaras med att 
den bidrar till att minska risker för ägaren i relationen mellan företagsledning 
och ägare. Revisionen ger en försäkran att företagets finansiella redovisning är 
lämplig att använda som beslutsunderlag genom att revisorn bestyrker det 
företagsledningen kommunicerar. Oavsett förklaring inom denna tradition ter 
sig generaliserade antaganden kring mänskligt agerande och 
kapitalmarknadens funktion vara helt centralt.  

 

De två begrepp som representerar två perspektiv med utgångspunkt i den 
sociologiska traditionen är komfort och legitimering. Carrington (2010) 
nämner hur nära varandra dessa begrepp ligger när det handlar om att förklara 
revisionen. Revision som komfort kan förklaras både ur ett 
investerarperspektiv och som ett tillstånd revisorn strävar efter. Det handlar 
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om grundläggande trygghet att allt är som det skall vara. Ur ett 
investerarperspektiv blir revisionens betydelse mer en fråga om existens än 
vad det konkret innebär och vad revisorn producerar. Normaltillståndet är 
komfort men blir revisorn tvungen att ge en oren revisionsrapport uppstår 
genast ett tillstånd som bryter detta. Revisorns roll är att skapa komfort för 
användarna genom att förebygga exempelvis bristfällig redovisning. På detta 
sätt aktualiseras även komfort som ett tillstånd revisorn strävar efter. I detta 
perspektiv på revisionen är det nämligen en central fråga hur revisorn uppnår 
komfort i sitt revisionsuppdrag. Det handlar framförallt om den process som 
revisionsuppdraget innebär och hur denna kan skapa ett komfortabelt tillstånd.  

 

Revision som legitimering handlar om att revisionen bidrar till att göra de 
finansiella rapporterna acceptabla, vilket framförallt accentuerar revisorns 
betydelse för att omgivningen skall acceptera den rapportering som sker, men 
också antagandet att revisorn har en betydelse för vilken rapportering som sker 
och på vilka grunder denna vilar. Den mest direkta förklaringen kring 
revisionens roll ur detta perspektiv är att ett godkännande av revisorn genom 
en ren revisionsrapport bidrar till att skänka den finansiella rapporten 
legitimitet och därmed trovärdighet. Den indirekta förklaringen till detta är att 
revisorn genom godkännandet kan ha gett legitimitet åt en speciell 
redovisningsprincip som utan godkännandet kunde uppfattas som 
kontroversiell och tveksam. Även här handlar det mindre om vad revisorn 
konkret gör än vad denne signalerar (Carrington, 2010). 

 

Carrington (2010) visar en mångfald av teorier, synsätt och perspektiv på 
revisionen och enligt honom bör man vara medveten om att det finns styrkor 
och svagheter i samtliga av dessa. Man bör vara försiktig med att tala om en 
teori som rätt eller fel och att framhålla vissa teorier framför andra. En teori 
behöver inte alltid ha fullständig extern validitet för att bidra med viktiga 
förklaringar. Han menar att mångfalden av teorier kan bidra till en totalt ökad 
förståelse för ett sammanhang då olika teorier kan belysa olika aspekter. Han 
hävdar dock att det finns sammanhang där en teoris applicerbarhet och 
giltighet är helt central, nämligen då en teoris antaganden ligger till grund för 
att underbygga beslutsfattande kring regelverk. Det system av regleringar som 
definierar revisionen bör följaktligen vara grundat i en teoretisk utgångspunkt 
med extern validitet och hur revisionen kodifieras inom praktiken kan vara 
viktigt då man reflekterar över teorins giltighet. 

 

Carrington (2010) härleder framförallt begreppen försäkran och förbättring till 
revisionens kodifiering med utgångspunkt i hur revisionen uttrycks i 
internationell revisionsstandard vilket numera är integrerat i det svenska 
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regelverket kring revision. Enligt honom finns det mycket i regelverkets 
formuleringar som faller under det agentteoretiska ramverket. Men han finner 
även stöd i revisionen som komfort vilket görs med härledning till att 
förtroende kan identifieras som ett nyckelord. På samma sätt som jag har han 
alltså identifierat förtroende som ett centralt begrepp för att uttrycka 
revisionens betydelse och funktion. Han menar dock att det representerar 
komforten i revisionens kodifiering.  

 

De begrepp som Carrington (2010) lyfter fram för att beskriva revisionsfältet 
är lätt att identifiera till olika teorier inom revisionslitteraturen. Samtidigt ger 
hans diskussion kring revisionens kodifiering stöd för att förtroende också är 
ett begrepp som är förknippat med området men i det fallet på ett empiriskt 
plan. Faktum är dessutom att förtroende som begrepp blir accentuerat även 
utanför diskussionen kring kodifiering i Carringtons framställning. Det blir ett 
uttryck för innebörden och målet med de värden som hänförs till den 
nationalekonomiska traditionen. Exempelvis uttrycks försäkring, förbättring 
och försäkran vara centrala för att ingjuta förtroende hos redovisningens 
intressenter, vilket då kan tolkas som att förtroendeskapandet är ett uttryck för 
ett överordnat mål och det rent allmänt sätter ord på revisionens betydelse 
även i denna tradition. I samma anda talas om att en avgörande faktor för att 
revisionen skall ha betydelse är att det finns förtroende för denna, vilket 
uttrycks avgöras i hur värdena skapas och hur revisionen förmedlas. 
Förtroende blir alltså ett begrepp som understödjer den teoretiska förklaringen, 
men precis som Baldvinsdottir et al. (2011) påstår är typiskt för flera av de 
studier som ingår i deras kartläggning, blir inte innebörden av förtroende 
närmare utrett. Jag menar att introducera ett förtroendeperspektiv inte skall ses 
som att man enbart adderar ytterligare ett begrepp till den redan etablerade 
floran av begrepp som uttrycker revisionens värde. Detta handlar om en 
relevans som relateras till tanken om behovet av en teoris giltighet när det 
gäller grundantaganden för beslut och det faktum att förtroende identifierats 
som ett centralt begrepp i sådana sammanhang där centrala beslut om framtida 
ekonomiska system tas. Att förtroende, såsom framgår i Carrington (2010), 
även används som ett allmänt men odefinierat begrepp då man diskuterar 
teoretiska förklaringar accentuerar frågan varför det inte får en mer central 
plats inom det revisionsteoretiska fältet. 

1.9 Den svenska kontexten  
De empiriska studierna koncentreras till den svenska kontexten i linje med en 
rad tidigare studier, varav jag nämnt några exempel tidigare (exv. Agevall & 
Jonnergård, 2013; Wallerstedt, 1999, 2001, 2005, 2009). Motiven för att välja 
en specifik kontext ter sig i de flesta studierna inte alls diskuterat. I vissa fall 
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verkar denna vara gjord utifrån ett hanterbarhetskriterium där tillgång till data 
är det centrala. Då ambitionen är att analysera utifrån generella teorier medför 
naturligtvis avgränsningen att resultaten ses som exempel, snarare än generellt 
giltigt. Förutom att det även här naturligtvis finns ett motiv i hanterbarhet går 
det att härleda en rimlighet i att avgränsa det empiriska objektet utifrån de 
grunder argumentationen för det agentteoretiska perspektivet till viss del vilar 
på. Ser man exempelvis på Watts och Zimmerman (1979, 1983), vilka nämnts 
ovan som ett par av de studier som underbygger detta perspektiv på 
revisionen, bygger dessa delvis på en historisk analys med fokus på 
utvecklingen i Storbritannien och USA. Trots detta blir de ett par av flera 
studier som underbygger utvecklingen av en generell teori. Det skulle kunna 
gå att motivera detta i att både Storbritannien och USA är länder vars 
marknader och utveckling haft en stor internationell påverkan och att man 
därför kan överföra empiriska exempel som generellt giltiga. Samtidigt väcker 
detta frågan om det även utifrån det finns grund för att nyansera det 
agentteoretiska perspektivet på revision. Jag menar att det finns en rad 
aspekter som talar för att en avgränsning till den svenska kontexten är rimlig 
och intressant vilket jag kort diskuterar härnedan. 

 

Som det kommer att framgå närmare i kapitel 2 finns sedan över 30 år tillbaka 
kartläggningar av det generella förtroendet hos invånare i olika länder. I dessa 
kartläggningar har Sverige hamnat bland de länder där invånarna har högst 
generellt förtroende för andra människor. Vilket också kommer att framgå 
senare är ett antagande man kan dra utifrån detta att efterfrågan av kontroller 
och övervakning är liten. Detta gör att revisionen kan antas upplevas mindre 
betydelsefull jämfört med länder där det generella förtroendet är lägre. Även 
inom företagsekonomisk forskning går det att finna uttryck för att revisionen 
inte har samma betydelse i Sverige som i andra länder. Där går att finna en 
vedertagen uppfattning om att den svenska kontexten är unik då den 
karaktäriseras av hög ägarkoncentration. Genom en tradition av 
konstruktioner, exempelvis aktier med differentierad rösträtt, pyramidägande 
samt korsvist ägande, har stora dominerande ägare kunnat bibehålla sin 
kontroll och ibland också kunnat försvara ett majoritetsägande (se Agnblad, 
Berglöf, Högfeldt, & Svancar, 2001; Hogfeldt, 2005; Stafsudd, 2009). Just 
detta har varit en grund för att argumentera för att revisorns roll inte är så 
central i den svenska kontexten. 

 

Som exempel går att nämna Coffee (2006) som diskuterar revisorernas roll 
som väktare inom bolagsstyrningssystemet med utgångspunkt i ett 
agentteoretiskt perspektiv. Enligt honom är revisorns betydelse direkt knuten 
till ledningens utrymme att agera självsvåldigt. Han hävdar att revisorerna och 
därmed revisionen inte har samma betydelse i en kontext präglad av hög 
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ägarkoncentration i förhållande till en kontext med spritt ägande. Den enkla 
förklaringen Coffee ger är att olika bolagsstyrningsmekanismers roll och 
betydelse kommer att vara avhängiga av varandra. Där det finns ett spritt 
ägande existerar en stor informationsasymmetri och goda möjligheter för en 
företagsledning att utnyttja sitt informationsövertag. Efterfrågan på revision är 
då stor. Då det istället finns stora kontrollägare med stor tillgång till 
information och makt över företagsledningen och styrelsen, reduceras 
möjligheterna för ledningen och efterfrågan av extern granskning minskar. 
Även om det finns minoritetsägare som rimligen har ett starkt intresse av att 
ha en oberoende granskare då de riskerar att utnyttjas av kontrollägarna, har 
dessa inte makten att påverka omfattningen av revisionen och efterfrågan 
passiviseras. Utifrån detta skulle det vara mest rimligt att studera en annan 
kontext än den svenska eftersom revisionen inte anses vara så central i denna. 
Men som framgått i inledningen är ett argument för denna avhandling att det 
agentteoretiska perspektivets grundantaganden bör nyanseras, vilket då 
tvärtom gör den svenska kontexten mycket intressant. Det agentteoretiska 
perspektivet som ingång till att förklara revisionen bland svenska lärosäten ter 
sig mycket befäst.18 Ser man dessutom på utvecklingen av det svenska 
systemet för revision samt den position revisionen fått inom det ekonomiska 
systemet i Sverige signalerar detta något helt annat än att revisionen skulle ha 
en marginell betydelse i den svenska kontexten. Utvecklingen har i och för sig 
till stora delar varit influerad av andra länder och internationellt och 
framförallt på senare tid varit direkt knuten till utvecklingen på EU-nivå. Men 
faktum är att Sverige har utmärkt sig med mer långtgående krav på revision än 
vad som föreligger i många andra länder, vilket indikerar att revisionen varit 
mer central i Sverige. Exempelvis har Sverige tidigare, genom krav på 
revision i alla aktiebolag (mellan 1983 och 2010) samt krav som särskilt 
betonar förvaltningsrevision, ofta lyfts fram som unikt när det revisionens 
position inom det ekonomiska systemet. Även detta skulle då tala emot 
Coffees tes och gör att den svenska kontexten blir extra intressant att studera 
med tanke på utgångspunkten för projektet. Det blir följaktligen en ytterligare 
dimension av nyanseringen av det agentteoretiska perspektivet. 

                                                        
18 Just den internationella litteratur som nämns här i kapitel 1 som exempel på kurslitteratur där en 

central ingång är det agentteoretiska perspektivet på revision går att finna i kursplanerna vid en rad 
svenska lärosätens kurser med inriktning mot redovisning/revision.  
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2 Om förtroende – en teoriram 

Som framgår av kapitel 1 så är avsikten med detta första av de tre stegen att 
utveckla en teoriram som ger en grund för ett förtroendeperspektiv på 
revisionen. Ingången tar utgångspunkt i en logik som gör att teoriramen kan 
överföras till och appliceras på kontexten revision. Detta innebär att 
inledningsvis knyta an till det agentteoretiska perspektivet för att sedan 
underbygga ett resonemang med tillämpliga delar av förtroendelitteraturen. 
Kopplingen till aktiebolagsrevisionen blir i detta steg relativt sparsam då 
avsikten är att teoriramen initialt skall utgöra en ingång som kan te sig logisk 
att överföra till sammanhanget revision. Eftersom en central del i 
argumentationen för avhandlingens relevans handlar om extern validitet blir 
de efterföljande stegen centrala för att underbygga precisionen i 
teoriutvecklingen. Då det gäller förtroendeteorier och överföring till nya 
sammanhang är det några saker som inledningsvis är rimliga att tydliggöra då 
detta underlättar förståelsen för ansatsen för detta kapitel. 

 

Ofta har studier med en ambition att integrera förtroende inom ett fält där detta 
inte tidigare gjorts, som nämnts tidigare, tagit utgångspunkt i litteratur från de 
områden där forskning som fokuserar förtroende har etablerats (se avsnitt 1.4). 
Detta syns inte minst i de litteraturgenomgångar av forskning inom 
redovisning som beskrivits i inledningen (se avsnitt 1.2). Där framgår hur så 
kallad förtroendelitteratur inom exempelvis sociologin varit en frekventerad 
utgångspunkt och lyfts fram som representativ för så kallad 
förtroendeforskning rent allmänt, exempelvis Giddens (1984, 1990), Luhmann 
(1979) och Zucker (1986) etc. (se Baldvinsdottir et al., 2011). Större delen av 
forskningen som fokuserar förtroende framstår dock ha en multidisciplinär 
ansats i meningen att forskarna hämtar inspiration och tillämpar modeller från 
ett antal olika forskningsområden. Detta har närmast blivit en vedertagen 
praxis. Litteraturområdet sett som helhet är därför mycket komplext att ta in 
där det finns teorier som täcker olika aspekter av förtroende, hanterar 
definitionen av förtroende på olika sätt och placerar förtroende i olika 
sammanhang med olika utgångspunkt. Detta i sin tur innebär stora utmaningar 
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för den vill överföra teorier om förtroende till sammanhang där detta tidigare 
inte gjorts, vilket nedanstående citat från Nooteboom ger uttryck för. 

 

The notion of trust is filled with confusion and misunderstanding. 
One has to carefully distinguish between levels of trust: 
personal, organisational and institutional … One has to 
distinguish between trust in different aspects of behaviour, 
particularly between trust in competence and trust in intentions. 
Concerning intentional trust, one needs to distinguish between a 
wide notion of trust, here called reliance, which includes control 
of opportunities and incentives towards opportunism, and 
stronger, narrower notion of real trust that goes beyond 
calculative self-interest, on the basis of norms of conduct 
(integrity), or personal bonds of empathy or identification, or 
routinized conduct. (Nooteboom, 2006 s.261) 

 
Som framgår av citatet är förtroende inte ett begrepp som låter sig definieras 
på ett entydigt sätt utan det finns flera dimensioner i begreppet. Detta kan 
förklara den mängd olika definitioner som går att finna inom litteraturen och 
även det som närmast kan liknas vid en debatt kring hur förtroende skall 
definieras (se Dietz & Hartog Deanne, 2006; Lyon, Möllering, & Saunders, 
2012; Möllering, 2006; Rousseau et al., 1998). Bhattacharya, Devinney och 
Pillutla (1998) hävdar att det går att finna en diskrepans mellan olika 
definitioner vilket de förklarar med att många definitioner är väldigt specifika 
och inte går att överföra i en generell betydelse. Detta dilemma visar också 
Blomqvist (1997) som i sin studie försöker ge en mer generell definition av 
förtroende som kan överföras till och gälla inom det företagsekonomiska 
fältet. Utifrån en redogörelse för hur splittrad tidigare litteratur är då det gäller 
definitionen finner hon att en specifik definition av förtroende som kan sägas 
vara allmängiltig för alla olika sammanhang närmast är omöjlig att precisera. 
Hon menar att mångfalden av förklaringar visar att definitionen av förtroende 
beror på sammanhanget och att det finns flera olika former av förtroende som 
kan vara mer eller mindre aktuella beroende på just sammanhang. Detta är 
också något som Luhmann (2005) lyfter fram i sin ambition att klarlägga 
begreppet i en generell mening. Båda finner att sammanhanget är helt centralt 
för betydelsen av förtroende och därmed också förklaringen. Då teorier om 
förtroende lyfts in i sammanhang där det inte tidigare finns en vedertagen 
definition och teori som förklarar dess betydelse, blir den stora utmaningen 
och det som är helt centralt, att underbygga en gångbar förklaring av 
begreppets innebörd i just detta sammanhang. Blomqvist (1997) och Luhmann 
(2005) visar dock att det finns mer generella förklaringar kring begreppets 
innebörd som kan göras till utgångspunkter då det fokuseras i nya kontexter 
(se även Bachmann & Zaheer, 2006; Goudge & Gilson, 2005). Matchningen 
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sammanhang och förtroendeteorier är följaktligen en viktig del för en 
överföring vilket också ligger till grund för fortsättningen här nedan.  

2.1 Förtroende introduceras och integreras 
Jag refererar i avsnitt 1.3 till Ripperger (1998) för att påvisa ett resonemang 
kring hur förtroende kan integreras i den enkla principal - agentmodellen 
förklarat utifrån ett agentteoretiskt perspektiv. Det framgår där en logik som 
visar att den traditionella förklaringen är rimlig att nyansera genom att 
integrera förtroende. Misstroende som utgångspunkt kan enligt hennes 
resonemang i och för sig vara en komponent i en förklaring, men i realiteten är 
förtroende en lika viktig del. Ripperger är kanske det mest tydligt uttalade 
exemplet på hur förtroende kan te sig rimligt att integrera för att nyansera det 
agentteoretiska perspektivet. Det finns dock stöd för liknande resonemang 
bland mer etablerade bidrag inom den så kallade förtroendelitteraturen, även 
om det inte är lika uttalat att det handlar om en nyansering av det 
agentteoretiska perspektivet. Shapiro (1987) är ett sådant exempel där 
dessutom diskussionen kring förtroende i relationen mellan principal och 
agent blir en utgångspunkt för att diskutera förtroende i ett större 
sammanhang. Shapiro inleder med att referera till Granovetter (1985) som i 
sitt bidrag vill nyansera grundantagandena inom den nationalekonomiska 
neoklassiska skolan om en anonym marknad, aktörer som är ständigt 
nyttomaximerande och att detta sker med grund i egenintresse. Granovetter 
introducerar tanken om att personliga relationer och personliga nätverk starkt 
präglar samhället och underbygger ett så kallat personlig förtroende som då 
också blir en aspekt som är viktig för att förklara hur verkligheten fungerar. 
När vi interagerar i samhället sker detta med hänsyn till förtroende för andra 
människor och de nätverk vi och de är delar av. Shapiro menar att Granovetter 
inte följer upp denna diskussion tillräckligt utan hävdar att personliga 
relationer och nätverk i och för sig kan vara viktiga för att förklara hur 
förtroende påverkar agerande och beteende, men hon hävdar dessutom att 
samhället präglas starkt av ett så kallat opersonligt förtroende som inte är 
avhängt av person. Shapiro inleder dock med att diskutera förtroende i en 
principal - agent relation liknande den som syns i Ripperger för att utveckla 
detta. Shapiro är inte lika tydlig som Ripperger i att det handlar om att 
nyansera det agentteoretiska perspektivet. Med tanke på att en primär referens 
i diskussionen är Jensen och Meckling (1976), blir en rimlig tolkning att 
utgångspunkten ligger i linje med Ripperger. Shapiro diskuterar dock inte det 
traditionella sättet att förklara principal - agentrelationen ingående. Hon ger 
istället bilden av att man närmast kan förutsätta att förtroende är en del av 
relationer där en part överlåter ett ansvar på någon annan. I Shapiros artikel 
blir denna utgångspunkt ständigt accentuerad, exemplifierad och framförallt 
utvecklas resonemanget kring vilket behov agenten fyller. Med uttryck såsom: 
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Specialization and differentiation require that agents be entrusted not only 
with property for processing, maintenance, investments, custody, or repair but 
also with the task of information collection (Shapiro 1987 s. 626), påvisas hur 
förutsättningen i relationen principal och agent antas handla om att ge och få 
förtroende. Samtidigt utvecklar hon alltså resonemanget kring förtroende till 
att omfatta ett större sammanhang där fokus hamnar på samhället och 
samhällssystemen i stort. Hon hävdar att förklaringen refererad till förtroende 
inte bara går att härleda till personliga och specifika relationer utan i mångt 
och mycket också kan förklaras i principalens och agentens plats i ett socialt 
sammanhang och kan härledas till social organisering. Exempelvis belyser hon 
hur principalen kan vara beroende av att ha förtroende för en agent i en roll 
som mer är förknippad med uppfattningen om exempelvis en profession eller 
yrkeskår och inte en specifik individ Agenterna har i sådana sammanhang 
oftast en mer omfattande roll i att överbrygga både en fysiskt och social 
distans. Som exempel nämner hon hur investerare blir beroende av 
revisorernas del i informationsöverföringen mellan företag och marknad då det 
finns begränsningar i hur transparent företaget kan vara. Revisorerna kan ses 
som experter inom systemet där förtroendet för dessa skapar utrymme för att 
agera i ett större socialt sammanhang. Som utveckling av detta blir även 
exempelvis organisering som sker runt agenten och inom ett system i form av 
aspekter såsom direkta kontrakt eller till och med lagstiftning, ytterligare delar 
som kan anses karaktärisera en organisering kring ett opersonligt förtroende. 
Samtidigt menar Shapiro att detta bara är en del av förklaringen till beteende 
och agerande i dessa sammanhang och för fram att system präglade av 
opersonligt förtroende inte kan förklaras utan att beakta att det i dessa finns 
utrymme för missbruk. Det beskrivs som en komplexitet i organiseringen där 
förklaringen i slutändan kommer att handla om förtroende och misstroende i 
parallell närvaro. Som exempel lyfter hon fram revisorernas roll som 
oberoende väktare kontra deras utsatthet av att ofta ha en begränsad 
klientstock och framförallt avvägningen revision kontra konsultuppdrag som 
en revisor ställs inför. Samtidigt som revisorn i grunden åtnjuter förtroende på 
grund av sin professionella status och dessutom kan antas bidra med 
förtroende genom sin roll som oberoende väktare, finns dilemmat hur detta 
kan kombineras med att möta affärsmässiga relationer till företaget som går 
utanför själva granskningsuppdraget. I många fall är detta dessutom mer 
betydelsefullt då det gäller intäkter för revisionsbyrån och risken finns att ett 
för stort fokus på detta medför att revisorn inte matchar förväntningar som i 
grunden är knutna till rollen som oberoende väktare.  

 

Det går alltså att se likheter mellan Rippergers (1998) och Shapiros (1987) 
resonemang när det gäller flera saker även om de har olika sätt att integrera 
förtroende och har olika nivåer i primärt fokus. Dessa två exempel 
introducerar tanken om att olika former av förtroende kan förklara olika 
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sammanhang och dessutom att förtroende som förklaring inte behöver utesluta 
misstroende som en komponent eller tvärtom. Dessa är två exempel som jag 
valt för att visa hur förtroende kan vara centralt i argumentationen för att 
förklara sammanhang där utgångspunkten är en förklaring med grund i en 
klassisk agentteoretisk ingång. Samtidigt ger de en indikation på att det finns 
mer kring förtroende att gå närmare in på för att underbygga ett mer 
heltäckande resonemang kring förtroende som kan ligga till grund för ett 
förtroendeperspektiv på revisionen. 

 

Något som jag särskilt betonat tidigare är att logiken i det agentteoretiska 
perspektivet både förs fram med utgångspunkt i den enkla principal och agent 
modellen såväl med utgångspunkt i det större sammanhanget marknaden och 
systemet. Ingången är som nämnts tidigare ofta aktieägarens distans till 
kontrollen över företaget och de risker detta innebär. Beaktat detta kunde jag 
tidigt i avhandlingsarbetet identifiera en modell som initialt kan ge en ingång 
till att introducera förtroendeteorier med hänsyn till grunderna för 
argumentationen av det agentteoretiska perspektivet. Verstegen Ryan och 
Buchholtz (2001) har utvecklat ett resonemang kring beslut om investeringar 
på aktiemarknaden där de integrerar förtroende som ett centralt begrepp i en 
modell som tar sin utgångspunkt i något som liknar det agentteoretiska sättet 
att se på relationer och kontrollmekanismer i den företagsekonomiska 
kontexten. 

 

Verstegen Ryan och Buchholtz (2001) hävdar att den klassiska beskrivningen 
om att aktieinvesteringar enbart handlar om ett övervägande mellan 
avkastning och risk kan kritiseras för att ge en för enkel bild av 
beslutsprocessen. De menar dock att just denna ingång ger en tydlig indikation 
på att förtroende bör integreras som en del av förklaringen till vilka grunder 
beslut om aktieinvesteringar tas. Detta grundar de framförallt på antaganden 
inom den delen av förtroendelitteraturen som uttrycker att behovet av 
förtroende är knutet till sammanhang som präglas av osäkerhet och risk (”the 
risk-based view of trust”).19 De understödjer sitt resonemang med en modell 
                                                        
19 I grunden har denna litteratur utgångspunkten att det finns en koppling mellan risk och förtroende 

men samtidigt finns det flera sätt att förklara hur begreppen hänger ihop (Mayer, Davis, & 
Schoorman, 1995; Rousseau et al., 1998). Mayer, Davis och Schoorman konstaterar exempelvis i sin 
genomgång av förtroendelitteraturen att ”it is unclear whether risk is an antecedent to trust, is trust, or 
is an outcome of trust” (1995 s.711). Enligt Gefen, Srinivasan Rao och Tractinsky (2003) har det 
inom förtroendelitteraturen uppenbarat sig tre övergripande sätt att förklara förhållandet förtroende, 
risk och beteende. 1) Närvaron av förtroende minskar upplevelsen av risk vilket främjar beslut om att 
ingå i situationer som präglas av osäkerhet (”the mediating relationship”) (ex. Blair & Stout, 2001; 
Luhmann, 1979, 2000; Morgan & Hunt, 1994), 2) betydelsen av förtroende är direkt avgörande av 
hur riskfylld en situation är och det är i princip endast i situationer som upplevs som mycket 
riskfyllda som förtroende kommer att spela en avgörande roll (”moderating relationship”) (ex. 
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där det framgår att risk och förtroende samexisterar men också att förtroende 
är ett mångfasetterat begrepp där olika former av förtroende och vad som är 
föremålet för förtroendet kan variera. 

 

 

Figur 3 Förtroende/risk-modell över aktieinvesteringsbeslut (fritt översatt) 
(Verstegen Ryan & Buchholtz, 2001 s.180) 

 

Enligt Verstegen Ryan och Buchholtz (2001) måste det initialt finnas en idé 
om att investera i aktier vilken bygger på individens övergripande intresse för 
aktieinvesteringar och en tanke på hur allt från världsekonomin utvecklas till 
vilka alternativa placeringsalternativ som finns. Detta grundar sig framförallt 
på individens kunskap, vilja och förmåga att skaffa information (Initialt 
upplevd investeringssituation). Även om Verstegen Ryan och Buchholtz inte 
går närmare in på just detta är det något som kan skilja sig mycket åt beroende 
på om det är en professionell investerare eller en investerare som inte har 
samma kunskap och tillgång till kanaler för att inhämta information. En 
ytterligare grundförutsättning enligt modellen är det generella förtroendet där 
Verstegen Ryan och Buchholtz lyfter fram två aspekter som varje investerare 
påverkas av i sitt beslutsfattande. Dels det generella förtroendet för andra 
människor och dels det generella förtroendet för aktiemarknadens 
funktionalitet och effektivitet (Nivå av generellt förtroende). Även detta blir 
alltså en utgångspunkt och grundförutsättning i och inför ett 
investeringsbeslut. Båda dessa komponenter kommer att föregå och ligga till 

                                                                                                                               
Kollock, 1994; McKnight, Cummings, & Chervany, 1998; Schlenker, Helm, & Tedeschi, 1973; 
Sitkin & Roth, 1993), 3) förtroende och riskuppfattning är åtskilda och kommer att ställas mot 
varandra vid ett beslut. Om nivån av förtroendet överstiger den upplevda risken så kommer det att 
ske ett utbyte/ingås en relation (”threshold model”) (ex. Friedman, Kahn, & Howe, 2000; Giddens, 
1990). Beslutsprocessen som den beskrivs i Verstegen Ryan och Buchholtz (2001) sammanfaller 
närmast med det första sättet att diskutera förhållandet förtroende och risk. 
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grund för det förtroende som har sin grund i den specifika beslutssituationen 
(Nivå av situationsspecifikt förtroende), vilket tillsammans med det generella 
förtroendet skapar investerarens totala förtroende vilket avgör hur investeraren 
upplever och bedömer risken i investeringen (Upplevd risk). Detta och 
investerarens benägenhet att ta risk (Benägenhet att ta risk) ställs slutligen mot 
investerarens bedömning av framtida avkastning (Förväntad avkastning), det 
vill säga den mer klassiska förklaringen till vad ett aktieinvesteringsbeslut 
grundar sig på. Detta avgör då enligt modellen beslutet (Investeringsbeslut). 
Den sista komponent som Verstegen Ryan och Buchholtz lägger in i modellen 
är den återkoppling som varje investerare tar till sig som en effekt av utfallet 
(Investeringens utfall). Återkopplingen påverkar både individens generella och 
situationsspecifika förtroende, men även individens benägenhet att ta risker i 
framtiden. Det handlar i grunden om de erfarenheter som investeraren bygger 
upp. 

 

Verstegen Ryan och Buchholtz’ (2001) resonemang visar rimligheten i att 
integrera förtroende i ett sammanhang som ofta förklaras utifrån strikta 
agentteoretiska grundantaganden. Det framgår dessutom att resonemanget 
kring deras modell påvisar hur förtroende både kan integreras för att förklara 
sammanhanget både med fokus på marknaden och systemet såväl som med 
fokus på specifika relationer liknande den enkla principal och agentmodellen. 
Detta kan följaktligen gå att anknyta till nivåer av perspektiv som det 
agentteoretiska perspektivets logik argumenteras. Verstegen Ryan och 
Buchholtz resonemang visar dessutom några centrala aspekter som kan ligga 
till grund för att fördjupa ett teoretiskt resonemang som integrerar förtroende 
och som är helt centrala i den fortsatta diskussionen. Dels visar det att ett 
investeringsbeslut förklarat med grund i ett fokus på förtroende kräver att man 
belyser de olika formerna av förtroende som påverkar och kan vara avgörande 
för en individs beslut. De visar hur olika former av förtroende, dels en 
övergripande och generell form som handlar om förtroende för den allmänna 
omgivningen och marknaden, dels en specifik form som är direkt kopplad till 
det unika investeringsbeslutet, tillsammans kommer att avgöra 
investeringsbeslutet. Detta visar dessutom att föremålet för förtroende och 
grunden till förtroende inte är självklar utan att det finns anledning att 
diskutera detta närmare. Ingången i Verstegen Ryans och Buchholtz’ modell 
ger en logisk början på teoriramen och utifrån denna går att härleda tre 
centrala aspekter, form av förtroende, grunden till förtroende och objektet som 
är föremål för förtroendet, som tillsammans utgör huvuddrag för inriktningen 
på den mer ingående inramningen. Beaktat detta blir avsnitten 2.2, 2.3, 2.4 
med underavsnitt inriktat mot att gå närmare in på form av förtroende, 
grunden till förtroende och objektet som är föremål för förtroende. Form av 
förtroende har primärt fokus i de två nästföljande avsnitten, 2.2 samt 2.3. I 
avsnittet 2.4 med underavsnitt 2.4.1 samt 2.4.2 kommer grunden till 
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förtroendet att ges primärt utrymme. Objektet som är föremål för förtroende 
blir accentuerat löpande genom dessa avsnitt. Med hänsyn till ambitionen att 
nyansera det agentteoretiska perspektivet utifrån bland annat Rippergers 
(1998) resonemang blir dessutom en diskussion kring förhållandet av 
misstroende och förtroende upptaget i avsnitt 2.5. 

2.2 Det generella förtroendet 
Enligt Verstegen Ryan och Buchholtz (2001) kommer en investerares 
generella förtroende att vara en utgångspunkt för hur denne agerar. De nämner 
att det främst är två typer av generellt förtroende som kommer att vara centrala 
influenser för investeraren, dels förtroende för andra människor i allmänhet, 
dels det generella förtroende för marknadens funktion och effektivitet. När det 
gäller det generella förtroendet för andra människor lägger Verstegen Ryan 
och Buchholtz tonvikten på att detta kommer att avgöra hur investeraren rent 
allmänt ser på företagsledningar och vilka allmänna förväntningar som finns 
på dessa. Denna form av förtroende har fått en betydande plats inom 
litteraturen och är ett första grundläggande steg bort från antagandet att varje 
individ alltid kommer att utgå från misstroende mot omgivningens intentioner. 

 

Redan på 1950 och 1960-talet studerades inom psykologin individens 
generella förtroende för andra människor. Flera studier med fokus på 
individens utveckling utgick ifrån att förtroendet för andra människor är något 
som formas hos individen under dess första levnadsår. Man antog och kunde 
finna stöd för att förtroende grundar sig i föräldraskap och att föräldrar överför 
och skapar grunden till förtroende hos barnet. Föräldrar som visar omtanke 
och respekt bidrar till att barnet får en hög nivå av generellt förtroende för 
andra människor genom livet (Erikson, 1963, 1968; Erikson & Rapaport, 
1959).20 Andra studier vid ungefär samma tidpunkt utgick från att förtroende 
formas över tid och förändras beroende av individens erfarenheter. Här fanns 
främst ett intresse att studera faktorer som påverkar förtroendet mellan två 
individer, bland annat på vilket sätt förtroende kan förändras hos en individ 
och vad som ligger till grund för detta (Deutsch, 1958, 1960).21 Deutsch 
definierade förtroende som (fritt översatt): i) individen ställs inför ett vägval 
där den ena vägen innebär en händelse som är önskvärd och till nytta medan 
den andra innebär en händelse som upplevs som icke önskvärd och skadlig för 
                                                        
20 Dessa studier är framförallt kända för teorin om att människans livscykel kan delas upp i olika steg 

och hur dessa steg kommer att prägla individen. Det finns enligt denna teori åtta steg, där det första 
som benämns ”Hopes” kommer att avgöra om individen präglas av förtroende eller misstroende för 
andra människor och sin omgivning, vilket sker i åldern 0–2 år. 

21 Enligt Gefen et al. (2003) är Deutschs studier de som introducerar tanken om att det finns en 
koppling mellan förtroende och risktagande, det vill säga upphovet till den så kallade riskbaserade 
förtroendelitteraturen som nämnts tidigare. 
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individen, ii) vilken händelse som inträffar kommer att vara avhängt av 
beteendet hos en annan individ, iii) påverkan av den icke önsvärda händelsen, 
det vill säga den skadliga, är större hos individen än den nytta den önskvärda 
händelsen kan upplevas ha. Om individen väljer att ta risken är det ett val 
baserat på förtroende. Väljer den inte att ta risken är det ett val baserat på 
misstroende (Deutsch, 1960 s.124). Deutschs (1958, 1960) studier visade att 
bland annat erfarenhet och kommunikation påverkar individens förtroende. 

 

Dessa studier på 50 och 60-talet var på många sätt inspiration för 
förtroendeforskningen inom andra områden. Bland annat fanns de som 
bakgrund till en rad studier av Julian Rotter med flera som fick ett stort 
genomslag för teoretiska diskussioner om förtroende och som en utgångspunkt 
för empiriska studier. Även i dessa studier kopplas förtroende till individens 
personlighet. Förtroende definieras som (fritt översatt): en generell förväntan 
som en individ eller grupp av individer har om att ett ord, löfte, verbalt eller 
skriftligt uttalande, givet av en annan individ eller grupp av individer går att 
sätta sin tillit till. Denna definition ligger till grund för flera andra definitioner 
av generellt förtroende som finns (se exv. Bhattacharya et al., 1998; Johnson-
George & Swap, 1982; Zaheer, 1995). 

 

En viktig del av Rotter med fleras studier var att belysa individens generella 
omgivning, bestående av en mängd olika aktörer och institutioner vilka 
individen interagerar med och är beroende av. En utgångpunkt var att 
individen rimligen bör ha något slags förtroende för dessa. Genom att studera 
en individs generella förtroende för föräldrar, lärare, psykologer, politiker, 
studenter, kategoriserades individer som hi trusters och lo trusters (Hamsher, 
Geller, & Rotter, 1968; Katz & Rotter, 1969; Rotter, 1967, 1971, 1980). 
Tillvägagångssättet var enkätstudier baserade på den så kallade Interpersonal 
Trust Scale (ITS) vilken var designad för att både kunna mäta generellt 
förtroende på individnivå såväl som aggregerad nivå för en hel population. 
ITS består av 25 frågor med Likert-skala som är graderad mellan ”totally 
disagree” till ”totally agree”. Exempel på formuleringar är: ”Parents usually 
can be relied upon to keep their promises” och ”Most elected public officials 
are really sincere in their campaign promises” (Rotter, 1967 s.654). ITS var en 
stor anledning till att dessa studier fick stort genomslag inom efterföljande 
empiriska studier om förtroende och har ofta använts som exempel vid 
diskussioner om individers generella förtroende (Johnson-George & Swap, 
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1982; Lewis & Weigert, 1985; Mayer et al., 1995; McKnight & Chervany, 
2000; Uslaner, 2012).22 

 

Genom Rotters studier uppmärksammades hur populationers aggregerade nivå 
av generellt förtroende kan analyseras men även betydelsen av generellt 
förtroende i ett samhällsperspektiv. Detta var framförallt något som fick extra 
uppmärksamhet genom Putnam, Leonardi och Nanettis (1993) studie. Denna 
handlar primärt om socialt kapital men den nämns ofta som ett första exempel 
på att det är relevant att studera olika samhälleliga nivåer av generellt 
förtroende utifrån ett socialt perspektiv. Baserat på komparativa studier mellan 
norra och södra regioner i Italien fann Putnam et al. att människor i de norra 
regionerna har ett större samhällsengagemang och förlitar sig mer på 
samhällets institutioner än de som bor i de södra regionerna. Detta hävdar de 
är ett tecken på att invånarna i norra Italien har en starkare känsla av 
tillhörighet och känner ett större samhällsansvar, vilket i sin tur tolkades som 
att samhället i de norra regionerna präglas av betydligt mer förtroende.23 
Förtroende sågs som direkt avgörande för samhällets funktionalitet genom att 
samhällsinstitutionernas effektivitet sågs vara direkt kopplat till hur mycket 
förtroende som fanns för dessa. 

 

Detta tankesätt har sedan spridit sig och resulterat i ett stort intresse för att 
studera det generella förtroendet, både när det gäller nivån av förtroende i 
samhället men även förtroendet för samhället och dess institutioner. Bland 
annat genomförs med jämna mellanrum större internationella enkätstudier 
(World Value Survey, European Value Survey)24 som undersöker individers 

                                                        
22 Även inom revisionforskningen går det att finna exempel där ITS används men på ett något annat 

sätt än vad som oftast är fallet inom förtroendelitteraturen. Quadackers, Groot och Wright (2014) 
använder skalan reversibelt för att mäta professionell skepticism. De anser att skalan inverterat visar 
brist på förtroende vilket de likställer med skepticism.  

23 När det gäller förhållandet socialt kapital och förtroende diskuteras detta inte närmare i denna studie 
av Putnam et al. vilket gett upphov till frågor och viss kritik. Putnam själv har diskuterat detta i 
senare verk där han förtydligar att förtroende (han använder begreppet socialt förtroende) inte skall 
ses som en del av definitionen av socialt kapital som han ibland uttryckt det (socialt kapital - 
”features of social life-networks, norms and trust-that facilitate cooperation and coordination for 
mutual benefit” (Putnam et al., 1993 s.167) ). Snarare ska förtroende ses som en konsekvens av högt 
socialt kapital i samhället. Begreppen är dock mycket starkt sammankopplade enligt Putnam och han 
hävdar att det finns en klar relevans i att lyfta fram båda dessa då samhällets funktionalitet diskuteras 
(se Putnam, 2001).  

24 World Value Survey (WVS) är en global studie som mäter sociokulturella, moraliska och politiska 
värderingar inom olika kulturer världen över. WVS genomförs med jämna mellanrum och innehåller 
numera data från över en trettioårsperiod med start 1990. WVS ses som en parallell studie till 
European Value Survey (EVS) som redan 1981 hade genomförts en gång. WVS liksom EVS är 
studier som mäter generellt förtroende för andra människor och för samhällets institutioner. Detta 
analyseras främst aggregerat, oftast baserat på geografisk indelning av olika populationer och utifrån 
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generella förtroende för andra människor, där data presenteras utifrån 
exempelvis nationalitet eller geografisk indelning.25 Det finns även en mängd 
studier som utgår från dessa data eller från den operationalisering av generellt 
förtroende som de internationella enkätstudierna bygger på, i syfte att 
analysera sambandet mellan generellt förtroende och hur människor upplever 
olika samhällsinstitutioner. Flera studier hittar ett samband mellan generellt 
förtroende och samhällets övergripande effektivitet då människor med högre 
grad av generellt förtroende kommer att avgöra förtroendet för 
samhällsinstitutionerna. Detta påverkar i hög grad institutionernas betydelse 
och funktionalitet och därmed också samhället i stort (se exv. La Porta et al., 
1997; Newton, 2009; Newton & Norris, 2000; Rothstein & Stolle, 2002).26 

 

Även när det gäller generellt förtroende på individnivå har detta varit föremål 
för empiriska studier och det finns ett stort intresse för att gå närmare in på 
exempelvis sambandet mellan individers generella förtroende och 
demografiska faktorer såsom ålder/generation (se exv. Glaeser, Laibson, & 
Soutter, 2000; Patterson, 1999; Pennant, 2005; Putnam, 1995, 2000; W. Stone, 
2001),27 kön (se exv. Claibourn & Martin, 2000; Glaeser et al., 2000; 
Patterson, 1999; W. Stone, 2001),28 och/eller socioekonomiska faktorer såsom 

                                                                                                                               
analys av longitudinell data. Data från dessa undersökningar har även legat till grund för en mängd 
olika studier om förtroende där en fråga gäller huruvida det är generellt förtroende som skapar 
förtroende för samhällsinstitutioner eller om det är förtroende för samhällsinstitutioner som bidrar till 
förtroendet i samhället i stort. 

25 Ett exempel på hur detta kan redovisas återfinns på ASEP/JD:s hemsida (beskrivning av 
organisationerna på hemsidan: ”ASEP is a private consulting firm, established in 1982, whose main 
purpose is social, economic and political research. JD Systems is a company with almost 20 years of 
experience in the development of software for the management of data bases, information 
dissemination among the public and development of suitable applications.”). Där presenteras både 
tabeller över världens länder och nivån av generellt förtroende omräknat i ett index såväl som 
geografiska kartor där länderna har olika färger beroende på nivån av generellt förtroende. 
Skandinavien brukar ofta framhållas som ”high-trust societies” (se exv. La Porta, Lopez-de-Silanes, 
Shleifer, & Vishny, 1997; Newton, 2001; Zak & Knack, 1998), vilket med all tydlighet framgår om 
man tittar på denna hemsida. Norge, Sverige och Danmark toppar listan (www.jdsurvey.net, hämtad 
2013-11-11). 

26 Noterbart är att det på senare tid går att finna studier med samma fokus som uppmärksammar att 
både sambandet och kausaliteten mellan generellt förtroende och förtroende för samhällsinstitutioner 
kan diskuteras och behöver nyanseras (se Rothstein & Stolle, 2008).   

27 Alla dessa studier visar att individens generella förtroende ökar med åldern men samtidigt har 
framförallt Putnam diskuterat huruvida sambandet mer handlar om generation snarare än om den 
exakta åldern (se även Uslaner, 2002). Nämnas kan även att det finns studier som visar att 
förhållandet inte är linjärt utan att det finns en brytpunkt där det generella förtroendet sjunker med 
åldern och att äldre individer uppvisar en lägre grad av generellt förtroende (Stolle, 1998). 

28 När det gäller kön uppvisar forskningen blandade resultat. Exempelvis finns det flera studier som 
visar att kvinnor har högre grad av grundläggande förtroende för andra människor (se exv. Claibourn 
& Martin, 2000; W. Stone, 2001), vilket oftast är den gängse utgångspunkten. Samtidigt finns det 
exempel på studier som de facto visar det omvända (se exv. Glaeser et al., 2000; Patterson, 1999), 
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utbildning (se exv. Glaeser et al., 2000; Inglehart, 1999; Li, Pickles, & Savage, 
2005; Patterson, 1999; Pennant, 2005; W. Stone, 2001) och inkomst (se exv. 
Glaeser et al., 2000; Inglehart, 1999).29 

 

Denna form av förtroende antas vara en grundläggande utgångspunkt för 
beslut men är inte nödvändigtvis definierat till bedömningen av risk i det 
specifika investeringsbeslutet även om Deutsch (1958, 1960) hävdade att det 
finns ett samband mellan individens generella förtroende och villighet att ta 
risker. Enligt Verstegen Ryan och Buchholtz (2001) är det en förklaring till 
variationen bland individen då det gäller hur de ser på andra människors vilja 
att utföra sina plikter och deras omsorg om andra. Detta förklarar även 
variationen då det gäller efterfrågan av kontroll och övervakning. De relaterar 
detta till hur en investerare kommer att uppfatta de individer som leder ett 
företag och deras intentioner, men kan alltså på liknande sätt då rimligen 
relateras till revisionen och revisorer på ett allmänt plan. 

 

Även om det generella förtroendet för andra människor och samhället i stort 
rimligen kommer att ha betydelse för hur en individ agerar, blir den generella 
uppfattningen om aktiemarknaden det som enligt Verstegen Ryan och 
Buchholtz (2001) har mest avgörande betydelse för att inleda en tanke och ett 
beslut om investering. Detta finns en rad studier som ger stöd för detta där det 
konstateras att individer med ett högt generellt förtroende för andra människor 
och samhället i stort också har ett högt generellt förtroende för det ekonomiska 
systemet, vilket innebär ett öppet sinne för att delta och agera inom detta (se 
Georgarakos & Pasini, 2011; Guiso, Sapienza, & Zingales, 2004; Guiso, 
Sapienza, & Zingales, 2008). Verstegen Ryan och Buchholtz beskriver det 
som att investeraren har en allmän tilltro till att aktiemarknaden är funktionell 
och att det där finns ett system av mekanismer som kommer att tillse att en 
placering i aktier är säker. Detta står alltså i grunden inte i kontrast till det 
perspektiv inom agentteorin där marknadens mekanismer får funktionen att 
kontrollera och styra och på det sättet gör att människor vågar agera. Enligt 
Verstegen Ryan och Buchholtz grundas en form av förtroende som närmast 
kan ses som ett generellt och institutionaliserat förtroende för marknaden.30 

                                                                                                                               
vilket gör det svårt att bestämt kunna förutsätta ett bestämt samband. Oavsett vilket är det en faktor 
som är rimlig att beakta. 

29 Av de socioekonomiska faktorerna är utbildningsgrad den faktor som ofta lyfts fram som den med 
starkast förklaringsgrad när det gäller generellt förtroende. Individer med högre utbildning har 
generellt sett högre grad av generellt förtroende. När det gäller inkomst visar studier att individer 
med högre inkomst har högre grad av generellt förtroende. Noterbart är att det mellan utbildning och 
lön torde finnas en stark positiv korrelation. 

30 Verstegen Ryan och Buchholtz uttrycker att generellt förtroende för aktiemarknaden kan förklaras 
som ”investors’ belief that the invisible hand of the market will keep errant managers at bay” då det 
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Denna form av förtroende som Verstegen Ryan och Buchholtz talar om liknar 
framförallt det som inom litteraturen benämns systemförtroende, vilket enligt 
Luhmann (1979) i grunden är en form av förtroende som kan liknas vid en 
”kuliss” i människans medvetande. Detta kan vara en mycket övergripande 
föreställning och känsla av att systemet är funktionellt och kommer att fungera 
som förväntat. Upplevelsen att allt ser bra ut och verkar vara i ordning leder 
till en känsla av trygghet inför att agera och interagera inom systemet. 
Systemförtroende behöver inte bygga på en reell kunskap om själva systemet i 
sig utan det kan räcka med en övergripande kännedom och känsla av att det är 
funktionellt och effektivt. Framförallt är tidigare erfarenheter hos individen 
betydelsefulla. Har ett systems funktionalitet varit tillfredsställande och infriat 
tidigare förväntningar bibehålls eller till och med stärks förtroendet. Infrias 
däremot inte förväntningarna eroderar förtroendet och detta riskerar även att 
skapa ett starkt misstroende. Samma tankar bakom starkare känslor vid ett ej 
förväntat utfall som framhölls i Deutsch (1960) definition av förtroende (se 
ovan) gäller även här. Systemförtroende kan även stärkas genom den 
personliga relationen till systemet. Individer som själva identifierar sig med 
sammanhanget har ofta ett mycket starkare förtroende än de som inte har 
någon direkt personlig relation. Som exempel har läkare ofta ett större 
förtroende för sjukvården eller domare för rättsväsendet än gemene man 
eftersom de själva är en del av det och känner till det. Systemförtroende är ofta 
mycket avgörande för människans vardag och även om det inte blir en 
bedömning av risk i varje situation individen möter kommer valet av att våga 
utsätta sig för en ovisshet att tyda på förtroende för systemet (Luhmann, 1979, 
2005). 

 

För att förtydliga hur detta kan yttra sig i människans vardag går det lyfta fram 
Luhmann (1979, 2005) som exemplifierar detta i hur förtroendet för det 
monetära systemet förklaras och vilken betydelse detta har. I ett land med en 
fungerande ekonomi kommer vanligen ett beslut om att köpa något i en vanlig 
affär inte att handla om säkerheten hos den nationella valutan som 
betalningsmedel. De flesta människor är fullständigt trygga med att det 
monetära systemet är säkert och funktionellt och de funderar inte över om 
pengarna behåller sitt värde eller om de inte kommer att fungera som 
betalningsmedel. Det finns en stark tilltro till att det vid behov går att omsätta 
pengarna i andra tillgångar. Är däremot inte en valutas värde säker kan 
beteendet istället påvisa en misstro där exempelvis, såsom i länder med 
hyperinflation, ofta andra länders valutor (framförallt USD) blir det gängse 
betalningsmedlet även på den interna marknaden (se Siklos, 1995). Det 
grundläggande förtroendet för det monetära systemet kommer att vara mycket 

                                                                                                                               
handlar om dess betydelse för uppfattningen om en företagslednings sätt att agera (Verstegen Ryan & 
Buchholtz, 2001 s.184). 
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avgörande för individen i dennes vardag och därmed för samhället i stort, men 
verkar alltså som en bakgrundskuliss i människans medvetande och inte något 
som går att knyta direkt till avväganden i ett beslut (Luhmann, 1979, 2005). 

 

Det generella förtroendets betydelse när det gäller synen på behovet av 
revision skulle enligt ovan kunna resultera i två helt olika konsekvenser: 1) om 
det förhåller sig så att den individ som har ett högt generellt förtroende för 
andra människor och för sin omgivning, inte har samma behov av kontroll och 
övervakning som en individ med lågt generellt förtroende, innebär detta att 
revisionen, om den tolkas som just kontroll och övervakning, är överflödig; 2) 
ses revisionen som en mer allmän del av det system som den ingår i, det vill 
säga dess existens är accepterad som en del av systemet, kan ett högt generellt 
förtroende innebära att det finns en tilltro till att revisorn kommer att agera på 
ett sätt som gynnar systemets funktionalitet och de som verkar inom och kring 
systemet. En dimension av högt generellt förtroende innebär ju nämligen att 
alla, inklusive revisorerna, kommer att förväntas agera med goda avsikter och 
med omtanke om andra. 

2.3 Det situationsspecifika förtroendet 
Den andra formen av förtroende i Verstegen Ryan och Buchholtz (2001) 
modell är det förtroende som tillkommer i den specifika 
investeringssituationen. Denna form av förtroende ses ofta som mer avgörande 
för själva beslutet än det generella förtroendet eftersom det är mer direkt 
förknippat med det unika beslutet. Det inriktas mer mot ett specifikt objekt 
och handlar om förtroende för något konkret och tydligt. Inom 
förtroendelitteraturen är denna form av förtroende det som mest kan 
förknippas med de definitioner av förtroende som fokuserar på förtroende och 
beslut, där också den direkta kopplingen till övervägande av risk blir centralt. 
Även om Blomqvist (1997) hävdar att det finns ytterligheter där en individ 
kan känna så stort generellt förtroende att förtroendet i den specifika 
situationen blir överflödigt för beslutet att våga ta en risk (så kallat blint 
förtroende), är det framförallt förtroendet i den specifika beslutssituationen 
som är slutligen avgörande för vilket beslutet blir. Hon menar dock att ett 
beslut grundat i förtroende i de allra flesta fall kommer att handla om ett 
medvetet övervägande. Hon skriver: 

 

Uncertainty, vulnerability and the possibility of avoiding risk or 
of making a choice based on judgement, are seen as necessary 
conditions for the existence of trust. (Blomqvist, 1997 s. 283) 
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Även dessa uttryck har sin grund i Deutchs (1960, 1962) studier. Blomqvist 
hänvisar även till Schlenker, Helm och Tedeschis (1973) som liksom Deutsch 
tidigt specificerade ett antal förutsättningar som förklarar förtroendets roll för 
ett beslut. Som nämnts hävdade Deutsch att varje beslutssituation där 
förtroende spelar en roll för beslutet har sin början i ett övervägande om olika 
utfall och att bedömningen av olika utfall kommer att handla om en förväntan 
kring andra människors beteende/agerande. Varje situation som präglas av 
förtroende kan kategoriseras som en situation präglad av uppfattningen om 
risk. Schlenker et al. menar att övervägandet av risk är grunden för alla 
situationer där förtroende får en avgörande betydelse och lyfter fram att 
förtroendet (det vill säga det situationsspecifika förtroendet) skapas av 
information som överbrygger känslan av risk. Blomqvist utvecklade detta 
resonemang kring förhållandet mellan förtroende och risk och uttryckte att 
dessa begrepp bör ses som sammanflätade genom att förtroende kompenserar 
aversionen mot att agera i situationer som upplevs som riskfyllda för 
individen. Enligt henne befästs ofta ett förtroende genom kunskap/erfarenhet 
vilka direkt kan bidra till att reducera känslan av risk  

 

En intressant aspekt som lyfts fram av Schlenker et al. (1973) är att 
informationen som överbrygger känslan av risk inte i alla lägen handlar om 
information om andra personer, utan kan lika gärna handla om andra aspekter 
som ger stöd för att en person går att lita på. Inom den litteratur som belyser 
förtroendesituationer har detta även kommit att innefatta en förklaring av 
relationer som inte nödvändigtvis handlar om personliga relationer. Genom en 
omfattande genomgång av olika definitioner av förtroende drar exempelvis 
Wang och Emurian (2005) slutsatsen att även om en förtroendesituation 
karaktäriseras av att det finns två parter, där parten som är betraktare, det vill 
säga den som känner förtroende, rimligen är en person, så kan den part 
förtroendet riktas mot likaväl som en person vara exempelvis en grupp av 
människor, en hel organisation eller till och med en produkt. På samma sätt 
som Deutsch och Schlenker et al. hävdar Wang och Emurian att förtroendet 
för ett opersonligt objekt skapas i hur detta bidrar till att minska känslan av 
risk (de använder även begreppet sårbarhet). 

 

När det gäller skillnaden mot generellt förtroende uttrycker Luhmann (2005) 
detta som att det situationsspecifika förtroendet kan karaktäriseras av en 
specifik avvägning och ett aktivt övervägande. Som exempel från vardagen 
nämner han beslutet att köpa en bil för att transportera sig till jobbet. 
Övervägandet kan då stå mellan ett grundläggande behov av att transportera 
sig och fördelarna med att ha en bil till detta, ställt mot risken att den tilltänkta 
bilen inte är i det skick man väntat sig och inte kan uppfylla förväntningarna 
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om en problemfri transport.31 Ett annat exempel är när någon överväger att 
anlita en barnvakt vilket kanske än mer accentuerar övervägandet mellan 
förväntade fördelar kontra risker för ett kännbart negativt utfall. Det man vill 
uppnå genom att anlita en barnvakt ställs då mot risken att barnvakten inte är 
pålitlig och omdömesgill. Risken finns alltså att den som anlitar barnvakten 
bittert får ångra att de valde att lämna över sina barn och eventuellt också sitt 
hem till barnvaktens vård. I alla dylika situationer går det naturligtvis att 
undvika att ta några risker alls men man kommer då att missa de associerade 
fördelarna. Avgörandet handlar i förlängningen om att ha tillräckligt 
förtroende för ett specifikt objekt som övervinner känslan av risk. Väljer man 
exempelvis en viss bilförsäljare före en annan för att undvika att bli pålurad en 
dålig bil, väljer man ett speciellt bilmärke före ett annat för att man tror att det 
är kvalitetskillnader och mindre risk för att bli stående utmed vägen eller att 
bli skadad om det händer en olycka, väljer man en barnvakt främst utifrån 
egna personliga nätverk och personlig kännedom eller kan ett företag som 
tillhandahåller barnvaktstjänster genom gott renommé, certifikat/utbildning 
och kontroller av sina anställda vara något som man föredrar för att uppleva 
att barnen är i goda händer? 

 

Verstegen Ryan och Buchholtz (2001) har i sin artikel fokus på 
företagsledningen och exemplifierar på vilket sätt det situationsspecifika 
förtroendet kan yttra sig när det gäller denna. En investerare som i grunden är 
allmänt positivt inställd till andra människor och aktiemarknaden som helhet 
(högt generellt förtroende) kommer initialt att vara välvilligt inställd till att 
investera i aktier. Har denna dock en negativ uppfattning om en specifik 
företagslednings intentioner och upplever att denna inte går att lita på kan 
risken upplevas för stor. Förtroendet för den specifika ledningen avgör då ett 
beslut om att inte investera trots en grundläggande positiv syn på andra 
människors goda intentioner. På samma sätt kan en investerare med i grunden 
samma positiva syn på aktiemarknaden och människor i allmänhet stärka 
uppfattningen om att man bör investera, såvida det finns information och 
signaler som bekräftar företagsledningens kompetens och intentioner och som 
faller inom ramen för förhoppningarna. En effekt kan då vara att investeraren 
vågar satsa mer kapital än vad som var tänkt från början. 

 

Som Verstegen Ryan och Buchholtz (2001) nämner är den klassiska 
beskrivningen av beslutsfattande när det gäller placeringar i aktier 
bedömningen mellan avkastning och risk, vilket även i deras modell är det 

                                                        
31 Inom förtroendelitteraturen diskuteras detta i termer av att det finns en risk för att varan du köper är 

en så kallad ”lemon”, det vill säga inte i det skick som du tror att den är när du köper den utan något 
som ger en bitter eftersmak (se exv. Dasgupta, 2000).  
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som slutligen ligger till grund för vilket beslutet blir. Detta resonemang kan 
direkt hänföras till utgångspunkten för det agentteoretiska perspektivet där 
exempelvis Jensen och Meckling (1976) för ett resonemang med grund i 
klassisk finansiell ekonomi kring avkastning/risk och kopplar det till 
agentkostnaden. Verstegen Ryan och Buchholtz ser förtroende som en aspekt 
som föregår och ligger till grund för denna bedömning då det direkt påverkar 
riskuppfattningen i en situation. De fokuserar främst på att lyfta fram beslut 
som handlar om värdering av företagsledningen, vilket innebär att de inte 
diskuterar de många beslut som investeraren tar på vägen fram till en 
investering/disinvestering eller beslut om att inte investera i aktier. Att endast 
se förtroendet för aktiemarknaden som något generellt kan, bland annat, 
innebära att det initiala valet att välja aktiemarknaden före någon annan 
placering inte dyker upp. Även valet av aktiemarknaden kan ju vara ett 
specifikt val vilket jag kommer in på nedan. På samma sätt finns det flera 
aspekter som skulle kunna kopplas till det situationsspecifika förtroendet än 
vad Verstegen Ryan och Buchholtz fokuserar på. 

 

Exemplet aktieinvesteringar 

Verstegen Ryan och Buchholtz (2001) fokuserar alltså framförallt på 
betydelsen av hur företagsledningen uppfattas och kopplar detta till 
riskbedömning/risktagande hos investeraren vid ett investeringsbeslut. Vad de 
indikerar, men inte belyser, närmare är den mängd val en investerare står 
inför. Ser man på aktieinvesteringar handlar det för de flesta om frågan hur de 
ska kunna placera sina pengar på bästa sätt för att uppnå en så hög avkastning 
som möjligt beaktat den risk som finns. Vanligen blir då den första frågan 
vilken form av placering som skall väljas. För den privata investeraren kan det 
initialt handla om huruvida pengarna skall placeras på ett bankkonto eller 
någon annan form av placeringar såsom aktier, obligationer eller 
statsskuldväxlar. Ser man på jämförelsen bankkonto kontra aktier, är en vanlig 
uppfattning att bankkonto ger låg avkastning men i princip inte innefattar 
någon risk, medan aktier kan ge hög avkastning men till priset av högre risk 
(Grable & Lytton, 1999).32 Detta beslut handlar till stor del som den så kallade 

                                                        
32 Inom finansiell ekonomi är en klassisk utgångspunkt att bankinsättning, obligationer och 

statsskuldväxlar är det som representerar den mest riskfria placeringen (faktisk avkastning lika med 
förväntad avkastning) medan aktier är en placering som representerar högt risktagande (osäkerhet i 
utfallet förväntad och faktisk avkastning) (Haley, 1969; Lintner, 1965). Som Grable och Lytton 
(1999) visar finns det dock mer nyanserade sätt att se på detta där olika aktier representerar olika 
grader av risk. Ser man dessutom på bankkontoplaceringar har detta i praktiken även kommit att bli 
något där risken inte helt kan uteslutas då den senaste tidens bankkriser visat att även en privat 
sparare omfattad av konsumentskyddet inte alla gånger går säker. Redan på 1990-talet infördes ett 
insättningsgarantisystem som skulle skydda både konsumenter och marknaden för konsekvenserna av 
eventuella konkurser i banker och kreditinstitut. Detta förstärktes i samband med den finansiella 
krisen 2007–2008 då det tidigare skyddet ansågs vara otillräckligt (SOU, 2009:41)  
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marknads/systemrisken33 vilket är ett begrepp som representerar den allmänna 
sannolikheten för framgång eller misslyckande vid en investering på börsen 
som helhet. Varje marknad har en generell risk i att en investering blir ett 
misslyckande och denna risk är något investeraren exponeras för oavsett 
företag. Detta innefattar bland annat sannolikheten för att det sker något som 
inte direkt kan knytas till det specifika företaget men får konsekvenser för 
detta och denna risk går inte att diversifiera sig bort ifrån. Det kan exempelvis 
röra sig om att det infaller en global lågkonjunktur med minskad konsumtion, 
att en särskild bransch hamnar i en svacka på grund av innovationer som 
ersätter nyttan av äldre produkter, eller att det snabbt sker stora förändringar i 
ett lands växelkurs som gör att exporterande företag med inhemsk produktion 
drabbas hårt utan att kunna göra något åt detta. Detta är en grundläggande del i 
det beslut en investerare måste ha i åtanke då denne väljer i vilken 
placeringsform en investering skall ske. När det handlar om mer specifika 
beslut kring alternativ till sparande på bankkonto ökar betydelsen av den mer 
sofistikerade investerarens roll eftersom valet i större utsträckning kommer att 
handla om kunskap (Brealey, Myers, & Allen, 2014; Chandra, 2012; Kevin, 
2008). 

 

När det gäller aktieinvesteringar kommer investeraren, oavsett om denna är 
professionell eller inte, behöva göra flera olika överväganden. Till att börja 
med har även den privata investeraren i dag tillgång till en mer omfångsrik 
marknad, där nya handelssätt och globaliseringen medfört möjlighet att handla 
på en mängd olika börser och börslistor. Tidigare var valet av olika börser 
främst förunnat den professionella investeraren och de mindre aktieägarna var 
främst hänvisade till handel på den nationella marknaden. Numera ingår dock 
flera länders börser i det basutbud för aktiehandel som de flesta svenska 
nätmäklare och banker erbjuder. Genom enkla steg går det dessutom att utöka 
denna möjlighet även i den vanliga depån och tillgången till en rad andra 
börser världen över blir möjlig. En investerare har alltså chansen att välja 
marknader världen över och möter där en rad olika valmöjligheter. Även här 
blir risktagandet en faktor som ofta lyfts fram som avgörande för besluten om 
att våga investera i en marknad utanför den nationella (se Kho, Stulz, & 
Warnock, 2009; Statman, 1999). 

                                                        
33 Detta är begrepp som används i finansiell ekonomi för att diskutera portföljval. Främst är det kopplat 

till den klassiska modellen Capital Asset Pricing Model (CAPM) som initialt utvecklades av Sharpe 
(1964) och Lintner (1965) med grund i Markowitz’ (1952) portföljvalsteori och utvecklingar av 
denna. I likhet med utgångspunkten i det agentteoretiska perspektivet bygger denna modell på en 
förenkling av verkligheten med starka bakomliggande grundantaganden. Detta har troligen varit en 
anledning till att den fått stort genomslag men också för att den genom åren kritiserats hårt (se Fama 
& French, 2003). Just resonemanget kring risk utifrån CAPM modellen är något som återfinns i 
Jensen och Meckling (1976) där de väver in detta i diskussionen kring principal och agent. Risk blir 
då en aspekt som får stort utrymme för att beskriva förutsättningar som präglar denna sorts relation.  
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Går man sedan vidare till börslistorna så finns det på nationell nivå vanligtvis 
en uppdelning utifrån storlek på börsvärdet. De olika listorna kan på flera sätt 
vara avgörande för ett investeringsbeslut. Exempelvis är oftast omsättningen 
av aktier med en större möjlighet till snabba avslut högre i de stora företagen 
jämfört med de små där aktieinvesteraren riskerar en inlåsningseffekt 
(Amihud, Mendelson, & Pedersen, 2006; Bernstein, 1987).34 Large Cap på 
Nasdaq OMX Nordic kan därför upplevas som mindre riskfylld att investera i 
än Mid Cap och Small Cap. Dessa kan dock anses säkrare i förhållande till 
First North som är en handelsplats för mindre tillväxtföretag i Norden.  

 

Det mest väsentliga vid beslut om aktiehandel brukar dock handla om i vilket 
företag investeringen skall ske. Här finns en rad olika val som på flera sätt kan 
avgöra investerarens beslut. Ofta talas om investeringsstrategier hos 
investerare där saker som bransch, företagsstorlek, om företaget är ett 
gammalt etablerat börsföretag eller klassas som ett tillväxtföretag, är exempel 
på aspekter som kan ligga till grund såväl för beslutet att köpa aktier i både ett 
enskilt företag som för hur en aktieportfölj ska diversifieras. Det kan även vara 
direkt avgörande hur investeraren ser på den information denne har om det 
enskilda företaget, vilket brukar diskuteras i termer av företagsspecifik risk35 
vilket också innefattar informationsrisken. Informationsrisken bygger på 
sannolikheten att den finansiella informationen som investeraren använder 
som beslutsunderlag är ofullständig eller felaktig och handlar alltså om det 
specifika företaget. Risken att informationen är ofullständig eller felaktig 
medför att investerarens möjlighet att optimera sina affärer minskar (Brealey 
et al., 2014; Chandra, 2012; Kevin, 2008).36  

 

                                                        
34Amihud et al. (2006) och Bernstein (1987) är två exempel där det ges en mer övergripande bild av 

detta men samtidigt framgår det i båda dessa referenser att likviditeten i aktiehandel kan diskuteras 
utifrån olika ingångar. Det finns en mängd forskning som fokuserar på likviditetsriskpremie där 
likviditeten ses som en möjlighet snarare än ett problem för handeln. Sambandet mellan 
aktiehandelslikviditet och risk blir dock tydligt (se Lee, 2011; Pástor & Stambaugh, 2003). Detta ska 
dock inte förväxlas med företagets likviditet i balansräkningen som också är något som diskuteras när 
det gäller begreppet likviditet och dess betydelse för investerares beslut. 

35 Även detta begrepp är främst förknippat med diskussionen inom finansiell ekonomi rörande risk i 
aktiehandel och betydelsen av portföljval. Det är liksom marknadsrisken en central komponent i 
CAPM (se tidigare fotnot). 

36 Eftersom denna sorts risk främst knyts till ett enskilt investeringsbeslutet skulle man kunna 
argumentera för att denna risk går att diversifierar bort genom en spridning av aktierna i olika bolag. 
En diversifieringsstrategi är dock precis som investeringen i den enskilda aktien baserad på 
information vilket medför att informationsrisken återfinns även i diversifieringsbeslut. Ofullständig 
och felaktig information kan således leda till felaktiga diversifieringsbeslut. Informationsrisken går 
följaktligen rent logiskt inte att helt komma ifrån genom diversifiering (Fama & French, 2003). 
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Detta sätt att resonera kring risk och aktieinvesteringar kan kopplas till det 
agentteoretiska perspektivet rent generellt, men också till hur revisionen 
betydelse roll och funktion framställs. Som nämnts har exempelvis Jensen och 
Meckling (1976) som var central för Watts och Zimmermans resonemang en 
utgångspunkt i att beskriva det agentteoretiska perspektivet med grund i risk 
som utgår ifrån investeringsbeslut som det förklaras inom den finansiella 
ekonomin. Även revisionslitteraturen lyfter fram risk då revisionen betraktas 
utifrån detta perspektiv. Exempelvis då revisorns roll förklaras i relationen 
mellan investerare och företagets ledning eller då revisorn och investeraren 
placeras som agent och principal utifrån samma teoretiska perspektiv. Alla de 
klassiska problemen, som de framställs på detta sätt, kopplas till risk och 
framförallt kopplas revisorn till informationsrisken (se figur 1) då det 
förutsätts att revisorn genom sin granskning medför mindre risk för felaktig 
eller missvisande information från företaget (se exv. DeJong & Smith, 1984; 
Eilifsen et al., 2006).  

 

De olika formerna av förtroende kan på samma sätt som det går att applicera 
på en förklaring kring aktieinvesteringar vara relevanta att applicera på en 
förklaring av revisionens betydelse och funktion. En förklaring till revisionens 
betydelse och funktion skulle exempelvis kunna förklaras i ett specifikt 
förtroende grundat i att investeraren beaktar vad som står i revisionsrapporten 
och att detta har en direkt betydelse för det enskilda investeringsbeslutet. På 
samma sätt skulle investeraren exempelvis kunna påverkas av att revisionen är 
utförd av en specifik revisionsbyrå eller till och med att den specifika revisorn 
påverkar beslutet på ett sätt som gör att just detta kommer att ha en direkt 
avgörande roll för ett beslut att investera eller inte. Men samtidigt skulle alltså 
revisionen enbart kunna förklaras ha en betydelse i form av ett generellt 
förtroende som inte är grundat i något så konkret. Exempelvis skulle 
revisionen om den blivit så pass institutionaliserad att mottagarna inte har 
någon reell uppfattning om dess egentliga innebörd ändå kunna bidra med 
betydelse för beslutet men då i form av en bakgrundskuliss i individens 
medvetande.  

 

Vad ovanstående visar är visserligen en beskrivning av aktieinvesteringar som 
i de flesta fall skulle förknippas med det klassiska agentteoretiska 
resonemanget. Men utifrån Verstegen Ryan och Buchholtz’ (2001) modell 
visas hur förtroendeaspekten är rimligt att integrera. Den ger en grund för att 
gå vidare och här ovan har framförallt form av förtroende preciserats men 
dessutom har förtroende för olika objekt inom investeringsprocessen lyfts 
fram. Det visar att investeraren på aktiemarknaden konfronteras med beslut på 
flera olika nivåer och det centrala objektet för valen och bedömningarna 
skiljer sig åt. Det kan vara alltifrån kapitalmarknaden som helhet till 



 63 

 

aktiebörsen, kategorier av företag och/eller det enskilda företaget, och alla val 
kan förklaras utifrån att det rör sig om ett övervägande och en risk. Om man 
alltså ser denna vidare beskrivning av beslutsprocessen, jämfört med 
Verstegen Ryan och Buchholtz modell, framgår att förtroendets betydelse och 
formen av förtroende inbegriper flera dimensioner och att det finns utrymme 
för att diskutera vad som i realiteten är själva grunden för förtroendet och 
objektet som är föremål för förtroendet närmare.  

2.4 Grunden till förtroende 
Ovan belystes de två övergripande formerna av förtroende som förklarar 
förtroendets betydelse och roll i investeringsbeslutsprocessen. Det visade 
också att det går att se denna process något vidare än hur det framställs i 
Verstegen Ryan och Buchholtz’ (2001) artikel. En investerare ställs inför en 
mängd olika val, vilket kan förklaras utifrån modellens uppbyggnad. 
Emellertid går de inte närmare in på detta utan väljer istället att primärt 
fokusera på företagsledningens betydelse. Det vidare perspektivet visar dock 
att beslutet kan avgöras av val kopplade till andra aspekter (objektet i fokus 
för förtroendet) än just företagsledningen. En del i Verstegen Ryan och 
Buchholtz’ modell handlar om investerarens generella förtroende för 
aktiemarknaden vilket närmast kan liknas vid det som annan litteratur 
benämner systemförtroende. Som framgick i avsnitt 2.2 beskrevs detta som en 
övergripande och mer allmän uppfattning hos individen om att marknaden är 
funktionellt och effektivt. Det skall nämnas att Verstegen Ryan och Buchholtz 
dock nämner att marknadens funktion handlar om dess mekanismer, det vill 
säga sådant som direkt kommer att avgöra hur väl marknaden fungerar, utan 
att gå närmare in på detta. Om man ser detta som centralt är det rimligt att 
belysa på vilka grunder förtroendet för ett system vilar på och vilken betydelse 
ett systems struktur och organisering får för förtroendet.37 

 

Enligt Luhmann (2005) kan förtroendets betydelse i ett system förklaras med 
att det tonar ner upplevelsen av att systemet är för komplext för att man skall 
våga agera inom det. Genom att ha ett grundläggande förtroende för systemet 
behöver inte varje enstaka detalj av detta övervägas för att man skall kunna 
acceptera eventuella risker. Men precis som Verstegen Ryan och Buchholtz 
(2001) hävdar när det gäller förtroende för aktiemarknaden och att förtroendet 

                                                        
37 Detta är något som delar av förtroendelitteraturen tar upp och fokuserar på. Framförallt har det lyfts 

fram i en rad bidrag med utgångspunkt i systemteori och institutionell teori (ex. Blau, 1986; 
Granovetter, 1985; Luhmann, 1979; Zucker, 1986). Grundläggande är att de system vi möter i 
samhället kan definieras utifrån hur de är organiserade där aktörer, organisationer, institutioner och 
formella regler hamnar i fokus. En central del är även vilka socialt vedertagna spelregler som finns, 
det vill säga vilken institutionalisering som finns och hur denna uppstår (Zucker, 1983). 
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för dess mekanismer kan vara avgörande för detta, betonar Luhmann att 
systemförtroende ofta kan härledas till delar som definierar systemet. En 
specifik del av systemet kan vara mycket avgörande för att skapa en generell 
uppfattning om ett systems funktionalitet och effektivitet och därmed vara 
viktig för att förstå på vilka grunder systemförtroende vilar (Luhmann, 1979, 
2005). 

 

Luhmann (1979) lyfter speciellt fram hur avgörande ett systems 
kontrollfunktioner och/eller skyddsnät och de aktörer (organisationer) som är 
knutna till dessa kan vara för förtroendet hos de som interagerar mot och inom 
systemet. Det är oftast dessa aspekter som förknippas med systemets 
funktionalitet och det blir då mer specifikt denna funktionalitet som ligger till 
grund för uppfattningen om systemet. Upplevs det som att den kontroll och det 
skydd dessa delar bidrar med leder till en känsla av mindre risk och ökad 
trygghet, kan detta vara avgörande för hur hela systemet upplevs och bli 
grundläggande för förtroende för systemet. Anses däremot 
kontrollfunktioner/skyddsnät inte vara tillräckliga eller ur stånd att fylla sin 
funktion, kan detta istället leda till att det inte kommer att finnas förtroende för 
systemet, eller att det existerar ett misstroende. En del som representerar 
systemet kan alltså på detta sätt få en mycket direkt betydelse för 
systemförtroendet. Kunskapen om och synen på systemets ingående delar 
kommer att representera uppfattningen om systemets funktionalitet och 
tillförlitlighet, vilket kan vara avgörande för om det finns förtroende för 
systemet. Kopplat till diskussionen om det monetära systemet skulle detta 
kunna exemplifieras med hur förtroendet för systemet kan grunda sig i 
uppfattningen om hur de organisationer som ansvarar för penningpolitiken i 
ett land sköter sitt jobb och vilka regulativa ramar som är utgångspunkten för 
detta. Det är alltså flera delar som skapar systemförtroende där de aktörer som 
organiserar systemet är en viktig del. Organiseringen och relationen mellan 
olika aktörer kommer att spegla huruvida ett system kan karaktäriseras som ett 
system byggt på förtroende (Luhmann, 1979, 2005). Det finns följaktligen en 
grund för att anta att aspekter som hamnar i fokus när det gäller utvecklingen 
av det system revisionen utgör, där flera aktörer driver utvecklingen och där 
det sker en organisering genom olika sätt att definiera handlingsutrymme men 
också att ge mandat, kan vara centrala i ett förtroendeperspektiv. Inom 
förtroendelitteraturen finns en rad exempel på hur dessa aspekter blir en grund 
för analys och ger en bas för en teoretisk utgångspunkt kring aspekten grunden 
till förtroende. 
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2.4.1 Förtroende grundat i systemets organisering 
Zucker (1986) har analyserat den historiska utvecklingen i det amerikanska 
samhället och hur dess förtroendesystem växte fram. Hon tolkade att den 
organisering grundat i formella regler38 och inslag av professionella 
aktörsgrupper som säkerställde kontroll och övervakning bidrog till att 
människor vågade agera mot/inom komplexa/anonyma samhällssystem 
eftersom det uppstod ett generellt förtroende för systemet. Samhället gick i 
takt med utvecklingen mot en större komplexitet och människor blev beroende 
av att förlita sig på systemen snarare än på personliga relationer i vardagen. 
Zucker liksom flera andra uttrycker att samhällsutvecklingen under 1900-talet 
representerar en övergång från betydelsen av personligt förtroende till en allt 
större betydelse av förtroende för institutioner och samhällsviktiga aktörer 
(Fukuyama, 1995; Giddens, 1984, 1990; Granovetter, 1985; Lewis & Weigert, 
1985; Luhmann, 1979, 2005; Misztal, 1996; Sztompka, 1999). Enligt Zucker 
blev regler och inslag av professionella aktörsgrupper ett sätt för staten att 
överbrygga misstänksamhet och misstroende i den samhällsutveckling som 
skedde. Dessa blev en garant för systemens funktionalitet och kunde därmed 
ingjuta förtroende hos allmänheten. Relationen stat och professioner blev 
central i det förtroendesystem som utvecklades och regleringar en avgörande 
aspekt för att inrama och definiera både denna relation såväl som systemet i 
sig. Enligt Zucker var statens roll som lagstiftare och de regleringar som 
instiftades för att organisera samhället fundamentet för att skapa 
förutsägbarhet i de komplexa och anonyma sammanhang som det amerikanska 
samhället präglades av. Detta underbyggde ett förtroende som fick människor 
att våga agera utanför den personliga kretsen. Individens omgivning och 
relationer formaliserades. 

 

När det gäller organisering har det inom förtroendelitteraturen kanske enklaste 
exemplet för att beskriva hur betydelsen av förtroendet för individen 
marginaliseras då formalisering integreras alltmer varit kontrakt och 
kontraktering. Framförallt belyser detta hur en relation som i grunden bygger 
på misstroende och misstänksamhet kan fungera genom att skapa förtroende 
med hjälp av formalisering. Med utgångspunkt i uppfattningen att behovet av 
kontrakt mellan två parter är ett bevis för att människor inte litar på varandra 
(det räcker inte med ett handslag), det vill säga att det finns ett misstroende 
                                                        
38 Zucker talar både om de formella och informella reglerna som ligger till grund för samhällets 

funktioner. Inom institutionell teori brukar man skilja på formella institutionerna (exv. lagar och 
förordningar), som är de officiella reglerna, och informella institutioner (exv. traditioner, sedvänjor, 
uppförandekoder) som är de inofficiella reglerna. De senare grundar sig mer på historisk praxis, det 
vill säga de behöver inte vara nedskrivna för att vara centrala i relationen mellan människor och för 
hur människan agerar (för en närmare beskrivning av detta se Misztal, 2001; North, 1991). I den 
utveckling som skedde i det amerikanska samhället var dock enligt Zucker de formella reglerna 
initialt mer styrande för att grunda förtroendet i samhället. 
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som på ett eller annat sätt måste överbryggas, blir kontrakteringen ett sätt att 
förvissa sig om att relationsparten gör som det är skrivet i kontraktet. Det blir i 
princip ett sätt att disciplinera en motpart med stöd i att det bakom kontraktet 
finns en möjlighet till stämning och skadestånd som har stöd i lagstiftning. Här 
finns alltså i grunden en utgångspunkt att andra inte går att lita på men att 
denna misstro kan överbryggas genom att man formaliserar relationen.39 En 
förutsättning, enligt litteraturen som lyfter fram förtroendets roll utifrån denna 
utgångspunkt, är att det finns förtroende för en bakomliggande reglering och 
framförallt det sätt denna bidrar till att göra motpartens agerande förutsägbart 
(i princip kan förtroendet lika gärna vara inriktat mot rättssystemet som det 
enskilda kontraktet) (se Beale & Dugdale, 1975; Das & Teng, 1998). 

 

För att fortsätta denna tanke så kan det även i relationer där motparterna i 
grunden har förtroende för varandra ofta förekomma att man alltid skriver 
kontrakt, vilket blir en alternativ förklaring. Det kan då handla om att man kan 
vilja skapa en gemensam grund att stå på genom att komma överens om 
riktlinjer och mål. Detta kan även bygga på mer allmänna grunder än 
misstroende för en specifik motpart, det vill säga den specifika relationen blir 
sekundär. Snarare är det den grundtrygghet som det innebär att det är gängse 
praxis att ”alltid” skriva kontrakt som ingjuter förtroende (kontrakteringen har 
blivit en institutionaliserad del av sammanhanget). Genom självklarheten i att 
skriva kontrakt, traditionella förfaranden av kontraktering och standardiserade 
kontrakt, blir denna formalisering den bakgrundkuliss en aktör behöver för att 
känna förtroende (Camen, Gottfridsson, & Rundh, 2011; Klein Woolthuis, 
Hillebrand, & Nooteboom, 2005; Lane & Bachmann, 1996; Lyons & Mehta, 
1997; Malhotra & Murnighan, 2002; Neu, 1991; Zucker, 1986). Även då kan 
formella regleringar, såsom de som återfinns i lagstiftningen, komma att spela 
en roll, om dessa stipulerar förutsättningarna för kontraktsuppgörelser (se 
Arrighetti, Bachmann, & Deakin, 1997; Deakin, Lane, & Wilkinson, 1997; 
Lane & Bachmann, 1996, 2000; Zucker, 1986). 

 

Även när det gäller regleringar (framförallt lagstiftning) är en vanlig 
utgångpunkt att detta endast handlar om att definiera handlingsutrymme med 
grund i att andra människor inte går att lita på och att till och med 
regleringarna bidrar till att institutionalisera misstroende. Flera har dock 
påpekat att detta antagande inte fullt ut förklarar regleringarnas betydelse och 
att förtroende är ett begrepp som bör finnas med i en förklaring (se Hall, 2002; 
Sitkin & Roth, 1993). Formaliseringen genom regleringar såsom lagar har en 
organiserande funktion som kan tolkas vara mer allmänt orienterad jämfört 
med det enskilda kontraktet eftersom dessa riktar sig mot ett bredare 

                                                        
39 Notera likheterna med synen på betydelsen av regleringar inom det agentteoretiska perspektivet.  
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sammanhang än den enskilda kontraktssituationen. Lagarna ger ramarna för 
hela samhället (se Gillespie & Hurley, 2006; Luhmann, 2005; McKnight et al., 
1998; Shapiro, 1987). Dock kan det, precis som när det gäller kontrakt, även 
finnas utrymme för att olika regleringsformer får mer specifik betydelse 
beroende på inriktning och form.40 Dessutom kan den aktör som driver och 
beslutar om regleringen vara avgörande för regleringens betydelse och 
funktion. Förtroendet för regleraren kan bidra till och vara avgörande för det 
förtroende som regleringen skapar och mer direkt påverka förtroendet för 
själva regleringen (Bratspies, 2009; Colombo, 2009, 2010). 

 

Som nämndes ovan var det förutom formella regler även betydelsefullt att 
olika professionella aktörsgrupper fick en allt tydligare roll i samhället för att 
ett förtroendesystem skulle utvecklas såsom delar av förtroendelitteraturen 
beskriver utvecklingen och förtroende. Ofta kopplas regler och professionella 
aktörsgrupper ihop. När det gäller betydelsen av olika professionella aktörer 
inom systemet är detta ofta direkt hänfört till funktionaliteten hos det regel- 
och sanktionssystem som finns. Professionella aktörsgrupper får enligt 
litteraturen också ofta en mycket direkt betydelse för den som möter systemet 
då de blir representanter för systemets funktionalitet genom att understödja 
regleringarna. I denna roll blir den professionella identiteten central eftersom 
detta ligger till grund för de förväntningar som omgivningen har på aktören (di 
Luzio, 2006; Evetts, 2006; Lewis & Weigert, 1985; Luhmann, 1979, 2005; 
Zucker, 1986). 

 

Parsons tidiga studier kring olika professioners roll och betydelse i samhället 
har varit vägledande för att förklara detta. Han hävdar, med stöd av den 
utveckling som tilldrog sig under början och mitten av 1900-talet, att 
samhället mer och mer kommit att präglas av professioner som ses som 
allmänhetens tjänare. Flera professioner i samhället hade blivit en så pass 
självklar del av de olika samhällsfunktionerna att de rent allmänt sågs som 
representanter för olika samhällssystem. Enligt Parsons var detta mycket 
centralt för att skapa förtroende och en allmän känsla av trygghet hos 
allmänheten. Vad den professionella aktören gjorde i varje situation var inte 
det centrala utan det handlade mer om den roll deras professionella identitet 
representerade (se Parsons, 1939, 1951; 1969). Precis som Zucker (1986) 
påvisar Parsons statens roll för att ge legitimitet åt professioner i samhället och 
att underbygga deras roll som garanter för samhällssystemens funktionalitet. 
Genom att lagstifta om kontroll och övervakning skapas en marknad för olika 

                                                        
40 Det finns en rad studier som studerar lagstiftningens roll i affärsrelationer och där lagstiftningens roll 

för att skapa förutsägbarhet, minskad risk, ökad trygghet och därmed förtroende, poängteras (se 
Arrighetti et al., 1997; Deakin et al., 1997; Lane & Bachmann, 1996; Lane & Bachmann, 2000). 
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professioner. Det är uppenbart att detta är en infallsvinkel kring systemets 
organisering som mycket väl skulle kunna knytas an till den roll och ställning 
revisorsprofessionen har.  

 

Utifrån detta skulle man kunna säga att sett övergripande har lagar och regler 
följaktligen två möjliga funktioner för att ingjuta förtroende. Dels kan de ställa 
krav genom att stipulera tydliga ramar för vad som är tillåtet och inte. Detta 
förstärks genom att de pekar på de sanktionsåtgärder som väntar om dessa 
ramar inte accepteras. Dels kan de ge mandat åt exempelvis professioner, som 
genom lagar och regler får en unik legitimitet och därmed tilldelas en marknad 
där de förväntas fungera som garanter för ett systems funktionalitet. En 
reflektion kring detta är att ett oinskränkt agentteoretiskt perspektiv för att 
förklara professioners (såsom revisorsprofessionen) roll inom ett system med 
grundantaganden om ständig närvaro av risk för exempelvis opportunism och 
moralisk risk (moral hazard), blir svårt att fullt ut acceptera beaktat detta. 

 

2.4.2 Förtroende för den professionella aktören 
Förtroendet för de professionella aktörsgrupper som verkar i samhället har 
enligt förtroendelitteraturen således en avgörande betydelse för att människor 
skall våga agera i komplexa och anonyma system. Med denna förväntan kan 
staten befästa en professions position genom att medelst lagstiftning ge 
ensamrätt att utföra vissa samhällsfunktioner. Zucker (1986) hävdar dock att 
när det gäller förtroendet för den professionella aktören går det inte 
automatiskt att förutsätta att aktören bidrar till att skapa förtroende utanför det 
sammanhang som dess roll och identitet är kopplad till. Det nämndes ovan att 
professioner ofta ses som representanter för en specifik samhällsfunktion och 
att det är i denna roll som förtroendet har sin grund. En läkare har exempelvis 
en stor betydelse för hur sjukvården rent allmänt uppfattas (en representant för 
sjukvården som helhet) men har troligen ingen betydelse när det gäller 
förtroendet för rättsväsendet. Där är det istället andra professionella grupper 
som kan ses som de primära representanterna, exempel domare och poliser 
(sjukvården och rättsväsendet är två områden som ofta används för att 
exemplifiera institutionernas roll i samhället då de allmänt ses som två 
centrala och fundamentala samhällsfunktioner). I dessa fall blir 
förväntningarna på representanten, som har sin grund i förväntningar som kan 
härledas rollen som professionell, avgörande. En läkare förväntas kunna ta 
hand om och hjälpa sjuka och en domare eller en polis förväntas skydda 
samhället mot brottslighet (se Barber, 1983). 
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Det finns dock mer ingående förklaringar om vilka grunder förtroendet för den 
professionella aktören vilar på. Med utgångspunkt i ett 
aktieinvesterarperspektiv kan Currall och Epsteins (2003) studie ses som en 
utveckling av Verstegen Ryan och Buchholtz’ (2001) resonemang om 
förhållandet mellan förtroende och risk vid beslut om investeringar i 
aktiebolag.41 Liksom Verstegen Ryan och Buchholtz diskuterar Currall och 
Epstein den risk det innebär att överlåta ett ansvar på en annan part eller aktör. 
De hävdar att en aktieinvesterare som satsar sina pengar i ett bolag alltid 
kommer att vara utsatt för risken att olika aktörer som representerar 
aktiemarknadssystemets funktioner agerar på ett sätt som missgynnar 
investeraren. Att investeraren trots denna risk känner förtroende för en aktör 
som denne är beroende av vid placeringar i aktier, blir därför avgörande för 
investerarens beslut att investera. Som exempel nämner de förhållandet mellan 
en aktieinvesterare och aktiemäklare där den senares råd kan vara avgörande 
för en investering. Det finns alltid åtminstone en liten medvetenhet om att en 
aktie utvecklas negativt eller att förväntad avkastning inte infrias. Med 
mäklarens expertkunskap som grund för investeringsbeslutet kan denna oro 
övervinnas. Man kan uttrycka detta som att rädslan för risken att förlora 
pengar kan överbryggas av förtroendet för aktiemäklaren. Även om 
investerarens allmänna uppfattning om risk alltid kommer att vara 
betydelsefull för beslut, kan förtroendet för mäklaren avgöra vilket beslutet 
blir i slutändan. Enligt Currall och Epstein baseras förtroende för en 
aktiemäklare i de förväntningar som förknippas med dennes roll, tidigare 
erfarenhet samt investerarens sociala omgivning. När det gäller förväntningar 
kopplade till rollen lyfter de fram tre olika kategorier av förväntningar: 1) att 
aktiemäklaren alltid arbetar utifrån hög moral och etik, 2) har rätt kompetens 
för sitt uppdrag, och slutligen 3) har drivkraft och är motiverad för att 
tillgodose investerarens intresse. Dessa förväntningar kommer dessutom att 
avgöras av tidigare erfarenhet. Har exempelvis en investering som gjorts på en 
aktiemäklares inrådan blivit lyckad, skapar detta en stabilare grund för 
förtroendet och en bekräftelse på att förväntningarna på mäklaren som expert 
är rimliga. Detta kan såväl röra sig om beslut att köpa som att sälja en aktie. 

 

Detta följer i stora drag de mer generella förklaringarna om förtroende för den 
professionella aktören inom systemet som återfinns inom 
förtroendelitteraturen. Barber (1983), som ofta refereras inom 
förtroendelitteraturen när det gäller att förklara grunden till förtroende för 
professionella aktörer, uttrycker liksom Curral och Epstein (2003) att det 

                                                        
41Curral och Epsteins (2003) analyserar i sin studie hur Enron-koncernen kunde upprätthålla sin 

position som ett attraktivt företag på aktiemarknaden trots stora brister och flera oegentligheter. De 
exemplifierar hur företaget skapade förtroende genom nära relationer till olika aktörsgrupper som i 
sin tur var centrala för att förmedla förtroendet ut till marknaden. 
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handlar om förväntningar. Även Barber framhåller tre kategorier av 
förväntningar för att analysera förtroende för olika professioner i samhället, 
men han går till skillnad från Currall och Epstein närmare in på innebörden av 
kategorierna. Enligt Barber grundar sig förtroendet för den professionella 
aktören på: 

 

-Expectation of the persistence and fulfilment of the natural and 
the moral social order. 
-Expectation of technically competent role performance from 
those involved with us in social relationship and system. 
-Expectation that partners in interaction will carry out their 
fiduciary obligations and responsibilities, that is, their duties in 
certain situations to take place others interests before their own. 
(Barber, 1983 s.9) 

 

Barbers kategorier liknar i stort Currall och Epstein, med undantag för den 
första kategorin. Innebörden av den första kategorin av förväntningar har sin 
grund i att en individ känner förtroende för att vissa självklarheter går att 
förvänta sig. Enligt Barber kan det exempelvis vara de numera självklara 
förväntningarna om att himlen inte faller ner eller att det inte finns någon 
överhängande risk att mänskligheten kommer att dö ut inom det närmaste. 
Men det kan också vara en förväntan om att människor i grunden kan antas 
vara goda. Det är framförallt det sistnämnda som skapar grund för ett agerande 
i de sociala sammanhang som finns i vardagen. Det handlar om att individen 
kan förlita sig på att det finns en social ordning byggd på moral som gör att 
man inte utnyttjas av andra. Den generella orienteringen i dessa förväntningar 
gör att de liksom en individs mest generella förtroende blir en bakgrundkuliss 
och enligt Barber därför inte har ett direkt band till den specifika roll en 
professionell aktör vanligen förknippas med. Detta gör att dessa förväntningar 
inte heller kommer att vara primära för att analysera förtroende för en 
professionell aktör, även om de har betydelse. Istället blir det de andra två 
kategorierna som mer direkt kan svara på vad som ligger till grund för 
förtroendet eftersom dessa på ett mycket tydligare sätt speglar de 
förväntningar som uppstår och hänger samman med den professionella 
aktörens roll i ett visst sammanhang. Dessa möjliggör enligt Barber inte enbart 
en möjlighet att analysera skillnaden mellan olika professioner utan kan också 
ligga till grund för att närmare analysera förtroendet för en specifik profession. 
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Den andra kategorin beskriver förväntningar på kompetens (matchar Currall 
och Epsteins andra kategori). Detta kan övergripande sägas handla om 
effektivitet, skicklighet och duglighet i ett specifikt sammanhang och i en 
specifik situation. Den tredje kategorin handlar om en förväntan om att en 
interaktion kan ske utan att någon utnyttjar eller lurar dig (matchar både 
Currall och Epsteins första och tredje kategori). Båda dessa kategorier av 
förväntningar knyter an till professioner och professionalism som i grunden är 
begrepp som skapar höga förväntningar om ett kompetent utförande såväl som 
ett agerande i en anda av välvilja, moral och etik, det vill säga ett agerande 
utan primärt fokus på den professionella aktörens egenintresse. Barber skriver 
exempelvis kring detta: 

 

Professionals are supposed to represent the height of 
trustworthiness with respect to technically competent 
performance and fiduciary obligation and responsibility. 
(Barber, 1983 s.131) 

 

När det gäller förväntningar på kompetens är detta relativt uppenbart för de 
flesta att koppla till professionalism eftersom det ofta upplevs så tydligt, 
konkret och är enkelt att förstå, men det finns naturligtvis nyanser även där (se 
Svensson, 2006). För att exemplifiera med beaktande av tidigare exempel, 
läkarens roll för att skapa förtroende för sjukvården, är det som utgångspunkt 
rimligt att anta att våra förväntningar på hur kompetent läkaren är i denna roll 
har en avgörande betydelse för vårt förtroende för denne specifikt. Står vi som 
patienter inför en operation borde vi rent allmänt kunna ha en grundläggande 
tilltro till att kirurgen som ska genomföra operationen också har en 
grundläggande utbildning och framförallt tillräcklig skicklighet att genomföra 
den. Det är rimligt att anta att alla som anställs och jobbar som kirurger inom 
sjukvården har någon form av grundutbildning inom kirurgi och vi känner 
förtroende för att operationen skall gå bra med grund i detta. Men det kan i 
förlängningen också handla om något mer. Det kan röra sig om den 
expertkunskap som kirurgen besitter. Har vi exempelvis problem med ett knä 
kanske inte en öronläkare förväntas kunna genomföra denna operation på ett 
bra sätt, trots att denne har samma grundutbildning som en specialist på 
knäoperationer. Och går man ett steg längre kanske en världsspelare i fotboll 
inte nöjer sig med knäspecialisten på det allmänna sjukhuset utan vänder sig 
till en kirurg inriktad på idrottsrelaterade knäskador. 

 

Förväntningar på kompetens har alltså flera dimensioner. Ofta blir det aspekter 
som direkt kan översättas till kompetens, såsom examensbevis, betyg eller 
certifikat, det vill säga den formella kompetensen. Dessa får representera den 
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professionella aktörens grundläggande kompetensnivå och har en central 
betydelse i förväntningar på kompetens, eftersom dessa är enkla att se, 
uttrycka och kommunicera. Till detta kommer alltså även förväntningar på 
expertkunskap och skicklighet som kan vara ett resultat av den professionella 
aktörens allmänna erfarenhet och kunskap som grundar sig i tidigare praktisk 
utövning. Ofta diskuteras det i termer av know-how, rutinmässig kunskap eller 
erfarenhetsmässig kunskap och kan uttryckas som applicerad kompetens 
(Svensson, 2006). 

 

Den tredje kategorin av förväntningar handlar i grunden om förväntan om att 
det finns en vilja och strävan efter att uppfylla de åtaganden och det ansvar 
som tillskrivs den professionella aktören i den roll denne har. Detta rör dels 
huruvida den professionella aktören jobbar utifrån en grundläggande omtanke 
om andra och att det inte i första hand är den egna nyttan som styr, dels att det 
finns en vilja hos den professionella aktören att utnyttja sin kompetens i linje 
med detta. Barber (1983) beskriver att denna kategori av förväntningar inte 
har samma konkreta natur som förväntningar på kompetens, eftersom det i 
grunden handlar om interaktionens moraliska dimension. Det rör sig mer om 
viljan och strävan att utföra ett uppdrag än förutsättningarna att göra detta och 
här kommer den professionella identiteten att spela en central roll i den mån 
denna associeras med exempelvis hög moral, integritet och/eller ett etiskt 
förhållningssätt. Detta är något som Di Luzio (2006) hävdar hänger samman 
med professionella ideal som skapar förväntningar om att den professionella 
aktören agerar utifrån en osjälvisk inställning, utan specifika intressen (det vill 
säga objektivt) och utifrån en grundläggande omtanke om andras välfärd. 

 

Barber (1983) betonar att sammanhanget är avgörande. Ett specifikt 
sammanhang kommer att avgöra förväntningarna och på vilka grunder dessa 
förväntningar skapas. Enligt honom är det rimligt att analysera professioner 
utifrån de mer generella kategorierna av förväntningarna, men samtidigt är det 
då viktigt att definiera sammanhanget. Det är nämligen högst rimligt att anta 
att förväntningar på kompetens och välvilja om andra skiljer sig åt när det 
gäller exempelvis förtroende för nära vänner, familj, arbetslag, olika 
professioner i samhället eller för människor i samhället rent allmänt. 

 

Although both kinds of trust are required in some measure in all 
situations, they are needed in different mixtures in different 
personal, organizational and institutional settings. (Barber, 1983 
s.165) 
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Som exempel nämner han förväntningar inom familjen, där det ter sig rimligt 
att anta att förtroende grundat i förväntningar om att alla i familjen månar om 
varandra, kommer att vara mer centralt och få större betydelse än 
förväntningar på teknisk kompetens. Professionella aktörer kan vid första 
anblick förknippas med kompetens inom ett visst område eftersom det som 
speglar behovet i första hand blir kompetensgapet som finns mellan den 
professionella och klienten (se även di Luzio, 2006). Klienten vill ha och 
behöver den expertkunskap och skicklighet som den professionella har erhållit 
via exempelvis utbildning och praktisk erfarenhet. Men enligt Barber är det 
inte självklart att förväntningar på kompetens är det som i grunden har störst 
betydelse för att skapa förtroende för denna grupp. Det kan lika gärna vara 
tilltron till att professioner står för något som garanterar en professionell 
inställning om att tillgodose klientens intresse (jfr. diskussionen kopplad till 
Parsons om synen på professioner som antas verka för allmänhetens bästa och 
inte företräda något särintresse). Barber hävdar utifrån detta att det går att 
härleda en relevans för empiriska studier som inriktas mot att studera vilka 
förväntningar som ligger till grund för förtroendet för en specifik profession. 
Här finns alltså både en utgångspunkt för att studera revisorsprofessionens 
betydelse i förhållande till andra professioner såväl som på vilka grunder ett 
förtroende för just denna profession vilar.  

2.5 Förtroende – misstroende 
En utgångspunkt för resonemanget att nyansera det klassiska agentteoretiska 
perspektivet här är att detta representerar en förklaring där förtroende inte har 
en given plats. Detta motiveras av att grundantagandena om självintresse och 
opportunism istället tolkas som att utgångspunkten är en ständig närvaro av 
misstroende vilket bland annat går att finna i Ripperger (1998). En ingående 
logik bakom att sätta likhetstecken mellan det agentteoretiska perspektivets 
grundantaganden och begreppet misstro går att finna i McKnight och 
Chervany (2001) som förklarar det med grund i att människosynen inom detta 
perspektiv rimmar med ett sätt att se på människor i linje med McGregors 
teori X. Enligt ”teori X” är utgångspunkten att det inte går att lita på andra 
människor utan förutsättningen är att de både är opportunistiska/oärliga. 
Människor behöver övervakas och kontrolleras för att de skall prestera och hur 
detta organiseras baserar sig på en befäst tanke av misstro mot allt och alla. 42 
                                                        
42 McGregor fokuserade på att teoretisera motivation hos medarbetare. Han la fram teori X och teori Y 

där den förra utgick ifrån att människan i grund och botten ogillar att arbeta, ta ansvar, har låga 
ambitioner och föredrar trygghet framför ovisshet. Detta synsätt innebär att en chef bör införa tydliga 
riktlinjer/normer samt kontroller. Medarbetarna styrs bäst mot organisationens mål genom att det 
finns bestraffningar och sanktioner snarare än belöningar som underliggande motivationskraft. Teori 
Y utgick istället ifrån att människan i grund och botten ser det lika naturligt att arbeta som att äta och 
sova. En medarbetare vill ta ansvar och motiveras av ett givet förtroende där kreativitet och fantasi 
får utrymme. 
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Även om det inte föreligger något fokus på att utreda misstroende närmare än 
att se detta som ett begrepp som sätter ord på det agentteoretiska perspektivets 
förklaring i denna avhandling, blir det ett begrepp som blir en referenspunkt 
för framförallt analysen i de empiriska studierna. Det är därför rimligt att 
belysa dess relation till förtroende vilket också är något som fått utrymme 
inom förtroendelitteraturen eftersom förhållandet mellan misstroende och 
förtroende inte är fullständigt självklart (se McKnight & Chervany, 2001). Det 
finns de som hävdar att misstroende och förtroende är ytterligheterna på 
samma skala (Rotter, 1980) medan andra betonar att man skall se dem som två 
helt separata konstruktioner vilka dock kan ses som varandras motsatser 
(Lewicki, McAllister, & Bies, 1998; Sitkin & Roth, 1993). I den tidigare 
uppfattningen kan det ske en gradering som sträcker sig mellan misstroende 
och förtroende där lågt förtroende ligger nära misstroende. I den senare 
uppfattningen poängteras att lågt förtroende inte skall ses som synonymt med 
misstroende eftersom de automatiskt inte behöver hänga samman. Oavsett 
vilket förhållande mellan förtroende och misstroende man anser mest rimlig 
visar båda sätten att se på förhållandet att en analys av förtroende kan 
underbyggas genom att ställa detta mot misstroende. 

 

Den klara distinktionen mellan förtroende och misstroende går att härleda till 
Deutsch (1960) definition av förtroende som återgetts tidigare (se avsnitt 2.2). 
Som framgick beskrivs hur en beslutssituation handlar om två beslutsval. Det 
ena valet tyder på att det finns förtroende och det andra att det finns 
misstroende. Antingen känner man förtroende eller känner man misstroende 
och ett beslut att våga ta en risk måste bygga på att man har förtroende. Denna 
syn på förhållandet gör det enkelt att analysera huruvida ett beslut bygger på 
förtroende eller misstroende, men samtidigt ger det en begränsad möjlighet för 
analys då det är strikt fokuserat till dessa två val. Luhmann (1979) ger därför 
en vidare förklaring där det framgår att både misstroende och förtroende kan 
underbygga ett beslut sett till att det finns en mängd olika faktorer som i 
realiteten ligger till grund för ett beslut. Detta framgår av de olika delarna som 
upptar detta kapitel. Ett beslut att våga ta en risk måste bygga på förtroende i 
linje med hur Deutsch uttrycker det, men sammanhanget i sig kan präglas av 
misstroende. Misstror du någon kan detta överbryggas med ett förtroende för 
exempelvis en lag eller någon annan reglering. Du kan på samma sätt misstro 
en enskild individ samtidigt som du har förtroende för den profession denna 
ingår i och vise versa. Att analysera förtroende genom att också belysa 
misstroende i relation till detta kan följaktligen bidra till förståelse av ett 
sammanhang. 



 75 

 

2.6 Slutsatser 
I detta kapitel har jag med hänsyn till logiken som underbyggt det 
agentteoretiska perspektivet på revision formulerat en teoriram. Med början i 
Verstegen Ryans och Buchholtz’ (2001) modell för aktieinvesteringsbeslut 
introducerades förtroende som en del av en förklaring i ett sammanhang som 
liknar det agentteoretiska perspektivets logik för behovet av revision. 
Resonemanget kring modellen, tillsammans med Ripperger (1998) och 
Shapiros (1987) resonemang, visar hur förtroende kan integreras som en del 
av förklaringen, både med fokus på investeraren enskilt, såväl som hur det kan 
vara en del i att förklara marknaden/systemet. Jag ser detta som ett exempel 
som bekräftar tanken om att förtroende både kan bidra till att förklara 
revisionen som det görs i den enkla principal – agent modellen såväl som då 
fokus hamnar på dess roll som mekanism inom marknaden och dess 
organisering. Redan i Verstegen Ryan och Buchholtz’ resonemang kunde jag 
härleda tre centrala aspekter som tillsammans utgjorde huvuddragen för 
inriktningen på den mer ingående inramningen: form av förtroende, grunden 
till förtroende och objektet som är föremål för förtroendet. Jag återger först här 
övergripande vad som lyfts fram som mest centralt kring dessa områden för att 
slutligen kommentera hur detta blir en central del för de kommande två stegen. 

 

I Verstegen Ryans och Buchholtz’ (2001) resonemang kring 
aktieinvesteringsbeslut lyfts fram hur beslutsprocessen innefattar två former 
av förtroende, det generella förtroendet och det förtroende som är direkt 
förknippat med den specifika investeringssituationen. Med stöd i 
förtroendelitteraturen utvecklades detta resonemang och flera olika aspekter 
kring form av förtroende adderades. Varje individ har en så kallad 
grundläggande nivå av generellt förtroende för andra människor och för 
samhället och de sociala institutioner som individen möter i vardagen. Detta 
förtroende varierar mellan individer och kan vara relaterat till individens 
demografiska och/eller socioekonomiska tillhörighet. Denna form av 
förtroende blir en allmän bakgrundskuliss i individens medvetande och en 
faktor som påverkar hur individen möter situationer som präglas av 
risktagande. Enligt litteraturen är denna form av generellt förtroendet en 
central faktor som blir avgörande för hur individen initialt kommer att se på 
exempelvis aktiemarknaden och dess organisering. Enligt logiken i Verstegen 
Ryans och Buchholtz’ resonemang kommer en investerares generella 
förtroende att vara själva utgångspunkten för de mer specifika val som sedan 
görs kring en investering. Även om beslutet att investera sina pengar i just 
aktiemarknaden inte direkt handlar om ett situationsspecifikt val, kommer det 
att handla om överväganden mellan olika investeringsalternativ där mer eller 
mindre specifikt förtroende kommer att vara centralt i förlängningen. En 
avgörande del för ett beslut kommer exempelvis att handla om att det finns ett 
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generellt förtroende för aktiemarknaden som helhet, men framförallt hur detta 
generella förtroende står sig mot den risk som upplevs finnas i investeringar 
på aktiemarknaden jämfört med andra placeringsalternativ. Besluten fram till 
en investering kommer sedan att kunna omfatta allt fler olika val. Börser, 
börslistor, storlek på företag och/eller branscher, är aspekter som kan vara 
avgörande. Förtroendet för dessa blir en grund för beslut. När någon väljer ett 
specifikt företag som de ska investera i, spelar en betydande mängd faktorer in 
och det specifikt baserade förtroendet blir alltmer avgörande för investerarens 
beslut. Förtroendet för specifika och konkreta aspekter knutna till 
investeringsbedömningen kommer i förlängningen ha en direkt betydelse för 
beslutet, men detta sker med det generella förtroendet som ingång. Båda 
formerna av förtroende kommer att vara avgörande för individens 
riskbedömning och sedermera för vilka beslut som tas när det gäller 
investering. Hela denna process präglas av ett utgångsläge där både bra och 
dåliga erfarenheter påverkar kommande beslut, genom att det kan ha verkan 
på alla led i processen fram till nästa beslut. Som framgår blir gränsdragningen 
mellan de olika formerna av förtroende inte alltid distinkt utan de kan på olika 
sätt överlappa varandra men i en förklaring blir möjligheten att skilja på dessa 
viktig.  

 
Diskussionen om olika former av förtroendet går direkt in på vilka grunder 
som förtroendet vilar på och att objektet som är föremål för förtroendet också 
blir en central fråga. I Verstegen Ryans och Buchholtz’ (2001) resonemang 
betonas investerarens generella förtroende för aktiemarknaden vilket beskrivs 
som en övergripande och mer allmän uppfattning hos investeraren om att 
marknaden är funktionell och effektiv. De påpekar betydelsen av marknadens 
mekanismer för denna form av förtroende, vilket jag ser som en förklaring 
som direkt matchar hur litteraturen förklarar det så kallade systemförtroendet 
och på vilka grunder förtroendet för samhällssystemen vilar. En utgångspunkt 
för detta resonemang är att systemförtroende till stor del skapas i dess 
organisering vilket främst kommer att förmedlas via hur det är reglerat och de 
aktörer som är knutna till systemets organisering och dess funktion. Reglerna 
kan dels ha en disciplinerande funktion som ger omgivningen en trygghet men 
det kan även skapa en tydlighet i relationer och klargöra vilka grundläggande 
förutsättningar som definierar systemet och hur man agerar inom detta. Enligt 
litteraturen kan regleringarna som definierar systemet få betydelse utifrån att 
de blivit en integrerad del av systemet att den specifika regeln inte är central. 
Men det finns även utrymme för mer direkta betydelser då det kan röra sig om 
att exempelvis en specifik regleringsform eller en specifik reglering blir 
central. En lika viktig del i systemförtroendet kan vara de aktörer som verkar 
inom systemet och har en direkt påverkan på dess funktion. Kopplat till 
regleringarna kan exempelvis den aktör som reglerar vara mycket central och 
förtroendet för denna kan vara avgörande för vilken betydelse regleringen 
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kommer att få. Men framförallt kan professionella aktörsgrupper såsom 
systemcentrala professioner vara centrala för uppfattningen om systemets 
funktionalitet. De kan närmast bli sedda som representanter för det system de 
verkar inom och ses som garanter för funktionaliteten. 

 

Organiseringen och de förtroendeskapande mekanismerna inom systemet kan 
alltså bidra med alltifrån att klargöra mycket specifika förhållande till att mer 
handla om att förmedla en allmän känsla av att systemet är funktionellt, det 
vill säga att närvaron av klara och givna spelregler räcker för att omgivningen 
ska känna förtroende. Ett regelverk kan göra att osäkerhet förbyts mot 
förutsägbarhet. På samma sätt kan närvaron av professionella aktörer bidra till 
att minska omgivningens känsla av osäkerhet. Finns det exempelvis experter 
på övervakning och kontroll blir detta ett potentiellt substitut för individens 
egeninformationsbehov. Som en ytterligare fördjupning kring detta gick jag 
närmare in på förklaringar till förtroendet för den professionella aktören som 
representerar systemet. Enligt litteraturen har detta sin grund i förväntningar 
och det framgår ett antal övergripande kategorier av förväntningar som kan 
ligga till grund för att analysera professioner. Detta exemplifierades med 
Currall och Epsteins (2003) beskrivning av förhållandet mellan 
aktieinvesterare och aktiemäklare som enligt författarna bygger på 
övergripande förväntningar om att: motparten alltid arbetar utifrån hög moral 
och etik, har rätt kompetens för sitt uppdrag och har drivkraft och är motiverad 
för att tillgodose den andres intresse. Möjligheten att analysera förtroendet för 
professionella aktörer/grupper utvecklades med stöd i Barber (1983) som 
lyfter fram framförallt två kategorier förväntningar som är centrala och ger en 
möjlighet att analysera skillnaden mellan olika professioner och särskilt som 
en utgångspunkt för att analysera betydelsen av en specifik profession. Båda 
dessa kategorier av förväntningar knyter an till professioner och 
professionalism som i grunden är begrepp som skapar höga förväntningar om 
ett kompetent utförande såväl som ett agerande i en anda av välvilja, moral 
och etik, det vill säga ett agerande utan primärt fokus på den professionella 
aktörens egenintresse. 

 

Den ena kategorin fokuserar på kompetens vilket innefattar förväntan om 
effektivitet, skicklighet och duglighet. Mest tydliga är de aspekter som direkt 
kan översättas till kompetens, såsom examensbevis, betyg eller certifikat. 
Dessa får representera den professionella aktörens grundläggande 
kompetensnivå och har en central betydelse i förväntningar på kompetens, 
eftersom dessa är enkla att se, uttrycka och kommunicera. Men även 
förväntningar grundade i mindre formella aspekter är av betydelse där det 
finns en tydligare inriktning på expertkunskap och skicklighet. Ofta diskuteras 
det i termer av know-how, rutinmässig kunskap eller erfarenhetsmässig 
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kunskap. Den andra kategorin handlar om en förväntan att det finns en vilja 
och strävan efter att uppfylla de åtaganden och det ansvar som tillskrivs den 
professionella aktören i den roll denne har. Det kan då vara att den 
professionella aktören kommer att arbeta med grund i omtanke om andras 
intresse och att det finns en vilja och förmåga att utföra sitt uppdrag och fylla 
sin roll utifrån den kompetens denne besitter. Detta är professionella ideal som 
skapar förväntningar om att den professionella aktören agerar utifrån en 
osjälvisk inställning, utan specifika intressen (det vill säga objektivt) och 
utifrån en grundläggande omtanke om andras välfärd.  

 

Jag har här utvecklat en teoriram som ger en grund för ett 
förtroendeperspektiv på revisionen genom att integrera tidigare litteratur till en 
referensram anpassad för studier av revision. Detta har skett utifrån ett fokus 
på tre centrala aspekter, 1) form av förtroende, 2) grunden till förtroendet, 3) 
objektet som är föremål för förtroendet, som initialt kunde härledas ifrån 
Verstegen Ryan och Buchholtz’ (2001) resonemang och senare ligga till grund 
för en utvecklad inramning. Tanken är att uppdelningen av fokus i teoriramen 
utifrån dessa aspekter bidrar till en tydlighet och att aspekterna på olika sätt 
kompletterar varandra i en analys och förklaring. Form av förtroende ger 
exempelvis möjlighet till att analysera både grunden till förtroende såväl som 
objektet som är föremål för förtroendet mer precist. Grunden till förtroende 
och objektet som är föremål för förtroendet kan upplevas som samma sak i 
vissa lägen, men som framgår ovan är innebörden olika och de kompletterar 
varandra i en analys av ett sammanhang. Objektet som är föremål för 
förtroendet är en aspekt som förklarar vad ett förtroende är riktat mot eller 
potentiellt kan vara riktat mot. Detta skall ses som att man kan identifiera en 
sändare och en mottagare (inte nödvändigtvis personer) och att detta på så sätt 
ger utrymme för att definiera ett sammanhang. Grunden till förtroendet är en 
aspekt som förklarar vad det är som ingjuter förtroende och blir på det sätt 
underordnat objektet då objektets karaktäristika kan ge svaret. Om exempelvis 
en profession identifieras som ett objekt som är föremål för förtroendet i ett 
sammanhang blir enligt teoriramen de förväntningar som ingjuter förtroende 
det som kan förklara grunden till detta förtroende. Aspekterna skall alltså ses 
som att de kompletterar varandra i en analys och förklaring på ett sätt som 
illustreras i figuren nedan.  
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Än så länge har kopplingen till den lagstadgade revisionen varit relativt 
sparsam då min avsikt är att teoriramen initialt skall utgöra en ingång och 
grund för de empiriska studierna. I och med att det har utvecklats kring ett 
resonemang, som framförallt skall ge en logik till att integrera förtroende 
kopplat till grunden för hur revisionens betydelse och funktion argumenteras 
utifrån ett agentteoretiskt perspektiv, skall det upplevas som rimligt att 
överföra. En central del i argumentationen för avhandlingens relevans handlar 
om extern validitet vilket också förklarar varför den teoretiska precisionen 
överlåts till nästa steg, det vill säga de empiriska studierna, där fokus hamnar 
på att överföra och utveckla denna teoretiska utgångspunkt på revisionen. 
Kapitel 3 och 4 utgör fortsättningen och innebär en integration och utveckling 
av förtroendeperspektivet med utgångspunkt i teoriramen. Även om de tre 
centrala aspekter som utgör övergripande fokus inom teoriramens rand blir 
centrala utgångspunkter för de empiriska studiernas analys, kommer även 
misstroendebegreppet att ha en betydelse där trots att det här fått ett marginellt 
utrymme. Tanken är att utnyttja misstroende som en referenspunkt och ett stöd 
i analysen då det i linje med hur exempelvis Ripperger (1998) framställer det 
kan representera det agentteoretiska perspektivets syn på organisering.  

Objektet som är 
föremål för 
förtroendet 

Grunden 
till 

förtroendet 

Form av förtroende 

Figur 4 Tre centrala aspekter som utgör övergripande fokus inom teoriramens rand 
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3 Revisionens organisering 

Som diskuterades i förra kapitlet kan förtroende kopplas till system t ex 
regleringssystemet och institutioner t ex professioner eller utbildning. I detta 
andra av de tre stegen fokuseras revisionens organisering utifrån dessa 
dimensioner. Teoriramen appliceras i en analys av den utveckling kring 
organiseringen av revisionen som skett. Detta baserar sig på tanken om att 
därigenom matcha det sätt utvecklingen av marknaden och dess organisering 
har använts för att underbygga en teoretisk argumentation kring revisionens 
betydelse och organisering utifrån ett agentteoretiskt perspektiv. Det sker 
genom att återge och analysera delar av utvecklingen av det system av lagar 
och regler som revisionen inramas av samt de aktörer som är centrala i denna 
utveckling. Tidsperioden är från att revisionen blev integrerad i svensk 
bolagslagstiftning till genomslaget av den europeisering som präglat de 
senaste årens utveckling av revisionen. Som framgick i det teoretiska kapitlet 
kommer, form av förtroende, grunden till förtroende och objektet som är 
föremål för förtroendet att vara de övergripande aspekter som fokuseras och 
lyfts fram i den analys som görs. I detta ligger att identifiera vem ger och vem 
får förtroende samt med denna utgångspunkt lyfta in misstroende som en 
referenspunkt i diskussionen. Studien kan närmast ses som en fallstudie där 
det svenska systemet för revision analyseras utifrån de dimensioner av 
förtroende som identifieras i det teoretiska ramverket.  

3.1 Metoddiskussion 
Som framgick tidigare har det agentteoretiska perspektivet förankrats vid den 
tes om separationen mellan ägande och kontroll som befästes av Berle och 
Means (Bricker & Chandar, 1998, 2000). Med denna utgångspunkt har även 
utvecklingen och historien accentuerats, vilket inte minst Watts och 
Zimmerman påvisar då de med utgångspunkt i en historisk studie 
argumenterar för revisionens betydelse och funktion. I deras numera klassiska 
verk Agency problems, auditing, and the theory of the firm: Some evidence 
beskriver de hur revisionen av publika företag i Storbritannien och USA 
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utvecklades från att vara en företagsintern företeelse, oftast gjord av någon 
med anknytning till företagsledningen eller någon av de större aktieägarna, till 
att bli en lagstadgad företeelse som innebar en granskning utförd av en extern 
aktör med specialkunskap för just detta, det vill säga en professionell aktör 
som en del av det ekonomiska systemet. Centralt i denna historiskt grundade 
analys är relationen mellan lagstiftning och framväxten av den professionella 
oberoende revisorn (Watts & Zimmerman, 1983). Watts och Zimmermans 
studie har fått mycket uppmärksamhet och är ett exempel på en ansats med 
grund i en historisk analys. Att lyfta fram historien har varit mycket vanligt 
inom revisionslitteraturen. Framförallt för att introducera och skapa förståelse 
för revisionens existens och funktion rent allmänt (se exv. Eilifsen et al., 2006; 
Porter et al., 2008). Napier (2006) samt Carnegie och Napier (2012) är två 
artiklar där ansatsens genomslag inom redovisningsforskningen 
uppmärksammats och diskuteras. Napier (2006) visar utvecklingen under 30 
år mellan åren 1975 och 2005 genom att kartlägga och analysera artiklar i 
tidskriften Accounting, Organisations and Society. Från att ansatsen varit 
relativt sparsamt förekommande i mitten av 1970-talet har 
redovisningsforskning som tar utgångspunkt i historien stått för mellan 17 och 
24 % av de artiklar som publicerades mellan 1986 och 2005. Det visar sig 
också att det finns en stor variation av studier med denna ansats. Det finns 
bland dessa alltifrån mycket deskriptiva studier till de med en tydlig teoretisk 
förankring. I båda artiklarna framgår att historien upplevs bidra till förklaring 
och förståelse. Historien blir ofta central för att förklara och förstå nutiden 
och/eller för att introducera nya perspektiv som förklarar ett sammanhang, 
vilket är ett argument för att anta denna ansats här och motiverar att jag 
inleder med denna studie. 

 

När det gäller en studie med en historisk ansats kommer det ovillkorligen att 
innebära att man måste förhålla sig till begränsad data. Tendensen är att ju 
längre bak i tiden man går desto mindre data finns det och desto mindre är 
möjligheten att validera de uppgifter datan ger. Historisk data i form av 
textdokument kommer dessutom att vara präglad av avsändaren. Ofta spelar 
samhälleliga maktförhållanden in för det som kommuniceras och hur det 
kommuniceras. Tolkningen av sådant material måste följaktligen beakta 
bristen på möjligheten att validera uppgifter samt att återgivningen som ligger 
till grund för en tolkning inte är objektiv i bemärkelsen att alla perspektiv kan 
anses vara beaktade. Även om det i studier som återger och analyserar 
historien ofta finns en ambition att ge hela bilden får man acceptera att den 
kompletta historien inte kan återges. Istället blir det delar som får representera 
helheten och det centrala är utifrån denna insikt att de delar som återges 
representerar det som är relevant för studiens fokus (se Ågren, 2005). 
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Jag har som framgått i avsnitt 1.9 valt att fokusera den svenska kontexten. Det 
finns flera exempel där revisionens utveckling i Sverige är föremål för studier 
med historisk ansats. Dessa studier visar möjligheterna att studera systemet 
kring den lagstadgade revisionen. De ger också vägledning när det gäller 
avgränsningar, källmaterial och analyser, vilket jag utnyttjar här. Sjöström 
(1994) beskriver i sin avhandling hur revisionen i Sverige har utvecklats, 
framförallt från 1895 och framåt. En viktig del i denna är att illustrera 
anledningarna till, och konsekvenserna av den legala utvecklingen. 
Wallerstedt belyser i en rad artiklar utvecklingen i Sverige under 1900-talet. 
Fokus är alltifrån revisionsföretagens utveckling och framväxt, 
revisionsbranschens omvandling, till att exemplifiera hur revisionsregleringar 
gång efter annan varit ett svar från lagstiftare i spåren av finansiella kriser 
(Wallerstedt, 1999, 2001, 2005, 2009). Sjöström och Wallerstedt är de centrala 
referenserna i Larssons (2007) studie om professionalisering som tar sin 
början i 1800-talet och gör avstamp i delar av historien fram till början av 
2000-talet. Även Öhman och Wallerstedt (2012) studerar 
professionaliseringen av revisorerna med grund i historien och fokuserar på de 
svenska revisorernas organisering under 1900-talet. I Jonnergård (2012) 
hamnar regleringsprocessen i fokus. Utvecklingen av regleringar inriktade på 
kvalitetskontroll av revisorer är en utgångspunkt för analysen. Denna studie 
innefattar en kortare tidsperiod genom att inriktas mot åren från 1977 till 2004. 
Agevall och Jonnergård (2013) studerar professionell identitet hos svenska 
revisorer med grund i hur bilden av revisorn framställts mellan åren 1989 och 
2011. Tillsammans visar dessa studier en helhet kring det system av lagar, 
regler och aktörer som även ligger i fokus här. Alla dessa studier bygger 
dessutom mer eller mindre direkt på identifierade kritiska händelser för 
revisionens utveckling och har dessa som utgångspunkt och avgränsning. 
Detta gör empirin hanterbar och analysen fokuserad. Även de kritiska 
händelser som identifierats av dessa tidigare studier blir en ingång och ett stöd 
här.  

 

Metodmässigt följer alltså denna studie tillvägagångssättet att bygga upp 
empirin runt centrala händelser i utvecklingen. De ovanstående studierna har 
som nämnts ovan varit behjälpliga med att identifiera dessa. Några sådana 
exempel är utvecklingen som sker runt tillkomsten av 1895, 1910, 1944, 1975 
samt 2005 års aktiebolagslagar som främst Sjöström (1994) och Wallerstedt 
(1999, 2005) lyfter fram extra. Professionaliseringens inledning i början av 
1900-talet och hur den intensifierades under 1960- och 1970-talet som 
framförallt Wallerstedt (2001, 2005, 2009) samt Öhman och Wallerstedt 
(2012) går närmare in på. Den internationalisering som inleddes i mitten av 
1970-talet och inledningen på europeiseringen med reell början i mitten av 
1990-talet, både när det gäller utvecklingen av regleringar såväl som 
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revisorsprofessionen, vilket Öhman och Wallerstedt (2012), Jonnergård (2012) 
samt Agevall och Jonnergård (2013) fokuserar. 

 

De nämnda studierna ovan bygger dessutom på en variation av källmaterial. 
Politiska motioner, propositioner, statliga utredningar och lagtexter är 
dominerande när det gäller att beskriva den legala utvecklingen (exv. 
Sjöström, 1994). Historiska dokument från professionella föreningar, 
däribland inomorganisatoriska råd och riktlinjer (exv. Jonnergård, 2012; 
Wallerstedt, 2001, 2005, 2009; Öhman & Wallerstedt, 2012) samt 
branschtidskriften Balans (exv. Agevall & Jonnergård, 2013; Jonnergård, 
2012), blir primära källor i studier kring revisorskårens utveckling, 
professionalisering och professionens självbild. Ofta tolkas denna typ av 
källmaterial representera en aktörs röst, vilket framgår mycket tydligt i 
framförallt Agevall och Jonnergård (2013) där artiklar i Balans representerar 
revisorernas röst. Samma sätt att se på källmaterialet går att tolka in i hur 
exempelvis propositioner och statliga utredningar i vissa sammanhang tolkas 
som lagstiftarens röst (exv. Sjöström, 1994). Olika källmaterial blir på det 
sättet tillsammans också en källa för att beskriva relationer mellan aktörer, 
däribland makt- och intresseförhållanden (exv. Jonnergård, 2012). Istället för 
att se det som en nackdel att avsändarens röst blir begränsande kan man alltså 
utnyttja det till att analysera relationer. Ett källmaterial kan på samma sätt 
utnyttjas för att beskriva olika nivåer av en organisering vilket inte minst 
Larsson (2007) visar, där en central del är att påvisa professionalisering 
genom ett fokus på övergången från individen till professionen i centrum. 
Larssons studie är dessutom ett exempel där sekundärkällor blir centrala för att 
beskriva utvecklingen. Att utnyttja flera typer av källmaterial ger en bredare 
bas att jobba utifrån och kan genom triangulering av data underbygga validitet 
och reliabilitet i återgivningen och tolkningen av historien. Det ger även 
möjligheten att läsa in olika aktörers uppfattning och ställa dessa i relation till 
varandra. Även detta har varit vägledande i denna studie. 

 

Som nämnts omfattar denna studie tidsperioden från att revisionen blev 
integrerad i svensk bolagslagstiftning till genomslaget av europeiseringen som 
präglat de senaste årens utveckling av revisionen. Berättelsen som återges är 
inte hela historien utan delar som fokuserar på aspekter särskilt relevanta för 
just denna studie. Empirin presenteras i fem delar som tillsammans täcker 
tidsperioden men överlappar varandra tidsmässigt beroende på att de delvis 
fokuserar på olika aspekter. Dessa har identifierats och avgränsats genom först 
och främst tidigare studier som belyser centrala händelser i utvecklingen vilket 
nämndes ovan, men dessutom också med stöd i det som framkommit i 
insamling och inläsning av ny och kompletterande data. Ambitionen har varit 
att särskilt kunna illustrera de delar av historien där aspekterna form av 



 85 

 

förtroende, grunden till förtroende samt objekt som är föremål för förtroende 
går att identifiera. Varje del följs av en diskussion som skall ses som en 
sammanfattande avstämning och delanalys. Detta sker för att underlätta 
läsningen och bidra till att enklare förstå den fördjupade helhetsanalys och 
slutsatserna som görs i avsnitt 3.7. 

 

Empirin i denna studie bygger både på primär- och sekundärkällor. 
Ambitionen har varit att i mesta möjliga mån använda primärkällor, men 
framförallt under den tidigare delen av historien är tillgången till direkt 
dokumentation starkt begränsad. Återberättelsen av den tidigare delen av 
historien har därför mest stöd i sekundärkällor, något som avtar i takt med att 
tillgängligheten av primärkällor ökar. Exempel på primärkällorna är: EU-
direktiv och rekommendationer, lagtexter med kompletterande föreskrifter, 
statliga utredningar, propositioner, remisser och betänkanden, professionella 
standarder/rekommendationer och råd, politiska motioner samt debattartiklar i 
tidskriften Balans. Exempel på sekundärkällor är: akademisk litteratur som 
återger historien eller delar av historien samt artiklar med samma inriktning 
publicerade i tidskriften Balans. Centrala källor har kunnat identifieras genom 
arbetets gång. Förutom databaser med vetenskapliga artiklar (exv. Academic 
Search Elite, Business Source Premier JSTOR, Webb of Science) och Libris, 
som varit utgångspunkten för att identifiera tidigare studier med historisk 
ansats, har databaserna EUR-lex, FAR Online, Info Torg Juridik, Libris, 
Zeteo, Regeringens publikationsarkiv (finns under regeringens hemsida) samt 
Google varit centrala för att finna relevant övrig data. 

 

Att notera är att det både handlar om att beskriva utvecklingen såväl som att 
påvisa olika röster och uppfattningar i denna. Man skall dock inte tolka det 
som att ett visst källmaterial nödvändigvis representerar en viss aktörs 
uppfattning. Exempelvis kan ett visst källmaterial ligga till grund för att återge 
en beskrivning utan att det behöver tolkas som att det är en särskild avsändare. 
Det är väsentligt då att man förvissar sig om att avsändarens perspektiv inte 
diskvalificerar återgivningen som en objektiv beskrivning. Det kan exempelvis 
vara att identifiera årtal och statistik i propositioner, statliga utredningar eller 
Balans. En viss typ av källmaterial kan också återge olika aktörer uppfattning. 
Som exempel kan en branschtidning som Balans tolkas representera 
revisorsprofessionens röst men även där finns artiklar som har en annan tydlig 
avsändare. Vissa artiklar i Balans är exempelvis inlägg av statliga företrädare i 
en debatt kring ett ämne. I vissa statliga utredningar och propositioner återges 
även olika remissinstansers åsikter. I dessa fall är presentationen av 
avsändaren avgörande för att förmedla vilkens uppfattning det rör sig om, 
vilket också varit ambitionen att klargöra genom denna studie. 
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3.2 Introduktion av lagstadgad aktiebolagsrevision  
Inslaget av revision i svenska företag kan spåras ända från 1600-talets mitt 
men det dröjde till mitten av 1800-talet och i anslutning till 1848 års 
aktiebolagslag innan företeelsen fick en formell koppling till företag och 
företagande (Öhman & Wallerstedt, 2012). Denna lag innebar introduktionen 
av aktiebolaget som rättsligt subjekt inom det svenska samhället. Anledningen 
var bland annat ett ökat behov av finansiering hos de svenska bolagen och att 
man genom aktiebolagsformen kunde öppna upp för nya vägar att nå externt 
kapital, vilket också innebar ett ökat behov av kontroll (se Broberg, 2006; 
Schön, 2012). Det fanns dock inga lagstadgade krav på revision i denna lag. 
Istället var det i 1886-års lag om bankaktiebolag som revision för första 
gången fanns med i lagtexterna43 (Moberg, 2006). Detta förstärktes i och med 
1895-års lag om aktiebolag då fler företag kom att knytas till revisionsplikten. 
I grunden var detta ett sätt att lagfästa en sedan länge inarbetad tradition av 
revision i svenska företag och ett första litet steg mot revisionens formella 
position som övervakningsmekanism inom det ekonomiska systemet (se 
Sjöström, 1994). Enligt Sjöström (1994) var en viktig anledning till 
lagstiftningen politikernas oro för att finansiella bedrägerier och konkurser 
ökade starkt, vilket ansågs direkt kopplat till bristen på övervakning i den 
alltmer publika aktiebolagsformen. Brist på kontroll blev diagnosen och ökad 
kontroll medicinen för att komma till rätta med upplevda brister i systemet. 

 

I 1895 års aktiebolagslag uttrycktes att varje större publikt bolag skulle ha 
minst en revisor som granskade styrelsens förvaltning och bolagets 
räkenskaper. Granskningen skulle rapporteras skriftligen varje år. Lagen 
föreskrev att revisorn skulle ha ständig tillgång till bolagets alla böcker, 
räkenskaper och andra handlingar, samt få de upplysningar som granskningen 
krävde. Det fanns även med en paragraf som rörde revisorns personliga 
ansvar, där det uttrycktes att denne kunde bli ersättningsskyldig om det kunde 
anses att rapporteringen innehöll oriktiga uppgifter eller om granskningen 
varit bristfällig på ett sätt som kunde anses vara grovt vårdslöst (SFS, 1895:65 
§§ 50-52). 

 

Det är mycket som pekar på att lagstiftningen och framförallt den politiska 
debatten kring behovet av kontroll var det första steget mot formeringen av 
revisorer som yrkesgrupp och revisorn som en central aktör inom det 
ekonomiska systemet. Dels ökade marknaden för revisorer i och med 
                                                        
43 Denna aktiebolagstyp hade redan innan lagstiftningen kom varit föremål för en starkt inarbetad 

praxis av statlig kontroll i länsstyrelsernas regi. Detta grundade sig i ett ”informellt” krav vid 
tillståndsgivning att det skulle vara inskrivet i bolagsordningen att bolaget var öppet för statlig insyn 
och kontroll (Petersson, 2001).  
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lagkraven men framförallt började revisorernas kompetens och oberoende 
hamna i fokus. Riksdagsledamoten Edward Wavrinsky hade tidigt engagerat 
sig i revisionsfrågan och lagt fram flera motioner i samband med 
lagstiftningsprocessen. Efter att lagstiftningen blev ett faktum kom 
Wavrinskys intresse att inriktas mot revisionens genomförande och 
revisorernas kompetens. Enligt honom var revisorernas ställning i samhället 
alltför låg och det fanns stora brister i revisionens genomförande. Han ansåg 
att de flesta revisorerna kunde ses som amatörer med låg allmän kunskap inom 
ekonomi och framförallt med låg kunskap kring hur en bra revision skulle 
genomföras. Detta medförde att han först startade Aktiebolaget Sveriges 
Allmänna Revisionsbyrå i början av 1899, och Svenska Revisor Samfundet 
(SRS) några månader senare. Avsikten var att samla yrkesutövarna av revision 
och skapa förutsättningar för att stärka den professionella rollen och därmed 
anseendet för gruppen revisorer.44 Behörighetskraven för inträde i SRS var då, 
myndig ålder, svenskt medborgarskap och erkänd skicklighet som 
räkenskapsförare (bokförare) och revisor (Wallerstedt, 2009). 

 

SRS blev genom dess möten en plattform för att diskutera revisorns 
professionella roll och utövning. Under de första årens möten kom 
diskussionerna till stor del att handla om hur en revision skulle genomföras 
och 1902 gavs Vägledning för revisorer ut. Denna skrift omfattade både 
instruktioner om tekniskt genomförande av revisionen, avsnitt ur 
aktiebolagslagen som var relevanta för revisionen, samt utdrag ur en engelsk 
bok om revision inriktat mot revisorns skyldigheter. Inom SRS jobbade man 
även för att det skulle bli fler revisorer och uppmuntrade bildandet av 
revisionsbyråer.45 En central fråga för medlemmarna inom SRS var att 
förespråka statligt legitimerade revisorer (offentliga revisorer). Vid tidpunkten 
utsågs revisorerna ofta direkt av företagsledningen eller styrelsen (vilka oftast 
utgjorde av representanter för den dominerande ägaren) och 
revisionsuppdraget sågs ofta som ett hedersuppdrag. Detta innebar att 
revisorerna ofta hade en mycket nära relation till styrelsen och 
företagsledningen, vilket enligt SRS innebar ett problem då det inte kunde 
förväntas att revisionen gjordes på objektiva grunder. Enligt dem skulle 
offentliga revisorer innebära att kopplingen mellan revisorskåren och 
näringslivet minskade och framförallt att revisorerna kunde agera oberoende i 
sin granskning. Detta blev föremål för en politisk debatt där SRS presenterade 

                                                        
44 Bildandet av SRS var troligen starkt influerat av det besök Wavrinsky hade gjort hos The Institute of 

Chartered Accountants in London som var en del av den engelska revisorsorganisationen The 
Institute of Chartered Accountants in England and Wales bildad 1880 (Wallerstedt, 2009).  

45 Det fanns redan vid bildandet av SRS ett antal revisionsbyråer (revision i namnet). I dessa var dock 
verksamheten inte enbart inriktad mot granskning utan omfattade en rad andra uppdrag, däribland 
bokföring, bokslut och dödsbo- och konkursutredningar (alltså alltifrån uppdrag i aktiebolag till 
uppdrag för privatpersoner) (Sjöström, 1994). 
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en omfattande utredning kring behovet av offentliga revisorer och ett förslag 
på hur detta skulle genomföras (Sjöström, 1994; Wallerstedt, 2009). I 
Utredning angående behofvet av offentliga revisorer argumenteras för statligt 
ansvartagande för revisorskåren som ett sätt att skapa förtroende för 
revisorerna hos allmänheten. Enligt detta förslag skulle det finnas en statlig 
myndighet som beslutade om kunskapskrav och genomförde tillsyn samt 
kunskapsprov. Där framgick även förslag på grundkriterier som skulle gälla 
för att kunna ta revisorsexamen. Dessa var att personen skulle vara svensk 
medborgare, ha godkänt betyg från något av de institut som stod under statlig 
inspektion samt kunna uppvisa minst fem år praktisk erfarenhet av bokföring 
och revision. Varje person som tog examen skulle få titeln legitimerad revisor 
och därmed vara behörig att utföra lagstadgad revision. Men enligt förslaget 
skulle detta också innebära förbud mot utövning av andra yrken eftersom detta 
kunde hota oberoendet (Sjöström, 1994). 

 

Trots att det både fanns en politisk debatt kring införandet av offentliga 
revisorer och att SRS drev på frågan som intresseorganisation blev det inget 
beslut om detta. Istället började ett annat synsätt befästas som kontrasterade 
till uppfattningen om behovet av offentliga revisorer. Detta visade även de 
internationella influenserna. SRS som kunde räknas som en organisation med 
mycket tydliga kopplingar till politiker blev utmanade av svenskt näringsliv 
via dess organisering i handelskammare. SRS, som hade hämtat sin inspiration 
om hur revisionen organiserats i England, kom att utmanas av uppfattningar 
om att den tyska modellen för organisering av revisionen var ett bättre 
alternativ. I Tyskland hade näringslivet sedan länge organiserat sig i industri- 
och handelskammare. Detta var en klar inspirationskälla till att bilda 
Stockholms köpmansklubb såväl som Stockholms handelskammare. I 
Tyskland hade den starka förankringen av industri- och handelskammare 
skapat grund för att näringslivet fick ansvar över revisionen. Detta innebar 
dessutom ansvar för att organisera och utverka auktorisation för revisorerna. 
Med tanke på att man i Sverige hade följt den tyska modellen för att 
organisera näringslivet blev det då naturligt att förespråka att ansvaret för 
revisionen skulle ligga på näringslivets organisationer även i Sverige, i 
enlighet med tysk modell (se Sjöström, 1994; Wallerstedt, 2009; Öhman & 
Wallerstedt, 2012). 

 

Under 1900-talets första år fanns följaktligen en livlig debatt om revisionen, 
framförallt inriktad mot revisorernas professionella roll. SRS arbete för att 
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staten skulle ansvara för att legitimera revisorer fick inte genomslag.46 Men 
när den nya aktiebolagslagen kom 1910 visade det sig att staten ändå tagit ett 
visst ökat initiativ till organiseringen av revisionen. Till stora delar var 1910 
års aktiebolagslag lik föregående lag men när det gällde revisionen fanns klara 
signaler om en strävan mot att öka förutsättningarna för en oberoende 
granskning. Bland annat stipulerades att en revisor inte fick vara i bolagets 
eller i styrelseledamots tjänst, att en minoritetsrevisor kunde utses om 
minoriteten (minst 20 %) krävde detta, samt att styrelsen inte skulle delta i val 
av revisor (SFS, 1910 §§72-77). 

 

Parallellt med utvecklingen av den nya lagstiftningen, och kanske var det 
också en anledning till att SRS linje om offentliga revisorer aldrig kom till 
beslut, formerade sig den alternativa synen på hur revisionsfältet skulle 
organiseras. Sveriges Industriförbund tillsatte en revisionskommitté som 
skulle utarbeta anvisningar för hur revisionen skulle utföras utifrån 
lagstiftningen. Strax därefter tog Stockholms handelskammare beslut om att 
närmare utreda förutsättningarna för att auktorisera revisorer. Det var flera 
faktorer som kunde ses som avgörande för detta beslut. Förutom den inhemska 
debatten om revisionen i Sverige fanns det även en debatt på nordisk nivå. I 
Danmark hade auktorisationen i statlig regi kommit igång 1909 och i Norge i 
handelskammarens regi 1910. I Norge fanns alltså ett system för auktorisation 
på nära håll som representerade den tyska modellen och som innebar att 
näringslivet hade initiativet och tog ansvaret. I Stockholm hade dessutom det 
svenska näringslivet varit högst inblandade i bildandet av Handelshögskolan i 
Stockholm 1909. Där erbjöds undervisning i flera av de ämnen som ansågs 
vara grundläggande för en revisor att kunna. Förutsättningarna och 
möjligheterna för att auktorisera revisorer, enligt tysk modell, var alltså goda 
även i Sverige (Sjöström, 1994; Wallerstedt, 2009). 

 

På våren 1912 tillsatte Handelskammaren en revisorsnämnd och på hösten 
1912 kunde de fastställa grundstadgar för auktorisation av revisorer (12 
paragrafer) och ett reglemente för auktoriserade revisorer (14 paragrafer). 
Detta dokument var mycket detaljerat jämfört med de tidigare kriterierna för 
revisorer. Grundkraven för att antas till revisor var en ålder på minst 25 år, 
ekonomisk examen från Handelshögskolan i Stockholm, minst tre års praktisk 
erfarenhet under en auktoriserad revisor eller i Stockholms 
Köpmannaförenings ackords- och konkursavdelning och visad lämplighet för 
revisorsyrket. Mer specifika krav på innehållet i den ekonomiska examen var 

                                                        
46 SRS lämnade 1908 sin omfattande utredning och förslag om offentliga revisorer. Både SRS och 

Wavrinsky personligen hade därefter vid flera tillfällen, utan något resultat, tryckt på för att få 
regeringen att ta ett beslut (Sjöström, 1994).  
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studier i nationalekonomi, statistik, handelsteknik, statskunskap och 
rättskunskap. Revisorn som erhöll auktorisation skulle ange en försäkran 
(revisorslöfte) om att utföra sina uppdrag med ”redlighet, nit och omsorg efter 
bästa förstånd och samvete” samt under tystnadsplikt. Varje auktoriserad 
revisor hade rätt att erhålla ett fysiskt certifikat som prövades årligen. En 
revisor fick inte driva annan verksamhet eller vara anställd av någon annan 
eller göra revision i företag där det fanns egna intressen. I detta dokument 
hänvisades även till handelskammarens revisorsnämnd som fick ansvar för att 
utöva tillsyn över revisorerna samt ta emot och pröva klagomål. Denna nämnd 
kunde dessutom utfärda varningar eller i allvarliga fall hänvisa ett bedömande 
om eventuellt indragen auktorisation till handelskammaren. I reglementet 
uttrycktes även krav på att revisorn skulle föra journal över vilka 
uppdragsgivarna var samt anteckna uppgifter om revisionen och vilka åtgärder 
denna renderat från revisorns sida. Dessa skulle sparas i minst tio år varefter 
de skulle överlämnas till handelskammaren. En ytterligare sak var att 
reglementet innefattade en paragraf om ansvar för biträde, där det stod att den 
auktoriserade revisorn även hade ansvar för biträdets arbete och dennes 
tystnadsplikt (Stockholms Handelskammare, 1912). Redan samma år som 
detta skedde auktoriserades de första revisorerna i handelskammarens regi och 
till att börja med var det sex personer av femtio sökande som erhöll 
auktorisationen (Sjöström, 1994; Wallerstedt, 2009). 

 

Under åren efter att förslaget om offentliga revisorer lämnats till 
finansdepartementet hade SRS levt en alltmer tynande tillvaro med allt färre 
medlemmar. I början av 1920-talet gjordes därför ansträngningar att få liv i 
verksamheten, beaktat det ointresse att ta ansvar för revisorsauktorisationen 
som staten visade. Även om inställningen fortfarande var att det borde vara 
offentliga revisorer beslutade SRS att börja auktorisera revisorer i egen regi. 
Reglerna för auktorisation var till stora delar hämtade från handelskamrarna,47 
men var när det gällde vissa delar mer långtgående. Exempelvis var 
åldersgränsen 30 år och dessutom fanns en övre åldersgräns på 60 år. Det 
krävdes aktivt medlemskap i SRS och praktisk erfarenhet från 
revisionsverksamhet under minst fem år (se Prop., 1973:26). 

 

Detta innebar, att det fanns två olika typer av auktorisation för revisorer, vilket 
också blev föremål för diskussioner och en grund för uppdelning mellan SRS-
revisorer och de revisorer som var auktoriserade i handelskamrarnas regi. De 
                                                        
47 I realiteten var det endast Stockholms Handelskammare som utverkade auktorisation men det 

började bli aktuellt även för andra handelskammare runt om i Sverige. Principen blev en form av 
lokal auktorisation. En revisor som avsåg att flytta sin verksamhet till ett område där en annan 
handelskammare verkade var tvungen att anhålla om att få auktorisationen överflyttad till denna 
(Prop., 1973:26). 
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senare utgjorde i början av 1920-talet endast ett fåtal personer, mestadels 
verksamma i Stockholm. Detta tillsammans med det faktum att de dessutom 
hade mycket nära personliga relationer sinsemellan gjorde att de inte hade sett 
något behov av att organisera sig mer formellt. De träffades ändå regelbundet 
och kunde diskutera yrket och utvecklingsfrågor. Detta kom dock att förändras 
i och med en förfrågan om att delta i en skandinavisk revisorskongress i 
Norge. Detta blev startskottet till att man 1923 bildade Föreningen 
Auktoriserade Revisorer (FAR), bestående av revisorer auktoriserade i 
handelskammarens regi.48 Drivande i denna process och vald till ordförande 
var Oscar Sillén. Han var en av de sex personer som 1912 auktoriserats av 
Stockholms handelskammare (Wallerstedt, 2009). 

 

FAR med dess ordförande Oscar Sillén i spetsen tog alltmer initiativ till att 
utveckla revisorsyrket och tog flera grepp som stärkte revisorernas identitet 
som professionella granskare. Sillén hade redan 1912 varit med och tagit fram 
riktlinjer om hur revisionsprocessen skulle utföras. 1925 höll han föredrag om 
etik och gav ut boken Revisorsyrkets etik, som en del i den etikdebatt som då 
fanns i Norden. Det var två huvudfrågor som han behandlade rörande 
etikfrågorna, dels revisorns förhållande till uppdragsgivaren och utomstående, 
dels revisorns förhållande till kollegor. Kopplat till den första frågan belyste 
Sillén betydelsen av att revisorn är opartisk och kunde hålla distans till olika 
intressenter. Här fanns en diskussion om revisorns mer allmänna uppträdande 
(revisorn skulle uppträda klanderfritt även utanför sin yrkesroll), tystnadsplikt, 
tillförlitlighet samt sakkunskap. Bland annat diskuterades ett värdigt 
uppträdande, vilket uttrycktes vara centralt för revisionskårens anseende 
(Öhman & Wallerstedt, 2012). 

 

3.2.1 Diskussion 
Perioden kring införandet av den första lagstiftningen som innefattade revision 
är en period där organiseringen av revisionen introduceras. Den visar hur 
organiseringen av det som skulle komma att utgöra ett system av lagar, regler 
och professionella revisorer inleds och det går att identifiera en rad centrala 
aktörer i den organisering som inleds. Detta lägger en första grund för de 
objekt som kan vara föremål för förtroende i den organisering som sker.  

 

                                                        
48 Enligt de första stadgarna var föreningens uppgifter att tillvarata medlemmarnas gemensamma 

intressen, verka för en hög standard hos revisorskåren, verka för rationella metoder inom revision, 
bokföring och organisation samt att på begäran ange utlåtanden i områden närstående revision 
(Sjöström, 1994 s.68). 
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Om man ser till den första lagen kan denna framförallt ses ge uttryck för 
statens förhållande till företaget och hur politikerna såg revisionen som en 
lösning på ett identifierat problem i svenskt näringsliv. Politikerna ville med 
krav på revision förhindra nya bedrägerier och konkurser vilket innebar att 
revisionen var en lösning på en stark misstro mot företagen. Detta innebar 
också att man ville skapa en viss distans mellan företagsledning och den som 
genomförde revisionen. Lagen gav för första gången uttryck för att den som 
genomförde revisionen kunde ställa krav på att företagsledningen gav revisorn 
tillgång till de handlingar som revisionen krävde. Det gav också ett första 
uttryck för att den som utförde revisionen hade ett ansvar att uppfylla genom 
att stipulera möjlig ersättningsskyldighet vid bristfällig eller vårdslös 
granskning. Introduktionen av revisionen i lagstiftningen tycks framförallt 
handla om statens intressen och politikernas misstroende mot näringslivet. 
Politikerna (staten) var helt central i den organisering som påbörjas och 
förtroendet för lagstiftningen i att organisera systemet för övervakning och 
kontroll av företagen hos politiker torde varit starkt. Lagstiftningen var ett 
verktyg politikerna använde för att möta/reducera misstroendet. 

 

Även introduktionen av den professionella revisorn går att identifiera i denna 
period och framförallt finns det här indikationer på att individen tonas ner till 
förmån för kollektivet när det gäller synen på revisorn/revisorerna. I och med 
politikern Edward Wavrinskys engagemang kom de första egentliga initiativen 
till att formera en yrkeskår och professionalisera revisionen. SRS startades 
med ambitionen att öka anseendet för yrkesutövarna och svara upp mot 
upplevda inslag av amatörmässig och bristfällig revision. Med denna 
organisation kom de första formella gemensamma organisatoriska kraven och 
genom arbetet med att förtydliga revisionens genomförande introducerades 
idén om en standardiserad revision. Inledningen av en professionalisering och 
den standardisering som låg i detta indikerar möjligheten till en betydelse för 
förväntningar på revisorer som grupp och redan här går det att identifiera en 
viss nedtoning av individen i fokus för betydelsen. Mycket i den organisering 
som sker när det gäller revisorsorganisationen här inledningsvis kan tolkas 
handla om en direkt misstro mot den enskilda individen utrymme och 
förtroende för det som en kollektivisering49 av revisorskåren innebar. Att det 
fanns en misstro mot individen kunde kopplas till de brister i kompetens och 
risker med individuellt handlingsutrymme som det fanns indikationer på. De 
initiativ som togs visade för första gången en grund till ett förtroende byggt på 
formalisering och standardisering på organisationsnivå. I och med 
initiativkraften hos SRS och med näringslivets ökade engagemang blev det 

                                                        
49 Kollektivisering som begrepp används oftast för att beskriva övergången av produktionsmedel till 

gemensamt eller allmänt ägande. Här används det dock för att beskriva övergången från individ till 
grupp då det gäller objekt för omgivningens betraktelse. 
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mer uppenbart att förtroendet för revisorskåren som kollektiv hamnade i 
fokus. Även om det förespråkades olika linjer för organiseringen, och det i 
relationen mellan SRS och näringslivet bevisligen fanns olika åsikter, var det 
samstämmigt att det fanns ett behov av att formalisera kraven på dem som 
skulle få utföra revision och på hur revisionen skulle utföras. I detta låg 
dessutom en tydlig indikation om att moral/etik, skicklighet och kompetens 
ansågs vara centrala aspekter för vad revisorskåren ville förmedla. Vad detta 
visar är alltså en övergång från förtroende baserat på en specifik individ till 
förtroende för kollektivet, det vill säga en övergång som gav utrymme för ett 
mer generellt förtroende. Det visar dessutom att det redan här sker en första 
grund till att skapa förväntningar på kollektivet med inriktning mot moral/etik 
samt skicklighet och kompetens. 

 

1910 års aktiebolagslag kan ses som konsekvenserna av tidigare debatt och 
initiativ och innebar att mycket av den organisering som introducerats tidigare 
blev mer befäst. Även om det inte gick så långt som statliga revisorer, blev 
lagstiftningen en tydlig markering från politikerna att revisorn behövde vara 
mer oberoende i förhållande till företagen och att risken för jävsrevision 
behövde reduceras. Detta kan ses som en tydlig markering och visat 
misstroende mot tidigare praxis där revisorn ofta hade en nära koppling till 
företagsledare och styrelse (och genom deras starka koppling till storägare 
också denna grupp). Det visar samtidigt mycket tydligt förtroendet för 
revisionen som företeelse och som del av det ekonomiska systemet. När 
formella krav på auktorisation började definieras och de första 
auktorisationerna utfärdades underbyggdes bilden av revisorerna som 
kollektiv mer formellt än vad som skett tidigare. Genom bildandet av FAR, 
utverkandet av etiska regler som bland annat inriktades mot oberoendet och 
rekommendationer kring revisionens utförande under FAR:s paraply, blev 
yrkeskåren auktoriserade revisorer centrala som objekt för förtroende. FAR 
som organisation blev ytterligare ett nytt potentiellt objekt för omgivningens 
uppfattning om, och därmed förtroende för, revisorerna. Relationen mellan 
stat och revisorskår blev alltmer central för organiseringen i takt med 
revisorsorganisationernas utveckling. Framförallt i och med att 
revisorsorganisationen FAR som blev mer central hade en större distans till 
politikerna än SRS. I och med Handelskammarens initiativ och genomslaget 
för FAR blev dessutom relationen revisorskår och näringsliv en faktor som 
påverkade utvecklingen. Detta innebar ett vidgat fokus när det gäller intresset 
för revisionen och nyttan för andra intressenter än staten kom att få mer 
utrymme. 
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3.3 Organiseringen i Kreugerskandalens spår 
Frågan om etik och moral inom revisionskåren kom att aktualiseras i och med 
1930-talskrisen och centralt för detta var skandalen i Kreuger & Toll Inc.50 
Skandalen handlade framförallt om en uppblåst balansräkning där 
informationen som gavs utåt var mycket sparsam, samt att den bild som 
förmedlades var långt ifrån hur det förhöll sig i verkligheten. När det 
uppdagades att Kreugerkoncernen var en bubbla utan finansiella tillgångar 
hamnade revisorn Anton Wendel i skottlinjen för kritik. Han anklagades för 
att inte ha gjort sin plikt som revisor. Han kritiserades för sin nära relation 
med Ivar Kreuger, som var koncernens skapare med i princip all kontroll, och 
att han hade arbetat mycket nära honom, nästan som en anställd inom 
koncernen. Anton Wendel anklagades dessutom för att inte ha haft kompetens 
nog att kunna genomföra en ordentlig revision i en så komplex koncern som 
Kreugerkoncernen var. Eftersom Anton Wendel var auktoriserad i Stockholms 
Handelskammares regi kom handelskamrarnas system för auktorisation att 
ifrågasättas starkt. Det var vid denna tid vanligt att handelskammaren gav 
dispens för vissa av kraven som låg till grund för auktorisation. Anton Wendel 
hade fått dispens från de stipulerade utbildningskraven, vilket 
uppmärksammades i kritiken mot auktorisationssystemet (Flesher & Flesher, 
1986; Sjöström, 1994). 

 

Konsekvensen för Anton Wendel blev att han fråntogs sin auktorisationstitel, 
uteslöts ur FAR, åtalades för bedrägerier och så småningom dömdes till 
fängelse (FAR, 1998a). För revisorskåren som helhet fick händelsen flera 
konsekvenser. En direkt följd var intåget av den engelska revisionsfirman 
Price Waterhouse på den svenska marknaden. Price Waterhouse var en 
internationellt erkänd och respekterad firma som etablerades i Sverige tack 
vare att den fick uppdraget att utreda konkursen i Kreugerkoncernen av den 
svenska regeringen. En anledning till att denna firma kallades in var att 
omfattningen och komplexiteten av Kreugerkoncernens konkurs inte ansågs 
kunna utredas av de fåtal svenska revisorer som fanns i Sverige.51 Det fanns 
vid den här tiden endast mellan 60 och 70 auktoriserade revisorer i Sverige52 
och behovet av deras tjänster hade ökat markant i takt med att den finansiella 
krisen tog fart så utrymmet för mer arbete var starkt begränsat. 1932 hade 

                                                        
50 Enligt Wallerstedt (1999) kan Kreugerkraschen ses som en av de viktigaste händelserna i historien 

som utgör revisionsfältets utveckling. 
51 Price Waterhouse hade dessutom redan innan konkursen varit involverade i att utreda Kreuger & 

Toll Inc. Enligt Wallerstedt (2009) var det också troligt att regeringen ville ha en helt oberoende 
granskare utan risk för intressekonflikter, vilket hela den svenska revisorskåren av auktoriserade 
revisorer kunde misstänkas ha med tanke på kritiken mot det svenska auktorisationssystemet. 

52 Det fanns 63 stycken auktoriserade revisorer i Sverige 1932, varav 59 var medlemmar i Far 
(Wallerstedt, 2009). 
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majoriteten av de svenska revisionsbyråerna dessutom ingen eller endast en 
auktoriserad revisor (~ 85 %) vilket gjorde att kapaciteten för stora komplexa 
arbeten också var begränsad med detta. Den största byrån var AB 
Industribyrån som hade 6 auktoriserade revisorer. Staben som Price 
Waterhouse skickade till Sverige för att utreda konkursen i Kreugerkoncernen 
bestod under utredningens gång av mellan 100–300 revisorer. Dessa kom från 
olika kontor i Europa och fick verka i Sverige under ett specialtillstånd från 
regeringen (Sjöström, 1994; Wallerstedt, 2009). 

 

Regeringens val av Price Waterhouse som utredare och framförallt då valet att 
bjuda in en utländsk firma att verka i Sverige var inte populärt bland de 
svenska revisorerna. De såg detta som ett hot mot det svenska systemet för 
auktorisation och därmed också ett hot mot marknaden för svenska 
auktoriserade revisorer. Det fanns dock en medvetenhet om att den svenska 
modellen behövde ses över för att förtroendet för den svenska revisorskåren 
skulle kunna återupprättas. Debatten mellan SRS och FAR om auktorisationen 
hade tidigare periodvis varit mycket häftig, men samtidigt hade det öppnats 
möjligheter för att göra kraven för auktorisation mer anpassade till kåren som 
helhet. Faktum var att SRS inte hade kommit så långt att de själva hade 
auktoriserat någon revisor 1930 och valde då att inte längre sträva efter egen 
utfärdande av auktorisation. De fick istället möjlighet att ingå i den 
revisorsnämnd som Handelskammaren hade instiftat och som var ansvarig för 
auktorisationen där. Flera medlemmar i FAR blev medlemmar även i SRS och 
det öppnades upp möjligheter för att kunna auktoriseras genom en individuell 
prövning utifrån kriterier som till viss del skiljde sig från tidigare krav. Det 
instiftades dessutom i samband med detta en ny kategori revisorer, godkända 
granskningsmän,53 där kriterierna var något lägre än för auktorisation.54 
Centrala revisorsnämnden (CRN), organiserad under handelskamrarna, 
ansvarade för båda dessa kategoriers legitimering55 (Wallerstedt, 2009). 

 

Som ett svar på den kritik som riktades mot revisorerna rent allmänt och 
Kreugerkoncernens revisor Anton Wendel i synnerhet, kom FAR att 
                                                        
53 Dessa kom dessutom senare att organisera sig i Föreningen Godkända Granskningsmän (FGG). 

Denna förening hade en mer marginell roll i utvecklingen jämfört med SRS och FAR. 
54 En prövning för auktorisation kunde göras av dem som hade utövat praktiskt arbete inom 

affärskontor eller bank under minst 4 år eller praktik hos en auktoriserad revisor under minst 2 år, 
uppnått en ålder av minst 30 år, genomgått muntliga och skriftliga prov inom handelsteknik, 
rättsvetenskap och nationalekonomi samt skrivit en avhandling på 10 sidor inom rättsvetenskap eller 
nationalekonomi. För att kunna bli godkänd granskningsman skulle man ha uppnått en ålder av 25 år 
och äga goda kunskaper i bokföring (motsvarande 1-årig handelskurs) (Wallerstedt, 2009). 

55 Denna nämnd kom att bestå av en representant för varje handelskammare i Sverige förutom 
handelskammaren i Visby, en ledamot från FAR, en från SRS och två representanter från 
läroanstalterna (Prop., 1973:26). 
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formalisera etiska förhållningsregler för sina medlemmar. Redan 1933 hade 
FAR antagit 10 stycken regler som grundade sig i Oscar Silléns tidigare 
skrifter om de etiska grunder enligt vilka en professionell revisor bör utföra 
sitt uppdrag. Dessa utvecklades efterhand och 1942 fanns det 15 stycken 
regler kring etik. Flera av reglerna behandlade revisorns individuella ansvar 
för bestyrkande och några av dem revisorns förhållande till kollegor vilket 
gällde exempelvis respekt för varandras uppdrag (konkurrensfrågan). Men det 
fanns också flera regler som rörde revisorns opartiskhet och hur denna kunde 
säkerställas. Dessa regler var främst ett internt regelverk utan ambitionen att 
rikta sig mot publik kännedom. Trots detta var det ett betydande steg för 
professionaliseringen av revisorerna i Sverige (Wallerstedt, 2009; Öhman & 
Wallerstedt, 2012). 

 

Att låta Price Waterhouse sköta utredningen av konkursen i Kreugerkoncernen 
var endast ett exempel på hur den svenska staten kom att ta initiativ och 
spelade en tydligare roll för den kommande utvecklingen av revisionsfältet. 
1930-talskrisen och Kreugerskandalen var på flera håll i världen en avgörande 
faktor för en ökad politisk inblandning i diskussionerna om förtroendet för 
finansmarknadens funktion och resulterade i en mängd nya regleringar med 
start i USA (Davidson & Anderson, 1987; Flesher & Flesher, 1986). Som 
exempel uttrycker Flesher och Flesher (1986) de direkta följderna av 
händelserna i Kreugerkoncernen då det gäller regelutvecklingen  USA med 
orden:  

 

As a result, the U.S. Congress was influenced to pass laws in an 
attempt to avoid similar occurrences in the future. Similarly, the 
New York Stock Exchange issued rules requiring mandatory 
audits of listed companies. (Flesher & Flesher, 1986 s.433) 

 
Utvecklingen i Sverige var en del av en internationell utveckling där de 
amerikanska reglerna blev en förebild (se Wallerstedt, 1999). Innebörden av 
den finansiella revisionen kom ur ett internationellt och allmänt perspektiv att 
omtolkas och revisionen fick en mer omfattande betydelse. Från att enbart 
vara inriktad mot att upptäcka rena bedrägerier och felaktigheter i det enskilda 
företaget, kom revisionen att uttryckas i termer av att denna skulle ge en slags 
allmän försäkran om riktighet och rimlighet för den offentliga redovisningen 
(Brown 1962 i Heier, Dugan, & Sayers, 2005 s.4; Porter et al., 2008; Power, 
1997; Wallerstedt, 1999, 2005). De åtgärder som gjordes för att kunna stärka 
den finansiella marknadens funktion var dels krav på revision i fler företag, 
dels ökade krav på revisorerna när det gällde deras oberoende. Det blev även 
ett större tryck på revisorerna själva att ta ansvar för att yrkeskåren som helhet 
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kunde stå för en hög professionell standard och förhindra bristande 
individuella insatser (se Flesher & Flesher, 1986; Imhoff, 2003). 

 

I Sverige kom justitiedepartementet redan 1932 med ett förslag till en 
förändrad aktiebolagslag. Förslaget innebar bland annat krav på revisorns 
kompetens, utökade jävsregler, att det i bolag med större aktiekapital än 
500 000 kronor eller med balansomslutning över en miljon kronor skulle utses 
en revisor av länsstyrelsen i samarbete med handelskammarna, samt att 
börsbolag skulle ha en auktoriserad revisor (se SOU, 1941:9). Detta följdes av 
en omfattande utredning där följande uttrycktes som argument för ett ökat 
statligt engagemang i revisionsfrågan: 

 

Revisionsfrågan borde upptagas i hela sin vidd; undersökningen 
borde således omfatta icke blott reglerna om revisorernas 
tillsättande och deras kompetens utan även vilka närmare 
bestämmelser som må erfordras rörande deras verksamhet samt 
granskningens föremål och omfattning. (SOU, 1941:9 s.4) 

 
1944 kom så en ny aktiebolagslag där revisionen fick ett betydligt större 
utrymme inom lagstiftningen än vad som tidigare varit fallet. Dock var inte 
kraven lika långtgående som i förslaget från justitiedepartementet som kom 
1932 när det gällde vilka som skulle utse revisorn och vilka bolag som skulle 
ha krav på auktoriserade revisorer. 1944 års lag om aktiebolag innehöll nio 
paragrafer speciellt inriktade mot revision. I varje bolag som enligt 
bolagsordningen hade ett aktiekapital på 500 000 kronor eller mer skulle minst 
en revisor utses på bolagsstämman. Fortfarande fanns möjlighet för en 
minoritet att utse en revisor. Revisionen skulle innefatta såväl revision av 
förvaltningen som räkenskaperna. För första gången kom kompetenskraven, 
med hänvisning till handelskammarens legitimering, att konkretiseras i 
lagstiftningen. Lagen föreskrev att börsnoterade bolag, och större bolag (krav 
på aktiekapital enligt bolagsordning på över två miljoner) utöver detta, skulle 
ha minst en revisor som var auktoriserad.56 Även titeln godkänd 
granskningsman var upptagen i texten om minoritetsrevisor gällande de bolag 
där en enkel majoritet kunde begära en minoritetsrevisor. Där fastställdes att 
denne antingen skulle vara auktoriserad eller godkänd.57 Lagen blev även mer 
ingående när det gällde det ansvar som vilade på revisorn. I § 111 uttrycktes 
exempelvis vilka områden som omfattades av revisionsuppdraget. Där framgår 
                                                        
56 Stockholms fondbörs hade strax innan lagstiftningen kom redan infört kraven på auktorisation i 

företag som var noterade där genom att stipulera detta i börskontrakten (Sjöström, 1994). Enligt 
Sjöström (1994) var detta infört som en följd av ett effektivt lobbyarbete av Oscar Sillén. 

57 Detta grundade sig på oron över att minoriteten kunde utnyttja möjligheterna att tillsätta en ej 
oberoende revisor vilket hade diskuterats i den tidigare utredningen (se SOU, 1941:9) 
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hur lagstiftningen var mycket tydlig med att lägga ansvaret på revisorerna för 
revisionens genomförande. 

 

Det åligger revisorerna vid fullgörandet av sitt uppdrag att 
granska bolagets böcker och andra räkenskaper, att taga del av 
styrelsens och bolagsstämmans protokoll, att verkställa 
inventering eller kontrollera verkställd inventering av bolagets 
kassa och övriga tillgångar, att tillse huruvida bolagets 
organisation av och kontroll över bokföringen och 
medelsförvaltningen är tillfredsställande, att, sedan de 
redovisningshandlingar som i 98 § omförmälas angivits för 
bolaget, granska nämnda redovisningshandlingar…(SFS, 
1944:705 §111)58 

 

Även om 1910 års aktiebolagslag i viss mån kom att distansera revisorn från 
ledning och styrelse, blev 1944 års lag en tydligare markering för att revisorn 
förväntades vara en helt oberoende aktör. Det var centralt att skilja revisorn 
från företagets styrelse och ledning. 

 

Till revisor må ej utses den, som är befattningshavare i bolaget 
eller eljest intager en underordnad eller beroende ställning till 
styrelseledamot eller verkställande direktör eller till 
befattningshavare i bolaget, åt vilken uppdragits att ombesörja 
bokföringen eller medelsförvaltningen eller kontrollen däröver, 
ej heller styrelseledamots, verkställande direktörs eller sådan 
befattningshavares make eller den, som med honom är i rätt upp- 
eller nedstigande skyldskap eller svågerlag eller är hans syskon 
eller med honom i det svågerlag, att den ene är gift med den 
andres syskon. (SFS, 1944:705 §107) 

 

Revisorns oberoende roll markerades och underbyggdes även genom att 
lagstifta om rimlig ersättning. Detta skulle garantera revisorn ett utrymme för 
att genomföra en ordentlig revision vilket bland annat innebar utrymme för 
tillräcklig omfattning för att leva upp till de ambitioner som lagstiftningen 
stipulerade i till exempel § 111. Ersättningsaspekten formulerades: 

 

                                                        
58 I §98 fastställs kraven på styrelsen och verkställande direktören när det gäller avgivande av 

balansräkning, resultaträkning och förvaltningsberättelse samt andra redovisningshandlingar av 
offentligt intresse.  
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Av aktieägargrupp eller länsstyrelse utsedd revisor vare 
berättigad att av bolaget erhålla skäligt arvode. (SFS, 1944:705 
§110) 

 

1944 års aktiebolagslag kom på detta sätt att bli en mycket central reglering 
för revisionens position inom det ekonomiska systemet och revisorns position 
som oberoende aktör. Denna lagstiftning blev ett fundament för kommande 
lagstiftning. Flera delar av den i dag rådande lagstiftningen bygger på 
formuleringarna i 1944 års aktiebolagslag. Den visade alltså även lagstiftarens 
beslut om att stödja den auktorisation som var knuten till näringslivet. Detta 
innebar de facto en av staten avgränsad marknad för framförallt de 
auktoriserade revisorerna men också delvis för godkända granskningsmän. 
Oscar Sillén (FAR) uttryckte att 1944 års aktiebolagslag var ett mycket viktigt 
erkännande av revisorerna och revisionen i Sverige samt för de titlar som 
fanns. Auktoriserade revisorer och godkända granskningsmän blev begrepp 
som utgjorde grund för kompetenskrav inom lagstiftningen. Lagstiftningen låg 
naturligtvis i linje med FAR:s intentioner att stärka yrkeskårens professionella 
status och kollektiva identitet. Att Oscar Sillén hade varit med som rådgivare i 
lagstiftningsprocessen var rimligen en bidragande orsak till detta (Wallerstedt, 
1999, 2005). 

 

FAR började dessutom arbeta mer aktivt med intern information och 
rekommendationer om hur lagstiftningen skulle tolkas. 1946 gav de ut Nya 
aktiebolagslagens bestämmelser om revisorer och 1949 Några synpunkter på 
årsredovisningen enligt nya aktiebolagslagen. Den senare kom ut i reviderad 
version 1955, 1961 och 1965. Detta arbete kom att formaliseras 1964 då FAR 
bildade två kommittéer med ansvar för redovisnings- och 
revisionsrekommendationer. Enligt intervjuer av revisorer som var verksamma 
under dessa år, återgivna i Far 75 år – en rapsodisk skildring av utvecklingen 
1923–98, var detta en tid där en önskan om enhetlighet och standardisering 
ställdes mot en praxis av individuella revisionsupplägg, det vill säga att varje 
revisor till stor del avgjorde hur revisionen skulle genomföras. 1967 
publicerades Grundläggande principer för utförandet av revision i svenska 
aktiebolag. Denna skrift mötte dock så stark kritik inom delar av 
revisionskåren (läs den gamla stammen) att den inte fick tillräckligt stöd för 
att fastslås som gällande standard inom FAR. Denna blev dock grunden till 
den senare utgivningen Om revision av räkenskaper i svenska aktiebolag: 
granskningens inriktning och omfattning, som kom 1971. 1967 publicerades 
dessutom Allmänna rekommendationer beträffande granskning av intern 
kontroll, vilket var en följd av den förändring revisionen genomgick vid denna 
tid. Då ökat fokus på förvaltningsgranskning och ett genomförande mer byggt 
på statistiskt urval och riskbedömningar istället för på 
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verifikationsgenomgångar.59 Granskningen av den interna kontrollen kom då 
att bli ett sätt för revisorn att kunna uttala sig om tillförlitligheten i 
förvaltningen och även de finansiella rapporterna med rimliga insatser (se 
FAR, 1998a). 

 

3.3.1 Diskussion 
Konsekvenserna av 1930-talskrisen och Kreugerkraschen är intressanta ur 
flera aspekter när det gäller utvecklingen av det system av lagar, regler och 
olika aktörer som kom att definiera revisionen. Framförallt visar denna period 
av utvecklingen hur revisorskåren/organisationen blir alltmer centrala aktörer i 
den organisering som sker. Relationerna individuell revisor och organisation 
samt revisor/revisorskår/revisorsorganisation och stat blir mycket centrala för 
att förstå den organisering som sker. Det visar också mycket tydligt hur 
revisionen återigen ses som en lösning på brister. Nu blir dock revisionen 
placerad i ett större sammanhang. Den blir uttryckt som en mekanism inom 
marknaden som kan avhjälpa brister inom marknaden och underbygga dess 
funktionalitet och effektivitet.  

 

Kreugerskandalen och Anton Wendels handlingar aktualiserade särskilt 
relationen individuell revisor och revisorskår/organisation samt individ kontra 
kollektiv när det gällde uppfattningen om betydelsen av revisorn/revisorerna. 
Även om det i Sverige endast var ett fåtal individer som var auktoriserade och 
flera ansåg att Anton Wendels agerande inte kunde knytas till revisorerna rent 
allmänt, blev debatten i spåren av Kreugerkraschen ett bevis på att det hade 
etablerats allmänna förväntningar på revisorerna. Revisorn (i allmänna termer) 
förväntades upptäcka och agera vid uppenbart bedrägliga beteenden hos 
företagsledningar och/eller styrande personer i de företag de var satta att 
granska. Auktorisationen förväntades garantera en nivå av god revision 
grundad på moral och etik. FAR förväntades genom den auktorisation de 
utfärdade bli garant för att de individer som hade denna också levde upp till de 
krav som fanns. Det visade att en individ som var knuten till 
revisorsorganisationen och auktorisationen sågs som representant för något 
utöver sig själv, vilket ytterligare visar att individen i sig tonas ner ytterligare 
som potentiellt viktigt objekt för förtroendet. Misstroende mot en revisor, som 
i fallet Anton Wendel, sågs som kritiskt för förtroendet för hela revisorskåren 
och organisationen FAR, vilket visar hur kollektiviserad bilden av revisorer 
blivit. Detta fall visade dessutom att FAR inte drog sig för att använda de 

                                                        
59 En genomgång och avprickning av samtliga verifikationer var till slutet av 1960-talet själva grunden 

för revisionen. Grunden för revisorns utlåtande var då antingen företagets egna så kallade 
siffergranskares genomgång eller revisorns assistenters genomgång av verifikationslistan (se FAR, 
1998a).  
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sanktionsmöjligheter de hade utverkat (revisorsnämnden). Härigenom försökte 
FAR rädda eller åtminstone återskapa förtroendet och reducera misstroendet 
mot dels revisorn i allmänhet men framförallt mot organisationen och mot 
auktorisationen i synnerhet. FAR:s reaktioner på kritiken mot kåren och det 
faktum att förtroendet för kåren/organisationen hamnade i fokus kan ses som 
ytterligare ett bevis på att revisorsorganisationen hade överordnats den 
individuella revisorn som objekt för förtroendet.  

 

Det allmänna trycket på den svenska revisorskåren och deras organisationer i 
Kreugerkraschens efterdyningar blev följaktligen också att de skulle ta större 
ansvar. En direkt konsekvens blev närmandet mellan FAR och SRS. I 
materialet framstår detta som att det var en tydlig strategi i syfte att förstärka 
yrkesgruppens professionella identitet och svara upp mot den misstro som 
fanns. Den tydliga gränsdragningen mellan revisorer organiserade i SRS och 
de organiserade i FAR suddades ut i och med att en stor andel var 
dubbelanslutna. Dessutom stod CRN under handelskammarna och de 
ansvarade för legitimeringen av både godkända granskningsmän och 
auktoriserade revisorer. Detta visade att tanken om statliga revisorer hade 
svalnat och att näringslivslinjen hade fått acceptans. Det blev alltså tydligare 
att olika kategorier av revisorer inte hade samma betydelse för att underbygga 
olika förväntningar grundat i en differentiering av krav då det gällde 
exempelvis utbildning och erfarenhet. Detta gav förutsättningar för att stärka 
en tidigare mer splittrad bild av kollektivet revisorer och lägga ytterligare en 
grund för än mer generella förväntningar på revisorerna som kollektiv. Detta 
innebar ytterligare en reducerad betydelse av individen. FAR:s arbete med att 
ta fram interna riktlinjer för medlemmarna med inriktning mot etik och moral, 
visade en ambition att förstärka definitionen av revisorerna som grupp 
ytterligare. Organisatoriska regler och formella krav på medlemmarna blev 
konkreta exempel på detta. Då dessa framförallt riktades inåt organisationen 
handlade det inte främst om att sprida bilden av revisorn som den moraliskt 
drivna aktören utåt, utan om att skapa medvetenhet inom kåren. På ett sätt kan 
detta ses som ett bevis på att det fanns ett starkt misstroende mot det 
individuella handlingsutrymmet inom organisationen. Men det visade även att 
det fanns en ambition att förstärka och befästa bilden av revisorer som en 
grupp man kunde känna förtroende för. Hela tiden underbyggdes alltså 
förutsättningarna för ett generellt förtroende. 

 

I fallet Wendel kunde man även se en koppling mellan revisionen och 
rättsväsendet i och med den fängelsedom som utdömdes. Där blir det tydligt 
att revisionen hade blivit en integrerad del i rättsystemet. Det var närmast lika 
brottsligt att göra en bristfällig revision och inte leva upp till de regler som 
fanns om oberoende som att råna en bank. Staten (allmänheten) fick ta 
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kostnaden för sanktionen vilket underbygger tanken på att revisionen började 
bli en företeelse vars betydelse kunde härledas till ett allmänt intresse. När det 
gällde relationen revisorerna och staten visar de direkta följderna av 
Kreugerkraschen en något splittrad bild. Det går att å ena sidan att se det som 
att regeringen, vilken utsåg Price Waterhouse till att utreda konkursen inte 
hade förtroende för den svenska revisorskårens kapacitet eller för den svenska 
modellen för organisering av revisionen. Å andra sidan går det att se det som 
att regeringen hade ett så högt förtroende för revisorskåren rent allmänt att de 
tillät en självgranskning. Det var ju nämligen revisorer som utförde 
utredningen av konkursen som också kunde ses som en revisionsskandal. På 
samma sätt går det att se konsekvenserna på lite längre sikt. En påtaglig 
konsekvens för organiseringen av revisionen var det sätt på vilket revisionen 
integrerades tydligare i lagstiftningen och hur politiker var villiga att ge 
revisorerna ett klart utökat mandat. Legitimeringarna fick en officiell status 
genom lagar som stipulerade krav på auktoriserade revisorer och godkända 
granskningsmän. Titlarna blev alltså ett formellt riktmärke för en förväntad 
kompetensnivå och en grund till förtroende. Detta innebar även att det fanns 
ett förtroende från lagstiftarna för revisorsorganisationernas sätt att säkerställa 
revisorernas kompetens, det vill säga man öppnade upp för ett system byggt på 
autonomi vilket visar att relationen stat och organisation inte var helt präglad 
av misstroende. Formaliserade titlar underbyggde följaktligen ett förtroende 
men det går även att tolka det som att detta förtroende kunde graderas utifrån 
hur lagen var formulerad. Förtroendet för auktoriserade revisorer baserat på 
förväntningar på deras kompetens ter sig varit större än förtroendet för 
godkända granskningsmän. 

 

Det formaliserade och utökade mandatet för revisorerna genom lagstiftningen 
betonade ytterligare förväntningar på revisorn som friställd olika intressen. 
Revisorskåren blev en viktig aktör för utvecklingen av aktiemarknaden och en 
självklar aktör i statens organisering av denna. Men på samma sätt som i de 
direkta följderna av Kreugerkraschen fanns här också en annan sida av 
relationen mellan stat och revisorer. Även om man gav revisorerna ett mandat 
genom lagstiftningen och ett ansvar genom att överlåta legitimeringarna på 
revisorskåren, vilket visade på ett förtroende och en mer formell introduktion 
av ett utrymme för revisorsprofessionens autonomi, var de mer specifika 
reglerna som inramade revisorns ansvar och skyldigheter, vilket 
karaktäriserade framförallt 1944 års aktiebolagslag, något som kunde ses som 
precis motsatt. Detaljregleringarna kring revisionens utförande som fanns i 
lagstiftningen signalerar ju nämligen mer ett förtroende byggt på lagarna än ett 
förtroende för självreglering och kan de facto istället ses som att lagstiftaren 
hade ett misstroende mot organisationernas förmåga att styra medlemmarna. 
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Vad den här perioden framförallt visar är hur både staten och revisorerna 
genom sina organisationer började bidra till en mer systematisk organisering 
av revisionen. Revisorsorganisationerna (främst FAR) genom att framförallt 
underbygga den kollektiva bilden av revisorn och sälja in denna till 
omgivningen. Staten genom att lagstiftarna integrerade revisionen i lagarna, 
vilket dels innebar att man gav revisorsorganisationerna utrymme för 
autonomi, dels innebar att man satte ramar för och definierade kraven på 
revisionens genomförande. Detta innebar en början på en utveckling där både 
staten och revisorsprofessionen på detta sätt påverkade den organisering som 
tilldrog sig mycket direkt och aktivt. Precis som tidigare period kan både 
förtroende och misstroende intolkas i utveckling som representerar denna 
period och det blir än mer uppenbart att förtroende och misstroende kan antas 
existera samtidigt och bidra till att förklara systemets organisering. 

3.4 Staten i fokus 
Lagstiftningen, vilken innebar ett formellt erkännande av auktorisationen och 
godkännandet som grund för kompetenskrav och en avgränsning av 
marknaden för revision, kom att sätta mer ljus på revisorerna och modellen för 
legitimering. I kraven för auktorisation fanns det begränsningar som innebar 
att en auktoriserad revisor inte kunde ha anställning utanför en revisionsbyrå. 
Samtidigt ville staten och kommunerna gärna anställa revisorer med den 
kompetens auktorisationen innebar, vilket föranledde att begränsningarna i 
auktorisationskraven ifrågasattes av politiker i flera riksdagsmotioner i mitten 
av 1960-talet (Motion, 1964:242, 1964:291). Dessutom kom vid samma 
tidpunkt flera motioner med synpunkter på handelskammarnas ensamrätt för 
auktorisation och att besluten om auktorisation och godkännande inte var 
tillräckligt transparenta. Även om det inte resulterade i några direkta 
förändringar just då,60 visade det att debatten om auktorisationen var 
högaktuell bland politiker. Några år senare, 1971, blev detta återigen 
konkretiserat genom ett antal motioner som rörde CRN:s beslutsförfarande 
kring kraven på revisorer (Motion, 1971:14, 1971:1066). Stockholms 
handelskammare hade tidigare gett auktoriserade revisorer som fått anställning 
hos Lantbruksförbundets Revisionsbyrå AB samt hos Sveriges 
Kommunalekonomiska förening dispenser från kravet på att vara anställd vid 
en revisionsbyrå för att behålla sin titel auktoriserad revisor. CRN som hade 
började anamma en hårdare linje. Exempelvis när Svenska 
Sparbanksföreningen krävde att även de auktoriserade revisorer de anställde 
skulle få behålla auktorisationen gav inte CRN dispens. Dessutom drog de in 

                                                        
60 Allmänna beredningsutskottet ansåg att reglerna om begränsningar om anställning var viktiga för att 

behålla oberoendet. De ansåg även att det inte fanns någon anledning att ifrågasätta 
handelskammarens auktorisationsrätt. Riksdagen gick på utskottets linje och avslog motionerna 
(Prop., 1973:26).  
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möjligheterna för de som tidigare fått dispens att behålla denna. CRN:s motiv 
var att dispenserna skulle medföra att det uppstod två olika kategorier av 
revisorer, där en stor del av revisorskåren endast arbetade med ”intern 
revision” och inte den oberoende externa granskning som var grundtanken 
bakom vad den auktorisation handelskammarna utvecklat. Motionerna i 
riksdagen var då inriktade på kritik mot CRN:s ändrade hållning och ville 
öppna upp för möjligheterna för mindre begränsningar när det gällde 
anställningsförhållandena för auktoriserade revisorer. Även dessa motioner 
fick avslag. Motivet för detta var dock att det redan initierats en större 
utredning av auktorisationen av revisorer (se Näringsutskottets betänkande, 
1971:8). Denna hade beslutats med utgångspunkt i det politiska engagemanget 
i frågan och efter framställan om förändringar i auktorisationssystemet från 
näringsfrihetsombudsmannen,61 Sveriges lantbruksförbund och SRS. Den 
sistnämnda organisationen hade återgått till att förespråka linjen om statlig 
auktorisation och belyste särskilt riskerna med att auktorisationsansvaret låg 
på handelskammarna. Utredningen kom att benämnas 
Auktorisationsutredningen (se Auktorisationsutredningen, 1971:3) och 
utmynnade i ett omfattande förslag till nya former för auktorisationsmodellen i 
Sverige (se Prop., 1973:26). Där uttrycktes dilemmat som uppstått på den 
svenska marknaden med krav på auktoriserade revisorer i vissa företag 
kopplat till riskerna med handelskamrarnas makt över auktorisationen. 
Dessutom uttrycktes risken med att det fanns så många dispenser. I Sverige 
fanns 1 januari 1973, 506 auktoriserade revisorer och 949 godkända 
granskningsmän, registrerade. Av dessa var en klar majoritet legitimerade med 
grund i dispens (endast 30 var ”ärliga” auktorisationer och endast 70 ”ärliga” 
godkända). Utredningen pekade även på det faktum att revisionsverksamhet i 
realiteten utövades av betydligt fler personer än de som var legitimerade och 
att man inte hade kunskap kring de ej legitimerades kompetens. Även om 
dessa var utestängda från delar av marknaden som ansågs kräva högre krav på 
revisorns kompetens fyllde de en viktig roll inom det ekonomiska systemet. I 
både utredningen och förslaget kopplades begreppet auktorisation samman 
med förtroende i diskussionen om varför frågan var viktig. Auktorisationen 
ansågs vara grundläggande för förtroendet för revisorn och den auktoriserade 
revisorn grundläggande för förtroendet för marknaden. Då legitimering och 
titlar hade blivit synonymt med en professionell nivå tack vare lagstiftningen, 
blev detta ett argument för att staten också skulle ta ett än större ansvar för 
detta. 

 

                                                        
61 Detta var en myndighet som ansvarade för konkurrensfrågor med fokus på konkurrensbegränsningar. 

De gick 1992 samman med Statens pris- och konkurrensverk och bildade dagens myndighet 
Konkurrensverket (se www.kkv.se, hämtad 2013-02-23). 
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I varje fall de auktoriserade revisorerna har härigenom av 
lagstiftaren, påpekar utredningen, givits en i viss mån 
prioriterad ställning. Även om handelskamrarna skött 
regleringen av auktorisations- och godkännandesystemen på ett i 
det stora hela förtjänstfullt sätt, är det därför naturligt att den 
tanken inställer sig, att lagstiftaren av principiella skäl också 
skall ha inflytande på själva auktorisationsregleringen. Det har 
vidare framhållits, fortsätter utredningen, att 
revisorsauktorisationen är så betydelsefull, att den bör ske under 
former som skapar garantier för större direkt offentlig insyn. 
(Prop., 1973:26 s.22) 

 

I auktorisationsutredningen diskuteras andra länders system för 
auktorisationsförfarandet och det faktum att det både fanns länder som 
tillämpade den form av lösning som fanns i Sverige men också att det fanns 
flera länder där staten hade det primära ansvaret. Utredningen och den senare 
propositionen gav två förslag på en ny modell för auktorisation i Sverige. 
Båda dessa byggde på att staten hade huvudansvaret. I alternativ ett föreslogs 
att myndigheten kommerskollegium skulle ansvara för auktorisation och 
tillsyn av revisorer och att handelskamrarna skulle vara delaktiga som 
remissinstans. I alternativ två föreslogs att handelskamrarna även i 
fortsättningen skulle stå för auktoriseringen men att detta skulle ske utifrån 
statliga bestämmelser. Det föreslogs dessutom att anställningsbegränsningen 
för auktoriserade revisorer slopades i dess gällande form och att reglerna 
lättades, dock inte att det skulle släppas helt fritt. Man hävdade att revisorns 
professionalism grundad i etik- samt direkta jävsregler var en garant för att 
säkerställa att revisionen genomfördes självständigt och oberoende 
(Auktorisationsutredningen, 1971:3; Prop., 1973:26). 

 

Näringsutskottet behandlade förslaget senare samma år. När det gällde 
förslaget att ta bort anställningsbegränsningarna för auktoriserade revisorer 
fick detta inte något genomslag. Det motiverades med att det fanns risk för att 
revisorns oberoende skulle kunna ifrågasättas. Däremot tillstyrktes att staten 
genom kommerskollegium tog över ansvaret för auktorisation och tillsyn. (se 
Näringsutskottets betänkande, 1973:25). Detta resulterade i en ny lag (SFS, 
1973:221) där den nya ordningen uttrycktes och en kungörelse från 
kommerskollegium (KFS, 1973:6) med precisering av de krav som gällde för 
auktorisation och godkännande.62 Revisionen blev alltså än mer integrerad i 

                                                        
62 Kommerskollegium tillsatte dessutom en rådgivande nämnd som kunde vara behjälplig vid viktiga 

eller komplicerade frågor. Både FAR och SRS var representerade i denna nämnd liksom företrädare 
för en rad andra organisationer och även andra myndigheter (Wallerstedt, 2009). 
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det rättsliga systemet och framförallt kom ansvaret för revisionens 
organisering att bli statens. 

 

Förändringarna kring den svenska auktorisationsmodellen visade med 
tydlighet att det fanns politiska inslag i debatten om revision. Det fanns 
politiker som hävdade att revisionen inte utnyttjades fullt ut då den var 
ensidigt inriktad mot ägarintresset. Revisionen ansågs i större grad kunna möta 
andra intressen.63 Detta är ett tecken på att revisionen hade blivit allmänt 
accepterad som ett kontrollorgan inom det ekonomiska systemet. En central 
fråga blev huruvida det skulle vara möjligt att lagstifta om krav på 
auktoriserad/godkänd revisor64 för alla aktiebolag. En annan hur man skulle 
kunna skapa förutsättningar för att revisionen inriktades mer mot 
förvaltningen av företaget och då framförallt för att kunna möta ett utökat 
intressentperspektiv.65 Även detta blev en anledning till att tillsätta en 
utredning och revisionen kom att behandlas i den så kallade 
Aktiebolagsutredningen. Enligt den var det i grunden ett rimligt krav att kräva 
auktoriserade/godkända revisorer i alla aktiebolag. Argumentet var att hög 
nivå av sakkunskap samt praktiska erfarenheten hos revisorn var centralt för 
att uppnå en effektiv och ändamålsenlig revision oavsett företagsstorlek. 
Dilemmat utredningen såg var dock att tillgången på kvalificerade revisorer 
inte skulle räcka till för att möta det behov ett sådant lagkrav skulle innebära. 
Utredningen såg det alltså inte praktiskt möjligt att föreslå att alla aktiebolag 
skulle innefattas av kraven på så kallad kvalificerad revisor (minst godkänd). 
Istället förespråkades att kraven på kvalificerade revisorer skulle koncentreras 
till de företag där denna kompetens behövdes som bäst, det vill säga de större 
och de med mest omfattande verksamhet, vilket alltså var i linje med gällande 
krav. Dock föreslogs att gränsvärdena skulle förändras och att skillnaden 
auktoriserade och godkända revisorer skulle ligga till grund för en tydligare 
differentiering inom lagstiftningen. Med tanke på att de auktoriserade 
revisorerna hade mer utbildning och högre krav på praktisk erfarenhet borde 
dessa enligt utredningen än mer styras till de allra största bolagen. Alla bolag 
med bundet eget kapital på mer än 1 miljon kronor skulle omfattas av plikten 
att ha en kvalificerad revisor. Alla börsnoterade bolag, samt aktiebolag utöver 

                                                        
63 Framförallt handlade det om stat och kreditgivare men dessutom fanns långtgående tankar om 

arbetstagarintresset där det fanns diskussioner mellan FAR och fackförbunden om så kallade 
löntagarrevisorer (FAR, 1998a). 

64 I samband med att kommerskollegium övertog ansvaret för auktorisation och godkännande byttes 
titeln godkänd granskningsman till godkänd revisor (se SFS, 1973:221). 

65 Förvaltningsrevisionen var de facto inget nytt utan hade praktiserats långt innan lagstiftningen om 
lagstadgad revision i Sverige tillkom och var även, som framgår ovan, med som en del i 
lagstiftningen redan i 1895 (se Hult & Svernlöv, 2011; Lundvall & Danielsson, 1984). Nu var det 
dock på agendan att gå längre i denna del av revisionen genom att ställa hårdare och tydligare krav på 
granskningen av avgörande beslut. 
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dessa som de senaste två räkenskapsåren haft tillgångar vars nettovärde enligt 
balansräkningen överstiger 6 miljoner, skulle minst ha en auktoriserad revisor. 
Kopplat till detta tog även utredningen tag i frågan huruvida gällande krav på 
att bara fysiska personer skulle kunna utses till revisorer. CRN hade parallellt 
med arbetet kring auktorisation och godkännande av enskilda revisorer även 
kommit att skapa regler som grund för att utge auktorisation och godkännande 
för revisionsbolaget. Utredningen såg detta som ett sätt att skapa bättre 
förutsättningar för oberoende då personen inte blev lika central i relationen 
mellan revisor och klientföretag. Detta var dessutom anammat i Danmark och 
fungerade bra där, vilket gjorde beslutet att lägga detta förslag lättare då man 
strävade efter en ökad harmonisering i Norden. Dock menade utredningen att 
det behövde finnas krav på att utse en huvudansvarig fysisk person baserat på 
argumentet: eftersom revisionen är ett förtroendeuppdrag så bör det också 
knytas till en fysisk person som känner ansvar och lever upp till detta 
förtroende (SOU, 1971:15). 

 

När det gällde frågan om utvidgad förvaltningsrevision ansågs det vara ett 
dilemma att integrera detta i lagstiftning.66 Utredningen såg det i och för sig 
nödvändigt att lägga större fokus på förvaltningsrevision för att tillgodose 
flera intressenter. Men samtidigt såg man stora risker med att för precist 
formalisera detta juridiskt. Det uppfattades som att detta skulle innebära att 
revisorerna blev involverade i beslutsprocesserna inom företaget, vilket sågs 
som ett hot mot revisorns ställning som oberoende och en inskränkning i 
företagsledningens självbestämmande. Dessutom skulle det skapa svåra beslut 
kring revisorn rapportering då ett huvudsyfte med en revision, som det 
uttrycktes i lagstiftningen, var att det skulle utmynna i offentliga rapporter. 
Med alltför långtgående och precisa lagkrav kunde kravet på offentliggörande 
av revisionen innebära att för mycket information kom ut i offentlighet.67 
Istället för att precisera vad förvaltningsrevisionen skulle innefatta mer precist 
i lagstiftningen kom därför utredningen med förslaget att det skulle uttryckas 
mer principiellt. Professionell praxis och professionella 
överväganden/bedömningar ansågs vara mer gångbara än en preciserad 
lagstiftning. Detta kunde enligt utredningen göras genom att hänvisa till ”god 
revisionssed”. Det vill säga att lagstiftningen istället för detaljregler uttryckte 
att ”revisionen skall ske enligt god revisionssed”.68 Detta innebar att 

                                                        
66 Detta var föremål för en debatt på nordisk nivå i det harmoniseringsarbete som förelåg. Finland och 

Sverige såg på det stora hela positivt på en utvidgning medan de andra länderna uttryckte tveksamhet 
utifrån en oro över att det skulle hämma bolagsledningarnas initiativkraft för mycket. 

67 Här fanns samma oro över att revisionen skulle innebära avslöjande av viktiga affärshemligheter som 
fanns med redan i diskussionerna av 1895 års lag om aktiebolag.  

68 Ett ytterligare argument för att inte precisera revisionen i lagstiftningen utan använda hänvisning till 
god revisionssed var dilemmat med att de nordiska språkens begreppsinnebörd skiljde sig åt. För att 
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revisionens omfattning och inriktning skulle vara anpassad till 
förutsättningarna som varje uppdrag innebar med hänsyn till företagets storlek 
och verksamhet och då grundad en inarbetad praxis. Mer konkret uttryckte 
revisorsorganisationernas rekommendationer att det innebar att 
tillsynsinstansens uttalande skulle definiera de yttre ramarna för tolkningen 
(SOU, 1971:15). 

 

Aktiebolagsutredningen var en viktig del av det förslag till ny aktiebolagslag 
som kom senare. I den remissrunda som förelåg framgick tydligt att SRS och 
FAR hade skilda åsikter. SRS ansåg inte att det var rätt att förbehålla 
auktoriserade revisorer granskningen av de största företagen och ville inte 
skilja på de olika graderna av legitimeringar. Dessutom ville de ha sänkta 
gränsvärden för kravet på kvalificerad revisor rent allmänt så att andelen 
godkända granskningsmän utnyttjades bättre. FAR däremot ansåg att det var 
helt logiskt att det skulle finnas krav på auktoriserade revisorer i de största 
bolagen då denna grupp representerade erfarenhet från revision i bolag med 
komplex och omfattande verksamhet69 (Näringsutskottets betänkande, 
1973:25; Prop., 1973:26; SOU, 1971:15). 

 

Även om 1944 års aktiebolagslag, med de tillägg och förändringar som gjorts 
genom åren, utgjorde grundstommen till 1975 års lag, kom en ny syn på 
revisionen och hur den skulle regleras att visa sig i denna lag. Även om man i 
flera avseenden övergick till en mer principbaserad lagstiftning ökade 
omfattningen av regler som berörde revisionen. Ett helt kapitel (kap. 10) var 
avsatt till regler kring revision. Redan i 3:e paragrafen kapitel 10 kunde man 
se konsekvensen av det ökade intressentperspektivet uttryckt i ett tydligt krav 
på förvaltningsrevision. Där framgår även exempel på den principbaserade 
modellen genom hänvisning till god revisionssed, vilket återkom i 7:e 
paragrafen. 

 

                                                                                                                               
nå en harmonisering var det då nödvändigt att lämna de precisa formuleringarna till förmån för mer 
allmänt hållna riktlinjer (SOU, 1971:15).  

69 Ett extra intressant remissvar i denna remissrunda är det som gavs av Svenska företagares 
riksförbund. De uttrycker där mycket tydligt att de anser att staten inte bör blanda sig i revisionen av 
företagen. ”Sveriges företagares riksförbund anser att företagens revision främst är en angelägenhet 
för aktieägarna. Förbundet menar därför att det skall ankomma på aktieägarna att välja den typ av 
revision, revisionsförfarande och revisorskompetens som bolagsstämman finner lämplig.” De insåg 
dock att detta inte var ett rimligt krav och kommenterade och lämnade egna synpunkter på förslaget 
(konstig nog ville de ha ett lägre gränsvärde för bolag när det skulle krävas kvalificerad revisor än 
utredningen, vilket då innebar en mer långtgående revisionsplikt) (SOU, 1971:15). 
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Revisorn skall granska bolagets årsredovisning och bokföring 
samt styrelsens och den verkställande direktörens förvaltning. 
Granskningen skall vara så ingående och omfattande som god 
revisionssed kräver. (SFS, 1975:1385 kap10 §3) 
 
Revisorn skall i den omfattning god revisionssed bjuder granska 
bolagets årsredovisning jämte räkenskaper samt styrelsens och 
verkställande direktörens förvaltning. (SFS, 1975:1385 kap10 
§7) 

 
Den tidigare utredningens förslag om differentierade gränsvärden utifrån de 
olika kategorierna av revisorer blev en realitet. Kriterierna kom dock inte att 
bli riktigt samma som i utredningens förslag. Den lägre kravgränsen, det vill 
säga krav på antingen auktoriserad eller godkänd revisor, var fortfarande 
bundet eget kapital på mer än 1 miljon kronor. Kraven på auktoriserad revisor 
gällde: alla noterade bolag (samma som i utredningens förslag), bolag med ett 
nettovärde på tillgångarna enligt balansräkningen överstigande 1 000 gånger 
basbeloppet (en förändring utifrån utredningens förslag), bolag där 
medelantalet anställda överstigit 200 de sista två åren (nytt utifrån 
utredningens förslag).70 

 

Som ett ytterligare led i att förstärka intressentperspektivet tillkom bland annat 
även krav på anmälningsskyldighet vid misstanke om brott som faller inom 
ramen för vissa delar av antingen brottsbalken eller skattebrottslagen. Här 
kunde man tydligt se hur staten såg revisorerna som en tillgång för 
brottsbekämpning. 

 

En revisor skall vidta de åtgärder som anges i 39 och 40 §§, om 
han finner att det kan misstänkas att en styrelseledamot eller den 
verkställande direktören inom ramen för bolagets verksamhet 
har gjort sig skyldig till brott enligt något av följande lagrum… 
(SFS, 1975:1385 kap10 §38) 

 

                                                        
70 Gränsvärdena hade under resans gång diskuterats mycket då frågan om det var rimligt att endast se 

till nivån på aktiekapitalet. Flera aktörer inblandade i processen hävdade att exempelvis värde på 
företagets tillgångar, balansomslutning, antal anställda, bättre fångade behovet av revisorns 
kompetens. Aktiekapitalet uttrycktes då vara ett dåligt mått eftersom det inte sa så mycket om hur 
komplext företaget var. De som förespråkade att man skulle stå kvar vid enbart aktiekapitalet (t.ex. 
SRS) menade att det fanns risk att det fanns en rörlighet i de andra förslagen på mått för gränsvärde 
som kunde skapa en oreda och osäkerhet. Ett företag kunde ena året hamna innanför reglerna och ett 
annat år utanför. Detta ansågs även i förlängningen skapa utrymme för olämplig styrning för att 
komma bort ifrån lagkraven (se remissvar Prop., 1975:103). 
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1975 års lag blev dock inte en fullständig övergång till principbaserad 
lagstiftning då lagstiftaren när det gällde kraven på revisorns oberoende och 
jäv kom att vara mycket detaljerad och utöka reglerna med mer långtgående 
formuleringar. 

 

Den får inte vara revisor som 1. äger aktier i bolaget eller annat 
bolag i samma koncern, 2. är ledamot av styrelsen eller 
verkställande direktör i bolaget eller dess dotterföretag eller 
biträder vid bolagets bokföring eller medelsförvaltning eller 
bolagets kontroll däröver, 3. är anställd hos eller på annat sätt 
har en underordnad eller beroende ställning till bolaget vid 
grundbokföringen eller medelsförvaltningen eller bolagets 
kontroll däröver, 4. är gift eller sambo med eller är syskon eller 
släkting i rätt upp- eller nedstigande led eller så att den ene är 
gift med den andres syskon, eller 5. står i låneskuld till bolaget 
eller ett annat bolag i samma koncern eller har en förpliktelse 
som ett sådant bolag har ställt säkerhet för. (SFS, 1975:1385 
kap10 §16) 

 

Även om denna lagstiftning var ett konkret resultat av en längre tids 
diskussioner och framförallt ett stort politiskt engagemang i revisionsfrågan, 
kom inte diskussionerna om revisionen att avta i och med att lagstiftningen 
antogs. Framförallt kom idén om att revisorerna kunde verka som statens 
förlängda arm att utvecklas. 1974 kom Lagutskottet med ett betänkande 
(Lagutskottets betänkande, 1974:29) där man uttryckte en möjlighet att 
utnyttja revisorerna för kontroll av exempelvis skattefusk och skatteflykt. 
1978 lämnade Brottsförebyggande rådet71 (BRÅ) sin rapport ”Revisors 
verksamhet” där liknande grundtankar återfanns. BRÅ:s rapport var en del av 
ett utredningsuppdrag rådet hade fått från regeringen året innan, vilket 
innefattade en översyn av den svenska lagstiftningen mot organiserad och 
ekonomisk brottslighet. BRÅ fokuserade på flera områden72 i sin utredning 
och ansåg att revisionen var intressant ur två aspekter utifrån vad som framgått 
i den allmänna debatten. Dels fanns det där uttryck för att revisorer hade 

                                                        
71 Brottsförebyggande rådet är en myndighet vars uppgift är att verka för minskad brottslighet och ökad 

trygghet i samhället. Den uppstod 1974 och mer konkret handlar arbetet om att ta fram fakta och 
sprida kunskap om brottslighet, brottsförebyggande arbete och rättsväsendets reaktioner på brott 
(www.bra.se, hämtad 2013-03-04). 

72 De tillsatte flera arbetsgrupper som arbetade relativt självständigt från varandra och kom med skilda 
rapporter som till viss del gav olika förslag kring samma sak. Detta visade sig bland annat när det 
gällde revisionsplikten (se fotnot nedan).  
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medverkat till uppkomsten av ekonomisk brottslighet genom den 
rådgivningsverksamhet de utförde parallellt eller i samband med 
revisionsverksamheten. Dels fanns det uttryck för att revisorerna genom sin 
verksamhet mer än vad som var fallet skulle kunna medverka i att förebygga 
och motverka ekonomisk brottslighet i företag. BRÅ fann inte någon grund för 
påståendena att revisorerna hade agerat på ett sätt som kunde anses att de 
medverkat till ekonomisk brottslighet utan såg revisorerna som en stor tillgång 
i arbetet mot ekonomisk brottslighet. Denna funktion ansågs dock kunna 
utvecklas än mer. Inriktningen i arbetet fick därför fokus på hur man skulle 
kunna stärka revisorernas ställning och arbete samt skapa bättre 
förutsättningar för tillsyn. De presenterade detta i 6 punkter: 

 

Arbetsgruppen föreslår 
 
- att det i aktiebolagsregistret skall intas uppgifter om 

revisorer motsvarande vad som gäller beträffande bolags 
ställföreträdare. 

 
- att det i lagstiftningen införs en regel av innebörd att andra 

än auktoriserade eller godkända revisorer och 
revisionsbolag ej får i firma eller eljest vid beteckning av sin 
näringsverksamhet använda ordet revision eller 
sammansättningar med eller avledningar av detta ord. 

 
- att bestämmelserna om revisors tystnadsplikt och 

upplysningsskyldighet omarbetas. Den nuvarande 
bestämmelsen i 10 kap. 13 § första stycket aktiebolagslagen 
(1975:1385) om revisors tystnadsplikt gentemot enskilda 
aktieägare eller utomstående bör omarbetas efter mönster 
av banksekretessen. Det medför enligt gruppen en mer 
flexibel tillämpning genom att revisor ej i oträngt mål får 
yppa något om bolagets angelägenheter. Av lagen bör 
vidare uttryckligen framgå att revisor har en ovillkorlig 
upplysningsskyldighet gentemot medrevisor, särskild 
granskare, ny revisor och, om bolaget försatts i konkurs, 
konkursförvaltare. 

 
Arbetsgruppen rekommenderar 
 
- att kvalificerad revisor på sikt skall krävas i alla aktiebolag. 
 
- att kommerskollegium får en kraftig resursförstärkning för 

att utöva tillsynsverksamhet på revisorsområdet. 
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- att revisorsorganisationerna kompletterar sina etiska regler 
med uttalande av följande innebörd: 

 
- Revisor har, på grund av den ställning som i fråga om 

revision getts honom i lagstiftningen, plikter även mot 
allmänheten och det allmänna. 

 
- Revisor skall, inom ramen för sitt revisionsuppdrag, verka 

för att det reviderade företaget handlar lagenligt, tar hänsyn 
till aktieägare, borgenärer, anställda och övriga intressenter 
samt även i övrigt iakttar god affärssed. 

 
- Revisor skall avhålla sig från att genom rådgivning eller 

annat aktivt arbete medverka i lagstridig handling eller i 
handling som uppenbarligen innebär kringgående av lag, 
vare sig förfarandet riktar sig mot enskild eller mot det 
allmänna, och inte heller aktivt medverka i förberedelser 
som enligt vad revisorn vet eller har grundad anledning anta 
syftar till sådana handlingar. Vad nu sagts skall icke utgöra 
hinder för revisor att lämna upplysning om innehållet i 
gällande rätt. Det medför ej heller skyldighet för denne att 
särskilt tillvarata myndigheternas intresse. 
(BRÅ PM, 1978:2 s.7-8) 

 

Att BRÅ nu tyckte sig kunna rekommendera en framtida allmän plikt för 
aktiebolag att ha kvalificerad revisor73 diskuterades, precis som tidigare, 
utifrån tillgången på revisorer. De tyckte nu att det kunde finnas 
förutsättningar för att tillgången till kvalificerade revisorer skulle vara i balans 
med efterfrågan om det skedde en successiv ökning av krav på allmän 
revisionsplikt (de såg detta som en flerårsprocess där man började med att 
sänka gränsvärdena och ställde krav på kvalificerad revisor i alla nystartade 
aktiebolag för att efter några år införa kraven fullt ut). Detta grundade de i 
framförallt två saker. Dels i rent kvantitativa uppskattningar om antalet 
auktoriserade och godkända revisorer. Det hade skett en ökning de senaste 
åren och det fanns en stor tillströmning till universitetsutbildningar inom 
ämnen som matchade kriterierna för revisorsyrket. Dels i det faktum att det nu 
fanns möjligheten att utse ett så kallat kvalificerat revisionsbolag istället för en 
fysisk person. Detta minskade trycket på de kvalificerade revisorerna då mer 

                                                        
73 Här skiljde sig de olika arbetsgrupperna i BRÅ åt. Den arbetsgrupp som gav ut promemorian PM 

1979:5 ”Aktiebolagslagen – förstärkt skydd för det bundna kapitalet, m.m.” inte gick lika långt utan 
föreslog en till viss del utökad plikt att använda kvalificerade revisorer (förutom redan fastställda 
gränsvärden skulle det även gälla bolag som inte har full täckning för bolagets registrerade 
aktiekapital).(BRÅ PM, 1979:5)  
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arbete kunde läggas på assistenter. Dessutom prognostiserade de att antalet 
aktiebolag skulle minska drastiskt 1982 då ett beslut om avregistrering av alla 
bolag som inte hade ett aktiekapital på minst 50 000 kronor skulle träda i kraft 
(se vidare fotnot 74). 

 

Förslaget att alla revisorer skulle registreras i aktiebolagsregistret motiverades 
med att det skulle öka transparensen kring tillsättning och behörighet. 

 

Skyddet av begreppet revisor var ett sätt att stärka de kvalificerade 
revisorernas ställning. Initialt ville arbetsgruppen se att begreppet revisor 
endast knöts till de kvalificerade revisorerna. De insåg dock att begreppet inte 
gick att isolera till denna grupp eftersom det var allmänt vedertaget även för 
andra granskningstjänster än de som rörde den lagstadgade revisionen. De 
klargjorde bland annat i inledningen av sin rapport skillnaden mellan intern 
och extern revision och poängterade att diskussionerna om den lagstadgade 
revisionen skulle ses som en diskussion inriktad mot den externa revisionen. 
Argumenten för att klargöra detta grundade sig i att det upplevdes finnas en 
oklarhet i vad den lagstadgade revisionen innefattade. Som framgår blev 
förslaget att revisionsbyrå och revisionsbolag skulle vara skyddade begrepp 
som endast fick användas av kvalificerade revisorers verksamhet. Utredningen 
såg detta som en kvalitetsgaranti riktad mot omgivningen. 

 

Även förslaget om bestämmelserna angående tystnadsplikt och 
upplysningsplikt tycks vara mycket påverkat av inställningen att revisorerna 
hade fler intressen att bevaka än enbart ägarintresset. Utredningen såg det 
besvärande att revisorerna inte gav mer information och hänvisade till de 
sekretessbestämmelser aktiebolagslagen innehöll. De ville därför öppna upp 
för en mildare lagstiftning. Genom omformulering av lagtexten ville man 
skapa utrymme för att revisorerna även skulle kunna få ge exempelvis 
myndigheterna mer information. Detta skulle dessutom gynna revisorerna som 
i vissa fall kunde känna sig bakbundna av sekretessreglerna. Detta förslag 
handlade i grunden om att ge mer utrymme för revisorns professionalism som 
grund för att bedöma vilken information som skulle kunna lämnas ut, samt när 
och var detta kunde ske. 

 

Rekommendationen att kraftigt förstärka resurserna till kommerskollegium 
grundade sig i att det fanns en uppfattning om att framförallt deras 
tillsynsverksamhet hade visat sig mycket framgångsrik. Kollegiet hade kunnat 
ingripa mot flera fall av allvarliga missförhållanden. De ansågs dock sakna 
tillräckligt med resurser för en mer systematisk tillsyn och möjlighet att 
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utveckla regler kring revisionen som kunde möta de brister man fann vid 
tillsynen. 

 

När det gällde rekommendationen att revisorsorganisationerna skulle 
komplettera sina etiska regler är detta extra intressant. Det var mycket 
konkreta förslag på de ändringar som ansågs behövde göras: 
intressentperspektivet och revisorns roll som brottsförebyggare hamnade i 
fokus. En viktig del i detta var att trycka extra på de sidouppdrag som 
revisorerna ofta har och klargöra att det måste finnas en tydlighet i de etiska 
reglerna så att revisorn avhåller sig från att bli för involverad i företagets 
verksamhet. Exempelvis att de genom rådgivning eller annat aktivt arbete 
medverkar till lagstridig handling eller i handling som uppenbarligen innebär 
kringgående av lag. 

 

De direkta konsekvenserna av BRÅ:s förslag blev först och främst att 
regeringen tog beslut om en förändring i upplysningsplikten, införde 
registreringskrav och lagstadgade en skyldighet för aktiebolag att ha 
kvalificerad revisor om senaste fastställda balansräkning inte visade full 
täckning för aktiekapitalet (SFS, 1980:1104). När det gällde revisionsplikten 
valde man alltså att inte införa detta fullt ut utan gå på det inte fullt så 
långtgående förslaget som en av arbetsgrupperna i BRÅ:s utredning hade lagt 
fram. Återigen motiverades detta av bristen på kvalificerade revisorer. Det 
spelade också rimligen en roll att kraven på kvalificerad revisor i denna lag 
dessutom hade kommit att ställas även på större handelsbolag, enskilda 
näringsidkare och rörelsedrivande ideella föreningar (tillgångar över 1000 
basbelopp) (SFS, 1980:1104). 

 

Trots BRÅ:s utredning fortsatte flera politiker att kräva en översyn av 
företagsrevisionen genom flera motioner till riksdagen. Återigen lyftes frågan 
om att utöka revisionsplikten till att gälla fler företag (Motion, 1978/79:1760, 
1980/81:1579, 1980/81:1586). Justitiedepartementet gav därför 
kommerskollegium uppdraget att utreda frågan närmare. Framförallt ville de 
se ett underlag kring om det praktiskt skulle kunna gå att kräva kvalificerad 
revisor i alla aktiebolag med tanke på tillgången på revisorer och antalet 
aktiebolag.74 Kommerskollegium kom med en redogörelse för hur 
utvecklingen av antalet kvalificerade revisorer hade sett ut från början av 
                                                        
74 Redan i juni 1973 beslöts att aktiekapitalet i alla aktiebolag skulle uppgå till minst 50 000 kr vilket 

gällde med omedelbar verkan för alla bolag som bildades efter tidpunkten för beslutet. Existerande 
aktiebolag med lägre aktiekapital fick till utgången av 1981 på sig att höja kapitalet. De som inte 
nådde upp till miniminivån efter det skulle avregistreras. Uppdraget kom alltså i en tid då det 
förväntades komma en klarare bild av det framtida behovet. 
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1970-talet och en prognos över utvecklingen fram till 1988 (som framgått 
ovan hade en stegvis ökning av kraven diskuterats i de tidigare förslagen och i 
exv. BRÅ:s rapport Revisors verksamhet var 1988 slutdatum för att kraven 
skulle gälla fullt ut). Detta ställdes mot statistik över antalet aktiebolag och en 
prognos över antalet fram till 1988. De tog även in uppgifter från revisorer via 
enkäter kring hur de uppskattade kapacitet inom kåren.75 Kommerskollegiums 
föreslog att lagstiftaren skulle gå vidare med ambitionen att alla aktiebolag 
skulle ha en kvalificerad revisor och att det skulle ske en gradvis ökning av 
kraven precis som tidigare förslag hade lyft fram. De såg att alla nya 
aktiebolag från och med 1983 skulle ha krav på kvalificerad revisor och att 
gränsvärdet för bundet eget kapital skulle sänkas successivt för existerande 
företag för att helt tas bort 1988 (Kommerskollegium, 1982). Denna utredning 
var central för den proposition (Prop., 1981/82:171) och lagstiftning (SFS, 
1982:739) som kom senare. Förutom kommerskollegiets förslag på en 
successiv förändring av gränsvärdena kom lagstiftaren att anamma förslaget 
om oinskränkt krav på kvalificerad revisor i aktiebolag med början för alla 
nyregistrerade aktiebolag från och med 1983 och för alla aktiebolag från och 
med 1988 (SFS, 1982:739).76 

 

Staten tog under 1980-talet flera initiativ som kom att utöka revisionens 
inriktning och bidrog till att befästa en ny syn på revisorns roll. Framförallt 
hade detta sin grund i kritik mot revisorerna och upplevelsen att det fanns 
stora oklarheter kring vad man skulle kunna förvänta sig av revisionen. Redan 
1982 hade regeringen tillsatt ”Kommissionen mot ekonomiskt brottslighet” 
som 1983 presenterade utredningen Effektivare företagsrevision. Där föreslogs 
att revisorn skulle granska att företaget uppfyllt sina åtaganden gällande 
skatter och avgifter, att revisorns tystnadsplikt inte skulle gälla upplysningar 
                                                        
75 När det gäller de prognoser kommerskollegium presenterar framgår det att de uppskattar att antalet 

kvalificerade revisorer skall uppgå till 1 400 stycken och antalet aktiebolag till 51 000 vid året 1988. 
Enligt enkäten till revisorerna är varje kvalificerad revisor vald i 29 bolag i genomsnitt vilket innebär 
att utredningen räknar fram att de 1 400 revisorerna kommer att täcka ~ 40 000 bolag, vilket alltså 
enligt beräkningarna skulle tyda på en brist. Trots detta anser sig utredningen kunna rekommendera 
att lagen ändras så att alla aktiebolag skall krävas kvalificerad revisor, detta utifrån tanken om att en 
stor mängd bolag inte kommer att kräva samma revisionsinsatser och att varje kvalificerad revisor 
utifrån detta kan vara vald i fler bolag än 29. 

76 Även om det fanns beslut om allmän revisionsplikt i och med denna lag fortsatte enskilda politiker 
att driva frågan om att riva upp detta. I Lagutskottets betänkande strax inför införandet påvisas flera 
exempel. I en motion (L201) uttrycks ett behov av att vänta med allmän revisionsplikt med 
hänvisning till att antalet kvalificerade revisorer inte skulle räcka till. Motionären hävdade att det 
skett en mycket större ökning av antalet aktiebolag än vad som tidigare beräknats. Denna motionär 
yrkade dessutom på att det skulle öppnas upp för möjligheten till dispens. I en annan motion (L209) 
hänvisades till att det fanns revisorer som inte hade den formella kompetensen men ändå kunde göra 
ett fullgott jobb som revisor. Denna motionär ansåg det rimligt att ej kvalificerade revisorer kunde få 
väljas i mindre företag med grund i att det kunde utformas lämplighetsbedömning av dessa istället för 
formella krav på auktorisation eller godkännande (Lagutskottets betänkande, 1987/88:35).  
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till polis- och skattemyndigheter vid brottsmisstanke, att länsstyrelserna skulle 
ha befogenheter att utse kvalificerade revisorer i vissa företag där detta 
saknades, samt att revisorn var skyldig att anmäla förtida avgång (det vill säga 
avgång innan den beslutade uppdragsperiodens slut) till länsstyrelsen. Detta 
trädde i kraft 1 januari 1985 (se Lagutskottets betänkande, 1984/85:13; Prop., 
1984/85:30; SOU, 1983:36). 

 

Den oklarhet som fanns kring revisionen hade även blivit alltmer påtaglig hos 
kommerskollegium. I en intervju 1979 i Balans uttalar sig kommersrådet Paul 
Berger om det ökade antalet anmälningar mot revisorer som inkommit på 
kollegiets bord. De hade sett att anmälningarna ökat stadigt. Detta berodde 
enligt Berger inte enbart på att antalet revisorer ökat eller att man kunde 
misstänka att det fanns mer brister hos revisorerna, utan även att ökningen 
kunde förklaras utifrån en kombination av ökade krav och till viss del även 
orimliga krav. När det gällde det sistnämnda såg de att det fanns en ökning av 
grundlösa anmälningar. Enligt Berger fanns det dock ett behov av ökad tillsyn 
och bättre möjligheter för kommerskollegium att hantera anmälningar för att 
klargöra revisionens ramar (Sjöö-Mårtensson, 1979). Detta påtalade han även 
1985 i en artikel skriven av honom själv. Då hade antalet anmälningar stigit 
ytterligare och Berger menade att detta troligen hade sin förklaring i den 
debatt om revisionen som varit och att det hade skapat en ökad medvetenhet 
om möjligheterna att få en revisors agerande prövat av en myndighet. Han 
hävdade att tillsynen hade blivit allt viktigare. Även om hans huvudintryck är 
att revisorerna utgör en mycket viktig yrkeskår som är seriösa och kunniga, 
var han i vissa stycken mycket kritisk till dess förmåga att skydda 
intressenterna och till ökningen av fall där revisorerna visar brist på rätt 
omdöme. 

 

Att den som fått förtroendet att vaka över att näringsutövning 
sker i hederliga former själv åsidosätter kraven på ärlighet och 
rättrådighet är ett orimligt och oacceptabelt förhållande. 
(Berger, 1985) 

 

Berger ansåg exempelvis att det fanns betydande skillnader i kvalitetsnivå 
mellan olika revisorer samt att revisorernas roll som kritiska granskare ofta 
tenderar att hamna i skymundan för rollen som allmän ekonomisk rådgivare. 
Även i denna artikel kunde man se uttryck för att det fanns ett behov av att 
tydliggöra revisionen och revisorernas roll (Berger, 1985). 
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Kommerskollegium skrev 1989 även till civildepartementet och föreslog en ny 
omfattande översyn av revisorslagstiftningen. I skrivelsen uttrycktes att det 
svenska regelverket som kommerskollegiet hade att förhålla sig till vid tillsyn 
var otidsenligt. Det ansågs inte ha följt den utveckling som skett inom 
revisionsområdet samt konsekvenserna av ett närmande till Europa. Det blev 
då en realitet för myndigheten att utvecklingen i Sverige var starkt avhängig 
av att Sverige närmade sig den Europeiska Gemenskapen även om Sverige då 
inte var medlem. Kommerskollegiet ställde där en rad frågor som enligt dem 
var hängande i luften och skapade svårigheter i den tillsyn de ansvarade för. 
Skall vi ha en revisorsexamen? Skall vi fortsätta att ha två olika kårer av 
yrkesrevisorer? Hur skall vi behandla utländska revisorer med en 
yrkeskompetens på samma nivå som den svenska? Vem skall få äga en svensk 
revisionsbyrå? Vad skall en auktoriserad eller godkänd revisor få syssla med, 
utöver revision? Hur skall vi se på revisorns konsultroll? Hur skall det 
disciplinära systemet bäst utformas? (Markland, 1992) 

 

3.4.1 Diskussion 
Avsnittet 3.4 fokuserar särskilt staten/politiker som aktör i den organisering 
som sker och visar en tidsperiod med ökat intresse från politiker för 
revisionen, vilket bland annat synliggörs i de alla initiativ som tas för statliga 
utredningar. Under denna period går framförallt den dubbla synen (förtroende 
och misstroende på samma gång) på aspekter inom organiseringen att härleda 
mycket tydligt.  

 

I mitten av 1960 till tidigt 1970-tal, kan det politiska engagemanget gällande 
revisionen följas i de politiska motioner som lades fram. Två synsätt på 
revisionen kom i ljuset där ett representerar förtroende och det andra 
misstroende. Man kan se både politiker och statliga utredare använda 
begreppet förtroende i sina uttryck kring revision. Exempelvis att revisorerna 
uttrycktes som bärare av förtroende eller att auktorisationen och de krav som 
ställdes på den auktoriserade revisorn uttrycktes grundläggande för förtroendet 
för revisorn. Flera av de motioner som kom visar att det fanns ett högt 
förtroende för auktoriserade och godkända revisorers förmåga att utföra en 
god revision. Detta kan ses som att legitimeringarna hade fått ett ordentligt 
genomslag som värdemätare på hög kompetens och att detta var centralt för att 
underbygga det förtroende vissa politiker hade för revisionen. 
Legitimeringarna var själva grunden till detta förtroende. I och med ökningen 
av antalet auktoriserade och godkända revisorer från 1940-talet var 
revisorskåren dessutom inte längre något marginellt. Men som framgår fanns 
det även i kontrast till detta en helt annan syn på revisorstitlarna och på det sätt 
grunderna för dessa organiserades. Flera politiker gav uttryck för en syn där 
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man hyste misstänksamhet och misstro mot revisorsorganisationerna och den 
autonomi de hade fått.  

 

Samma splittrade syn går att härleda till den i revisionssammanhang så viktiga 
oberoendefrågan. Å ena sidan fanns det uttryck för att det var självklart att 
skapa ett regelverk som tillsåg att revisorerna agerade oberoende från 
företaget, å andra sidan fanns det uttryck för att revisorns kompetens var 
alltför viktig för att inte utnyttjas utanför den oberoende externa granskningen. 
Samtidigt diskuterades som framgått en utökning av revisionsplikten och att 
revisionen skulle innefatta förvaltningsrevision. Detta kan ses som en 
bekräftelse på att det fanns ett övervägande förtroende för revisorerna. En 
majoritet av politikerna såg revisionsfunktionen som en central del av det 
ekonomiska systemet och som grundläggande för förtroendet för detta. När det 
gällde förvaltningsrevisionen var ju dessutom diskussionerna om att låta detta 
ske i form av principlagstiftning, där professionens egna regler kunde 
komplettera lagstiftningen när det gällde detaljerna, något som kan ses som en 
tydlig signal på att man hade förtroende för revisorskårens förmåga att avgöra 
hur en god revision skulle utföras. I denna utvecklingsfas blev relationen 
mellan olika nivåer tydligare än innan genom den närmast debattliknande 
kommunikation som fördes. 

 

Denna tudelade syn på revisionen är ständigt närvarande i den fortsatta 
utvecklingen. Exempelvis kan lagändringar i början av 1970-talet ses som att 
politikerna var helt inriktade på att ge revisionen mer utrymme och revisorerna 
ett större mandat. Flera aspekter inom den organisering som sker och 
framförallt hur debatten förs i denna organisering visar att det fanns förtroende 
för revisionen som kunde knytas till dess betydelse och funktion inom det 
ekonomiska systemet i stort. Men samtidigt fanns det områden där den 
kontrasterande synen kan identifieras. Exempelvis då det infördes lagar som 
innebar detaljreglering inom vissa områden gällande kraven på revisorns 
legitimering. Detta kan tolkas som ett uttryck för misstroende mot tidigare sätt 
att organisera detta och tvärtom mot inriktningen inom andra områden en 
inskränkning av autonomin. Att integrera tillsynen av revisorer i 
kommerskollegiets regi var kanske än mer ett tydligare exempel på en misstro 
mot revisorsorganisationernas sätt att organisera revisionen. 

 

Hela debatten under början av 1970-talet är också ett tydligt exempel på att det 
fanns grund för att anta att förtroende för revisionen var en central del i 
utvecklingen. Revisionen sågs inte längre enbart vara en kontroll för enskilda 
ägare utan hade en mer vittgående funktion och ansågs närmast vara 
samhällsviktigt. Det visades inte minst i aktiebolagsutredningen och förslaget 
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att det skulle bli krav på allmän revisionsplikt för alla aktiebolag, det vill säga 
även de som inte kan anses präglade av den klassiska åtskillnaden mellan 
ledning och ägande. Att revisorstitlarna blev allt tydligare integrerade i 
lagstiftningen visar ett förtroende grundat i formell certifiering och 
legitimation. Åtskillnaden mellan olika kategorier av titlar understryker 
kopplingen nivå av krav och förtroende. Aktiebolagsutredningen är extra 
intressant på så sätt att det där framgår hur revisionen uttryckligen formuleras 
som ett förtroendeuppdrag och att det där framgår hur höga förväntningar det 
finns på revisorn då det gäller moral, etik och kompetens. 

 

Även i BRÅ:s utredning visades den dubbla synen på revision vilket kan ses 
redan i utredningens utgångspunkter. En ingång var att revisorerna var en del 
av problemet med att det förekom ekonomiskt brottslighet och en annan att 
revisionen var viktig för att bekämpa brott. I det förslag som gavs finns det 
flera uttryck för att man hade ett klart förtroende för revisorerna och dess 
betydelse, men också flera uttryck för ett misstroende. Förtroendet visades 
framförallt genom förslaget att införa revisionsplikt för betydligt fler företag 
än tidigare och i förslaget att revisorerna skulle vara mer direkt delaktiga i 
bekämpning av ekonomisk brottslighet. Båda dessa förslag visar dessutom ett 
förtroende för revisionens betydelse i ett övergripande samhällsperspektiv och 
alltså som något betydligt mer än enbart en kontrollfunktion mellan ägare och 
ledning. Även uttrycken för behovet av en organisering som beaktade ett 
vidare intressentperspektiv, samt att man kopplat till detta ville klargöra att 
begreppet kvalificerad revisor endast kunde handla om externa revisorer och 
inte de som var direkt involverade i den interna verksamheten, vilket 
följaktligen ansågs vara en kvalitetsgaranti ut mot det omgivande samhället, 
visade detta. Misstroendet mot revisorerna och revisorsorganisationerna 
visade sig genom att man föreslog kraftiga resursförstärkningar till 
kommerskollegium, som var tillsynsmyndighet, samt att denna myndighet 
skulle få ansvar för att utveckla revisionsstandarder, vilka tidigare varit en del 
av den självreglering revisorsorganisationerna stod för. I samma linje låg även 
förslaget att revisorsorganisationerna borde utveckla sina etiska regler. 
Utredningen gav mycket konkreta förslag på vad som behövde förstärkas och 
luftade alltså åsikten att nuvarande självreglering av revisorsorganisationerna 
var bristfällig, det vill säga man uppvisade ett misstroende. Lagstiftningarna 
som kom blev en bekräftelse på hur dymanisk synen på revisionen kunde vara 
med tanke på förtroende och misstroende. Exempelvis visade långtgående 
regler kring oberoende och jäv en misstro mot revisorskåren samtidigt som 
regler som stipulerade upplysningsplikt visade ett klart förtroende för 
revisorskåren genom att staten såg revisorerna som dess förlängda arm. Den 
här delen visar dessutom hur staten tog ett allt tydligare initiativ i utvecklingen 
av den organisering som den lagstadgade revisionen inramades av. Flera 
aspekter, såsom olika former av regleringar som både gav och inskränkte 
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utrymme samt den tydligare myndighetsövervakningen, visar hur den statligt 
drivna organiseringen blir mer framträdande. I detta synliggörs flera objekt 
som är föremål för förtroende och de grunder förtroendet vilar på samtidigt 
med flera tydliga exempel på den dubbla synen med förtroende och 
misstroende i parallell närvaro.  

3.5 Revisorsorganisationer i fokus 
Den betydelse staten tillskrev revisionen och det erkännande de kvalificerade 
revisorerna fick i och med 1944 års aktiebolagslag resulterade i flera direkta 
initiativ av revisorsorganisationerna och då främst FAR. Som nämnts gav de 
ut en rad interna vägledningar för hur lagen skulle tolkas, men fortfarande var 
både revisorsutövandet och arbetet inom organisationerna väldigt 
personbundet. Under tidigare perioder framgår en övergång till minskad 
betydelse av individen bakom revision till förmån för att revisorer sett till 
kollektivet blev mer centralt. Under den senare delen av 1960-talet förstärktes 
denna övergång ytterligare och enskilda personer blev än mindre 
betydelsefulla i att förmedla bilden av revisorer. I takt med att det politiska 
intresset för revisionen blev alltmer påtagligt blev både SRS och FAR 
involverade i olika remissrundor. Fortfarande upptogs stora delar av 
revisionsmarknaden av personer som ej var auktoriserade eller godkända. 
FAR hade exempelvis relativt få medlemmar i förhållande till alla de som i 
någon form utövade revision i sitt yrke. Detta berodde bland annat på att 
andelen auktoriserade revisorer var relativt få och att FAR hade svårt att till 
och med få alla som var auktoriserade att vara medlemmar. Fram till 1941 var 
det i och för sig vanligt att vara dubbelansluten i både i FAR och SRS. I 
samband med debatten om den nya aktiebolagslagen och diskussionerna kring 
att införa krav, som gynnade auktoriserade revisorer, lämnade dock de flesta 
FAR-revisorerna SRS. SRS som hade fört en relativt anonym tillvaro under 
lång tid lyckades att få Föreningen Godkända Granskningsmän att ansluta sig 
till SRS 1947. I och med detta blev SRS klart större än FAR (Wallerstedt, 
2009). Trots detta var det FAR som i stora delar kom att bli drivande för 
utvecklingen av professionen. Framförallt handlade detta om att möta upp de 
nya krav som politikerna kom att ställa på revisionen och revisorerna. FAR 
hade under senare delen av 1960-talet bildat flera kommittéer med syfte att 
utveckla och stärka organisationen. Detta innebar att man också tog riktning 
mot en ökad kollektivisering och mindre fokus på personer (FAR, 1998a). 
Auktoriserade revisorn Bertil Edlund (ordförande i FAR 1978–1980) som kom 
in i FAR:s utvecklingsarbete under 1960-talet beskrev att det var då 
utvecklingen inom föreningen verkligen tog fart. Han såg det som början på 
FAR:s roll som institution och början på revisorskårens professionalisering 
(Holmquist & Johansson, 1999). 
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Framförallt blev detta aktualiserat som en följd av den debatt kring revisionen 
som fanns i början av 1970-talet och de statliga utredningar som kom att bli en 
följd av dessa. FAR såg sig tvungna att reagera på de politiska initiativen och 
startade en utredning kring organisationens framtid med fokus på de 
utmaningar som stod för dörren. Den arbetsgrupp som fick uppdraget såg flera 
frågor med direkt koppling till den politiska debatten som var relevanta att 
belysa. Vilka konsekvenser skulle statens övertagande av ansvaret för 
auktorisationen få? Vad skulle förslaget att hänvisa till ”god revisionssed” 
innebära för FAR:s arbete och revisionens inriktning och innehåll? Hur kunde 
man möta de nya intressen som betonades i och med diskussionen om ett 
utökat intressentperspektiv? Det fanns även frågor som inte direkt var knutna 
till debatten om lagstiftning som lyftes fram. Dels frågan om hur 
revisionsbranschen och revisionsbyråerna behövde utvecklas utifrån en ökad 
efterfrågan på specialistkompetens, dels frågan om hur man kunde säkerställa 
revisorskårens höga kompetens inriktat på frågan om utbildning och 
utbildningskrav (FAR, 1972). 

 

Arbetsgruppen presenterade (1972) dokumentet Framtidsutredningen som 
kom att bli helt avgörande för utvecklingen inom FAR och den strategi de 
intog för att utveckla organisationen och stärka revisorskårens (läs 
organisationens) inflytande och ställning. Framtidsutredningen lyfte fram tre 
områden som behövde prioriteras i organisationens arbete. Utvecklingsarbetet 
kring rekommendationer, utbildning och information. Först och främst kunde 
utredningen fastslå att den kommande lagstiftningen skulle ställa mycket höga 
krav på revisorsorganisationerna. Att politikerna diskuterade en lagstiftning 
grundad mer i principer än detaljer, och framförallt att begreppet god 
revisionssed sågs som en väsentlig del i detta, innebar enligt utredarna att 
lagstiftaren överlät en stor del av ansvaret för hur revisionen skulle 
genomföras till revisorsorganisationerna. Detta grundade sig framförallt i det 
ansvar FAR hade haft för utvecklingen av god redovisningssed och den 
ställning organisationen hade fått där. När det gällde god revisionssed 
uttryckte utredarna en viss oro. Detta var enligt dem nämligen mycket oklart 
då det enligt dem fanns olika syn på revisionen såväl internt inom kåren som 
externt hos olika intressenter. De såg även att den allmänna uppfattningen av 
definitionen på revision, som de ansåg var att ”revisorn kontrollerar siffror och 
försöker upptäcka förskingringar”, var alltför allmän för att beskriva 
revisionen som var mycket mer komplex. De såg utifrån detta att 
organisationen stod inför ett stort arbete grundat i de uttryckta krav som fanns 
inom FAR på att det behövdes inledas ett organiserat utvecklingsarbete. 
Kraven grundade sig i uppfattningen om att man behövde göra detta för slå 
vakt om den ställning som organisationen hade när det gällde exempelvis att 
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precisera god redovisningssed.77 En av hörnstenarna i detta arbete sågs vara att 
organisationen utverkade råd och rekommendationer kring revisionens 
genomförande. Man såg utgivningen av rekommendationen Om revision av 
räkenskaper i svenska aktiebolag: granskningens inriktning och omfattning, 
1971, som ett första steg och ett bra exempel på hur god revisionssed skulle 
inramas. Dock såg utredarna att det framöver krävdes fler och mer omfattande 
rekommendationer, vilket framförallt ansågs viktigt då revisionen vid den här 
tiden genomgick en förändring när det gällde inriktning och innehåll. Som 
ytterligare ett led i detta arbete förslog man dessutom en ökad bevakning av 
den internationella utvecklingen, ett organiserat arbete kring utbildningsfrågor 
och ett mer systematiskt klarläggande kring gränserna för revisorns olika 
tjänster (FAR, 1972). 

 

En viktig del, knutet till den framtida revisionens innehåll och inriktning, var 
dessutom att få klarhet i konsekvenserna av ett utökat intressentperspektiv. I 
utredningen diskuterades detta utifrån den så kallade intressentcirkeln där 
intressenter såsom arbetstagare, kreditgivare, företagsledning, 
utbildningsanstalter och även allmänheten och samhället i stort, lyftes fram 
som exempel på intressen som revisionen förväntades ta hänsyn till. 
Intressentcirkeln gav dessutom alla intressenter samma tyngd. Utifrån detta 
diskuterades vilka förväntningar de olika intressenterna kunde ha på 
revisionen och hur revisorerna skulle kunna möta dessa. Där framkom 
svårigheterna med att kunna möta alla olika förväntningar, till exempel de 
utökade krav på revisorerna som ställdes i den högaktuella så kallade 
insynsdebatten. Denna debatt grundade sig i en strävan från framförallt 
fackförbunden att revisorerna även skulle inta ett arbetstagarperspektiv i 
revisionen. Auktoriserade revisorn Lars-Göran Nilsson, som var en av 
deltagarna i arbetsgruppen, uttrycker i en senare intervju (1989) med tanke på 
det stora fokus som fanns på intressentperspektivet vid den här tiden:  

 

Det skedde väl då en ändring från en förut ganska fast situation 
där revisorerna var aktieägarnas revisorer, punkt slut. 
(Wennberg, 1989) 

 

                                                        
77 I utredningen går det att läsa om hur man såg på arbetet med god redovisningssed: ”Vid utarbetandet 

av redovisningsnormer (god redovisningssed) bör Föreningen eftersträva och aktivt verka för att vara 
den institution som leder utvecklingen. Föreningens rekommendationer i redovisningsfrågor bör vara 
uttryck för god redovisningssed. För att undvika dubbelarbete och risken för en uppdelning av 
rekommendationsgivningen på olika organ skall Föreningen hålla erforderlig kontakt med företrädare 
för näringsliv, organisationer och myndigheter samt därvid verka för att upprätthålla Föreningens 
ledande ställning.” (FAR, 1972) 
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Centralt för att kunna möta de nya förutsättningarna var enligt utredningen att 
FAR och dess ledamöter var delaktiga i den allmänna debatten och kunde 
förmedla sin (läs organisationens) syn på de frågor som var uppe i debatten. 
Man menade att det var nödvändigt att skapa förståelse kring vad som var 
rimligt att förvänta sig av revisorerna och tona ner alltför orimliga 
förväntningar. ”FAR bör som branschorgan tillföra debatten och 
utredningsarbetet sakkännedom samt konstruktiv kritik och förslag på basis av 
praktisk erfarenhet.” Ett led i detta var det konkreta förslaget att FAR borde 
starta en egen tidsskrift för att lättare nå ut med information både internt och 
externt. Den tidigare informationskanalen, den årliga ledamotsförteckningen, 
ansågs alltför intern (se FAR, 1972). 

 

När det gällde tankarna kring utbildningsbehovet var detta dels baserat på en 
prognos om vad som skulle krävas ifall de förväntningar som fanns på 
revisorerna också skulle bli en realitet och dels i oron över att kompetensnivån 
inom kåren i realiteten kanske inte var tillräckligt hög. Det föregick något av 
en generationsväxling hos revisorskollektivet där de erfarna revisorerna blev 
allt färre. Dessutom hade det skett en stadig ökning av antalet 
nyutexaminerade revisorer. Båda dessa aspekter gjorde att det började bli en 
kraftig slagsida mot en allt yngre kår som karaktäriserades av personer med 
lite erfarenhet av praktiskt revisionsarbete. Flera i den äldre generationen 
revisorer uttryckte en oro kring detta och dessutom över de yngre revisorernas 
bristande kunskaper inom redovisning och revision rent generellt. Det riktades 
då också kritik mot högskola och universitet. Utredningens förslag var att man 
skulle öka kraven då det gällde omfattningen av kurser inom universitets-
/högskolenivå för att kunna gå vidare till att bli auktoriserad revisor.78 Man 
ville dessutom införa krav på obligatorisk fortbildning där varje auktoriserad 
revisor skulle genomgå en utbildning omfattande minst 120 timmar varje 
treårsperiod för att kunna bibehålla sin auktorisation.79 Ytterligare en del i 
förslaget kring den här frågan var att FAR skulle tillsätta kommittéer med 
ansvar för utbildningsfrågor och skapa en organisering kring detta (se FAR, 
1972). 

 

                                                        
78 Kraven på den teoretiska utbildningen för att kunna uppnå auktorisation var då desamma som angavs 

i förordningen (1973:221) om auktorisation och godkännande av revisorer, det vill säga de som låg 
till grund för kraven när kommerskollegium övertog ansvaret för auktorisation och godkännande. Där 
uttrycks att en revisor skall ha avlagt ekonomexamen eller annan likvärdig examen vid ett svenskt 
universitet eller svensk högskola enligt de bestämmelser kommerskollegium utverkat. 
Ekonomexamen innefattade vid den här tiden 120 poäng vilket var riktmärket för miniminivå av 
omfattningen teoretisk utbildning för att kunna bli auktoriserad revisor. Framtidsutredningen ville att 
det skulle krävas minst 160 poäng. 

79 Enligt Wennberg (1989) var detta ett förslag till ett upplägg som tidigare hade väckts i den 
amerikanska debatten. 
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Föryngringen inom revisorskåren blev relativt tidigt en faktor som kom att 
leda till ett nytt sätt att se på just utbildningsdelen, vilket Björn Markland 
(generalsekreterare i FAR 1985–2003) beskrev i en artikel i Balans 1986: 

 

…det var vi som var nyutexaminerade på det tidiga 70-talet, och 
i mer eller mindre omogen ålder hade fått axla ansvaret för 
utbildningsverksamheten ute på FAR-byråerna. Vi var gripna av 
internkontrollromantiken och hade ingen förståelse till övers för 
de generationer som inte entusiasmerades av flödesscheman och 
modulmaskiner…(Markland, 1986) 

 

Detta innebar dessutom ett sätt att utbilda revisorer enligt engelsk modell. 
FAR hade initierat ett besök hos den engelska organisationen, The Institute of 
Chartered Accountants in England and Wales (ICAEW), för att få inblick i 
hur de var organiserade och hur de arbetade med exempelvis utbildning och 
med att utge rekommendationer. Med inspiration från detta besök utvecklade 
man inom utbildningskommittén ett utbildningspaket grundat i ett fiktivt 
typföretag, Modulmaskiner AB, som exemplifierade olika 
bedömningssituationer en revisor kunde ställas inför. På detta sätt ville man 
uppnå en enhetlighet kring bedömningar och en ökad säkerhet inom 
revisionskåren. Detta var dessutom ett led i att möta det ökade internationella 
fokus som flera revisionsbyråer ställdes inför då internationalisering av företag 
hade blivit alltmer påtaglig (se Öhman & Wallerstedt, 2012).80 

Utbildningskommittén byggde successivt upp en omfattande 
utbildningsverksamhet och i takt med att fler kurser och seminarier togs fram 
ställdes allt högre krav på innehåll och pedagogik. Enligt auktoriserade 
revisorn Erik Rydström (ordförande i utbildningskommittén 1975) var det 
framförallt de yngre revisorerna som ställde krav på utbildningarna. Han 
tyckte sig se att det 1975 tycktes ha skett en förändring i synen på utbildning 
där det tidigare var mest vanligt att detta skedde i form av självstudier till att 
nu mer handla om utbildning inom det kursutbud som FAR eller 
revisionsbyråerna tillhandahöll (Rydström, 1975). Genom att gå från 
självstudier till internorganisatoriskt/byråinternt kursutbud förstärkte man hela 
kollektivet och tonade ner individens betydelse med avseende på revisorernas 
kompetens. 

                                                        
80 Einar Björkander som ingick i utbildningskommittén under 1970-talets första hälft beskriver i en 

artikel i Balans typföretaget Modulmaskiner AB:s betydelse. Modulmaskiner AB fanns med i 
utbildningarna under den största delen av 1970-talet innan det började fasas ut mot andra typexempel 
i samband med en större genomgång av det kursutbud som FAR erbjöd. En viktig del i detta arbete 
var att få till en tydlighet i revisionens utförande och dessutom få ett fokus på just revision. Tidigare 
utbildningspaket innehöll både revision och redovisning, exempelvis genomförande av bokslut 
(Björkander, 1978). 
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Som en följd av att nya regler realiserade utökade krav på revisionen och 
revisorerna kom diskussionerna kring vad detta egentligen innebar att 
intensifieras inom revisorskåren. Vid den sjätte nordiska revisorskonferensen, 
som hölls i Reykjavik 1976, framgick vilka problem man ställdes inför och 
vilka utmaningar man såg framför sig. Det var fyra huvudsakliga 
diskussionspunkter/antaganden som togs upp.  

 

- Företagets roll i samhället förändras och intressenternas 
relativa tyngd förskjuts. 

- Företagets intressenter har olika förväntningar på 
yrkesrevisorerna. 

- Yrkesrevisorerna uppträder i olika roller, vilka inte klart 
åtskiljes av intressenterna. 

- Det är olyckligt om intressenternas förväntningar på 
revisorn och hans roll starkt avviker från revisorns 
uppfattning och den produkt som revisorn levererar. Detta 
kan sägas oavsett hur revisorns formella ansvar definieras. 
(Markland, 1976) 

 

En central del i diskussionerna handlade om hur man kunde möta de 
förändrade förutsättningarna som man stod inför, men också att de 
förändringar som skett innebar att det fanns en osäkerhet i samhället kring 
revisionen. Man diskuterade då särskilt det så kallade förväntningsgapet81 (i 
detta sammanhang att intressenternas och revisorernas uppfattning om vad 
revisionen innebar och skulle innebära inte var identiska) och vilken strategi 
man skulle inta för att möta omgivningen krav där man såg två vägar framåt:  

 

                                                        
81

 Utifrån McEnroe och Martens (2001) går att härleda att Liggio (1974) den första att använda detta 
begrepp inom revisionsforskningen. Han beskrev med detta uttryck den osäkerhet som det fanns i 
USA i början av 1970-talet kring lagstadgad revision. Flera statliga utredningar hade i spåren av 
företagsskandalen i McKesson & Robins funnit att revisorerna inte alls gjorde det som förväntades 
och det fanns en stark kritik mot revisorskåren. Liggio definierade förväntningsgapet som den 
skillnad som fanns mellan revisorn och användarna av finansiell information när det gällde vad 
revisionen skulle innefatta och vad revisorn skulle göra. Begreppet fick fotfäste i debatten för att 
beskriva ett centralt dilemma när det gällde revisionen. AICPA (American Institute of Certified 
Public Accountants ) var i skottlinjen för kritik och tillsatte Cohen Commission som fokuserade på 
att utreda förväntningsgapet. I den rapport de kom med hade de förändrat definitionen till att gälla 
skillnaden mellan vad allmänheten förväntade sig och vad som var rimligt att förvänta sig av 
revisorerna. De knöt därmed diskussionen om förväntningsgapet till hur revisionen definierades i 
regleringarna och under de formella ramarna en revisor skulle agera. En slutsats kommissionen drog 
var att det fanns ett behov av att reducera gapet och att en väg framåt var att genom nya 
rekommendationer förtydliga revisionen och revisorernas förutsättningar (Cohen, 1978). 



126  

 

Frågan om revisorerna skall sträva efter att uppfylla 
intressenternas förväntningar, även till priset av ökade risker 
(offensiv revision) eller vara mer återhållsamma och fylla 
förväntningsgapet genom att tona ned intressenternas 
förväntningar (defensiv revision) besvarades med ett rätt massivt 
förord för den offensiva revisionen. (Markland, 1976) 

 

Här uttrycktes alltså ett stöd för den offensiva linjen, där man skulle försöka 
möta de olika intressen och förväntningar som man kunde identifiera. 
Revisionsbranschen var mycket marknadsorienterad vid tillfället vilket kan 
förklara att den mer offensiva linjen tycks ha varit mest tilltalande. Resultatet 
blev dock en kombination av de olika strategierna, där strävan efter att möta 
olika intressen kombinerades med att klargöra vad som på olika sätt var 
rimligt att förvänta sig av revisionen (Markland, 1976). 

 

Ett exempel på ett inlägg i debatten som beskriver den osäkerhet som fanns 
inom kåren var auktoriserade revisorn Sven-Erik Johanssons artikel i Balans 
1979. Denna föregick den konferens med temat revisorns roll i framtiden som 
FAR tillsammans med Svenska civilekonomförbundet (SCF) skulle ha senare 
under året. Han inleder med att beskriva den utveckling som skett och betonar 
att lagstiftarens intresse för revisionen och det förtroende som visats 
revisorkåren är smickrande och stimulerande. Han ser detta som ett 
erkännande för revisorerna och för det hårda arbete de lagt ner. Han uttrycker 
dock en oro över de förväntningar och krav som detta inneburit och frågar sig 
om det inte finns risk för en mytbildning kring revisorn och dennes roll. 
Utvecklingen kan ha bidragit till att revisorerna har svårt att hänga med och 
kan möta de olika förväntningar som uppstått. Han ser det dock positivt om 
man inom revisorskåren kan ha en öppen inställning till detta och vara 
offensiv i förhållande till dessa förväntningar. Som exempel på detta nämner 
han hur man genom att lyfta över fokus från den enskilda revisorn till 
revisionsbyrån kan bidra till att leva upp till förväntningar om en helt 
oberoende revision kring förvaltningen av ett företag. Den enskilde revisorn är 
mer utsatt och skapar oftare en relation till företagsledningen. Johansson 
menar att genom att revisionsbyrån snarare än individen står som 
uppdragstagare kan den underbygga auktoriteten hos de som granskar och i 
förlängningen öka förtroendet för revisorerna som oberoende granskare. 
Johanssons artikel visar inte bara på den oro som revisorerna upplevde utifrån 
omgivningens tryck utan även hur man inom revisorskåren såg 
anonymiseringen av revisorn som ett sätt att minska detta tryck i strävan att 
skapa förtroende (Johansson, 1979). 
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Samma fokus på att lyfta fram revisionsbyråerna kunde inte ses på 
konferensen som FAR och SCF höll. Däremot kom frågorna om revisionens 
funktion rent allmänt och revisorns uppgifter mer specifikt, att bli helt 
centrala. Exempelvis var intressentperspektivet i fokus även här och man 
diskuterade vilka förväntningar som fanns och vad som var rimligt att förvänta 
sig av revisorn utifrån olika intressenters perspektiv. De saker som togs upp 
var bland annat revisorns oberoende, revisorns ansvar gentemot staten, valet 
av revisor, revisorns rapportering, hur långt revisorns uppdrag kunde sträcka 
sig när det gällde delårsrapporter, budget och prognoser, samt huruvida 
revisorns kompetens kunde utnyttjas mer. En omfattande enkät presenterades 
också. Den hade via SCF skickats ut till deras medlemmar med titlarna 
verkställande direktör, ekonomichef och administrativ chef. Enkäten 
besvarades av 1 160 personer och frågorna var inriktade på revisorns ansvar 
och uppgifter, revisorns oberoende, revisionsarbetet, revisorns kompetens 
samt värderingen av revisorns insatser. Det fanns mycket i svaren som visade 
en positiv inställning till revisorerna och revisionen. Exempelvis att en 
majoritet av respondenterna i det stora hela var mycket nöjda med revisorerna, 
att de flesta tyckte sig vara väl orienterade med innebörden av 
revisionsarbetet, att en majoritet såg konkret resultat av revisionsarbetet samt 
att valet av en revisor som sker på bolagsstämman inte anses vara grund för 
intressekonflikt. De visade även att det fanns mycket höga förväntningar på 
vad revisorns uppgifter innefattade. På konferensen kommenterades det 
sistnämnda med att de allmänna uppfattningarna om vad revisionen innebar 
var helt orealistiska och att detta skapade orealistiska förväntningar 
(Johansson, 1979). 

 

Tidningen Balans som utnyttjades alltmer som debattforum började innehålla 
flera inlägg i debatten kring revisionens organisering och svar på bland annat 
kritik mot revisorerna och FAR. Auktoriserade revisorn Ulf Gometz 
kommenterade exempelvis enkäten som genomförts av SCF. Han utgick från 
frågan om revisorns skyldigheter att upptäcka överträdelser mot 
skattelagstiftningen och revisorns möjligheter att utföra rådgivning på 
skatteområdet. Han lyfte där fram svaren på enkätfrågan, ”Till en revisors 
uppgifter hör att förhindra överträdelser av skattelagstiftning”, som exempel 
på en missuppfattning av revisorns roll. 88 % hade svarat att de instämde helt 
eller delvis på denna fråga vilket enligt Gometz visade att det fanns en helt 
orimlig förväntan på revisorerna, eftersom detta inte var något som det kunde 
finnas stöd för i vare sig lag eller praxis. Han menade dock att dessa svar 
kunde bero på att revisorns roll många gånger tolkades olika. En fråga om att 
förhindra lagöverträdelser kunde lika gärna tolkas som att det handlar om en 
skyldighet att ingripa eller rapportera vid upptäckt, men inte en förväntan om 
att revisorn granskar just detta område fullt ut. Han menade också att 
skattefrågan kan vara ett område inom vilken revisorn traditionellt förväntas 
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bidra med sin kompetens men att detta inte behöver ses som ett hinder i 
granskningen, utan snarare som ett sätt att förebygga överträdelser. 
Sammantaget var Gometz mycket tydlig med att uttrycka att förväntningar 
som inte rimmar med vad revisorn skall och kan göra är ett problem som 
måste lösas. Han ser två grundorsaker till detta problem, missuppfattningar 
samt olika intressens olika åsikter. Han uttrycker:  

 

Ett förväntningsgap är alltid av ondo. Det är därför angeläget 
att ansvarsförhållanden och revisorns etik på detta område i 
möjligaste mån klaras ut inte bara med hänsyn till revisorerna 
själva utan också med tanke på klienter, samhällsrepresentanter 
och allmänhet.(Gometz, 1982)  

 

Han såg framförallt frågan om revisorn har ett ansvar för att förhindra 
skatteöverträdelser som en missuppfattning och ett exempel på när 
omgivningen inte är på det klara med vad revisorn skall och kan göra. Han 
hävdade att problemet i grunden var ett informationsproblem. Enligt honom 
skulle alltid utgångspunkten för en revisor vara att alla intressen skall beaktas 
men i vissa frågor behövdes intressen prioriteras då olika intressen kan ställas 
mot varandra. Exempelvis skulle detta kunna röra skattefrågan där statens 
intresse ställs mot klientens (läs ägarnas). Gometz konkretiserade en 
grundläggande prioriteringsordning som i vissa fall behövdes för att styra 
revisorns prioriteringar. 

 

1. Ägare 

2. Borgenärer 

3. Företagsledning 

4. Anställda 

5. Samhälle 

6. Övriga 

 

Det kunde, enligt Gometz, till exempelvis vara logiskt att en revisor var 
behjälplig med skatterådgivning. Det fanns dock vissa förutsättningar för att 
detta skulle vara prioriterat enligt honom: ”1. revisorn skall ha kompetens för 
detta, 2. revisorn kan fullgöra sitt ansvar av revisionen och tilläggsuppdrag 
under beaktande av god revisorssed samt 3. åtgärden kommer inte i konflikt 
med ett samtidigt revisionsuppdrag”. Han menade att det var upp till revisorns 
professionalism att säkerställa att det inte blir en intressekonflikt. En 
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konsulterande roll kunde gynna alla parter om det sköttes utifrån en etisk 
grund. Det var främst att klargöra och utreda detta och förmedla detta till 
omgivningen som var vägen framåt för FAR om de skulle kunna möta de 
missuppfattningar som visade sig finnas enligt honom (Gometz, 1982). 

 

Frågorna om vad som förväntades, vad som var rimligt att förvänta sig samt 
vad som var riktigt att förvänta sig, var centrala i diskussionen om olika delar 
av revisionen. Dessa frågor kom att prägla den fortsatta debatten kring 
revisionen. Debatten kom allt oftare att fokuserade på allmänhetens kritik mot 
revisorerna och revisionen och revisorernas försvar mot denna kritik.82 

 

Vad hände då med förslaget att öka kravnivåerna? Redan då 
kommerskollegium tog över ansvaret för auktorisation och godkännande insåg 
de att frågan om kravnivå var viktig att utreda närmare. I detta arbete fick 
revisorerna själva en central roll, vilket rimligen också kunde handla om att 
FAR året innan hade presenterat framtidutredningen. Till att börja med gjordes 
ett enkätutskick till alla auktoriserade och godkända revisorer för att kartlägga 
deras syn på sina nuvarande arbetsuppgifter och hur de upplevde 
förväntningarna på revisionen samt hur de såg på utbildningsbehovet utifrån 
detta. Efter detta utformades ett förslag som senare gick på remiss till 
revisorsorganisationerna (Berger, 1976). 

 

                                                        
82 Ett exempel på intresset för att debattera och diskutera förväntningsgapet var att man i Balans 

presenterade och kommenterade resultat från John-Erik Fants kommande avhandling (se exv. 
Wennberg, 1990). Fant studerade olika förväntningar på revisionen och jämförde aktieägares, 
företagsledares och revisorers uppfattningar i Sverige och Finland. Resultaten visade bland annat att 
det fanns stora skillnader mellan hur de olika aktörerna såg på revisionen och vilka förväntningar de 
hade. På det stora hela hade företagsledningarna och aktieägarna betydligt högre förväntningar på vad 
revisorerna skulle göra jämfört med revisorernas uppfattning om vad de skulle göra. Exempelvis 
förväntade sig båda intressentgrupperna mer långtgående rapportering än vad revisorerna ansåg att de 
kunde ge. Framförallt aktieägarna förväntade sig att revisorerna hade ett ansvar för att upptäcka 
förskingring medan revisorerna inte ansåg sig ha ett primärt ansvar för detta då det inte enligt dem är 
ett primärt syfte med revisionen utan snarare en biprodukt. I vissa avseenden kom även en kritisk 
inställning fram där aktieägare och företagsledare inte såg samma betydelse i en ren 
revisionsberättelse jämfört med vad revisorerna ansåg att man kunde ha. En extra intressant aspekt 
kopplat till detta var att det framgick att flera stora aktieägare hade gett kommentarer i svaren som 
rörde revisionsberättelserna i de nyligen uppkomna skandalerna i Fermenta och Gusum Bruk. I dessa 
företag hade revisionsberättelserna varit rena strax innan skandalerna var ett faktum. I vad Fant 
kunde se rådde det emellertid konsensus kring att revisionen skulle ses utifrån ett mycket brett 
intressentperspektiv och att det förväntades att revisorn var en helt oberoende part mellan 
intressenterna. Sammantaget visade Fants studie ett stöd för antagandet om att revisionen uppfattades 
mycket olika och framförallt att förväntningarna på revisorerna ofta inte var realistiska sett med 
revisorernas ögon (se Fant, 1994). 
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Kommerskollegium tog i samråd med FAR och SRS fram de nya 
utbildningsbestämmelserna, som började gälla från 1 juli 1983 (Berger, 1983), 
vilket framgår i Tabell 1. Kraven på antal poäng på universitets och 
högskolenivå blev inte riktigt lika långtgående som framtidsutredningen hade 
föreslagit, det vill säga 160 poäng, utan fastställdes till 140 poäng. 
Anledningen till detta var att riksdagen på våren samma år hade beslutat att 
omfattningen av ekonomutbildningen skulle höjas från 120 poäng till 140 
poäng. Eftersom föreskrifterna om kraven för auktorisation tidigare var knutna 
till ekonomutbildningens krav var det praktiskt att även i fortsättningen följa 
denna linje. Dock blev föreskrifterna mycket mer långtgående när det gällde 
kravet på innehåll (se KFS, 1978:18, 1983:10, 1983:12, 1983:13). 

 

Ämne Auktoriserad Godkänd 

 

Minsta antal 
poäng som 
får tillgodo-

räknas 

Högsta antal 
poäng som 

får tillgodo-
räknas 

Minsta antal 
poäng som 
får tillgodo-
räknas 

Högsta antal 
poäng som 
får tillgodo-
räknas 

Nationalekonomi  0 (10) 20 (20)   0 (0) 20 (20) 

Informations-
behandling 

 10 (0) 40 (20)   0 (0) 20 (20) 

Statistik   0 (0) 20 (20)   0 (0) 20 (20) 

Företagsekonomi 60 (60) 80 (60) 40 (40) 60 (60) 

Handelsrätt 30 (20) 40 (30) 10 (10) 30 (30) 

Beskattningsrätt 10 (10) 20 (20) 10 (10) 20 (20) 

Tabell 1: Teoretiska utbildningskrav fr.o.m. 1 juli 1983 (kraven före den 1 juli 1983 
inom parantes) (KFS, 1983:13) 
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Kraven på fortbildning realiserades inte vid den här tidpunkten utan istället 
blev praktiktid (timmar i revision) en avgörande del i kommerskollegiums 
kriterier för förnyelse av auktorisation och godkännande (Berger, 1986). 83 

 

Som en följd av debatten och politiska initiativ i utbildningsfrågan 
intensifierades även arbetet inom revisorsorganisationerna. Resultatet blev inte 
lika långtgående som framtidsutredningens förslag. Även om man inom FAR 
såg de utökade kraven på högskolepoäng som ett steg i rätt riktning fanns det 
synpunkter på att det inte räckte för att täcka den utbildningsnivå som 
behövdes för en auktoriserad revisor. FAR hade exempelvis i remissvar 
uttryckt en vilja att utvidga utbildningen till 160 poäng så att ämnen som 
språk, redovisning och juridik kunde få ökat utrymme. När man såg att detta 
inte skulle gå igenom startade man arbetet med att ytterligare stärka den 
interna utbildningsverksamheten tillsammans med SRS. Detta resulterade i att 
FAR och SRS tillsammans bildade den gemensamma utbildnings-
organisationen Institutet för revisionsutbildning (IREV), vilket innebar att den 
utbildningsverksamhet som tidigare bedrivits åtskilt inom FAR och SRS slogs 
samman till ett gemensamt organ. Liv Jarness som var chef på IREV 1984 
uttryckte argumentet i en artikel i Balans: 

 

FAR och SRS ser det som mycket angeläget och mycket viktig 
uppgift att verka för att revisorskåren får den utbildning som är 
nödvändig för att kunna uppnå en hög och jämn kompetensnivå. 
(Jarness, 1984) 

 

Utbildningskraven var ett sätt att stärka och formalisera revisorns kompetens 
och ett mycket direkt sätt att möta kritik mot revisionsfunktionen. En kanske 
viktigare del i formaliseringen och ett exempel på hur man inom främst FAR 
bemötte kritik och förväntningsgap var utvecklingen av råd och 
rekommendationer. Det handlade i grund och botten om att klargöra god sed, 
vilket alltså innebar att man från organisationens sida de facto inskränkte den 
individuella revisorns egna bedömningsutrymme kring sin yrkesroll och 
revisionens genomförande genom att delvis formalisera detta. Länge var 
rekommendationen ”Om revision om räkenskaperna i svenska aktiebolag” och 
senare ”Om revision av räkenskaper i svenska aktiebolag: granskningens 
inriktning och omfattning” den enda vägledningen för praxis. Men i takt med 
ökad debatt om revisionen, och framförallt efter kritik mot revisorerna, 
intensifierades arbetet med nya rekommendationer. 
                                                        
83 Till att börja med skiljde man inte på praktikkraven för auktoriserade och godkända revisorer utan 

det ställdes samma krav, minst 2 000 timmar revision varje femårsperiod. För de godkända 
minskades dock detta 1986 till minst 1 000 timmar (Berger, 1986). 
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Även detta påverkades av revisorskårens generationsväxling under början av 
1970-talet. Tidigare fanns en tilltro till att förutsättningarna för att bli en bra 
revisor byggde på mentorskap och att äldre kollegor lärde upp de yngre. 
Egenskaper för en bra revisor och att denne förstod vad god sed innebar 
överfördes från erfarna till nya revisorer genom principerna om att se och lära. 
Generationsväxlingen kom att urholka möjligheterna för detta. En ytterligare 
aspekt som påverkade denna utveckling var att det internationella perspektivet 
kom in i bilden på ett mycket konkret sätt (Markland, 1986). I 
framtidsutredningen som FAR hade initierat i början av 1970-talet hade man 
uttryckt att en del av att fastställa god revisionssed var att beakta internationell 
praxis. FAR hade dessutom sedan länge varit delaktig i internationella 
sammarbeten. Nordiska Revisors Förbundet (NRF) bildades redan på 1930-
talet och bidrog till utvecklingen genom att överföra kunskaper och 
erfarenheter mellan revisorsorganisationerna i de nordiska länderna. Flera 
projekt, däribland utvecklingen av rekommendationer, byggde på en nära 
dialog mellan de nationella föreningarna inom NRF och byggde på en strävan 
att skapa enhetlighet. NRF blev även en gemensam kanal för ytterligare 
internationellt samarbete. Bland annat kom NRF att representera de nordiska 
revisorsföreningarna i den europeiska revisorsorganisationen Union 
Européenne des Experts Comptables Économiques et Financiers (UEC), som 
bildades på 1950-talet84 (Edlund, 1981; Markland, 1985). I början av 1970-
talet hade UEC arbetat med att ta fram ett förslag till rekommendationer kring 
bland annat god revisorssed. Varje medlemsförening fick förslaget på remiss 
och den inom FAR ansvariga kommittén för etiska frågor kunde inte se några 
hinder för att godta förslaget. Dock ville de se en viss anpassning till svenska 
förhållanden och landets lagstiftning.85 När sedan UEC:s rekommendation 
(UEC, 1978) fastslogs, kom detta att ligga till grund för de etiska reglerna i 
respektive organisations medlemsregler. Genom medlemskapet i UEC var de 
förbundna att arbeta för att implementera regelverket nationellt (se Rybeck, 
1976). I inledningen av rekommendationen ”Regler för god revisorssed” ger 
FAR uttryck för det övergripande syftet med att införa denna. 

 

I samhället finns behov av en kår av oberoende revisorer som 
åtnjuter förtroende hos alla med intresse av god revision och 
sund rådgivning och rapportering inom områdena för 
revisorernas yrkesutövning. Detta förtroende sammanhänger 

                                                        
84 NRF var inte med i UEC från starten 1951 utan kom med som medlem några år efteråt (Markland, 

1985).  
85 När dåvarande ordförande i den etiska kommittén, Bertil Edlund, presenterar förslaget och 

kommitténs ställningstagande i en artikel i Balans framgår att de såg betydelsen av reglernas bärkraft 
och acceptans i ett internationellt perspektiv. Han uttryckte exempelvis att eftersom UEC:s regler i 
väsentlig grad överensstämde med reglerna i AICPA kunde man utgå ifrån att dessa regler både var 
aktuella såväl som auktoritativa. 
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med kårens allmänna anseende och förmåga att uppfylla 
rättmätiga förväntningar. Den enskilda ledamotens och hela 
yrkeskårens intressen sammanfaller, och varje ledamot måste 
medverka i strävan att skapa och vidmakthålla förtroendet. De 
krav som rimligen kan ställas på ledamöterna har sammanfattats 
i efterföljande regler för god revisorssed, vilka ledamot har att 
följa enligt FARs stadgar. (FAR, 1978) 

 

Reglerna för god revisorssed innehöll åtta regler där även portalparagrafen 
liksom inledningen i rekommendationen betonar förtroendet för yrkeskåren 
som det grundläggande syftet med ett regelverk inriktat på att säkerställa 
medlemmarnas etiska förhållningssätt. 

 

Regel 1 – Yrkesmässigt uppträdande 
Ledamot skall alltid visa sig värd det förtroende som yrket 
kräver. Han skall vid fullgörandet av sina yrkesuppgifter 
samvetsgrant iaktta god revisorssed. (FAR, 1978) 

 

I anvisningarna till denna regel framgår att man förväntade sig att en medlem i 
alla lägen, det vill säga även utanför yrkesutövningen levde upp till kraven. 
Portalparagrafen var mer allmänt hållen, men de övriga reglerna kom att 
definiera områden som sågs som centrala för att leva upp till ett gott 
yrkesmässigt uppträdande, det vill säga god revisorssed. De övriga reglerna 
omfattade regler och anvisningar kring: 

 

Oberoende 
Ledamot skall utöva sitt yrke med självständighet och 
objektivitet. Han måste därför vid ett uppdrag alltid vara 
oberoende i sina ställningstaganden. Brister dessa 
förutsättningar, skall han avböja respektive avsäga sig 
uppdraget. Detta gäller likaledes då omständigheterna är 
sådana att de kan ge anledning till befogat tvivel om ledamots 
oberoende. 
 
Oförenlig verksamhet 
Ledamot får icke ägna sig åt sådan annan verksamhet som är 
oförenlig med hans yrkesplikter som fristående revisor. 
 
Yrkesutövning 
Ledamot skall omsorgsfullt genomföra sina yrkesuppgifter, så att 
han får ett tillfredsställande underlag för sina bedömningar. Han 
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är skyldig att beakta god redovisnings-revisionssed. Om ledamot 
enligt gällande lag eller med uppdragsgivares medgivande 
anlitar av honom eller byrån anställd medarbetare, sker detta på 
hans eget ansvar. Han måste vara medveten om sitt eget ansvar 
även vid samarbete med andra revisorer. 
 
Tystnadsplikt 
Ledamot får icke för utomstående röja sakförhållanden eller 
upplysningar, som han fått kännedom om under sitt arbete, 
såframt icke laglig upplysningsplikt föreligger eller 
uppdragsgivaren givit sitt tillstånd därtill. Han får ej heller till 
fördel för sig eller till skada eller gagn för annan utnyttja 
vetskapen om sådana sakförhållanden och upplysningar. 
 
Förhållandet till kollegor 
Ledamot skall verka för goda relationer inom yrkeskåren. 
 
Publicitet och ackvisition86 
Ledamot får icke göra sitt namn och sina kvalifikationer kända 
hos allmänheten på ett sätt som kan misskreditera yrket. 
 
Arvodesdebitering 
Arvode skall vara skäligt med hänsyn till de kunskaper och den 
erfarenhet som ledamoten kan utnyttja i sin yrkesverksamhet och 
med hänsyn till det enskilda uppdragets natur och omfattning. 
Ledamot får icke överenskomma om arvode beräknat efter andra 
grunder än ovan sagts eller debitera arvode som görs beroende 
av resultatet av hans arbete. 
(FAR, 1978) 

 

Dessa regler var direkt kopplade till medlemskapet inom FAR då varje 
medlem förbundit sig att följa FAR:s stadgar och regler för god revisorssed 
(Lundfors, 1983). Reglerna innebar även att varje medlem kunde ställas inför 
prövning och sanktioner. En ledamot (eller byrå när det gällde främst 
rekommendationer kring publicitet och ackvisition) som inte levt upp till 
kraven kunde erhålla varning, erinran eller uteslutning. Regelkommittén som 
kom att ha ansvar för prövningarna hade dock inte någon egen kontroll utan 
prövade endast anmälningar som kom in eller om det var allmänt exponerade 
regelbrott (exv. otillåten marknadsföring) (FAR, 1978). 

 

                                                        
86 Anskaffning av kunder. 
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Det framgick tydligt hur FAR började organisera det system av 
inomorganisatoriska regler på ett sätt som inskränkte individernas egna 
handlingsutrymme. Man förstärkte bilden av revisorerna som kollektiv och 
framförallt att organisationen blev mer central än individen. Dessutom fick 
revisionsbyråerna en tydligare roll i den organisering som tilldrog sig vilket 
också påvisade hur pådrivande och central FAR var i att utveckla revisionens 
organisering. Ett konkret exempel var hur man införde riktlinjer om 
kvalitetskontroll genom att utverka en rekommendation kring detta. Tack vare 
ett årtionde där revisionsbyråerna var mycket orienterad mot att bredda sin 
marknad hade storleken på dessa ökat stadigt under 1970-talet, vilket bäddade 
för ett ökat fokus på revisionsbyråerna hos FAR (se Wallerstedt, 1999). Flera 
av de svenska byråerna hade i slutet av 1970-talet även etablerade 
samarbetsavtal med internationella byråer vilka redan hade krav på sig att ha 
ett system för intern kvalitetskontroll. UEC hade också publicerat en 
rekommendation om intern kvalitetskontroll 1979 och FAR hade redan 1976 
initierat ett arbete med att utveckla en rekommendation som diskuterades 
under FAR-dagarna 1979. Man upplevde att det fanns förutsättningar för att 
kraven på kvalitetskontroll även skulle gälla svenska byråer. 
Revisionskommittén som utarbetade förslaget motiverar initiativet med att det 
är en viktig försäkran om att de yrkesverksamma revisorerna genomgående 
håller en hög nivå i sitt arbete (FAR, 1981; Nackstad, 1981). FAR ville ställa 
krav på varje FAR-ansluten revisionsbyrås ledning att implementera både 
uppdragsknutna såväl som allmänna kontroller. I förslaget till 
rekommendationen går att läsa att några av de konkreta mål man ville uppnå 
genom att införa krav på kvalitetskontrollsystem var att byrån kunde förvissa 
sig och omgivningen om: 

 

- att byråns personal är oberoende i förhållande till klienter 
- att byrån har tillgång till tillräcklig och för uppdragen 

lämplig personal 
- att personalens kunskaper vidareutvecklas 
- att effektiva arbetsmetoder tillämpas 
- att personalen har möjlighet att konsultera specialister. 

(FAR, 1981) 

 

När rekommendationen senare kom och konkretiserade kraven på kontroll 
betonades införandet av ett systematiskt kontrollarbete men även att det skulle 
ske i form av den så kallade egenkontrollprincipen. Detta innebar att vissa 
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utsedda revisorer granskar sina kollegor i byrån enligt ett utarbetat 
kontrollprogram (FAR, 1982 ).87 

 

Även om SRS inte hade samma omfattande arbete med rekommendationer 
fanns det även initiativ från deras sida knutet till utvecklingen av god sed. 
Inom SRS bildades i början av 1970-talet etikgruppen med ansvar för att 
utveckla etiska och kollegiala regler för medlemmarna. De tog fram regler 
kring detta vilka ingick i SRS’ stadgar från mitten av 1970-talet. Precis som 
FAR:s regler betonades i dessa att ett syfte med reglerna var att värna om 
yrkeskårens förtroende.  

 

Ledamot skall uppträda på sådant sätt att aktning och förtroende 
för yrkeskåren upprätthålls.(SRS) 

 

De allmänna reglerna i övrigt innefattade delarna reklam, ackvisition, 
verksamhetens omfattning, ansvar för medarbetare och dessutom fanns det 
mer omfattande regler kring förhållande till uppdragsgivare, förhållande till 
kollegor samt förhållande till myndigheter med fokus på bland annat 
objektivitet och oberoende (SRS). SRS kom dessutom att samarbeta med FAR 
i utvecklingen av en rekommendation i mindre företag. FAR hade kritiserats 
för att främst utveckla rekommendationer som var inriktade på revision i 
större bolag och SRS medlemmar hade i högre grad revisionsuppdrag i de 
mindre företagen (FAR, 1980). 

 

Under 1970- och 1980-talet befästes följaktligen ett sätt att organisera 
revisionen genom både formalisering av uppdraget och formalisering av en 
revisors sätt att vara och agera. Ovanstående exempel påvisade hur man 
utvecklade detta till att gälla flera aspekter av revisionen. Ofta med tryck från 
den allmänna debatten. Den kanske tydligaste konsekvensen av att 
formaliseringen fått genomslag var att man inom FAR tog steget att samla sina 
rekommendationer i ett mer heltäckande regelverk med inspiration från den 
internationella utvecklingen. Som nämnts var UEC drivande för att utveckla 
                                                        
87Här framgick dock en svårighet med egenkontrollen i små byråer som när denna rekommendation 

kom inte var löst. Lösningen till detta kom inte förrän tio år senare då rekommendationen blev 
kompletterad med ett kvalitetskontrollsystem i FAR:s regi för att täcka upp för kontroll i de byråer 
som inte hade förutsättningar att ha egna interna kontrollsystem. I förslaget, inför att man beslutade 
om detta, framgår hur man delvis ser detta som ett sätt att täcka upp för att kommerskollegium inte 
hade resurser att göra kontroller på eget initiativ (Wennberg, 1991b). 1997 tog FAR dessutom steget 
att göra sitt kvalitetskontrollsystem till obligatoriskt för alla anslutna byråer (FAR, 1998b). Detta 
innebar att det fanns krav som inbegrep såväl interna såväl som externa kvalitetskontrollsystem för 
revisorerna.  
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rekommendationer inom olika områden under 1970- och början av 1980-talet. 
Denna organisation upphörde att existera 1987 men ersattes av en ny 
europeisk organisation, Fédération des Experts Comptables Européens (FEE). 
Vid denna tidpunkt hade även den globala sammanslutningen av olika 
nationella revisorsorganisationer, IFAC (International Federation of 
Accountants),88 kommit att spela en allt viktigare roll. FEE beslutade att inte 
fortsätta UEC:s arbete med att utarbeta rekommendationer. Istället blev IFAC 
det ledande organet för utvecklingen av dessa. FAR hade som medlem i IFAC, 
precis som de tidigare gjort som medlem i UEC, åtagit sig att arbeta för att 
IFAC:s rekommendationer skulle implementeras i den svenska 
regleringsstrukturen. 1990 började FAR anpassa sina etiska regler till de 
internationella standarder som IFAC hade utarbetat. Även om detta i stort var 
relativt likt det tidigare regelverket – det hade samma struktur och 
övergripande innehåll – medförde det vissa omformuleringar och 
förtydliganden. Även om det inte skedde en total anpassning direkt, vilket 
kritiserades i en rad artiklar i Balans, hade acceptansen för en organisering 
med grund i internationella standarders satt sig, vilket också kritiken mot en 
inte fullständig anpassning kan ses som ett kvitto på (Strömqvist, 1990; 
Tidström, 1991; Wennberg, 1991a). Enligt auktoriserade revisorn Göran 
Tidström, som var dåvarande ordförande i FAR, behövde de svenska 
rekommendationerna utvecklas och framförallt saknades enligt honom den 
helhet som fanns i IFAC:s regler. Detta bidrog, enligt honom, till att man 
missade aspekter som var relevanta att ta upp såväl ur ett externt som ur ett 
internt perspektiv. Med detta betonade han betydelsen av att formulera 
rekommendationerna på ett sätt som bidrar till att förmedla innebörden av 
revision och vad som är rimligt för allmänheten att förvänta sig (Tidström, 
1991). Ett steg i denna riktning var att revisionsrekommendationerna samlades 
i en sammanhängande rekommendation, Revisionsprocessen (RP). Detta 
skulle enligt FAR ge en mycket mer heltäckande och enhetlig inramning än 
tidigare. RP hade en struktur med två delar. En del där innebörden av revision 
beskrevs mer allmänt och som också riktade sig till andra än yrkesutövande 
revisorer, vilket bekräftade att syftet med rekommendationerna även var att 
förtydliga revisionens innebörd även utanför kretsen av revisorer. Den andra 
delen innehöll en närmare vägledning för god revisionssed och var direkt 
riktad mot revisorerna själva. Inriktningen var att vägleda dels genom 
principer för tolkning, men även i vissa fall praktiska anvisningar exv. när det 
gällde värdering av kundfordran, varulager och finansiella instrument (Ribers, 
1991).  

 

                                                        
88 IFAC bildades 1977 (www.ifac.org, hämtad 2012-09-20). 
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3.5.1 Diskussion 
Avsnittet 3.5 fokuserar särskilt revisorsorganisationerna som aktör i den 
organisering som sker. Det framgår hur relationen stat och revisorer drev på 
revisorsorganisationernas initiativ där kåren som kollektiv blev än mer central 
i förhållande till individen. Långt in på 1950-talet fanns det utrymme för att 
den individuella revisorn kunde spela en central roll i att förmedla ett 
förtroende utifrån dennes individuella karaktär. Men under framförallt 60-talet 
kom bilden där kollektivet var helt central att befästas mer tydligt än innan 
genom framförallt organisationernas sätt att organisera och kommunicera. Vad 
som även kan skönjas under framförallt 1960-talet var att FAR befästes som 
företrädare för revisorskåren som kollektiv genom det arbete de gjorde och 
deras betydelse för att kommunicera revisionens innebörd. SRS blev alltmer 
sekundär i denna roll. Exempelvis visar det initiativet man tog inom FAR för 
att via ett systematiskt utvecklingsarbete inrama vem revisorn var och vad som 
kunde förväntas av denne detta. Det framstår som att detta var något som 
skedde mycket nära kopplat till de statliga initiativ som tagits och förklaringen 
kan härledas till flera aspekter. Det fanns exempelvis ett utrymme för att 
förstärka och positionera revisionens roll och betydelse genom det förtroende 
många politiker visade revisionen som kontrollfunktion. Dessutom fanns det 
ett behov av att svara upp mot det misstroende som yttrades mot 
revisorskåren. Ytterligare kan det finnas fog för att anta att det fanns en oro 
bland revisorerna för att staten skulle ta över organiseringen utifrån hur 
debatten fördes bland politiker. Inom FAR kunde man se det nödvändigt att 
befästa sin position och försvara utrymmet för autonomi. En central del i de 
initiativ man tog var ambitionen att klargöra revisionen för allmänheten och 
för de egna medlemmarna. Detta då kritiken mot revisionen tycktes ha sin 
grund i den oklarhet som rådde kring vad revision egentligen innebar, vem den 
var till för och vad man kunde förvänta sig av en revisor. Det framgår att man 
inom FAR insåg att revisionen förväntades möta ett bredare behov än enbart 
aktieägarintresset. Genom initiativ som att skapa ett forum för debatt och 
information (tidskriften Balans) kunde man inom FAR få utrymme inom 
debatten och få ett större inflytande över informationsgivningen. FAR:s arbete 
kan ses som ett ifrån professionens perspektiv starkt initiativ att förstärka den 
generella bilden och därmed det generella förtroendet för revisorn där 
individuella skillnader tonades ner.  

 

Debatten om revisorskårens generationsväxling visade uttryck för en misstro 
mot den yngre generationen revisorer. Uppfattningen om hur en individ blir en 
bra revisor var starkt förknippad med kunskapsöverföring mellan revisorer. 
Detta kan ses som en klar misstro mot utbildningsväsendet vilket dessutom 
bekräftas i den kritik som uttrycktes för nyutexaminerades grundläggande 
kunskaper inom redovisning och revision som ansågs vara otillräcklig. 
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Förslaget att utöka de formella kraven för revisorernas grundläggande 
akademiska utbildning, samt att införa formella krav på löpande fortbildning 
kan ses som ett svar på denna misstro och en ambition från organisationen att 
återskapa/förstärka förtroendet för de anslutna revisorerna. Förutom förstärkta 
formella krav på utbildning och fortbildning var det flera saker knutet till detta 
som också visade att fokus lyftes från den individuella revisorn till förmån för 
kollektivet som objekt. Man skapade en organisation som hade ansvar för 
utbildningsfrågor, systematiserade fortbildningsarbetet och ställde dessutom 
krav på mer enhetliga utbildningsinsatser inom både organisationen och inom 
revisionsbyråerna. Även om man kan se FAR:s initiativ i detta som att de ville 
positionera sig gentemot SRS och lyfta fram den auktoriserade revisorn, kom 
revisorskåren som en samlad grupp att aktualiseras genom att FAR och SRS 
tillsammans bildade IREV.  

 

Det är påtagligt att man inom framförallt FAR men även inom SRS hade en 
stark tilltro till regelverkens betydelse för att befästa och/eller förstärka ett 
allmänt förtroende för revisorerna, det vill säga förtroendet hos omgivningen. 
I de interna regelverken ser man en mängd begrepp, till exempel oberoende, 
skicklighet, tystnadsplikt etc., som kopplas ihop med revisorskårens 
förtroende. Som ett led i att förstärka förtroendet var det prioriterat att 
förmedla en allmän bild av revisorn med både hög moral och etik samt 
kompetens och skicklighet att utföra en bra revision. Detta visade dessutom att 
det inom organisationerna fanns en tilltro till att den kollektiva bilden av 
revisorn var helt central att förmedla och befästa för att skapa det förtroende 
för revisorerna som behövdes för att underbygga och befästa dess funktion 
inom marknaden. Detta gjordes genom strikt och systematisk formalisering på 
organisatorisk nivå. Mycket av det som utmärker förtroende för professioner 
kunde genom detta underbyggas. Här framgår en annan vinkel på den 
organisering som sker jämfört med avsnitt 3.4 och fokus hamnar framförallt 
på den organisatoriska nivån även om relationen stat och profession också blir 
uppenbart central. Men precis som i 3.4 synliggörs flera objekt som är föremål 
för förtroende och de grunder förtroendet vilar. Framförallt påvisas hur 
förväntningar som kan förklara grunden till förtroende befästs. Samtidigt 
framgår även här flera tydliga exempel på den dubbla synen med förtroende 
och misstroende i parallell närvaro. 

3.6 EU-kommissionen och europeisering i fokus 
Enligt Wallerstedt och Öhman (2012) var Sveriges inträde i EU 1995 en viktig 
händelse för den svenska revisorskåren på så sätt att fokus hamnade mindre på 
det nationella perspektivet och mer på ett europeiskt/internationellt. Det 
innebar rent konkret att de nationella regelverken kring revision började 
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anpassas till EU:s regelverk. Som framgått innan hade denna utveckling 
introducerats redan tidigare men inte med samma kraft. Svenska 
revisorsorganisationer har exempelvis varit delaktiga i olika internationella 
organisationer åtminstone sedan 1930-talet och början på den europeiska 
integrationen hade startat i Sverige redan på 1980-talet. 

 

Som en sen respons på den skrivelse kommerskollegium hade gjort till 
civildepartementet 1989 om att det behövdes en omfattande översyn av 
revisorslagstiftningen, tog näringsdepartementet89 1992 initiativ till en 
utredning om det svenska systemet av revisionsregleringar.90 I motiven till att 
initiera utredningen var det framförallt den europeiska integrationen som 
lyftes fram som central.91 Att det fanns fokus på integrationen med Europa 
grundade sig på två saker. Dels hade Sverige varit med och förhandlat fram 
det EES-avtalet som skulle öppna upp för en integrerad marknad bland 
anslutna länder,92 dels hade svenska politiker tagit initiativet till att börja jobba 
för ett svenskt EU-medlemskap. I juli 1991 överlämnades den officiella 
medlemsansökan och i juni 1994 undertecknades det svenska 
anslutningsfördraget93. I november 1994 hölls en folkomröstning där utslaget 
blev att Sverige skulle ta det slutliga steget mot en anslutning, vilket blev en 
realitet den 1 januari 1995 då Sverige blev medlem i unionen (www.eu-
upplysningen.se, hämtad 2013-04-01). Under hela denna period förekom ett 
intensivt arbete med förhandlingar mellan Sverige och EU där framförallt 
undantag och anpassning av den svenska lagstiftningen var i fokus. 
Inledningsvis var konsekvensen framförallt att anpassa lagstiftningen så att 
inga rättsliga hinder förelåg för den fria rörligheten av varor och tjänster. Ett 
led i detta var att anpassa den nationella lagstiftningen till de direktiv som 
hade fastslagits inom ramen för den Europeiska unionen både på den primära 
och sekundära nivån av EU-rätten. Även om den primära EU-rättens grunder 
om fri rörlighet för personer, tjänster och kapital var det absoluta fundamentet 
för all anpassning kom det konkret att handla om att få det nationella 
regelverket att matcha den sekundära EU-rätten, det vill säga de rättsakter 
(förordningar, direktiv, beslut, rekommendationer och yttranden) som 
                                                        
89 Näringsdepartementet hade från och med 1992 tagit över ansvaret för organiseringen av den 

lagstadgade revisionen från civildepartementet. 
90 I detta utredningsarbete var även FAR involverat. Auktoriserade revisorn och FAR-representanten 

Björn Markland fanns med som expert i utredningskommittén. 
91 Detta var ett i raden av initiativ till utredningar kring bolagsrättsliga frågor med utgångspunkt i 

frågan om hur man kunde möta de rättsliga krav som fanns på europeisk nivå i den svenska 
lagstiftningen (se exv. SOU 1992:83). 

92 Sverige skrev på EES-avtalet 1992 som är ett frihandelsavtal. Avtalet började gälla 1 januari 1994 
(www.eu-upplysningen.se, hämtad 2013-04-01). 

93 Vid den här tidpunkten handlade det om att ingå i den Europeiska gemenskapen (EG) men i och med 
Maastrichtfördraget som trädde i kraft 1993 innebar det ett ingående i den Europeiska unionen (EU) 
som var en utveckling av EG till en politisk union (www.eu-upplysningen.se). 
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beslutats på EU-nivå. Det fanns flera regleringar i form av direktiv som på ett 
eller annat sätt kom att inrama den lagstadgade revisionen rättsligt på denna 
nivå (EGT L 126, 1984; EGT L 193, 1983; EGT L 222, 1978; EGT L 372, 
1986; EGT L 374, 1991; EGT L 395, 1989). 

 

Den utredning näringsdepartementet drog igång kom framförallt att 
koncentrera sig på hur svenska rättsregler skulle anpassas till det så kallade 
revisorsdirektivet (EGT L 126, 1984), vilket behandlade grundläggande krav 
på revisorer och revisionsföretag. Andra frågor som behandlades med direkt 
anknytning till anpassningsbehovet var om Sverige skulle behålla två olika 
revisorskategorier (godkänd och auktoriserad), om det skulle öppnas upp för 
nya utbildningsvägar (enbart den akademiska eller även en mer yrkesinriktad), 
samt vilka krav som kunde och skulle ställas för att en person som erhållit 
auktorisation i ett annat EES-land skulle kunna få utöva revisionsyrket i 
Sverige. Därutöver behandlades även ett flertal frågor som inte hade direkt 
koppling till anpassningen till EU-rätten, men ändå sågs som viktiga att få 
kunskap om i samband med de förändringar som skulle behöva genomföras. 
Framförallt handlade detta om frågor kopplade till revisorns oberoende 
ställning, exempelvis hur man kunde stärka revisorns ställning i förhållande 
till företagsledningen, men också hur man kunde klargöra gränsen för 
revisorns uppdrag och ekonomiska beroende av en viss klient. Även frågan 
om revisionsföretag och ägarförhållande togs upp, samt hur det framtida 
auktorisations- och tillsynsförfarandet skulle administreras. När det gällde det 
senare var frågan huruvida detta skulle ske i statlig regi eller i näringslivets 
regi det centrala (se SOU, 1993:69). 

 

I samband med EU-inträdet infördes en ny lag, Lag 1995:528 om revisorer, 
och en ny myndighet, Revisorsnämnden, instiftades. Båda dessa åtgärder var 
en direkt anpassning av det svenska systemet för reglering och översyn till 
EU:s riktlinjer. Revisorslagen innebar att reglerna i revisorsdirektivet 
införlivades i svensk lag och kraven på exempelvis utbildning, praktik och 
revisorernas oberoende ställning, flyttades över från revisorsförordningen och 
kommerskollegiets föreskrifter till en samlad lagstiftning. Tillkomsten av 
Revisorsnämnden var ett sätt att frigöra kommerskollegiet från ett 
ansvarsområde och en syssla som inte matchade deras huvudsakliga 
verksamhet94 och låg i linje med beslutet att behålla prövning och tillsyn i 
                                                        
94 Kommerskollegiet var en del av utrikesdepartementets handelsavdelning. Kollegiets huvudsakliga 

verksamhet var inriktat på det handelspolitiska området, vilket innebar att revisorsfrågorna inte hade 
en naturlig koppling till den övriga verksamheten. Det övergripande ansvaret för regelverket på 
revisionsområdet vilade dessutom på näringsdepartementet (och innan 1992 civildepartementet), 
vilket innebar att kommerskollegiet fick inordna sig under detta departement när det gällde 
revisionsfrågor. 
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statlig regi, något som grundade sig i uppfattningen att detta ställde särskilda 
krav på oberoende och integritet. När Revisorsnämnden instiftades var detta 
en lösning, som varit central i den inhemska debatten om ansvaret för den 
lagstadgade revisionens organisering. Som framgått tidigare var det 
framförallt FAR som genom åren drivit linjen om ett privat alternativ istället 
för en myndighet och i samband med näringsdepartementets utredning 
framgick att flera politiker stred för samma linje. Beslutet blev dock en statlig 
myndighet men möjligheten uttrycktes att införliva kompetens från 
exempelvis näringsliv och även revisorsorganisationerna (se SOU, 2007:56). 
Det sistnämnda hade flera remissinstanser opponerat sig mot då man ansåg det 
vara olämpligt om revisorerna deltog i beslutsprocessen, något som framhölls i 
propositionen inför beslutet. 

 

Dessa menar att revisorerna, även om de är i minoritet, kan få 
ett betydande inflytande över nämndens beslut och att 
revisorernas medverkan kan minska förtroendet för nämndens 
beslut. (se Prop., 1994/95:152) 

 

Både den nya lagstiftningen och Revisorsnämndens tillkomst låg i linje med 
den nya ordningen att marknaden för revisorer skulle ses som europeisk och 
inte nationell. Kraven på revisorer skulle vara de samma inom den Europeiska 
unionen och tillsynen var reglerad på samma sätt. Revisorsnämnden fick 
ansvar för auktorisation och godkännande där kraven förändrades i och med 
EU-anpassningen. Som komplement till de tidigare grundkraven om en 
teoretisk grundnivå av akademiska kurser med efterföljande praktik lades nu 
till en teoretisk del kopplad till praktiken. Det infördes ett system som 
resulterade i att varje auktorisation eller godkännande skulle föregås av en 
revisorsexamen, det vill säga ett formellt prov. FAR hade redan i slutet av 
1980-talet insett att det fanns en brist i de svenska utbildningskraven för 
revisorer jämfört med de krav som fanns på EU-nivå, grundat i att det inte 
fanns någon egentlig revisorsexamen. Personer med rätt akademisk utbildning 
och tillräcklig praktisk erfarenhet av revision ansökte helt enkelt om att få 
erhålla sin auktorisation. 1989 startade de därför själva en provverksamhet, 
som senare blev obligatorisk för att kunna bli medlem i FAR. Denna var 
upplagd så att det även under praktiktiden skulle finnas en teoretisk utbildning 
som inbegrep flera prov. Dessa utgjorde tillsammans grunden för 
revisorsexamen. För att slutligen kunna få en revisorsexamen krävdes alltså 
både en grundläggande akademisk utbildning, praktik samt en teoretisk 
utbildning inom tjänsteutövningen (Jarness, 1990). När Revisorsnämnden 
bildades tog de över detta upplägg och gjorde det obligatoriskt för revisorer. 
En utgångspunkt för Revisorsnämndens arbete var de föreskrifter (RNFS) de 
ger ut vilka bland annat preciserar kraven på utbildning (se SFS, 1995:528). 
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För revisionens organisering var dessa förändringar dock bara en början av det 
som skulle vara följden av Sveriges EU-medlemskap. I samband med inträdet 
i EU fanns en mycket stark debatt om revisionen på EU-nivå. Som nämnts i 
inledningen var anledningen en rad stora företagskonkurser vilka ansågs vara 
ett tecken på brister i det ekonomiska systemet och revisionen hamnade i 
fokus i denna debatt. EU-kommissionen såg det dessutom som besvärande att 
kritiken inte kunde bemötas på EU-nivå. Detta resulterade i att EU-
kommissionen tog beslut om att göra en grundlig utredning om revisionen. 
Fokus låg på att utröna eventuella brister och föreslå möjliga åtgärder för att 
stärka revisionen och skapa förutsättningar för en mer enhetlig syn på denna 
inom hela unionen. Även om flera länder hade utvecklat nationella regelverk 
utifrån internationella regler fanns det fortfarande stora variationer och olika 
regler vid en jämförelse mellan olika länder inom unionen. Till och med de 
rekommendationer som FAR hade utarbetat med utgångspunkt i IFAC:s 
internationella standarder hade flera delar som skiljde sig från IFAC:s regler 
(det vill säga de internationella reglerna). Det svenska regelverket var alltså 
trots arbetet med att implementera internationella regler i flera delar unika och 
dessutom inte på långt när fullt harmoniserade med övriga Europa. 

 

3.6.1 Den formella europeiseringen inleds 
I grönboken Roll, ställning och ansvar – För revisorer som utför lagstadgad 
revision inom Europeiska unionen som EU-kommissionen gav ut, 
diskuterades dels svårigheterna i att definiera vad revision egentligen handlar 
om, dels hur förutsättningarna för revisorns professionella roll måste 
säkerställas. Som nämnts i inledningen blev revisionens roll i att ingjuta 
förtroende ett uttryck för att initiera en förändring av den modell för 
lagstadgad revision som fanns. Följande citat visar exempel hur detta yttrade 
sig i grönboken. 

 

Kravet på att årsredovisningen och den sammanställda 
redovisningen i vissa företag skall revideras av en kvalificerad 
yrkesman, vilket infördes för gemenskapen som helhet genom 
redovisningsdirektiven, syftar till att skydda allmänhetens 
intressen. Den garanti som en reviderad redovisning innebär bör 
öka förtroendet för den hos alla parter som berörs av företags 
verksamhet.(EGT C 321, 1996 s.4) 

 

I grönboken uttryckte man tydligt hur betydelsefullt allmänhetens förtroende 
för revisionen var och att man såg det helt centralt att förstärka detta i spåren 
av det misstroende mot revisionen som det funnits uttryck för. Även här 
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hänvisade man till dilemmat med att det fanns ett förväntningsgap mellan vad 
allmänheten förväntar sig av en revision och vad revisionsbranschen anser att 
en revisor kan göra. 

 

Ett flertal studier har visat att det finns avsevärda skillnader 
mellan vad allmänheten förväntar sig av en revision och vad 
man inom revisionsbranschen anser att en revisor skall göra. 
Denna skillnad är ett stort problem för revisorerna eftersom 
deras trovärdighet och prestige blir mindre ju större skillnaden 
är. Detta är ett problem som berör allmänheten, eftersom en 
marknadsekonomi inte kan fungera väl om allmänheten inte har 
förtroende för reviderade redovisningar.(EGT C 321, 1996 s.9) 

 

Grönboken kan sägas vara det första riktigt stora steget mot en formell 
europeisering av revisionsområdet i Sverige, även om det svenska systemet för 
att organisera revisionen till viss del påverkats av EU även tidigare. Det var ett 
tydligt tecken på att utvecklingen skulle bli mer driven från EU-nivå. Det blev 
dock också ett startskott för ett intensivt arbete på flera håll, där både 
lagstiftare såväl som revisorsorganisationer på olika nivåer lyfte frågan om 
framtidens revision. Den svenska regeringen publicerade exempelvis 
utredningen Oberoende, ägande och tillsyn i revisionsverksamhet, vilken 
utifrån ett svenskt perspektiv i stora drag lyfte samma frågor som grönboken 
gjort. Även här uttrycktes en stark tilltro till att revisionen var en central del 
för att det skulle finnas förtroende för aktiemarknaden i synnerhet och i 
förlängningen det ekonomiska systemet i allmänhet. Den centrala frågan 
handlade om revisorns oberoende och dilemmat med att revisorerna och 
revisionsbyråerna både hade en granskande och rådgivande roll hos sina 
klienter. Detta sågs som en risk för ett rubbat förtroende och som en potentiell 
risk för kommande förtroendekriser.95 Utredningen såg dock i grunden att 
båda dessa roller skulle kunna gå att kombinera men att det då krävdes en 
försäkran om att rådgivningsrollen inte påverkade omdömet i granskningen. 
Lösningen var att formalisera prövningen av revisorns opartiskhet och 
självständighet genom att använda en analysmodell för prövning och 
dokumentation vid varje uppdrag. Som det var uttryckt handlade det om att 
konstatera att en revisor inför ett uppdrag inte var i sådan ställning att 
förtroendet för denna kunde rubbas. Man hänvisade exempelvis till begreppet 
förtroenderubbande verksamhet när det gällde sidouppdrag (SOU, 1999:43).96 

                                                        
95 I egenskap av remissinstans uttryckte Revisorsnämnden i linje med detta att förtroendet för revisorn 

var avhängigt att man kunde säkerställa att det inte kunde föreligga omständigheter som upplevdes 
som att revisorn inte var opartisk eller självständig i sitt uppdrag (SOU, 1999:43). 

96 Även de svenska revisorerna menade att det var svårt att förmedla utåt vad revision i realiten var. 
Auktoriserade revisorn Bertil Edlund (tidigare ordförande i FAR) uppmanade på FAR:s jubileumsdag 
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Att formalisera oberoendeprövningen var något som revisorsorganisationen 
FEE hade lyft redan 1995 i debatten kring arbetet med grönboken då de 
initierade begreppet analysmodellen. I den Europeiska kommissionens 
meddelande Lagstadgad revision i Europeiska unionen: Vägen framåt blev de 
dessutom uppmanade av EU-kommissionen att utveckla de tankar som hade 
väckts kring detta (se EGT C 143, 1998). Publikationen Statutory Audit 
Independence and Objectivity blev ett svar på denna uppmaning. Där beskrev 
FEE svårigheterna med oberoende-begreppet och hävdade att en revisors 
objektivitet alltid är kärnan för dennes professionella bedömning, men att 
oberoende är ett begrepp med flera dimensioner. Enligt dem handlar det inte 
enbart om att revisorn måste vara oberoende utåt sett, utan även om att han är 
oberoende i sinnet och att denna bedömning kräver stöd i formalisering av 
metoden för oberoendebedömningen  

 

In dealing with independence, one must address both: 
 

- Independence of mind, i.e. the state of mind which has 
regard to all considerations relevant to the task in hand but 
no other; and 

- Independence in appearance, i.e. the avoidance of fact and 
circumstances which are so significant that an informed 
third party would question the statutory auditor’s objectivity 
(FEE, 1998 s.3) 

 

Genom att exemplifiera olika situationer ville de beskriva olika hot mot 
oberoendet och på så vis belysa hur revisorn rent konkret skulle agera då det 
fanns ett hot. Detta menades vara nödvändigt för att förhindra att förtroendet 
för revisorn rubbades. Med detta som utgångspunkt utvecklade man strukturen 
för ”analysmodellen”. Denna innebär att pricka av en mängd olika hot och 
säkerställa att dessa inte föreligger då revisorn tar ett uppdrag och senare utför 
detta (se även FEE, 2001). Detta sätt att lösa oberoendefrågan var också en 
modell som IFAC lyfte fram i sina etikregler och som senare kom att vara en 
viktig del i EU:s rekommendation om oberoende som kom 2002. Där 
uttrycktes mycket klart att man såg en formell försäkran om oberoendet som 
central för att revisorerna/revisionen skulle åtnjuta förtroende hos både 
specifika intressenter men även hos samhället i stort (EGT L 191, 2002). 

 

Att revisorer som utför lagstadgad revision har en oberoende 
ställning är av grundläggande betydelse för allmänhetens 

                                                                                                                               
1998 alla ledamöter att gå ut i en extern debatt om revisorns roll för att markera reviret och slå vakt 
om professionens status (se Holmquist & Johansson, 1999). 
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förtroende för revisionsberättelsens tillförlitlighet. Det ger 
trovärdighet åt den finansiella information som offentliggörs och 
är av stort värde för investerare, fordringsägare, anställda och 
andra som har intressen i EU:s företag. Detta gäller särskilt när 
företagens verksamhet är av intresse för allmänheten (t.ex. 
börsnoterade företag, kreditinstitut, försäkringsbolag, 
fondföretag och investeringsbolag). (EGT L 191, 2002 s.1) 

 

Här uttryckte man även att grundläggande principer inte var tillräckligt för att 
säkerställa allmänhetens förtroende för revisorerna, utan att det behövdes 
tydliga och precisa regler och kvalitetssäkringssystem. 

 

Att fastställa grundläggande principer räcker inte i sig för att 
garantera allmänhetens förtroende för att EU:s revisorer 
tillämpar bra normer för integritet och oberoende. Lämpliga 
system för kvalitetssäkring är nödvändiga för att kontrollerna 
tillämpas korrekt av revisorer i EU. (EGT L 191, 2002 s.24) 

 

Sättet att arbeta med analysmodellen blev alltså ett steg bort från utrymmet för 
den professionella bedömningen, vilket också har påpekats av kritiker. Bland 
annat fanns det en oro hos vissa remissinstanser när den offentliga utredningen 
SOU 1999:43 behandlades, att analysmodellen skapade ett mekaniskt sätt att 
arbeta som inte passade för bedömning av etiska frågor (se Markland & 
Engblom Fredriksson, 1999). En intressant aspekt var att revisorerna själva 
genom sina organisationer var drivande i att införa detta formaliserade sätt att 
arbeta med oberoendet, vilket kan tolkas som ytterligare ett led i att 
organisationen ville förstärka bilden av revisorn som grupp och tona ner 
individen. Genom att minska utrymmet för individuell spridning av olika 
bedömningar av oberoende kunde de harmonisera synen på revisorerna och 
genom detta signalera att oberoendet inte behövde ifrågasättas. Det var också 
ett sätt att ge svar på kritik mot revisorerna på ett sätt som rimmade med deras 
förklaring att brister i revisionen förklarades med individuella brister som inte 
kunde generaliseras på kollektivet revisorer. 

 

Ytterligare ett steg i den ökade formaliseringen kom i och med att frågan om 
kvalitetssäkring lyftes på EU-nivå och resulterade i rekommendationen 
Kommissionens rekommendation av den 15 november 2000 om 
kvalitetssäkring av lagstadgad revision i Europeiska unionen: minimikrav 
(EGT L 91, 2001). Här framgår hur man utifrån behovet av förändringar i 
regelverken kring revisionen argumenterade för betydelsen av allmänhetens 
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förtroende för det ekonomiska systemet rent generellt och för systemet för 
revision mer specifikt. Fokus låg då på att införa en struktur för 
kvalitetssäkring. 

 

Kvalitetssäkringssystemen i Europeiska unionen bör ha 
tillräcklig trovärdighet för att uppfylla de externa 
målsättningarna, nämligen att upprätthålla allmänhetens 
förtroende och gentemot tillsynsmyndigheterna kunna påvisa att 
de självreglerande skyldigheterna i tillräcklig grad uppfylls. 
Kravet på offentlig övervakning avser att säkerställa att 
kvalitetssäkringen både faktiskt och i allmänhetens ögon är en 
uppgift som har tillräcklig trovärdighet.(EGT L 91, 2001 s.95) 

 

Detta handlade både om system för revisionsmetodik såväl som system för 
kontroll av revisorerna. I Sverige fanns som nämnts redan ett förfarande av 
kollegial kontroll (peer review) av revisionsbyråer organiserat av FAR och 
SRS, samt en viss myndighetskontroll av den relativt nyinrättade 
Revisorsnämnden (denna koncentrerade sig främst på att följa upp 
anmälningar mot revisorer och inte ta egna initiativ). I och med att 
rekommendationen kom blev hela kvalitetssäkringssystemet tydligare kopplat 
till Revisorsnämnden och gav utrymme för ett tydligare sanktionssystem från 
myndighetshåll. Den praktiska biten med kollegial kontroll fanns kvar men 
Revisorsnämnden fick ansvaret för att kvalitetssäkra den kontroll som 
organisationerna genomförde, samt tydligare ta det direkta ansvaret för att ta 
emot anmälningar och pröva allvarliga eller upprepade brister i revisionen. 
Det fanns då tydliga sanktionsmöjligheter kopplat till detta (Andersson, 
Malmeby, & Strömberg, 2003). 

 

Formaliseringen av revisionsmetodiken i form av prövning och dokumentation 
av oberoendet såväl som införandet av ett formellt kvalitetssäkringssystem 
kom att lagstiftas i och med Revisorslagen 2001:883. Denna lag ersatte Lag 
(1995:528) om revisorer och var en anpassning till krav från EU-nivå. 
Lagstiftningen i Sverige kom i och med detta att bli betydligt mer ingående 
och detaljerad än tidigare. Det hade redan 1999 tillkommit ytterligare en lag 
som rörde revision, Revisionslagen (RevL). Denna lag var till stora delar 
formulerad i linje med aktiebolagslagen med den huvudsakliga skillnaden att 
revisionslagen sträckte sig utanför aktiebolagsbegränsningen. Den är riktad 
mot att gälla revision även i andra juridiska subjekt än enbart aktiebolag. 
Några punkter var dock mer preciserade när det gällde revisionen. Exempelvis 
inkluderades paragrafer som behandlade sanktioner mot revisorer vid brister i 
utövningen. I RevL §37 står bland annat att revisorn kan bli 
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skadeståndsskyldig om det visar sig att denne i sitt uppdrag uppsåtligen eller 
av oaktsamhet skadar företaget, eller till och med bli dömd till fängelse om det 
är ett grovt brott (SFS, 1999:1079). En konsekvens av ett mer formellt 
kontrollförfarande inom revisionsuppdraget var ett större krav på 
dokumentation. Detta krav motiverades med att det var centralt för att värna 
om förtroendet för revisorn (se RnU, 2003-576). 

 

3.6.2 EU direktiv – uppdatering och utvidgning  
Även om Sverige i stor utsträckning anpassade lagstiftningen till EU:s 
rekommendationer som kom i början av 2000-talet är rekommendationer inte 
obligatoriska att följa för medlemsländerna. EU-kommissionens inställning 
var inledningsvis att rekommendationerna skulle vara tillräckliga för att 
harmonisera och styra upp revisionsområdet inom unionen. Dock fanns 
brasklappen att det skulle kunna bli fråga om en direkt lagstiftning i form av 
direktiv om inte rekommendationerna skulle få den effekt man avsåg. 

 

Om rekommendationen inte leder till en önskvärd harmonisering 
i fråga om kvalitetssäkring kommer kommissionen att överväga 
behovet av lagstiftning. I detta syfte avser kommissionen att se 
över situationen inom tre år efter antagandet av denna 
rekommendation. (EGT L 91, 2001 s.92) 

 

När sedan de stora företagsskandalerna inträffade i början av 2000-talet blev 
detta, som nämndes i inledningen, avgörande för nya och kraftfullare initiativ 
på EU-nivå. 2003 kom ett klargörande från EU-kommissionen att de såg det 
nödvändigt att omarbeta kraven på EU-nivå och att det åttonde direktivet 
(revisionsdirektivet) behövde ses över med utgångpunkt i att förtroendet för 
kapitalmarknaden och dess kontrollfunktioner var urholkat. De kom med en 
rad förslag på förändringar (se EUT C 236, 2003).97 

 

De senaste tolv månaderna har investerarnas förtroende för 
kapitalmarknaderna undergrävts i hela världen och 
revisorskårens trovärdighet minskat bland allmänheten. 
Efterdyningarna av Enron, Förenta staternas försök att genom 
Sarbanes-Oxley-lagen återställa investerarnas förtroende och 
senare redovisningsproblem i EU nödvändiggör en översyn av 
EU:s prioriteringar för lagstadgad revision, som ett led i 

                                                        
97 Även i en bredare utredning om bolagsstyrningen som helhet uttrycktes på samma sätt och med 

samma argument behovet av att förstärka revisionsregleringarna på EU-nivå (se KOM 2003/284) 
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kommissionens initiativ för förbättrad företagsstyrning. (EUT C 
236, 2003 s.2) 

 

De menade också att tidigare modell för EU:s policy kring den lagstadgade 
revisionen – vilket innebar och kunde karaktäriseras som en ”övervakad 
självreglering” i jämvikt mellan företrädare för allmänheten och revisorskåren 
– behövde justeras för att oberoendet av EU:s policy skulle garanteras. Ett led 
i detta var att frikoppla revisorskåren från den EU-kommitté för revision som 
hade instiftats som rådgivande och förberedande organ i revisionsfrågor (de 
hade främst till uppgift att vara ett förberedande diskussionsforum mellan 
regelgivande myndigheter och revisorskåren).98 EU-kommissionen såg alltså 
ett behov av att ta en större kontroll över regleringarna. Detta kom att prägla 
arbetet med att modernisera det åttonde direktivet och kom att överskugga allt 
annat arbete inom revisionsområdet också på nationell nivå eftersom detta 
skulle ha en mycket direkt effekt på det nationella regelverket. 
Utgångspunkten för detta arbete var mycket tydlig och man framhöll 
revisionens betydelse för det ekonomiska systemet och för samhället i stort 
och att mer behövde göras för att säkerställa dess funktion. 2004 kom förslaget 
till ändring av direktivet där det framgick att det handlade om en mycket mer 
detaljerad reglering av revisionen än tidigare. I flera stycken handlade det om 
att lagfästa det som de tidigare EU-rekommendationerna grundlagt som 
principer för revisionen inom unionen. Men det kom även inslag som lyfte 
fram nya aspekter. Exempelvis fanns det förslag på krav om att alla företag av 
allmänt intresse (större noterade bolag) skulle ha en revisionskommitté, vilket 
gav en ny syn på förhållandet revisor och klientföretag samt på kontrollen av 
revisorn och dennes granskning. 

 

2006 togs beslut om det moderniserade åttonde direktivet, som ligger till 
grund för stommen av reglering inom EU idag. Även här framgår hur 
förtroende blir ett centralt begrepp i argumentationen. Framförallt betonas 
nödvändigheten av att säkerställa allmänhetens förtroende för 
revisionsfunktionen/revisorerna för att uppnå så kallad god ordning på 
marknaderna inom unionen. Förändringar eller öppnande för förändringar 
gällande flera aspekter av revisionen motiveras med att det skall 
säkerställa/återskapa allmänhetens förtroende för revisionsfunktionen (EUT L 
157, 2006). Exempel:  

                                                        
98 ”I den nuvarande situationen måste dock jämvikten förskjutas mellan företrädarna för allmänintresset 

och revisorskåren, så att oberoendet vid utformningen av EU:s policy kan säkras. Denna 
jämviktsförskjutning innebär inte att utformandet av EU:s policy inte längre skulle ta hänsyn till eller 
utnyttja kårens kunskaper och kapacitet. Snarare skall den, såväl synbart som faktiskt, säkerställa att 
allmänintresset är och förblir huvudprincipen vid utformandet av EU:s revisionspolicy.” (EUT C 236, 
2003 s.4) 
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För att öka jämförbarheten mellan bolag som tillämpar samma 
redovisningsstandarder och för att höja allmänhetens förtroende 
för revisionsfunktionen, får kommissionen anta en gemensam 
revisionsberättelse för revision av årsbokslut och sammanställd 
redovisning som upprättats på grundval av godkända 
internationella redovisningsstandarder såvida inte en tillämplig 
standard för en sådan revisionsberättelse har antagits på 
gemenskapsnivå. (EUT L 157, 2006 s.5) 

 

Kommissionen bör vara behörig att anta 
genomförandebestämmelser i ärenden som rör anordnandet av 
kvalitetssäkringssystemet och dess finansiering för det fall 
allmänhetens förtroende för kvalitetssäkringssystemet är 
allvarligt komprometterat. (EUT L 157, 2006 s.5) 

 

I det nu gällande revisionsdirektivet kom det krav som innebar en större 
formalisering och standardisering av revisionen. Fler krav på system för 
övervakning, uppföljning och dokumentation begränsar både 
revisorsprofessionens autonomi, såväl som nationella normbildares direkta roll 
i utvecklingen av revisionens organisering. Direktivets krav blir ett tydligt 
exempel på en europeisering av organiseringen kring den lagstadgade 
revisionen. EU-kommissionen framstår som den mest centrala aktören (EUT L 
157, 2006). 

 

Direktivet innehåller 12 kapitel som innefattar 55 stycken artiklar (punkter). 
Fler av artiklarna handlar om att öppna upp den europeiska 
revisionsmarknaden genom dess krav på gemensamma grundkriterier för 
utbildning och kompetens, samt att det uttryckligen klargörs att en revisor som 
lever upp till direktivens krav skall kunna verka i hela unionen. När det gällde 
utbildningskraven följer detta det tidigare direktivets riktlinjer, där det ställdes 
krav på en specifik del akademisk utbildning, praktisk och teoretisk utbildning 
inom yrkesutövningen, samt en yrkesexamen. Detta hade alltså redan innan 
införandet av det nya direktivet implementerats i Sverige. En sak som dock 
tillkom var det formella kravet på löpande fortbildning för de som utövar 
revision. Direktivet ställer då krav på att varje medlemsstat skall se till att det 
finns ett fortbildningsprogram som säkrar att det finns löpande tillräcklig 
teoretisk kunskap, yrkeskunnande samt ett regelverk som säkerställer att de 
som utför lagstadgad revision har hög yrkesetisk nivå i sitt utförande och i sitt 
sätt att agera (EUT L 157, 2006). 
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En aspekt som tydligt visar EU-kommissionens centrala roll är kraven på att 
det skall finnas register över både revisorer och revisionsföretag. När det 
gäller företagen skall det finnas en redovisning av ägare, styrelse, ledning samt 
över alla anställda som utför lagstadgad revision. I detta register skall 
dessutom medlemskap i nätverk finnas redovisat. Detta indikerar en 
minskning av professionens självständighet och signalerar närmast en misstro 
mot professionen från normsättarna. Detta förstärks ytterligare i hur kraven på 
yrkesetiken formuleras, där varje medlemsstat skall se till att det finns system 
för att säkerställa revisorns oberoende och objektivitet där varje hot av 
betydelse samt åtgärder för att minska hoten dokumenteras. Det ställs även 
krav på att det skall finnas regler kring revisionsarvodet. Anledningen är att 
det inte skall finnas en risk att revisorn påverkas eller styrs av andra tjänster 
som revisionsföretaget erbjuder/tillhandahåller det reviderade företaget (EUT 
L 157, 2006). 

 

Även i kraven på revisionskommitté som finns i direktivet framgår en 
inskränkning av revisorernas självständighet. Dessa krav är ett nytt sätt att se 
på förhållandet mellan revisorn och klientföretaget. Revisionskommittén, som 
är ett utskott inom företagets styrelse, skall enligt direktivet säkerställa 
oberoendet genom att minska risken för otillbörlig påverkan vid tillsättandet, 
samt vara en företagsintern kontrollfunktion av revisorns oberoende och 
revisionens genomförande. Revisionskommitténs ansvar enligt direktivet är: 
1) övervaka den finansiella rapporteringen, 2) övervaka effektiviteten i 
företagets interna kontroll och eventuell internrevision samt företagets 
riskhanteringssystem, 3) övervaka den lagstadgade revisionen av årsbokslut 
och sammanställd redovisning, 4) granska och övervaka den lagstadgade 
revisorns eller revisionsföretagets oberoende med särskilt fokus på 
tillhandahållandet av ytterligare tjänster till det granskade företaget. 
Kommittén skall vara den instans som lägger förslag på revisor. Den skall vara 
det organ som revisorn rapporterar till om det finns faktiska brister i den 
interna kontrollen i företaget eller om det finns andra väsentligheter som 
framkommer vid granskningen ifall dessa kan avgöra omgivningens beslut 
kring företaget. Revisorn skall enligt direktivet varje år bekräfta sitt oberoende 
skriftligen till revisionskommittén, redovisa vilka ytterligare tjänster som de 
tillhandahållit det granskade företaget, diskutera hoten mot oberoendet och 
vilka skyddsåtgärder som tillämpats för att minska dessa hot (EUT L 157, 
2006). 

 

3.6.3 Internationella revisionsstandarder ISA 
Det finns följaktligen många krav som visar en stark tilltro till reglernas 
verkan och att förtroende skapas genom att införa kontroller samt tydliga krav 
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och riktlinjer. Detta blir även påtagligt då direktivet mycket tydligt öppnar upp 
för krav stipulerade inom ramen för de internationella standarderna ISA 
(International Standards on Auditing) vid lagstadgad revision inom unionen. 
Dessa standarder blir de absolut mest omfattande och ingående standarderna 
för revision som använts i Sverige och är mycket detaljerade och specifika. 
Även om de kan tolkas som att professionen själv hanterar detaljregleringen 
då de är utvecklade under IFAC:s paraply, är autonomin inte lika självklar 
som tidigare. ISA utarbetas av IAASB (The International Auditing and 
Assurance Standards Board) vilket är en del av IFAC. Även om IFAC är den 
internationella intresseorganisationen för revisionsbranschen och IAASB ett 
organ inom denna organisation, uttrycker sig IAASB för att vara en oberoende 
normgivare (detta motiveras av att det har en bred sammansättning av 
ledamöter med olika bakgrund, det vill säga det består inte enbart av revisorer) 
som sträcker sig bortom att endast se till revisorsorganisationernas intresse 
(www.ifac.org, hämtad 2012-09-20).  

 
The International Auditing and Assurance Standards Board 
(IAASB) is an independent standard-setting body that serves the 
public interest by setting high-quality international standards for 
auditing, assurance, and other related standards, and by 
facilitating the convergence of international and national 
auditing and assurance standards.(www.ifac.org, hämtad 2012-
09-20) 

 

Även om man där måste beakta att de flesta företrädare har koppling till 
revisorsbranschen så föreligger det faktum att varje ISA som gäller i Sverige 
har genomgått ett godkännande genom en prövning av EU:s rådgivande 
revisionskommitté (EUT L 157, 2006). 

 

ISA är mycket inriktat mot att formalisera, strukturera och standardisera 
revisionsprocessen. Bland annat ställs krav på att varje revision skall utföras 
med grund i en övergripande revisionsstrategi, som konkretiseras i en 
detaljerad granskningsplan. Genom hela revisionsprocessen finns även mycket 
detaljerade krav på dokumentation som visar att det som skall göras är gjort 
och på vilket sätt detta är gjort, det vill säga bevis för att revisionen följer ISA. 
Den övergripande revisionsstrategin är själva utgångspunkten för 
revisionsprocessen. Den fastställer revisionens omfattning, när den skall ske 
och vilken inriktning den skall ha. När denna upprättas ska revisorn identifiera 
förhållanden som avgränsar uppdragets omfattning och inriktning. Detta 
handlar naturligtvis om saker som karaktär och omgivningen av det företag 
som skall revideras, men kan även röra sig om hur ledningsarbetet inom en 
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revisionsgrupp skall planeras och vilka resurser som krävs eller hur revisionen 
skall kommuniceras etc. (ISA 300; ISA 230). 

Granskningsplanen blir alltså en konkretisering av revisionsstrategin och 
inriktas mot att besluta vilken karaktär olika granskningsåtgärder som 
revisionsgruppens medlemmar skall genomföra, samt när detta skall ske och 
vilken omfattning det skall ha. Detta är ett arbete som enligt ISA skall 
utvecklas under revisionsprocessens gång. Exempelvis skall den övergripande 
riskbedömningen ske i början av processen, eftersom denna skall ligga till 
grund för senare beslut om karaktär, tidpunkt och omfattning av respektive 
granskningsåtgärd (ISA 300). 

 

Både revisionsstrategin och granskningsplanen skall enligt ISA 300 
dokumenteras. När det gäller strategin skall dokumentationen innehålla en 
redogörelse för de beslut som revisorn ansett viktiga för planeringen av 
revisionen samt beslut kring frågor som ansetts viktiga att kommunicera till 
revisionsgruppen. Granskningsplanens dokumentation skall vara en 
redogörelse för den planerade karaktären på, tidpunkten för och omfattningen 
av, dels den ursprungliga riskbedömningen och dels beslut om mer ingående 
granskning för att kunna hantera risker som visar sig under den pågående 
granskningen (ISA 300). 

 

Dokumentationen är överlag något som får mycket utrymme i ISA och visar 
både en formalisering och strukturering av revisionsprocessen genom tydliga 
riktlinjer om vad som skall dokumenteras och hur detta skall göras. Den syftar 
också, enligt ISA, till att kontrollera den revisionsprocess som varit. 

 

I ISA 230 framgår att målet med revisionsdokumentationen är att det skall 
finnas en dokumentation som utgör ett tillräckligt och ändamålsenligt underlag 
för innehållet i revisorns rapport samt ett bevis på att revisionen har planerats 
och utförts enligt ISA, men även i överensstämmelse med tillämpliga lagar 
och andra författningar. Syftet är att detta bland annat skall underlätta i 
planeringen och utförandet av revisionen, göra de interna kontrollerna av 
revisionsuppdraget lättare och tydliggöra ansvar. Den skall vara ett underlag 
för framtida revisioner, möjliggöra interna kvalitetskontroller enligt ISQC 199 
samt möjliggöra externa inspektioner enligt de krav som finns i lagstiftning, 

                                                        
99 ISQC 1 innebär krav på att det skall finnas ett kvalitetskontrollsystem på varje revisionsföretag och 

att detta regelbundet skall kontrolleras internt. Det skall finnas en så kallad övervakningsprocess 
inrättad. Kvalitetssäkringen kan byrån själv utföra eller låta någon annan utföra, men den person som 
utför ett uppdrag får inte vara samma person som utför kontrollen. Övervakningen skall ske med 
regelbundna återkommande inspektioner där minst ett uppdrag för varje ansvarig revisor gås igenom.  
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förordningar, föreskrifter och andra gällande bestämmelser. Den skall även 
visa att revisorn förhållit sig professionellt skeptisk och att den ansvariga 
revisorn tagit ansvar för styrning, övervakning och utförandet av revisionen. 

Dokumentationen skall vara så utförlig att en erfaren revisor skall kunna förstå 
karaktären, tidpunkten och omfattningen av de granskningsåtgärder som 
utförts utifrån målet att uppfylla ISA och kraven i andra aktuella regleringar. 
Revisorn ska begripa resultaten av granskningsåtgärderna som är gjorda och 
revisionsbevisen, samt förstå vilka avgörande frågor som dykt upp vid 
revisionen, vilka slutsatser som har dragits från dessa och vilka professionella 
bedömningar som följt av dessa slutsatser (ISA 230). 

 

Exempel på revisionsdokumentation är: 

- granskningsprogram, 

- analyser, 

- dokumentation av hur problem hanterats (exv. om revisorn har 
funnit information som är oförenlig med dennes slutsats i en viktig 
fråga så skall det finnas dokumentation om hur detta hanterats), 

- sammanfattning av betydelsefulla frågor,  

- skriftliga bekräftelser och uttalanden från företagsledningen, 

- checklistor,  

- korrespondens om betydelsefulla frågor (om revisorn exempelvis 
fört diskussioner med företagsledningen och/eller styrelsen om 
någon betydelsefull fråga skall detta, och frågornas karaktär, samt 
när detta skedde och med vem diskussionen fördes, dokumenteras). 

 

När det gäller vad en betydelsefull fråga innebär står det i ISA att 
bedömningen av detta måste baseras på en objektiv analys av fakta och 
omständigheter. Som exempel nämns frågor som ger upphov till uppfattningen 
att det finns betydande risker, som när ett resultat av en granskningsåtgärd 
tyder på att de finansiella rapporterna kan innehålla väsentliga fel, eller att 
tidigare bedömning av risker för att det skall finnas väsentliga fel och åtgärder 
utifrån detta behöver ändras. Det kan också handla om att det framkommit 
omständigheter som medför att revisorn har betydande svårigheter att 
genomföra de nödvändiga granskningsåtgärderna. Eller iakttagelser som 
skulle kunna påverka revisorns uttalande och eventuellt rendera i att det måste 
finnas särskilda upplysningar i rapporteringen. 
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Vid beslut om omfattning, innehåll och form av dokumentation av 
betydelsefulla frågor, är en viktig faktor omfattningen av den professionella 
bedömning som har använts när arbetet har utförts och resultaten har 
utvärderats. Men även detta skall alltså dokumenteras. Enligt ISA 230 bidrar 
dokumentationen av de professionella bedömningar som skett till att det finns 
grund för att verifieras revisorns slutsatser. Detta anses vara betydelsefullt för 
försäkra bedömningens kvalitet och uttrycks framförallt vara helt centralt för 
de som utför kvalitetsgranskning av revisorn. 

 
Som framgått av ovanstående exempel från de nuvarande regleringarna blir 
revisionen i många aspekter mycket standardiserad och skall strikt följa 
enhetliga riktlinjer. Styrningen är på detta sätt mycket stark och kan upplevas 
begränsa revisorns professionella utrymme. Men som framgår är den 
professionella bedömningen och styrning via principer inte helt frånvarande. I 
ISA hänvisas både till professionella bedömningar och att revisorn förhåller 
sig professionellt skeptisk. Faktum är att ISA 200 uttrycker att ISA skall vara 
ett stöd för revisorn när denne bedömer vad som är rimlig säkerhet. Detta 
uttrycks skall ske med grund i professionella bedömningar samt att revisorn 
förhåller sig professionellt skeptisk under planeringen och utförandet av 
revisionen. Det professionella omdömet skall enligt detta ligga till grund för 
varje åtgärd inom revisionsprocessen och enligt ISA 200 är professionellt 
omdöme avgörande för en korrekt utförd revision. Detta förklaras i att 
tolkningar och de beslut som tas under revisionsprocessen inte kan utföras 
utan att relevant kunskap och erfarenhet tillämpas i de beslut som tas. Det 
utmärkande draget för ett professionellt omdöme som kan förväntas av en 
revisor bygger enligt samma ISA på de kompetenser som revisorn har 
utvecklat genom utbildning, kunskap och erfarenhet. 

 

Mer konkret uttrycks professionellt omdöme i ISA innefatta bland annat att 
identifiera och bedöma risker, avgöra när och vilka revisionsbevis som krävs 
samt bedöma de finansiella rapporterna grundat i de slutsatser som har dragits 
av de inhämtade revisionsbevisen. Detta uttrycks vara speciellt viktigt när det 
gäller att avgöra vad som är väsentligt och vilka revisionsrisker som föreligger 
samt vilken karaktär, tidpunkt och omfattning granskningsåtgärderna skall ha 
för att uppfylla kraven i ISA. Vidare uttrycks det vara betydelsefullt för att 
samla in relevanta revisionsbevis, kunna utvärdera om rätt revisionsbevis har 
samlats in samt om detta är tillräckligt eller om mer behöver göras för att nå 
revisorns övergripande mål i enligt med ISA. Det uttrycks också vara viktigt 
för att utvärdera företagsledningens beslut om finansiell rapportering och i 
revisorernas arbete med att dra slutsatser utifrån inhämtade revisionsbevis. 
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Hur kan då detta ta sig uttryck mer konkret? Om man tittar på ISA 240, som 
inriktas mot revisorns ansvar avseende oegentligheter i en revision av 
finansiella rapporter, så är utgångspunkten för ett uttryckt mål i ISA: 

 … identifiera och bedöma risker för väsentliga felaktigheter i de 
finansiella rapporterna som beror på oegentligheter, inhämta 
tillräckliga och ändamålsenliga revisionsbevis avseende de bedömda 
riskerna för väsentliga felaktigheter som beror på oegentligheter 
genom att utforma och genomföra ändamålsenliga åtgärder, på 
lämpligt sätt hantera oegentligheter eller misstänkta oegentligheter 
som identifieras under revisionen. (ISA 240 punkt 10). 

 

I vägledningen till hur detta mål skall uppfyllas betonas att revisorn alltid 
måste vara professionellt skeptisk vid granskningen och framförallt inte 
påverkas av sitt förhållande till företagets ledning eller styrelse. Revisorn skall 
då alltid fråga sig om informationen och de bevis som ligger till grund för 
bedömningen är korrekta och rimliga. Detta är ett exempel på krav som 
betonar det professionella omdömet, men det finns i mer eller mindre grad i 
hela detta regelverk exempel på en stark förväntan om att revisorn tar beslut 
utifrån sitt professionella omdöme. Revisionsprocessen förväntas präglas av 
bedömningar, övervägningar och beslut, som hänförs till detta. Här följer ett 
antal exempel på detta: 

 

Om revisorn identifierar en felaktighet ska han eller hon ta 
ställning till om felaktigheten är ett tecken på oegentligheter. Om 
så är fallet ska revisorn utvärdera följderna av felaktigheten för 
andra aspekter av revisionen, i synnerhet trovärdigheten i 
företagsledningens uttalanden, samt beakta att förekomsten av 
en oegentlighet sällan är en enstaka företeelse.  
(ISA 240 punkt 35) 

 

Om revisorn upptäcker en felaktighet, vare sig den är väsentlig 
eller inte, och han eller hon har skäl att tro att den är eller kan 
vara resultatet av oegentligheter och att företagsledningen (i 
synnerhet högsta ledningen) är inblandad ska revisorn 
omvärdera bedömningen av riskerna för väsentliga felaktigheter 
som beror på oegentligheter och konsekvenserna för 
granskningsåtgärdernas karaktär, förläggning i tid och 
omfattning för att rätt hantera de bedömda riskerna. Revisorn 
ska också överväga om det finns omständigheter eller 
förhållanden som tyder på att anställda, företagsledningen eller 
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externa parter har varit i maskopi när han eller hon gör en ny 
bedömning av trovärdigheten i de tidigare inhämtade bevisen. 
(ISA 240 punkt 36) 

Revisorn ska avgöra om han eller hon utifrån det revisionsarbete 
som har utförts har identifierat en eller flera brister i den interna 
kontrollen. 
(ISA 265 punkt 7) 

 

Om revisorn har identifierat en eller flera brister i den interna 
kontrollen ska han eller hon avgöra, utifrån det revisionsarbete 
som har utförts, om dessa enskilt eller tillsammans utgör 
betydande brister.  
(ISA 265 punkt 8) 

 

Som avslutning kring revisionsstandarderna och den standardisering som sker 
av revisionen genom dessa skall nämnas att EU-kommissionen inte nöjer sig 
med att överlåta på revisorsprofessionen att standarderna följs, utan kräver ett 
system för kvalitetssäkring. Detta skall vara oberoende av de granskande 
revisorerna och revisionsföretagen och skall omfatta kontroll av att 
revisionsstandard följs. Kopplat till detta skall det även finnas system för 
utredningar och påföljder, så att bristfällig revision kan upptäckas, rättas till 
och förhindras (se EUT L 157, 2006). 

 

3.6.4 Regleringsstrukturen i följden av europeiseringen 
Efter direktivet, som beslutades 2006, har utvecklingsarbetet på EU-nivå 
fortsatt. Framförallt då nya händelser, vilka tolkats som brister i systemet, 
ansetts måste hanteras. 2008 kom det två nya rekommendationer. Den ena var 
inriktad mot extern kvalitetssäkring av revisorer och revisionsföretag och den 
andra mot en begränsning av det civilrättsliga ansvaret för en revisor och ett 
revisionsföretag. Båda dessa rekommendationer handlade om att ytterligare 
minska nationella skillnader och skapa en än mer tydlig enhetlighet inom 
Europeiska unionen. Det uttrycktes att detta var något som det nyligen införda 
moderniserade åttonde direktivet inte hade lyckats åstadkomma.100  

 

                                                        
100 ”Kriterierna i direktiv 2006/43/EG ger fortfarande utrymme för avsevärda skillnader i fråga om hur 

medlemsstaterna organiserar externa system för kvalitetssäkring av lagstadgade revisorer och 
revisionsföretag. Man bör undvika att berörda aktörer upplever att revisionskvaliteten skiljer sig åt 
mellan lagstadgade revisorer och revisionsföretag.” (EUT L 120, 2008 s.20) 
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När det gäller rekommendationen om kvalitetssäkring låg fokus i denna på 
organiseringen kring de externa kontrollerna och framförallt på 
tillsynsmyndighetens och tillsynens oberoende i förhållande till branschen och 
dess företrädare. Även här finns förtroende och förtroendeskapande med som 
ett centralt argument för att förstärka systemet av revision med mer allmänna 
kontroller i myndighetens regi. Denna rekommendation är inriktad på fyra 
områden: kvalitetssäkringssystemets oberoende, inspektionernas oberoende, 
metodiska råd för utförandet av kontroller samt resultat av inspektionerna. 
Exempelvis är rekommendationen mycket tydlig i att uttrycka en förväntan 
om att den externa kontrollen, som kvalitetssäkringen innebär, skall vara 
frikopplad från branschen och att denna ska ske under en myndighets ansvar. 
Här framgår dock med all tydlighet att det handlar om en rekommendation då 
de exempelvis uttrycker möjligheten att finansieringen av tillsynen kommer 
från branschen själv. Dock med brasklappen att den inte får påverka 
arrangemang för finansiering samt att finansieringen då skall vara obligatorisk 
för alla (EUT L 120, 2008). 

 

Rekommendationen om begränsning i det civilrättsliga ansvaret för revisorer 
och revisionsföretag grundar sig framförallt i oron för en allt större 
koncentration inom revisionsbranschen101 och svårigheterna för nya företag att 
etablera sig utifrån det civilrättsliga ansvar och de skadeståndsnivåer revisorer 
och revisionsföretag inom flera EU-länder omfattas av. I rekommendationen 
uttalas därför att den nationella lagstiftningen bör begränsa det civilrättsliga 
ansvaret för revisorerna och revisionsföretagen för att uppnå en funktionell 
kapitalmarknad (EUT L 162, 2008). 

 

Som framgick ovan har det i och med EU-inträdet varit en tid av stora 
förändringar när det gäller regleringen av revisionsområdet i Sverige. På flera 
sätt har konsekvensen av de nya direktiv vi nu har blivit ytterligare 
detaljregleringar, genom en mer styrande lagstiftning men framförallt på 
grund av införandet av olika internationella standarder. Den regleringsstruktur 
man möter i denna återgivnings slut och som specifikt är inriktat mot revision 
består av: EU:s åttonde bolagsrättsliga direktiv (EUT L 157, 2006) och 
rekommendationerna: ”Kommissionens rekommendation av den 6 maj 2008 
om extern kvalitetssäkring av lagstadgade revisorer och revisionsföretag som 
granskar företag av allmänt intresse” samt ”Kommissionens rekommendation 
av den 5 juni 2008 om begränsning av det civilrättsliga ansvaret för 

                                                        
101 Det fanns i diskussionerna en oro för att de stora revisionsbyråerna hade fått en så stor betydelse att 

de ansågs ha systemviktiga proportioner. Fallet med Arthur Andersens ter sig ha gett grund för denna 
oro. Både utifrån de direkta effekterna av deras dominans men också den indirekta effekten av att 
deras fall bidrog till en ännu större koncentration inom revisionsmarknaden. 
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lagstadgade revisorer och revisionsföretag”. Lagarna Aktiebolagslag 
(2005:551), Revisionslag (1999:1079), Revisorslagen (2001:883) samt 
Förordningen (1995:665) om revisorer. Revisorsnämndens föreskrifter som 
berör bland annat utbildning, fortbildning, registerhållning samt godkännande 
och auktorisation. De av FAR översatta och av EU godkända ISA-
standarderna. FAR:s utgivna tolkningar av svensk lagstiftning och ett 
nationellt komplement till ISA, RevR. De etiska reglerna EtikR, EtikU som är 
baserade på IESBA:s yrkesetiska standarder. Kompletterande standarder till 
ISA, ISQC 1 (revisionsföretagets skyldigheter med avseende på intern 
kontroll), SÖG 2400 och 2410 (standarder för översiktlig granskning av 
finansiella rapporter), ISAE 3000 (standard för bestyrkande av annan 
information än historisk finansiell information), ISAE 3402 (standard för 
bestyrkanderapporter om kontroller på servicebyrå) samt SNT 4400 (standard 
för granskning enligt särskild överenskommelse). Tabellen nedan visar denna 
regleringsstruktur. 

 

 

Regleringsform Reglering Normbildare 
Aktörer med direkt 
eller indirekt 
påverkan 

EU-direktiv och 
rekommendationer 

Europaparlamentets 
och Rådets direktiv om 
lagstadgad revision av 
årsbokslut och 
sammanställd 
redovisning och om 
ändring av rådets 
direktiv 78/660/EEG 
och 83/349/EEG, 

Kommissionens 
rekommendation av 
den 6 maj 2008 om 
extern kvalitetssäkring 
av lagstadgade 
revisorer och 
revisionsföretag som 
granskar företag av 
allmänt intresse, 

Kommissionens 
rekommendation av 
den 5 juni 2008 om 
begränsning av det 
civilrättsliga ansvaret 
för lagstadgade 
revisorer och 
revisionsföretag 

EU-
kommissionen 

Svenska staten, 
internationella och 
nationella 
revisorsorganisationer 
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Regleringsform Reglering Normbildare 
Aktörer med direkt 
eller indirekt 
påverkan 

Lagstiftning Aktiebolagslagen 
(2005:551), 

Revisionslagen 
(1999:1079),  

Revisorslagen 
(2001:883), 
Förordningen om 
revisorer (1995:665) 

Svenska staten EU-kommissionen 

Myndighetsföreskrifter Revisorsnämndens 
föreskrifter (RNFS) 

Revisorsnämnden Svenska staten, 

EU-kommissionen 

Standarder och 
rekommendationer 

 

 

 

ISA 

ISQC 

SÖG 

ISAE 

SNT 

IAASB 

 

 

 

 

EU-kommissionen 

IFAC 

FEE 

FAR 

 

 Ramverk för 
bestyrkandeuppdrag 

  

 EtikU 

EtikR 

 

IESBA 

 

 

Unikt nationell 
standard 

RevR FAR 

(IAASB) 

 

EU-kommissionen 

IFAC 

FEE 

Tabell 2: Sammanställning av regleringsnivå, regleringar, normbildare samt aktörer 
med direkt eller indirekt påverkan 

 

3.6.5 Diskussion 
Avsnittet 3.6 fokuserar särskilt på EU-kommissionen som aktör i den 
organisering som sker. Det framgår framförallt hur organiseringen flyttas upp 
på europeisk nivå där relationerna mellan EU- och nationell-nivå såväl som 
EU- organisatorisk-nivå aktualiseras. Förtroende blir ett allt tydligare ledord i 
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retoriken för att formulera revisionens nytta kopplat till behovet av att möta 
identifierade brister och argumentera för sätt kring revisionens organisering 
som kan bemöta dessa brister. När europeiseringen inleddes var det staten och 
revisorsprofessionen som utgjorde drivkrafterna för utvecklingen. EU hade 
inledningsvis en marginell roll men började genom ett sparsamt utformat 
rättsligt ramverk att visa initiativ i organiseringen av revisionen. Till att börja 
med främst genom att underbygga staternas roll vilket exempelvis visades 
genom att man ställde krav på en tillsynsmyndighet som var inriktade mot att 
utöva tillsyn av revisorerna och revisionens genomförande. Den debatt och de 
åtgärder som gjordes vid EU-inträdet visade början på en reell positionering 
för organiseringen styrd från EU. Detta skulle även innebära en inledning på 
en utveckling mot att statens och den nationella revisorsorganisationens 
direkta roll i organiseringen marginaliserades. 

 

I grönboken framgick det mycket klart att argumenten med de förslag som 
lades fram var att återskapa/förstärka förtroendet för marknaden och i detta var 
det centralt att återskapa/förstärka förtroendet för revisionen och revisorerna. 
Förtroende var närmast ett ledord och huvudargument för att föreslå 
förändringar. Både i samband med diskussionerna kring grönboken och när 
EU gav ut de båda rekommendationerna i början av 2000-talet sågs begreppen 
oberoende, objektivitet, självständighet och hög integritet som starkt knutet till 
förtroende för revisorn. Exempelvis kan formaliseringen och införandet av ett 
systematiskt sätt för prövningen av oberoende ses som en direkt åtgärd med 
ambitionen att stärka förtroendet för revisorerna och revisorsfunktionen. Det 
blev följaktligen nya potentiella objekt för förtroende och med organiseringen 
på denna nivå som grund andra utgångspunkter för grunden till förtroende. 

 

Relationen mellan EU och revisorsorganisationerna var tvetydig. 
Revisorsorganisationernas roll i organiseringen kan ses i att det hade blivit en 
mer befäst relation mellan EU och de internationella organisationerna. FEE 
hade exempelvis stort inflytande på beslutet att använda sig av en modell för 
oberoendeprövning och IFAC hade stort inflytande på exempelvis standarder 
för yrkesetiska regler som blev en del av det formella regelverket inom EU. 
EU-kommissionen visade precis som dessa organisationer en tilltro till att 
formella system var det primära för att skapa förtroende och att det fanns 
utrymme för en viss mån av autonomi när det gäller hur dessa system 
utformades. Att man införde krav på analysmodellen för oberoendeprövning 
gav i och för sig ett visst handlingsutrymme för beslut tagna i en professionell 
bedömning, men framförallt blev handlingsutrymmet tydligt reducerat då 
formalisering och standardisering kom att bli helt centralt. Rekommendationen 
om att varje medlemsland skulle se till att det fanns ett kvalitetssäkringssystem 
innebar dessutom att samma sak hände när det gällde utförandet av revisionen. 
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Från att det tidigare hade funnits en relativt stor möjlighet för revisorns egna 
bedömningar i revisionsuppdraget förväntade man sig på EU-nivå att det 
skulle finnas ett system och en standardiserad metodik även när det gällde 
detta. Revisorsprofessionens sätt att organisera kontroll och övervakning 
genom ”peer review” ansågs alltså inte tillräckligt. Detta signalerade en 
misstro från EU-nivå, dels mot revisorns förmåga att göra egna bedömningar 
av hur granskningen skall utformas, dels mot revisorsprofessionens förmåga 
att organisera sina medlemmar på ett sätt som kunde säkerställa kvaliteten i 
revisionen. Revisorns individuella professionella bedömning hamnar alltså 
helt i skuggan av formalisering och likriktning. Men även här kunde man se 
två sidor av samma mynt. Å ena sidan kunde kraven ses som ett misstroende 
mot revisorsorganisationernas sätt att organisera övervakning och kontroll, 
men å andra sidan överlät man till revisorsorganisationerna att organisera det 
praktiska arbetet med kontroll, uppföljning och dokumentation, utifrån de krav 
lagarna stipulerade. Man visade alltså ett klart förtroende för organisationernas 
möjlighet att organisera men det skulle alltså ske inom de ramar man angav.  

 

En reflektion är att rekommendationerna, som initialt var den lösning EU-
kommissionen var inriktad på, gav medlemsstaten ansvaret för att organisera 
revisionen. Detta kunde alltså, som nämnts ovan, ses som att man hade stort 
förtroende för att medlemsstaten kunde göra detta på ett sätt som låg i linje 
med EU-kommissionens förväntningar. Att man i samband med 
rekommendationerna dock uttryckte ett hot om ytterligare och starkare krav, 
om den förväntade effekten inte uppnåddes, visade på att förtroendet inte var 
ovillkorligt och fullkomligt. 2000-talets början och de kriser som på nytt 
skapade debatt om revisionen innebar ett ordentligt krafttag av EU-
kommissionen där de såg en minskning av revisorsprofessionens inflytande 
som en väg framåt för att öka förtroendet för revisionen, revisorerna och 
marknaden som helhet. Detta visade alltså på nytt en misstro mot professionen 
och dess inflytande, men även mot medlemsstaterna eftersom man lyfte upp 
rekommendationernas innehåll till krav inom det moderniserade åttonde 
direktivet. Att införa krav på revisionskommittéer var ett tydligt tecken på att 
man såg ett behov av fler kontrollfunktioner för att återskapa/förstärka 
förtroendet. Att det blev en granskningsfunktion inriktad mot revisorerna, 
vilka själva utgör en granskningsfunktion, visar på en misstro för den 
professionella revisorn samtidigt som det återigen visar på en tilltro för en 
detaljerad och kontrollerad organisering kring revisionen för att skapa 
förtroende. 

 

I de nya initiativ som tagits på senare tid återupprepar sig historien. Kritik mot 
marknaden och revisionen/revisorerna med grund i upplevda brister skapar 
debatt inom EU och leder fram till rekommendationer om att förändra den 
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organisering som finns kring revisionen för att återskapa/skapa förtroende. Det 
EU-direktiv som gäller i den här fokuserade tidsperiodens slut bygger på en 
tilltro till att harmonisering skall bidra till högt förtroende för det ekonomiska 
systemet och marknaderna sett ur ett EU-perspektiv. Det visar dessutom på en 
mycket stark tilltro till överstatlig styrning, där dels krav om lagstiftning, dels 
införande av myndigheter för övervakning och kontroll från EU-nivå, är bevis 
på att staten får en mer indirekt roll. Dessutom har denna utveckling renderat i 
att begränsa revisorsprofessionens autonomi jämfört med tidigare. 

 

På flera punkter är direktivet mycket specifikt och ställer krav som i hög grad 
signalerar ett misstroende för revisorerna och en tilltro till att förtroendet 
ligger i kontroll genom formalisering och standardisering. Regleringar på EU-
nivå som riktar sig mot den lagstadgade revisionen inbegriper flera aspekter 
som kan kopplas till förtroendet för marknaden mer allmänt och för 
revisionsfunktionen specifikt. Genom att instifta krav på exempelvis nationella 
myndigheter och kontrollorgan inom företagets styrelse skapas en grund för 
ökat generellt förtroende för själva organiseringen kring den lagstadgade 
revisionen. Detta styrks om man ser på de regler som lyfter fram 
revisionsprocessen som ett formaliserat program. Där ter sig utgångspunkten 
vara att det inte går att lita på att revisorn har egen kompetens att bedöma 
revisionens inriktning utan att förtroendet för revisionen skapas i formalisering 
och standardisering. Att en revision skall ske med grund i en övergripande 
revisionsstrategi och i en detaljerad granskningsplan samt att det krävs ständig 
dokumentation är tydliga exempel på detta. Framförallt tydliggörs detta då 
saker som skulle vara representativa för den professionella bedömningen 
formaliseras och standardiseras. Det sker på ett sätt som även gör att utrymmet 
för den individuella bedömningen blir ytterst begränsad. Som exempel på 
detta är hur innebörden av en ”betydelsefull fråga” konkretiseras, eller att 
varje professionell bedömning som revisorn gör skall dokumenteras så att 
kvaliteten på denna del av revisionen skall kunna följas upp. Här påvisas 
ytterligare en nivå och de relationer som finns med denna som fokus då det 
gäller den organisering som sker. Det identifieras nya objekt för förtroendet 
och grunder till förtroendet som blir centrala i att förklara detta. På samma sätt 
som innan framstår hur den dubbla synen på organiseringen, det vill säga den 
förklarad både genom förtroende och misstroende, är rimligt att föra fram.  

3.7 Slutsatser 
Som framgått handlar detta steg i avhandlingen om att överföra och utveckla 
ett förtroendeperspektiv på revisionen genom att fokusera utvecklingen och 
organiseringen av revisionen. Genom att påvisa hur detta perspektiv på 
revisionen, med grund i liknande argumentation som delvis bidragit till att 
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underbygga det agentteoretiska perspektivet på revision, är avsikten att ge en 
lika eller kanske än mer logisk förklaring till revisionens betydelse och 
funktion jämfört med hur detta har gjorts. Det skall särskilt relateras till: 1) hur 
det agentteoretiska perspektivet i att förklara revisionens betydelse och 
funktion tidigt underbyggts genom att just lyfta fram historien, utvecklingen 
och organiseringen (exv. Watts & Zimmerman, 1983), 2) hur Ripperger 
(1998) motiverar förtroende som en förklaringsvariabel i sammanhang som 
oftast förklaras i ett agentteoretiskt perspektiv och på det sätt Shapiro (1987) 
underbygger ett resonemang kring detta med fokus det större sammanhanget 
än den enkla principal och agentrelationen. Som nämnts är utgångspunkten för 
analysen de dimensioner av förtroende som klarläggs i det teoretiska kapitlet, 
det vill säga form av förtroende, grunden till förtroende och objektet som är 
föremål för förtroendet. Vilket också understrykts är en central del att 
identifiera vem ger och vem får förtroende samt med denna utgångspunkt lyfta 
in misstroende som en referenspunkt i den diskussion och analys som sker.  

 

En viktig aspekt som denna studie visar är att samma utveckling som 
karaktäriserar en framväxt av förtroendesystem, beskrivet i teoriramen med 
hänvisning till flera exempel inom förtroendelitteraturen, går att överföra på 
revisionsfältets utveckling Förtroendelitteraturen beskriver hur 
samhällsförändringen under början av 1900-talet karaktäriseras av att det sker 
en övergång från betydelsen av personligt förtroende (närmast uteslutande 
specifikt förtroende) till en allt större betydelse av ett generellt förtroende för 
institutioner och samhällsviktiga aktörer (Fukuyama, 1995; Giddens, 1984, 
1990; Granovetter, 1985; Lewis & Weigert, 1985; Luhmann, 1979, 2005; 
Misztal, 1996; Sztompka, 1999). Här framgår att denna övergång blir mycket 
konkret sedd över tid men också att detta yttrar sig på olika sätt i de olika 
delarna av historien som återges. När den lagstadgade revisionen integreras i 
lagstiftningen handlar detta om att integrera en funktion av delvis vedertagen 
praxis i det rättsliga systemet. Revisionen existerar inom näringslivet men är 
inte knuten till lagstiftningen. Revisionens innebörd är inte angiven i några 
regler och några formella krav på revisorn finns inte. Revisorn som person är 
central och revisionen är inte särskilt allmänt förekommande. Här ses detta 
som att det i första hand handlade om individen bakom granskningen och 
personliga relationer ifall det fanns förtroende för revisionen och ifall 
revisionen bidrog till förtroende eller inte. Att kraven på den oberoende 
revisorn blir alltmer aktualiserade och integrerade i regelverken visar dock att 
möjligheten för att denna form av personliga relationer skulle ha mest 
betydelse kom att minska. Som ytterligare ett steg i denna övergång är 
formaliseringen av kraven på oberoende som förstärktes i och med 1910 års 
aktiebolagslag vilket även var ett steg i att underbygga en generell bild av 
revisorn som oberoende granskare. Detta förstärks ytterligare när de formella 
kraven på auktorisation börjar definieras och de första auktorisationerna börjar 
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utfärdas då även bilden av revisorerna sett som kollektiv aktualiseras. Senare 
kom bildandet av SRS och FAR, utverkandet av etiska regler som bland annat 
inriktades mot oberoendet och rekommendationer kring revisionens utförande 
under framförallt FAR:s paraply, att underbygga yrkeskåren auktoriserade 
revisorer. 

 

Jag kan identifiera revisorsorganisationerna SRS och framförallt FAR som ett 
nytt potentiellt objekt för omgivningens allmänna betraktelse om revisorerna i 
samband med deras utökade initiativ och inflytande. Genom att standardisera 
bilden av revisorn lyftes ett fokus på revisorn som individ (personen) över till 
ett fokus på den professionella organisationens krav och mål. Det börjar 
formas en profession som inte nödvändigtvis är direkt kopplad till 
organisationen, även om det framstår som att dessa objekt i många avseenden 
kunde ses som synonymt. Det blir alltså mer tydligt att en revisor, oavsett 
kategori, kunde förväntas ha uppfyllt ett antal generella krav, däribland krav 
på utbildning och erfarenhet. Det fanns förutsättningar för att stärka en 
tidigare mer splittrad bild av kollektivet revisorer och lägga ytterligare en 
grund för generella förväntningar sett till kollektivet. Ytterligare exempel på 
detta är FAR:s arbete med att ta fram interna riktlinjer för medlemmarna med 
inriktning på etik, moral och kompetens samt att befästa titlarna auktoriserad 
och godkänd revisor. Revisorerna blir också allt fler och formaliseringen av 
revisorskåren genom interna regelverk och rekommendationer, framförallt i 
slutet av 1960– och början av 1970–talet, underbygger 
revisorsorganisationernas betydelse. Det går att se en närmast 
institutionaliserad bild av revisorn som del av kollektivet där det individuella 
utrymmet för revisorn och framförallt utrymmet för omgivningen att tolka in 
någon betydelse av revisorn som person begränsas. 

 

Nästa fokus jag lyfter fram i denna studie är de delar som utgjort den 
organisering som representerar utvecklingen av systemet som definierar 
revisionen. I teoriramen förs fram att aktörers roll i organiseringen och 
relationen mellan olika aktörer kan påvisa hur förtroende kan förklara ett 
systems framväxt samt den funktion olika aspekter som utgör systemet har i 
ett sammanhang. Enligt litteraturen är ett systems kontrollfunktioner och/eller 
skyddsnät, samt de aktörer (organisationer) som är knutna till dessa, 
avgörande för att de som interagerar mot och agerar inom systemet ska ha 
förtroende för detta. Aktörerna inom systemet och den relation som råder 
mellan dessa kan förklara systemets utveckling och kommer dessutom att 
spegla huruvida ett system kan karaktäriseras som ett system byggt på 
förtroende (Luhmann, 1979, 2005; Zucker, 1986). 
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I studien identifierar jag aktörer som är delaktiga i den utveckling som sker 
och jag påvisar hur relationer mellan dessa både kan karaktäriseras som 
präglade av förtroende och misstroende. Det framstår hur centrala regelverken 
har varit för att bemöta misstroende och skapa förtroende på olika nivåer. 
Inledningsvis är det framförallt staten som initierade utvecklingen av den 
lagstadgade revisionen men relativt tidigt framgår hur betydelsefull relationen 
mellan stat och revisorer var. Exempelvis att staten genom sin makt att 
lagstifta kunde bereda väg för revisorsprofessionen, vilket är i linje med hur 
Zucker (1986) beskriver utvecklingen av ett förtroendesystem i det 
amerikanska samhället. Ofta har denna relation karaktäriserats av både visad 
misstro och visat förtroende för revisionen och revisorerna, vilket studien ger 
flera exempel på. Detta yttrar sig exempelvis redan i början av 1900–talet där 
1910 års aktiebolagslag var en markering för att möta upplevda brister hos 
revisorerna genom att man lagstiftar om oberoendet samtidigt som revisionen 
blev mer integrerad i lagstiftningen än tidigare. 1944 års aktiebolagslag är ett 
ännu mer slående exempel där händelserna i Kreugerkoncernen underbyggde 
en stark kritik mot revisorskåren och renderade i än mer detaljerade krav kring 
oberoende och kompetens, men samtidigt gav ett starkt mandat till revisorerna 
genom att integrera kraven på auktoriserade och godkända revisorer i större 
bolag i lagstiftningen. Jag gör även tolkningen att revisorsorganisationernas 
autonomi kring kompetenskraven för dessa legitimeringar visar att det fanns 
ett påtagligt förtroende hos statens företrädare för revisorsorganisationerna. 
Detta visar även att revisorsorganisationerna och framförallt FAR var centrala 
i att befästa den generella bilden av revisorerna som professionella aktörer 
inom ett större system och centrala i detta. Redan i denna tidsperiod finns stöd 
för att identifiera aspekter som teoriramen tar upp som betydelsefulla för att 
underbygga ett förtroende för professioner genom hänvisning till 
förtroendelitteraturen, såsom att legitimeringar skapar en allmänt accepterad 
bild av professionen som kan bidra till att ingjuta förtroende. Genom att dessa 
blir officiella och bekräftade av staten skapas förutsättningar för att befästa 
den professionella identiteten vilket underbygger ett generellt förtroende för 
professionen (Barber, 1983; di Luzio, 2006; Evetts, 2006; Lewis & Weigert, 
1985; Luhmann, 1979, 2005; Zucker, 1986). 

 

Studien visar att det som framförallt 1944–års aktiebolagslag kom att initiera 
befästs i perioden som följer. Flera politiker och statliga utredare börjar 
formulera revisorerna som bärare av förtroende och revisionen som 
förtroendeskapande del av systemet. Den tilltro till auktoriserade och 
godkända revisorers förmåga att utföra en bra revision som kommit att 
uttryckas i 1944 års lag ter sig allmänt accepterad. Legitimeringarna hade fått 
ett ordentligt genomslag som värdemätare på hög kompetens och kan ses vara 
centralt för det förtroende politiker visade revisionen. Ökningen av antalet 
både auktoriserade och godkända revisorer sedan 1940–talet innebar att 
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revisorskåren inte längre var en marginell grupp. Debatten under 1970–talet 
visar även att revisionen kommit att anses som en samhällsfunktion, vilket 
understryker att det fanns ett högt förtroende för revisionen. Revisionen 
uttrycktes inte enbart som en kontroll av nytta enbart för den enskilda ägare, 
utan betydelsen tillräknades en mer vittgående roll där revisionen uttrycks ha 
en samhällsviktig roll. Som exempel på detta är förslaget i 
aktiebolagsutredningen där det framfördes krav på allmän revisionsplikt för 
alla aktiebolag, eller BRÅ:s utredning senare där en utökad revisionsplikt togs 
upp på nytt, dessutom förslaget att revisorerna skulle vara en del av 
bekämpningen av ekonomisk brottslighet eller förslaget på en utökad 
lagstadgad revision som även skulle innefatta förvaltningsrevision. Jag ser 
detta som att det vid den här tidpunkten har förankrats ett generellt förtroende 
för revisorerna i linje med hur det framförs i teoriramen kring uppfattningen 
av professioners roll i samhället, där betydelsen närmast kan beskrivas som att 
de ses som allmänhetens tjänare (Parsons, 1939, 1951, 1969). I 
aktiebolagsutredningen formuleras dessutom revisionen som ett 
förtroendeuppdrag där förväntningarna på revisorn inte enbart uttrycktes i en 
förväntan om hög kompetens, utan även i en förväntan om hög moral och etik. 
Detta går direkt att överföra till de kategorier av förväntningar som tas upp i 
teoriramen med hänvisning till förtroendelitteraruten och som där förs fram 
som typiska för att underbygga ett förtroende för professioner och förklara 
deras betydelse (Barber, 1983; Currall & Epstein, 2003). 

 

Även under perioden efter 1944–års lag går det att se tydliga exempel på att 
både förtroende och misstroende kan motivera en förklaring till den utveckling 
som sker. Då nya lagar antogs i början av 1970–talet fanns flera inslag där det 
framgår att staten ämnade ge revisionen mer utrymme och revisorerna ett 
större mandat, men samtidigt finns det inslag som visar att staten använde 
regleringar till att detaljstyra exempelvis kraven för legitimeringen och 
oberoendet. Det finns här underlag för flera förklaringar kring revision och 
förtroende och samtidigt exempel på en utveckling baserad på ett misstroende. 
Exempelvis kan man tolka in att det underbyggdes ett förtroende för 
revisionen sett utifrån dess funktion inom marknaden. Man kan urskilja en 
ambition att förstärka förtroendet för marknaden genom att ge utökat utrymme 
för revisionen. Samtidig förstärktes förutsättningarna för ett utökat förtroende 
för revisorsorganisationerna genom mandatet att reglera mycket av revisionen 
själva. Dessutom kan man utifrån vad som framgår anta ett visat misstroende 
mot det tidigare sättet att legitimera och utöva tillsyn över revisorerna genom 
att man integrerade detta i den statliga myndigheten kommerskollegiets regi. 
Extra påtagligt är detta i BRÅ:s utredning där det uttryckligen ansågs att 
revisorerna var en del av problemet med att det förekom ekonomisk 
brottslighet samtidigt som man såg att revisionen var en central del i framtida 
brottsbekämpning. Det framgår att det finns flera uttryck för att det fanns klart 
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förtroende för revisionen och dess betydelse, men också flera uttryck för ett 
misstroende mot revisorerna och revisorsorganisationerna. Förtroendet visas 
framförallt genom förslaget att införa revisionsplikt för betydligt fler företag 
än tidigare, men också genom förslaget att revisorerna skulle vara mer direkt 
delaktiga i bekämpningen av ekonomisk brottslighet. Misstroendet mot 
revisorerna och revisorsorganisationerna visas genom att man föreslog 
kraftiga resursförstärkningar till kommerskollegium som var 
tillsynsmyndighet samt att denna myndighet skulle få ansvar för att utveckla 
revisionsstandarder, vilka tidigare varit en del av den självreglering 
revisorsorganisationerna stod för. I samma linje låg även förslaget att 
revisorsorganisationerna borde utveckla sina etiska regler. Utredningen gav 
mycket konkreta förslag på vad som behövde förstärkas och luftade åsikten att 
nuvarande självreglering av revisorsorganisationerna var bristfällig. När 
senare lagstiftning kom att bekräfta mycket av dessa sätt att se på revisionen 
visar det inte enbart hur dynamisk synen på revisionen kunde vara med tanke 
på förtroende och misstroende, utan det visar också hur staten hade tagit ett 
tydligt initiativ till att utveckla organiseringen av det system som revisionen 
kom att utgöra. 

 

I delen som fokuserar på revisorsorganisationernas roll i utvecklingen framgår 
hur relationen stat och revisorer drivit på revisorsorganisationernas initiativ. 
Organisationen har blivit alltmer central under utvecklingens gång och under 
framförallt 1960–talet blev FAR den organisation som kom att företräda 
revisorskåren som kollektiv mer officiellt. Genom ett systematiskt 
utvecklingsarbete ringade man inom FAR in vem revisorn var genom att 
underbygga allmänna förväntningar kring dennes roll. Det framgår att detta 
skedde mycket nära kopplat till de statliga initiativ som tagits och att det hade 
sin grund i ett flertal politikers uppenbara förtroende för revisionen som 
kontrollfunktion. I revisorsorganisationernas organisering framgår även hur 
relationen mellan organisationen och den enskilda revisorn präglas av 
misstroende och förtroende. Studien visar att när kritik riktas mot 
revisorskåren genom enskilda revisorers brister hamnar fokus på att 
underbygga den generella bilden av revisorn då misstroendet ofta anses ha sin 
grund i individuella friheter och initiativ. Genom att framförallt skapa ramar 
för medlemmarnas sätt att vara har man ansett sig kunna skapa förtroende för 
kåren som helhet och mindre misstänksamhet mot att den enskilda revisorn 
inte agerar som förväntat. Revisorsorganisationernas alltmer påtagliga 
organisering genom regler är ett tydligt exempel på hur tilltron till regler, 
däribland inomorganisatoriskt stipulerade rekommendationer, ses som ett 
effektivt sätt att möta misstroende och skapa förtroende. 
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I teoriramen betonas hur förtroende kan underbyggas med stöd i formalisering 
och standardisering genom regleringar och kontroll (Luhmann, 1979, 2005; 
Zucker, 1986) och den historiska analysen visar att det har funnits en stark 
tilltro till formalisering och standardisering för att skapa förtroende inom 
revisorsorganisationerna. Ett tydligt exempel är de ständiga förstärkningarna 
av de interna regelverken kring utbildning och fortbildning samt införandet av 
inomorganisatoriska systematiska sätt att kontrollera och övervaka. Här 
påvisas även hur revisorsorganisationerna (främst FAR) utvecklat ett 
systematiskt sätt att använda denna form av organisering för att underbygga 
bilden av en förtroendeingivande revisorskår. I de interna regelverken har 
begrepp som oberoende, skicklighet, tystnadsplikt etc. kopplats samman med 
revisorskårens förtroende. Ett viktigt steg i att förstärka förtroendet har varit 
att förmedla en allmän och generell bild av revisorn som en person med både 
hög moral och etik samt kompetens och skicklighet att utföra en bra revision, 
vilket också ligger i linje med hur det i teoriramen beskrivs hur förtroende för 
professioner underbyggs (Barber, 1983; Currall & Epstein, 2003). Detta visar 
dessutom att det inom organisationerna har funnits en tilltro till att den 
kollektiva bilden av revisorn är helt central för att förmedla och befästa det 
förtroende för revisorerna som behövs för att befästa dess funktion inom 
marknaden. Detta har gjorts genom strikt och systematisk formalisering på 
organisatorisk nivå. 

 

Här påvisas också att när europeisering kom att prägla utvecklingen blev det 
mer konkret hur förtroende blir ett ledord för att understryka revisionens 
funktion inom marknaden och att EU–nivån var central. Samtidigt framgår hur 
utvecklingen på samma sätt som tidigare karaktäriseras av både misstroende 
och förtroende. När förtroendekriser uppmärksammades på EU–nivå kom 
initiativen därifrån att öka. Från mitten av 90–talet tilldrog sig en 
marginalisering av statens roll för att organisera revisionen till förmån för 
initiativ på EU–nivå. Där uttrycktes att det var nödvändigt att 
återskapa/förstärka förtroendet för Europas finansiella marknader och en 
central del i att uppnå detta var att återskapa/förstärka förtroendet för 
revisionen och revisorerna. De initiativ som tas visar en förväntan om att 
enhetliga och harmoniserade regler kring revisionen inom unionen kan 
återskapa/förstärka förtroendet för den/de europeiska marknaden/erna. Även i 
detta sammanhang går det att se hur olika begrepp som förknippas med 
revisorns professionella identitet betonas och ses som centrala för att skapa 
förtroende för revisorn. Oberoende, objektivitet, självständighet och hög 
integritet är sådana, vilka även kan hänföras till vad som framförs i teoriramen 
kring vad som förklarar förtroendet för professioner (se Barber, 1983; Currall 
& Epstein, 2003). Liksom när det gällde organiseringen som sker på de andra 
nivåerna ställs tilltron till formalisering och systematisering före individens 
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betydelse och individen som objekt för förtroendet. Formella system ses som 
det primära för att skapa förtroende. 

 

Jag kan konstatera att revisorerna/revisionen historiskt sett tycks ha haft och 
fortfarande har ett högt förtroende hos centrala beslutsfattare på olika nivåer, 
exempelvis nationella lagstiftare och EU–kommissionen. Dessa har 
underbyggt den position revisionen har på marknaden och 
revisorsprofessionens ställning. Jag finner att detta ligger väl i linje med hur 
Zucker (1986), Luhmann (2005) och Parsons (1939, 1951, 1969) beskriver det 
sätt på vilket staten genom historien gett professioner chansen och hur dessa 
då tagit möjligheten att skapa sig en unik position som representanter för 
funktionaliteten hos ett system. Staten har genom lagstiftning gett legitimitet 
åt professioner i samhället och på så sätt underbyggt denna roll och betydelse. 
Men den historiska analysen visar även att samtidigt som det är tydligt att 
förtroendet för revisorerna/revisionen har varit en faktor som haft/har 
betydelse för utvecklingen, så tycks en förklaring också handla om den 
dynamik som finns mellan förtroende och misstroende, vilket understödjer en 
teoretisk utveckling som tar hänsyn till Rippergers (1998) och Shapiros (1987) 
resonemang. Genom att studera organiseringen av fältet (systemet) framgår 
hur mångfasetterad förklaringen till revisionens roll och funktion kan vara. 
Till att börja med finns exempel på förklaringar som indikerar att utvecklingen 
sker med närmast totalt förtroende, såsom när det rättsliga systemet använts 
för att skapa utrymme för revisionen och för revisorerna att befästa sin roll 
inom systemet. Samtidigt finns förklaringar som visar en utveckling baserad 
på bristande förtroende, såsom då regler använts för att formalisera och 
standardisera sätt att genomföra revisionen och definiera revisorn genom 
inramning via regler. Man ser även en utveckling som drivs av en strävan att 
ingjuta förtroende, såsom när skandaler och kriser skapat ett behov av att 
bemöta misstroende. Dessutom framgår att förtroende har en central roll i 
diskurs och retorik kring revisionen, vilket också är en förklaring till den 
utveckling som sker. Framförallt på det sätt förtroende blir ett argument för 
revisionens existensberättigande, såsom det sätt argumenten formuleras då nya 
sätt att organisera revisionen skall motiveras. Det framgår hur reglernas roll i 
organiseringen såväl kan handla om att begränsa och inrama som att ge 
mandat och utrymme. Regler kan bidra till förtroende genom att förstärka 
förtroendet för reglernas inramning eller ge mandat för en profession som 
representant för systemet. Jag kan identifiera två övergripande förklaringar av 
hur lagar och regler ingjuter förtroende. Dels genom att stipulera tydliga ramar 
för vad som är tillåtet och inte, vilket förstärks genom att också ha tydliga 
sanktioner om ramarna inte respekteras. Dels genom att de ger mandat åt 
professioner som då får en unik position och förväntas bli en form av garanter 
för ett systems funktionalitet. 
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Med detta andra av de tre stegen har jag gjort den första överföringen av 
förtroendeperspektivet på revisionen. Så här långt har utvecklingen handlat 
om att genom de empiriska exemplen från historien påvisa hur 
förtroendeperspektivet ger en mer logisk förklaring till revisionens betydelse 
och funktion jämfört med det agentteoretiska perspektivet och påvisa aspekter 
som ger stöd för detta. Nästa steg i följande kapitel 4 tar hänsyn till det som 
framkommit här men fokuserar i överföringen och utvecklingen som nämnts 
tidigare, närtid och aktieinvesteraren. 
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4 Revisionens betydelse för 
aktieinvesteraren 

Detta kapitel innefattar det tredje steget av överföringen och utvecklingen av 
ett förtroendeperspektiv på aktiebolagsrevisionen. Den primära 
utgångspunkten är teoriramen som utvecklas i steg 1 (kapitel 2), precis som 
den tidigare studien, men här integreras även aspekter som identifieras i steg 2 
(kapitel 3) när det gäller framförallt grunden till förtroende och objekt som är 
föremål för förtroendet. Den historiska analysen i kapitel 3 var ett sätt att 
integrera förtroendeperspektivet utifrån hur det agentteoretiska perspektivet på 
revision argumenterats med stöd i historien. En stor del av den historiska 
analysen landade i revisionens betydelse och funktion för stat och samhälle 
rent generellt och hur förtroende kan förklara den utveckling som sker. 
Relationer mellan EU, stat, profession och den individuella revisorn lyftes 
fram som centrala. Detta innebär att den mest primära avnämaren av revision 
enligt hur revisionens betydelse och funktion förklaras enligt den enkla 
principal och agentmodellen logik, dvs. företagets ägaren, inte berörts 
närmare. Detta skall fokuseras i detta kapitel. Det kan ses som ett steg som 
även innefattar ett klargörande kring huruvida det finns stöd för att anta att det 
agentteoretiska perspektivet på revision saknar extern validitet, att den logik 
om att integrera förtroende som går att härleda i Ripperger (1998) och Shapiro 
(1987) har stöd i empirin, och som en följd av detta kunna närmare påvisa 
huruvida förtroendeperspektivet är rimligt att inta för att nyansera det 
agentteoretiska perspektivet på revision. Ytterligare kommer dessutom frågan 
om huruvida det finns någon substans i de antaganden om förtroendeskapande 
som präglar retoriken kring revisionens betydelse och funktion kunna 
besvaras. I detta steg lämnas den longitudinella ansatsen. Den empiriska 
studien i detta kapitel är en tvärsnittsstudie och fokuserar närtid. Det sker i 
form av en enkätstudie motiverat i att denna metod ger bäst möjlighet att fånga 
den data kring det aktuella empiriska objektet som eftersträvas, det vill säga 
aktieinvesterares uppfattning och upplevelse av revisionen Enkätstudie som 
metod medger möjligheten att genom statistisk beskrivning och analys 
fokusera extra på extern validiteten. I detta kapitel lägger jag således 
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ytterligare dimensioner till den överföring och utveckling av 
förtroendeperspektivet som sker. 

 

Precis som i den tidigare studien är de tre centrala aspekter som utgör 
övergripande fokus inom teoriramens rand, 1) form av förtroende, 2) grunden 
till förtroende, 3) objektet som är föremål för förtroendet, en bas. I denna 
studie blir beskrivningen av investeringsbeslut, såsom den beskrivs i 
Verstegen Ryan och Buchholtz’ (2001) modell också central. Tre 
huvudområden med respektive underområden har varit ingången till arbetet 
med enkäten utifrån detta:  
 

Grundläggande förutsättningar i och inför ett investeringsbeslut 

- Individens grundläggande generella förtroende (basic trust) 

- Risk – osäkerhet 

- Kunskaper och personlig relation till revisionen 

Form av förtroende 

- Generellt förtroende för revisorerna 

- Situationsspecifikt förtroende för revisorerna/revisionen 

Grunden till förtroendet och objektet som är föremål för förtroendet  

- Formalisering, standardisering, kollektivisering – den individuella 
revisorn 

- Förväntningar på revisorn/erna 

- Organisering på olika nivåer 

 

Dispositionen av kapitlet följer i stort arbetsprocessens gång med 
enkätstudien. De inledande delarna behandlar beslut om tillvägagångssätt och 
de val som är gjorda i samband med detta, vilket innebär att dessa delar 
innefattar diskussioner kring metod.  

4.1 Förutsättningar inför konstruktion och utskick 
av enkäten 

En enkätstudies genomförande handlar naturligvis primärt om att man skall 
fånga det som är avsett att mäta. Det skall ske på ett sätt som underbygger 
reliabilitet och validitet samt med beaktning av forskningsetiska aspekter och 
rent praktiska frågor såsom budgetrestriktioner. Detta innebär inte enbart 
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operationalisering av ett instrument utifrån den bakomliggande teorin och 
forskningsfrågan, utan mer praktiska saker såsom design av 
inledningsbrev/instruktioner, frågor och svarsalternativ samt hur man 
förmedlar och säkerställer frivillighet, konfidentialitet och anonymitet genom 
processen. Det innebär dessutom att säkerställa så långt som möjligt att 
design, formuleringar, användning av begrepp inte reducerar möjligheterna att 
nå ett bra resultat. Varje enkätstudie bör i linje med detta innefatta en process 
där det sker en utveckling grundad i noggranna överväganden och tester. På 
detta sätt går det att säkerställa att det slutliga instrumentet håller både hög 
reliabilitet och validitet samt att det praktiska arbetet med utskick, mottagande 
och bearbetning av inkommande data är effektivt, håller budget samt ligger i 
linje med de forskningsetiska intentionerna (se Kasunic, 2005; Oppenheim, 
1992; Rea & Parker, 2005). Detta är aspekter som varit vägledande för 
upplägget här och förklarar den i vissa stycken ingående redogörelsen som 
följer.  

 

I varje studie där data om eller från personer används är det centralt att beakta 
den personliga integriteten hos de individer som uppgifterna innefattar.102 Ett 
sätt att möta kraven på att skydda den personliga integriteten, utan att för den 
delen begränsa tillgängligheten av data som gjorts är att 
anonymisera/avidentifiera materialet genom att särskilja person och data som 
samlas in (se Hermerén, 2011). Vid enkätutskicket har detta inneburit att jag 
har arbetat med olika dataset, där information om personen (namn, adress, 
ålder) avidentifierats vid registrering, bearbetning och lagring. Eftersom den 
personliga identiteten i sig inte är relevant mer än vid utskicket och 
registreringen av mottagna svar, innebär detta att varje personlig identitet 
kunnat ersättas med individnummer, utan risk för att datan förlorar sitt värde 
för studien. 103  

                                                        
102 Studier med mycket känslig personlig information omfattas av reglerna i personuppgiftslagens 

paragrafer 13 och 21(SFS 1998:204). I sådana fall skall det alltid ske en etisk prövning av hur 
uppgifter hanteras. Min bedömning är att den data som samlas in i denna studie inte är av karaktären 
att det hamnar under denna regel men jag vill understryka att denna bedömning är gjord. 

103 Då det gäller detta måste man även tänka på att man som forskare då forskningen bedrivs vid ett 
svenskt universitet eller är finansierad av allmänna medel genom bidrag från forskningsråd/stiftelser 
står inför reglerna i den svenska offentlighets– och arkivlagstiftningen. Både källdata och material 
som dokumenterar forskningsprocessen och forskningsprojektets olika steg ska uppfattas som 
myndighetens handlingar. Detta innebär att forskarens personliga rätt att besluta om åtkomst 
begränsas och denne kan inte förfoga över materialet helt självständigt. En viktig anledning till detta 
är att forskningen skall vara öppen och möjlig att kontrollera. Både integritetsskyddet och 
offentlighetsprincipen är i förlängningen ett skydd mot att individer/grupper stigmatiseras eller 
diskrimineras genom publicering av forskningsresultat. Det dataset i denna studie som är ”öppet” är 
således anonymiserat.  
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4.2 Konstruktion och test 
Processen att framställa och testa enkäten samt processen med utskick och 
bearbetning kan beskrivas i ett antal steg. 

 

4.2.1 Från interna frågeställningar till ett testutkast 
Arbetet med enkäten började med att operationalisera en mängd frågor kring 
de övergripande huvudområdena med respektive underområden utifrån 
teoriramen och resultatet i kapitlet Revisionens organisering. Med tanke på att 
det fanns en ambition att fånga uppfattningar kring dimensioner direkt 
relaterade till teorin, valdes slutna frågor (se Dohrenwend, 1965). Detta utkast 
baserade sig även till stor grad på formuleringar i tidigare studier som 
fokuserar förtroende. I vissa fall kunde vedertagna formuleringar utnyttjas 
direkt och i andra fall kunde tidigare formuleringar vara vägledande för att 
formulera frågor utifrån den här bakomliggande teoriramen. Det första 
utkastet bestod av 17 huvudfrågor och 61 delfrågor. Efter att ha låtit flera 
kollegor med kompetens inom relevanta områden ta del av utkastet med syfte 
att kommentera enkätens design, operationalisering och formuleringar gjordes 
vissa justeringar. Detta innebar att vissa frågor omformulerades, vissa togs 
bort samt att strukturen på enkäten till viss del kastades om. Jag uppskattade 
även vid detta tillfälle tiden för att svara på enkäten då det är viktigt att 
förvissa sig om att omfattningen upplevs som rimlig för respondenten att svara 
på eftersom det är avgörande för respondentens koncentration och därmed 
också en faktor som kan påverka reliabiliteten (se Burchell & Marsh, 1992; 
Herzog & Bachman, 1981; Rea & Parker, 2005; Sahlqvist et al., 2011). 
Ambitionen var att enkäten inte skulle ta längre tid än 20 minuter att svara 
på.104 Beaktat en uppskattning av tiden för att fylla i enkäten fastställdes en 
andra utkastversion som innefattade 16 huvudfrågor med 35 delfrågor. 

 

I arbetet med att fastställa ett utkast testades även olika svarsmodeller 
eftersom det handlade om slutna frågor. I de flesta frågor som ställs skulle 
man rent praktiskt kunna nöja sig endast med alternativen ja, nej och 
eventuellt vet ej. Detta begränsar dock möjligheterna för analys vilket medfört 
att det är vanligare att man använder sig av mer utvecklade svarsskalor. 
Därigenom kan man både få riktning och styrka av en uppfattning om ett 
ämne. Redan på 1930–talet presenterade Rensis Likert denna tanke vilket var 
grunden till användningen av den så kallade Likertskalan (Likert, 1932). Den 

                                                        
104 Detta grundar sig på Rea and Parker (2005) som menar att ett riktmärke för maxtiden att besvara en 

enkät beaktat koncentration är ca 30 minuter, men om enkäten är komplex och svår bör tiden 
minskas. Om det finns en misstanke om att enkäten kan uppfattas som svår eller handlar om mycket 
specifika områden kan istället 15 minuter gälla som riktmärke för maxtiden. 
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ursprungliga versionen var en femgradig skala med svarsalternativen: strongly 
disagree, disagree, undecided, agree, strongly agree. Genom åren har olika 
versioner utvecklats vilket även skapat en viss debatt om hur skalan bäst skall 
utformas. Exempelvis har man ifrågasatt lämpligheten i att det finns en 
mittpunkt, det vill säga ett neutralt alternativ, och en begränsning till fem 
svarsalternativ. Enligt Nunnally (1978) är det mest effektivt att tvinga in 
respondenten att ta ställning genom att inte erbjuda något alternativ där de inte 
gör detta och även att det är bättre att erbjuda fler svarsalternativ. Stone och 
Wright (1994) testade hur antalet kategorier påverkade reliabiliteten och fann 
att en stor mängd alternativ i svarsskalan tenderade att vara negativt då det 
skapade osäkerhet hos respondenterna (se även Zhu, Updyke, & 
Lewandowski, 1997). Garland (1991) hävdar att det finns två sidor av att 
utesluta mittalternativet, dels kan det vara positivt då det minskar 
tillfredsställelsebias105, men samtidigt kan det vara orimligt att inte erbjuda ett 
alternativ som matchar en realitet som att respondenten helt enkelt inte har 
någon uppfattning eller är helt neutral i frågan. 

 

Efter fälttest av olika former av skalor valdes en femgradig skala förutom i två 
frågor som var direkt relaterade till etablerade frågeställningar. Där behölls 
samma svarsalternativ som i ursprungsversionen, det vill säga en tiogradig 
skala. En femgradig skala upplevdes av personerna som ingick i denna fälttest 
som enklare att förhålla sig till än om det fanns fler eller färre svarsalternativ. 
Valet att ha ett udda antal grundade sig i att testpersonerna uttryckte ett behov 
av att kunna svara neutralt. I analysen av flera av frågorna blir därför också 
över och under 3, avgränsningen för att gruppera respondenterna i Hi 
(svarsalternativ 4 och 5) och Lo (svarsalternativ 1 och 2) (se Rotter, 1967). 

 

När det gäller Likertskalan finns en debatt om vilka statistiska metoder som är 
lämpliga att använda utifrån den form av data som skalan genererar (se 
Jamieson, 2004, 2005; Pell, 2005). Enligt grundläggande statistik är data som 
genereras utifrån en Likertskala av formen ordinal data. Det kommer alltid 
finnas inslag av subjektivitet i tolkningen av de olika svarsalternativen och det 
finns inget definitivt sätt att sätta svarsalternativen i relation till varandra 
(Jamieson, 2004; Lavrakes, 2008). Men i praktiken är det vanligt att trots detta 
välja statistiska metoder som är förbehållna data som inräknas tillhöra 
intervallskala. Argumenten är främst att dessa statistiska metoder är mer 
robusta och ger bättre möjligheter för avancerade tester. De som hävdar detta 
brukar också lyfta fram att en studie som är designad för att med flera 
underliggande variabler kunna ge ett värde på en latent variabel faller in under 

                                                        
105 Uttrycks som: ”...arising from respondents' desires to please the interviewer or appear helpful or 

not be seen to give what they perceive to be a socially unacceptable answer…” (Garland, 1991 s.4) 
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kriterierna för att klassas under intervallskala även om data som genereras i 
den enskilda frågan med Likertskala inte kan definieras som annat än ordinal 
data (Carifio & Perla, 2008; Pell, 2005). Kritiker till detta sätt att se på 
hanteringen av data som genereras utifrån frågor med Likertskala hävdar att 
man bör respektera grundkriterierna för statistiska metoder då man genom att 
frångå dessa riskerar att komma till fel slutsatser. Det är också delade 
meningar kring vilka kriterier som skall gälla för att man skall kunna anse att 
Likertskalan trots allt, genom mångfald av underliggande frågor och design av 
skala, skall kunna omkategoriseras och möta andra kriterier för statistisk 
analys än de som gäller ordinalskala (Jamieson, 2004). 

 

Jag hanterar den datamängd som genereras via enkäten som ordinal data 
(vilket framgår av hur den deskriptiva datan presenteras och den statistiska 
analysen utförs) i enlighet med logiken inom grundläggande statistik, men har 
i ambitionen att eftersträva så liten diskrepans som möjligt mellan hur 
frågorna uppfattas, valt att formulera svarsalternativen som så definitiva som 
möjligt. Exempel på detta är att uttrycket strongly agree översätts instämmer 
helt, och strongly disagree översätts instämmer inte alls. 

 

4.2.2 Fälttest, pilotutskick och den slutliga designen 
Nästa del i processen var att testa enkäten i ett fälttest och därefter i ett 
pilotutskick. Detta syftar till, dels att få en fingervisning om huruvida det finns 
ett övergripande intresse av att besvara enkäten och ett praktisk test av 
tidsåtgången, dels att försäkra sig om att uttryck och begrepp är begripliga för 
de som ingår i populationen. Alla dessa saker är viktiga faktorer för att säkra 
instrumentets reliabilitet och validitet. Om en fråga inte förstås eller 
misstolkas av respondenten, kan detta påverka resultaten på ett sätt som kan 
vara svårt att rätta till eller kontrollera i efterhand. Att testa enkäten innan 
fullständigt utskick blir också ett sätt att minska svarsbortfall som grundar sig 
i att mottagaren av utskicket inte förstår frågorna, känner sig obekväm att 
svara på enkäten eller upplever enkäten för lång och utifrån detta låter bli att 
besvara enskilda frågor eller hela enkäten. Det är dessutom ett sätt att testa det 
praktiska upplägget för det kommande utskicket (se Kasunic, 2005; 
Oppenheim, 1992).  

 

4.2.2.1 Fälttest 

Fälttesten gjordes på personer som potentiellt skulle kunna ingå i urvalet för 
det kommande utskicket (alla var aktieägare i publika bolag). De fick svara på 
enkäten i dess dåvarande form och skulle därefter svara på ett antal frågor 
kring hur de upplevde enkäten och om de upplevde att det var några oklarheter 
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eller svårigheter. Varje del av enkäten, från och med inledningsbrevet med 
instruktionerna, till de olika frågeområdena, blev föremål för en genomgång. 
Även utformningen av svarsalternativen blev föremål för en grundlig 
genomgång. Dessutom var detta ett test av hur lång tid det tog att svara på 
enkäten. De personer som medverkade var en man med åldern 53 och två 
kvinnor i åldrarna 68 och 83. I intervjuerna framgick att kunskapen om 
aktiemarknaden och revision varierade mellan personerna. En av personerna 
gav intrycket av att vara mycket insatt och hade många egna reflektioner kring 
aktiemarknaden och revisionen. De andra uppgav sig vara aktiva i sina 
investeringsbeslut men kommenterade inte aktiemarknaden eller revisionen 
särskilt mycket under intervjuerna mer än vad svaren på intervjufrågorna 
krävde. 

 

Resultatet av fälttesten: Alla deltagarna uppgav att de förstod inledningen och 
instruktionerna till enkäten. De förstod att det handlade om den lagstadgade 
revisionen i aktiebolag och hur urvalet hade gått till (det vill säga hur urvalet 
för den kommande studien beskrevs i introduktionsbrevet). De uppgav att det 
var tydligt vem avsändaren var och vilken organisation denna representerade 
samt hur en eventuell kontakt kunde ske. De upplevde det som att inledningen 
väckte intresse och att den personliga integriteten skyddades genom den 
beskrivning som fanns för hur detta skulle säkras i behandlingen av data. 
Ingen av de tre kände någon oro kring detta. Det fanns inga uttryck för att det 
fanns begrepp eller formuleringar som upplevdes som svåra att förstå. De hade 
alla uppfattat instruktionerna som innebar en uppmaning om att läsa igenom 
alla frågor under samma rubrik innan de började svara, hur man rent praktiskt 
skulle svara samt eventuellt ändra ett tidigare svar. I en analys av enkäterna 
framgick att alla tre hade fyllt i varje fråga på rätt sätt och följt instruktionerna 
då de korrigerat svar.106 De ansåg alla att de olika svarsalternativen var logiska 
med tanke på hur frågan ställts och att det därmed gick bra att svara på 
frågorna. Jag frågade särskilt om de upplevde ett behov av mer eller mindre 
svarsalternativ samt hur de upplevde att det fanns ett mittenalternativ i 
majoriteten av svarsskalor. Ingen av de tre tyckte att det fanns något behov av 
ändring och de ansåg att det var bra med ett mittenalternativ. De tolkade 
                                                        
106 Inledningsbrevet och instruktionerna för enkätens utformning är en viktig del att testa i fälttesten. 

Hur detta är utformat kan vara avgörande för viljan att svara, dels genom att skapa förståelse kring 
syftet med enkäten, dels genom att skapa visshet om att respondenten inte tar några personliga risker. 
Det är också viktigt för att reducera risken för missförstånd eller felaktigt ifyllda enkäter. Det skall 
tydligt framgå vem utskicket kommer ifrån och vilken organisation som står bakom samt hur man 
kan kontakta den ansvariga vid frågor. Syftet med enkäten skall presenteras på ett enkelt och 
lättförståeligt sätt. Det skall tydligt framgå varför mottagaren är utvald och på vilka grunder ett urval 
är gjort. Mottagaren bör få information om hur den personliga integriteten värnas. Det skall finnas en 
instruktion om hur man praktiskt fyller i enkäten och hur en ändring utförs. Texten bör poängtera 
betydelsen av mottagarens medverkar och framförallt skall den skapa ett intresse för att medverka (se 
Oppenheim, 1992). 



180  

 

påståendefrågornas svarsalternativ 3 i Likertskalan som Varken eller, det vill 
säga ett neutralt svar. Vid en analys av enkäterna framgick att det inte fanns 
någon klar grund för att tolka att det skett någon tillfredsställelsebias. Tiden 
för att fylla i enkäten var 18, 20 respektive 20 minuter, det vill säga 
tidsåtgången höll sig alltså inom ramarna för de rekommendationer som finns. 

 

Konsekvenser: 

Fälttesten visade att enkätens utformning och formuleringar fungerade bra. 
Svarsalternativen matchade frågorna väl och var logiska utifrån dessa. Det 
fanns inga behov av justeringar av enkäten. 

 

4.2.2.2 Pilotutskick 

Pilotutskicket innefattade 30 personer i urvalspopulationen. Syftet var inte 
enbart att testa enkätens utformning och formuleringar, utan även testa rutinen 
för kommande större utskick rent praktiskt, vilket innefattade rutiner för 
tryckning av enkäter och svarskuvert, paketering och utskick, mottagande och 
registrering (se Oppenheim, 1992). Förutom enkäten följde en text som 
uppgav att det var ett pilotutskick, att de gärna fick skriva ned sina synpunkter 
eller kommentera direkt i enkäten, eller höra av sig via de kontaktuppgifter 
som fanns nämnda i enkätens inledningstext. 

 

Resultatet av pilotutskicket: Av de 30 utskicken returnerades 11 stycken varav 
10 stycken kom i svarskuvert och 1 var en retur på grund av att adressaten 
flyttat utan eftersändning. Av de 10 returerna i svarskuvert var det 8 stycken 
som innehöll en fullständigt ifylld enkät, 1 innehöll en fullständigt ifylld enkät 
så när som på en fråga och 1 innehöll en ej ifylld enkät. Alla respondenterna 
hade svarat enligt anvisningarna och i de fall rättning gjorts hade detta följt 
instruktionerna i introduktionsbrevet. Det fanns inga tecken på förekomst av 
tillfredsställelsebias och/eller indikation på slentrianmässigt ifyllande. Det 
fanns inga skrivna kommentarer eller synpunkter på någon av enkäterna 
förutom ett frågetecken vid fråga 8 på en enkät. Det inkom heller inga 
kommentarer eller synpunkter via mejl eller telefon. När det gällde det 
praktiska upplägget visade detta test att det övergripande fungerade bra. Det 
fanns vissa praktiska svårigheter med den dåvarande strukturen på databasen 
för tryck av adresslistor och när det gällde registrering av svar. 

 

 

 



 181 

 

Konsekvenser: 

Pilotutskicket visade att enkätens utformning och formuleringar fungerade bra. 
Det inkom inga avgörande synpunkter. Det fanns inga behov av justeringar av 
enkäten. Utskicket hade gått ut som förväntat och upplägget för utskick var 
funktionellt förutom vissa justeringar i databasstrukturen. Detta åtgärdades. 

 

4.2.3 Motiv och förklaring till frågorna 
Nedan förklaras motiven och förklaringen till den enkät som skickades ut. 
Enkäten återfinns som bilaga 1. Som framgår är rubriksättningen gjord utifrån 
de huvudområden med underområden som var den övergripande ingången till 
konstruktionen av enkäten.  

 

4.2.3.1 Grundläggande förutsättningar i och inför ett investeringsbeslut 

Som framgick i teoriramen kommer varje beslut en individ tar att påverkas av 
hur denne upplever sin omgivning rent generellt. Varje individ har en 
grundläggande uppfattning om risk och osäkerhet. Enkäten innehåller därför 
en rad frågor som behandlar de förutsättningar en individ rent allmänt har i 
och inför ett investeringsbeslut. Till att börja med undersöks individens mest 
grundläggande förtroende för andra människor, upplevelsen av risk och 
osäkerhet när det gäller aktiemarknaden, samt vilka ansträngningar som 
individen tar för att minska osäkerheten. Detta kompletteras med en närmare 
fråga kring revisionens betydelse i relation till en rad samhällsinstitutioner och 
samhällsviktiga aktörer. Dessa frågor syftar till att få en klarhet i en rad 
förutsättningar som kan förklara individens förtroende och klargöra den 
inledande tanken om att investera i aktier, vilket blir en utgångspunkt för 
analysen av revisionens betydelse. 

 

Individens grundläggande generella förtroende (basic trust) 

För att kunna få klarhet i individens grundläggande förtroende för andra 
människor används operationaliseringen i den svenska versionen av World 
Value Survey (WVS) och European Value Survey (EVS). Frågan (fråga 1) 
används i dessa studier och en mängd andra studier (se Zak & Knack, 1998) 
för att uppnå en klarhetsnivå av förtroende hos grupper av människor (oftast 
uppdelat i invånare i olika länder) men har även utgjort en grund för att få 
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klarhet i det grundläggande förtroendet för andra människor på individnivå 
(exv. Guiso et al., 2008).107 

 

Risk – osäkerhet 

Individens upplevelse av risk och osäkerhet omfattas av tre frågor (fråga 2 
samt 3 a–b). Utgångspunkten för att ställa dessa frågor är antagandet om att 
förtroende är starkt knutet till individens upplevelse av risk och osäkerhet. 
Fråga 2 är inriktad på individens generella riskvillighet och frågorna 3 a–b på 
upplevelsen av aktiemarknaden och aktiehandel. Även dessa frågor kommer 
alltså att handla om individens förutsättningar inför ett beslut och är ett sätt att 
klarlägga individens syn på risk och osäkerhet. 

 

Kunskaper och personlig relation till revisionen 

Frågorna 6 och 7 är inriktade mot att klargöra individens specifika kunskap 
och personliga förtrogenhet med revisionen och revisorerna. Dessa frågor 
grundar sig på antagandet att kunskap om och/eller identitet med någonting 
kommer att påverka förtroende för detta. 

 

4.2.3.2 Form av förtroende 

Det mest centrala i den första delen av enkäten är att undersöka närvaron och 
betydelsen av generellt och situationsspecifikt förtroende, det vill säga de 
olika former av förtroende som blir centrala utifrån Verstegen och Ryans 
(2001) modell. 

 

Generellt förtroende för revisorerna 

Frågan 4 som innefattar tio delfrågor syftar till att fånga det generella 
förtroendet för revisorerna genom att ställa detta i relation till förtroendet för 
en rad andra aktörsgrupper i samhället och detta i förhållande till förtroendet 
för den institution de representerar. Detta har varit ett sätt inom tidigare 
förtroendeforskning att diskutera betydelsen av institutionen och den grupp 
som representerar denna. Framförallt har då de mest centrala 
samhällsinstitutionerna och de aktörsgrupper som representerar dessa varit en 
                                                        
107 Frågan har dessutom blivit så allmänt vedertagen att tester på dess validitet har varit föremål för en 

rad studier. Glaeser et al. (2000) visar i en experimentell studie att frågan enskilt är ett trubbigt 
instrument för att mäta förtroende. Fehr et al. (2003) visar motsatsen i en senare studie. Sapienza et 
al. (2013) kan dock konstatera att instrumentet är rimligt att använda för att mäta generellt förtroende 
och att resultatet från Glaeser et al. (2000) troligen är en effekt av att det handlar om en mindre och 
mycket homogen grupp (studenter) och att de endast studerar förtroende som grund för beteende.  
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utgångspunkt för jämförelsen. I denna fråga är det regeringen/riksdag, 
politiker; domstolar, polis; sjukvården, läkare som blir de institutioner och 
grupper av aktörer som representerar det generella förtroendet för samhället. 
För att få en närmare referens till kapitalmarknaden adderas här även 
kreditmarknaden/banktjänstemän till listan över institutioner och 
aktörsgrupper. Logiken bakom detta upplägg grundar sig på det upplägg som 
används vid bland annat återkommande studier av SOM–institutet vid 
Göteborgs universitet.108 Även fråga 5 inriktas mot det generellt förtroendet 
för revisorerna och innefattar två delfrågor som fokuserar på uppfattningen om 
revisorerna som en del av marknaden. 

 

Situationsspecifikt förtroende för revisorerna/revisionen 

För att avgöra revisionens och revisorerna roll i det specifika beslutet och 
därmed grunden för situationsspecifikt förtroende ställs fyra frågor (fråga 8 a–
d) som berör fyra aspekter som rimligen kan ha en direkt betydelse för 
investeraren: specifik revisor, specifik revisionsbyrå, nivå på revisionsarvodet 
samt revisionsrapportens innehåll. Detta ger en möjlighet att analysera 
huruvida revisionen och revisorerna ligger till grund för att ingjuta 
situationsspecifikt förtroende. 

 

4.2.3.3 Grunden till förtroende och objektet som är föremål för 
förtroendet 

Den senare delen av enkäten fokuserar på att fånga grunderna till förtroende 
för revisorerna/revisionen och dessutom objektet som är föremål för 
förtroendet. Det inleds med ett antal frågor som ställer formalisering mot 
individuell professionalism. Detta följs av frågor inriktade mot förväntningar 
på revisorn. Slutligen ställs ett antal frågor som fokuserar på betydelsen av 
organisering på olika nivåer. Dessa frågor har direkt anknytning till vad som 
framkom i kapitel 3. 

 

 

 

 

                                                        
108 SOM-insitutet genomför sedan 1986 årliga nationella undersökningar baserade på enkätutskick. 

Huvudsyftet med denna enkätundersökning är att kartlägga den svenska allmänhetens vanor och 
attityder på teman som samhälle, politik och medier, vilket bland annat innefattar förtroende för olika 
samhällsinstitutioner och samhällsviktiga grupper där resultaten presenteras som bland annat en 
analys grundad i jämförelsen mellan dessa institutioner och grupper. 
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Formalisering, standardisering, kollektivisering – den individuella revisorn 

De fyra delfrågorna (a–d) i fråga 9 ger individens allmänna uppfattning om 
betydelsen av formalisering, standardisering, kollektivisering kontra den 
individuella revisorns professionalism. 

 

Förväntningar på revisorn/erna 

Fråga 10 består av en rad delfrågor som rör förväntningar på den 
professionella aktören och professionen. De behandlar de två kategorier av 
förväntningar, moral/etik (a–f) respektive kompetens/skicklighet (g–m), som 
nämns i teoriramen som centrala i förtroendet för professioner. Detta ger inte 
enbart en möjlighet att få kunskap om förtroendet för den professionella 
aktören och professionen, utan även om graden av betydelse av de olika 
kategorierna av förväntningar. Dessa är utformade så att det finns påståenden 
som är inriktade på förtroende och frågor som är inriktade på misstroende/lågt 
förtroende. Detta ger inte bara en möjlighet att analysera förtroende i relation 
till misstroende utan även att testa reliabiliteten.109 

 

Organisering på olika nivåer 

Den sista delen av enkäten består av tre huvudfrågor kring regleringar och 
organisering där det ges plats för de tre nivåer som identifieras som centrala i 
den organisering som sker i den historiska analysen, dvs. EU-, statlig-, 
organisatorisk nivå. Även frågorna (fråga 11 a–f, 12 a–f, 13 a–f) har lika 
jämvikt på positiva formuleringar som negativa formuleringar för att ha en 
variation mellan frågor inriktade mot upplevelse av stor betydelse och högt 
förtroende till upplevelse av kritisk inställning och misstroende. 

4.3 Population, utskicksform och urval 
Enkäten riktas mot individer som har ett direkt ägande i publika bolag 
noterade i Sverige. Utgångspunkten är att resultatet så långt som möjligt skall 
kunna gå att kunna generalisera på denna population. En första central fråga 
kopplat till detta är därför huruvida enkätundersökningen skulle ske som 
totalundersökning eller utifrån ett stickprov och i så fall vilka kriterier som 
styr detta. En ytterligare fråga för ett enkätutskick är hur man får tillgång till 
de uppgifter som behövs samt i vilken form enkäten skall förmedlas, 
exempelvis direktmöte, mejl eller post. 

                                                        
109 Det är vanligt att man lägger in så kallade negationer i en enkät för att testa reliabiliteten (se Rea & 

Parker, 2005). 
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I Statistiska Centralbyråns (SCB) statistik över aktieägandet i Sverige går det 
att läsa att det i slutet av 2012 fanns 502 bolag noterade på 7 olika svenska 
börslistor, Large Cap 58 stycken, Mid Cap 76 stycken, Small Cap 121 
stycken, NGM Equity 12 stycken, Aktietorget 116 stycken, First North 102 
stycken samt NGM Nordic MTF 17 stycken. Aktieinnehavet i dessa bolag 
fördelade sig på ägarkategorierna icke–finansiella företag (11,5%), finansiella 
företag såsom banker, investmentbolag, investment fonder, försäkringsbolag 
(27,6%), offentlig sektor inkluderat stat, kommun, socialförsäkringsfonder 
(5,7%), hushåll (10,8%), icke–vinstdrivande organisationer (4,1%) och 
slutligen utländska ägare (40,3%). De identifierar 1 419 078 individer110 
(14,9% av Sveriges befolkning) bland dessa aktieägare111 (SCB, 2012). 
Mängden individer som äger aktier i bolag noterade på svenska börser påvisar 
att en totalundersökning inte är rimlig med hänsyn till budgetbegränsningar 
utan att ett stickprovsurval behöver göras. 

 

SCB bygger sin statistik på uppgifter som finns i den offentliga aktieboken 
som alla aktiebolag i Sverige har skyldighet att föra. Det är styrelsen som 
ansvarar för att detta sker och aktieboken skall hållas tillgänglig för alla som 
vill ta del av den. Den praktiska registreringen och tillhandahållandet kan 
överlåtas på en central värdepappersförvaltare som i Sverige är Euroclear 
Sweden AB112. De flesta bolag med många aktieägare, såsom börsnoterade 
bolag, väljer att göra detta och blir samtidigt ett så kallat avstämningsbolag.113 
De offentliga aktieböckerna i avstämningsbolag innehåller uppgifter om 
aktieägares namn och adress, personnummer/organisationsnummer eller annat 
identifieringsnummer, antal aktier (fördelat på olika aktieslag om detta finns), 
röstandelar samt om det finns förbehåll enligt avtal. Förutom att kunna erhålla 
tillgång till namn och adress finns det alltså möjlighet att få direkt information 
om exempelvis ålder och kön i uppgifterna som finns i den offentliga 
aktieboken. Aktieböckerna i avstämningsbolag kan beställas hos Euroclear 
Sweden AB, dock med begränsningen att endast aktieägare med innehav över 
500 aktier ingår. Det går inte att göra urval vid beställningen utan hela 

                                                        
110 Andelen aktieägare är något underskattad då visst förvaltarregistrerat ägande, exempelvis 

småsparare (<500 aktier) som köper aktier via depå, inte synliggörs i statistiken. För att 
förvaltarregistrerat ägande ska ingå måste innehavet vara minst 501 aktier i ett bolag för den enskilde 
aktieägaren (SCB, 2012). 

111 Medelportföljvärdet var 278 085 kr med en median på ~19 000 kr, vilket visar på en högst ojämn 
fördelning mellan individerna där ett litet antal äger en stor andel. 5 % av de största aktieägarna ägde 
79 % av den totala aktieförmögenheten enligt statistiken över 2012 (SCB, 2012). 

112 Euroclear Sweden AB ägs av den belgiska koncernen Euroclear SA som ägs av cirka 200 ägare 
varav de flesta är banker. Euroclear Sweden AB står under Riksbankens tillsyn (www.riksbank.se, 
hämtad 2013-02-15).  

113 För att bli ett avstämningsbolag krävs att bolaget tar in ett avstämningsförbehåll i bolagsordningen, 
sluter avtal med värdepapperscentral och anmäler denna ändring och avtalet till Bolagsverket 
(www.bolagsverket.se, hämtad 2012-09-19). 
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aktieboken med ovanstående begränsning ingår i en beställning av ett bolags 
aktiebok. Det går att beställa flera bolag på samma gång där varje beställning 
innebär en fast kostnad per beställning, en fast kostnad per bolag samt en 
rörlig kostnad per sida. Detta levereras i pappersformat där ägarlistor delas 
mellan två listor (direkt ägande och ägande via förvaltare)114 som var och en 
presenteras med namnen i bokstavsordning. Aktieböckerna ger alltså en 
möjlighet att få fram ett underlag för utskick men innebär samtidigt att detta 
avgränsar utskicket till att ske i form av postutskick. 

 

4.3.1 Stickprovsurval 
Som en första utgångspunkt för stickprovsurvalet ligger Yamanes (1973) 
tumregel för att bestämma stickprovsstorlek. Hänsyn har sedan tagits till de 
variabler som utgör en grund för fraktionering inom populationen (exv. kön 
och ålder), kriterier för selektiva urval, minimikrav för dataanalys, uppskattat 
bortfall samt inte minst budgetutrymme för utskick (se Dattalo, 2008). En 
ytterligare faktor som avgjort stickprovstorleken är dessutom erfarenheter från 
tidigare utskick till samma population. 

 

Yamanes (1973) tumregel för att bestämma stickprovsstorlek konkretiseras 
enligt formeln nedan. Förutsättningen i denna formel är 95 % 
konfidensintervall och den maximala variansen p = 0.5. 

 

	
1

 

 
N =storlek på populationen 
n = stickprovsstorlek 
e = precisionsgrad 

 

Med beräkning från den population av individuella investerare som SCB 
presenterar (1 419 078) och en önskad precisionsgrad på 5 % blir 
utgångspunkten för stickprovsstorleken. 

 

 

                                                        
114 I ett avstämningsbolag kan en förvaltare föras in i aktieboken istället för aktieägaren. En 

förutsättning är att förvaltaren har fått tillstånd att vara registrerad som förvaltare. Det skall antecknas 
i aktieboken att aktien hålls för någon annans räkning (www.euroclear.com, hämtad 2013-02-15). 
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Erfarenheter från tidigare utskick till samma population ger en bra första 
vägledning om förväntad svarsfrekvens. Med en något mindre omfattande 
enkät som skickades ut till 550 individer hade 167 individer svarat på enkäten 
efter två påminnelser vilket gav en svarsfrekvens på 30,4 %. Varje 
utskicksomgång tog ca 4 veckor i tid från att utskicket gjordes till att 
svarsfrekvensen/dag låg på så låg nivå att ett nytt utskick var rimligt att 
påbörjas. Fördelningen svar per utskicksomgång visade att svarsfrekvensen i 
första omgången låg på ca 20 % (110 svar), den andra ca 10 % (44 svar) och 
den sista på ca 3 % (13 svar) av antalet utskickade enkäter i varje omgång. 
Med tanke på den låga svarsfrekvensen i den sista utskicksomgången samt den 
tidsåtgång varje nytt utskick innebar blev ambitionen att kunna uppnå 
tillräckligt antal svar med två omgångar av utskick, det vill säga endast ett 
påminnelseutskick. Utifrån beräkningarna av svarsfrekvensen i det tidigare 
utskicket skulle detta innebära förväntad total svarsfrekvens på ca 28 %. 
Eftersom enkäten i denna studie omfattar nära dubbelt så många frågor jämfört 
med det tidigare utskicket är det rimligt att ytterligare minska den förväntade 
svarsfrekvensen något. Utifrån en försiktigt antagande om förväntad total 
svarsfrekvens på 25 % beräknas utskicket behövas omfatta minst 1600 stycken 
individer (400/0.25).115 

 

Det finns riktvärden för hur många individer som bör ingå i ett stickprov när 
det gäller undergrupper i studier på stora populationer. Framförallt är detta 
centralt i studier med fokus på jämförelse mellan olika grupper. Enligt 
Sudman (1976) kan ett riktvärde för studier där det finns mycket tydliga 
grupper och syftet är jämförelse vara att minst 100 individer i varje grupp 
finns representerade. Är det mindre undergrupper där det sker en analys 
mellan dessa bör någonstans mellan 20 och 50 individer vara representerade. 
Stickprovsstorleksberäkningar bör alltså ta hänsyn till hur representationen av 
olika grupper är representerad i populationen.  

                                                        
115 En svarsfrekvens på dessa relativt låga nivåer kan kritiseras med utgångspunkt i tillförlitligheten i 

det statistiska materialet. Att göra en enkät inom ett mycket specifikt område som revisionen gör 
dock att man inte kan förvänta sig högre svarsfrekvens. Studier kring förväntningsgapet som ofta 
bygger på enkäter har exempelvis ofta haft en svarsfrekvens på runt eller till och med under 30 % (se 
Best, Buckby, & Tan, 2001; Dixon, Woodhead, & Sohliman, 2006; McEnroe & Martens, 2001; 
Porter, Ó hÓgartaigh, & Baskerville, 2012). Med beaktande av detta är det dock viktigt att säkerställa 
reliabilitet och validiteten på annat sätt, genom exempelvis mycket noggranna tester av formuleringar 
av frågor, att vara mycket tydlig vid utformningen av introduktionsblad samt att följa upp resultaten 
genom analys av bortfall. 
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Även om jämförelser mellan olika grupper inte är det primära i denna studie 
utan snarare blir ett stöd för analysen har det inför beräkningar av utskick 
gjorts en uppskattning av huruvida representationen av olika fraktioner kan 
behöva innebära en justering av antalet utskick. I populationen finns det ett 
antal fraktioneringar som kommer att användas i analysen beroende på 
tillgång på data och att dessa varit i fokus när det gäller tidigare 
förtroendeforskning. I SCB:s statistik anges fördelning av förhållandet 
män/kvinnor samt åldersfördelningen vilket nämnts som två variabler som kan 
vara avgörande för förtroendet hos en individ (se avsnitt 2.2). SCB uppger att 
fördelningen män/kvinnor i populationen var 64,5 % män och 35,5 % kvinnor. 
Populationens fördelning på ålder redovisas som: 0–6 år 0,1 %, 7–17 år 0,6 %, 
18–24 år 1,2 %, 25–34 år 6,0 %, 35–44 år 9,9 %, 45–54 år 11,3 %, 55–64 år 
25,4 %, 65–74 år 25,0 %, 75-> 20,5 % (SCB, 2012). 

 

När det gäller fördelningen män (64,5) och kvinnor (35,5 %) är det rimligt att 
anta att miniminivån enligt Sudmans riktlinjer uppfylls med god marginal. När 
det gäller åldersfördelningen som den är presenterad i SCB:s statistik blir detta 
dock en faktor som blir svår att uppfylla även om kraven för denna 
fraktionering kan räknas till kategorin mindre undergrupper (det vill säga 
minst 20–50 individer). SCB:s åldersindelning kan dock revideras utifrån 
framförallt två aspekter. Dels är det rimlig att dra en gräns för hur unga 
personer som utskicket skall riktas mot med tanke på språkmässig förståelse, 
dels kan uppdelningen revideras med grund i hur förhållandet ålder och 
förtroende diskuteras inom förtroendelitteraturen, där det framförallt handlar 
om kategorierna yngre och äldre eller generationer. Jag har valt att dra en 
gräns för urval vid 12 år och bedömt att det är rimligt att inte ha den 
detaljering SCB har i sin kategorisering vid beaktande av hur mycket 
åldersgrupperna skall påverka urvalet. Som framgått i teorin finns det flera 
exempel på studier som analyserar ålder och förtroende. Ofta handlar 
diskussionen om den yngre och äldre generationen. Ett exempel på en studie 
där detta förhållande analyseras är Oskarson och Rothstein (2012). De drar en 
skiljelinje för kategorin yngre personer vid 29 år vilket kan vara vägledande 
för eventuell justering av urvalet eftersom det är de yngre ålderskategorierna 
som är minst representerade och främst påverkar en eventuell justering. 
Eftersom det inte finns direkta uppgifter om åldern 12-29 får detta bli en 
skattning. Åldern 12–17 kan skattas till ~ 0,4 % utifrån att det är 4/10 av de 
0,6 % som återfinns i kategorin 7–17 i SCB:s statistik. Hela kategorin 18–24 
år räknas in, det vill säga 1,2 %. Åldern 25–29 kan skattas till ~ 3,0 % utifrån 
att det är 5/10 av de 6,0 % som återfinns i kategorin 25–34 i SCB:s statistik. 
Detta gör att kategorin 12–29 kan skattas representera 4,6 % av populationen. 
Detta skulle resultera i en underrepresentation av denna kategori utifrån 
Sudmans (1976) riktlinje och ett behov av att justera stickprovsurvalet. Minst 
20 svar från kategorin yngre personer som enligt beräkningarna representerar 
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4,6 % av populationen ger ett behov av att öka urvalet för utskick till minst 1 
740 stycken individer. Med hänsyn till att det är flera fraktioneringar och att 
urvalet sker utifrån flera olika grupper (se nedan) beslutades att utskicket 
skulle omfatta 2 000 individer. 

 

Även om enkäten inte är specifikt inriktad mot upplevelsen av att investera i 
ett särskilt bolag har det funnits ett antal kriterier som styrt urvalsprocessen för 
att främst kunna reducera olika former av bias. Ett första beslut när man 
beställer de offentliga aktieböckerna är vilka företag som skall ingå. Ett första 
kriterium var att urvalet skulle innefatta företag från olika börslistorna på 
Stockholmsbörsen med grund i antagandet om att likviditeten varierar stort 
mellan de olika listorna och att investerare som väljer att investera i de mindre 
likvida listorna är beredda att ta en större risk. Detta innebar dessutom att 
företag med olika storlek ingick i urvalet. Det skulle dessutom vara flera 
företag från de olika listorna. Ett andra kriterium var att i största möjliga mån 
uppnå en variation av representerade revisionsbyråer i de företag som valdes 
ut eftersom det primära fokuset i avhandlingen är revision och att det inom 
litteraturen uttrycks att revisionsbyrån har en påverkan på revisionens 
betydelse för investeraren.116 

 

Av budgetmässig och rent praktisk hänsyn fanns vissa restriktioner i det 
stratifierade urvalet av bolag. De allra största bolagen i Sverige har en mycket 
stor mängd aktieägare vilket innebär mycket höga kostnader med tanke på den 
höga totala rörliga kostnad det innebär för en total beställning av ägarlistor. 
Företagen på de mindre listorna har tvärtom i regel mycket få aktieägare vilket 
istället riskerar att innebära en mycket hög kostnad per individ med grund i 
fördelningen av den fasta kostnaden per beställning.117 Med denna 
utgångspunkt beslutades att inga av de tio största bolagen på Large Cap, samt 
inga av bolagen på NGM Equity, Aktietorget, NGM Nordic MTF (listorna 
med de allra minsta företagen) skulle ingå i ett urval av bolag. 

 

                                                        
116 För att kunna kontrollera för bias har jag valt att styra urvalet för att få en variation av bolag på fyra 

olika listor samt en spridning av representerade revisionsbyråer. En variation av bolag noterade på 
olika börslistorna blir förutom en möjlighet att analysera risktagning grundat i likviditetsaspekten 
också indirekt ett urval baserat på bolagsstorlek. Detta tillsammans med betydelsen av revisionsbyrån 
är två variabler som ofta lyfts fram som avgörande för revisionens betydelse inom 
revisionsforskningen vilket är ett viktigt argument för att styra urvalet. Se exv. Beattie, Fearnley och 
Hines (2013) för närmare diskussion om bolagskaraktäristika och betydelsen av revision. 

117 98,4 % av populationens aktieinnehav på de svenska börslistorna låg i bolag noterade på 
Stockholmsbörsens tre största listor, Large Cap (81,63 %), Mid Cap (12,33 %) och Small Cap (4,44 
%). Det var alltså endast 1,59 % av innehavet som fördelades på de fyra resterande marknadsplatser 
det vill säga NGM Equity, Aktietorget, First North, NGM Nordic MTF (SCB, 2012). 
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Urvalspopulationen när det gällde bolagen för beställning av aktieägarlistor 
var 51 bolag på Large Cap, 67 bolag på Mid Cap, 125 på Small Cap och 106 
på First North.118 Vid en övergripande analys av antalet aktieägare i olika 
bolag på de olika listorna och en uppskattning av hur stor andel individuella 
ägare som fanns representerade, beslutades att göra ett urval av tre bolag från 
varje lista som underlag för beställning av aktieböcker, det vill säga 
aktieböcker i sammanlagt 12 bolag. Urvalet inleddes med att välja ett första 
bolag slumpmässigt (utifrån slumptalsgenerator i Excel) bland alla bolag i hela 
urvalspopulationen. Detta bolag blev Swedish Match AB som är noterat på 
Large Cap med KPMG som revisor.119 Nästa företag kunde därefter tillåtas 
vara noterat på vilken lista som helst men inte ha KPMG som revisor. Detta 
resulterade i flera slumptalskörningar för att få fram nästa företag vilket blev 
Fenix Outdoor AB som är noterat på Mid Cap och har BDO som 
revisionsbyrå. Nästa företag kunde alltså tillåtas vara noterat på vilken som 
helst av listorna men inte ha KPMG eller BDO som revisionsbyrå. Det tredje 
bolaget blev Haldex AB som är noterat på Mid Cap och har PwC som 
revisionsbyrå. Det fjärde bolaget: RNB Retail and Brand AB, noterat på Small 
Cap, revisionsbyrå Ernst & Young (E&Y). Det femte bolaget: Skåne-möllan 
AB, noterat på First North, revisionsbyrå Mazars SET. Det sjätte bolaget: 
Björn Borg AB, noterat på Small Cap, revisionsbyrå Deloitte. Det sjunde 
bolaget: CTT System AB, noterat på Small Cap, revisionsbyrå Grant 
Thornton. Detta innebar att det nu fanns tre bolag i urvalet som var listade på 
Small Cap och inget mer utrymme för bolag på denna lista. Detta innebar 
dessutom att de sju revisionsbyråerna (se fotnot 119) var representerade och 
kommande urval tog endast hänsyn till att samma revisionsbolag inte skulle 
vara representerat mer än två gånger. De fem återstående bolagen blev: 
Wallenstam AB, noterat på Large Cap, revisionsbyrå Deloitte; Pledpharma 
AB, noterat på First North, revisionsbyrå BDO; Mackmyra Svenska Whisky 
AB, noterat på First North, revisionsbyrå PwC; Proffice AB, noterat på Mid 
Cap, revisionsbyrå KPMG; Investment Kinnevik AB, noterat på Large Cap, 
revisionsbyrå E&Y (se Tabell 3). 

 

Aktieböckerna gav alltså ett underlag för urvalet av namn. Som förväntat 
framgick det att variationen av antalet ägare (> 500 aktier) var stor mellan de 
olika bolagen. Mest hade Swedish Match AB med 4495 stycken registrerade 

                                                        
118 Uppgifterna kommer från statistik presenterad av Euroclear Sweden AB. Dessa uppgifter gällde den 

2013-02-20.  
119 Efter en omfattande genomgång av ett stort antal företag hade jag identifierat 7 stycken 

revisionsbyråer bland de företag som ingick i urvalspopulationen. Detta var utgångspunkten för 
urvalsprocessen och ambitionen att nå en spridning mellan olika revisionsbyråer i de företag som 
valdes ut för beställning. Detta var dock inte en totalundersökning på grund av den tid som det tar att 
söka varje individuellt företag, men gav ett underlag för att med rimlig insatts uppnå en spridning 
mellan representerade revisionsbyråer. Källa för sökning: databasen Affärsdata. 
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aktieägare med direkt ägare (>500 aktier) och minst hade Skåne-möllan AB 
med 26 stycken. Det fanns flera bolag; Fenix Outdoor AB (Large Cap), CTT 
System AB (Small Cap), Skåne-möllan AB (First North), PledPharma AB 
(First North), som hade 300 eller färre registrerade aktieägare med direkt 
ägande (> 500 aktier) vilket var avgörande för urvalet av namn. Dessutom 
reducerades utrymmet för urval ytterligare genom att endast fysiska personer 
skulle ingå (det finns en viss andel aktiebolag, föreningar eller andra 
sammanslutningar som är registrerade som ägare), inga personer under 12 år 
skulle ingå och endast personer med svensk adress skulle ingå (budgetmässig 
och praktisk hänsyn). Ambitionen var att göra ett så slumpmässigt urval som 
möjligt för att kunna fånga de fraktioneringar som tidigare redogjorts för. 
Dock var dessutom ambitionen att varje börslista skulle vara tillräckligt 
representerat utifrån Sudmans urvalsriktlinjer. I detta fall var det rimligt att ha 
ambitionen att uppnå den övre gränsen för representation i undergrupper (det 
vill säga minst 50 svar) på grund av det låga antal individer som finns i 
bolagen på framförallt First North. Minst 50 svar skulle alltså motsvara ett 
utskick på minst 200 enkäter, enligt tidigare beräkningar om svarsfrekvens, 
vilket fick vara en första utgångspunkt för ett slumpmässigt urval av alla 
individer i bolagen på respektive börslista. I bolagen med allra minst antal 
möjliga individer för urval skedde dock ett totalurval för att dessa inte skulle 
bli underrepresenterade (Fenix Outdoor AB, PledPharma AB samt Skåne-
möllan AB).120 I övrigt gjordes urvalet genom att slumpmässigt plocka fram 
en siffra mellan 1–15 och löpande räkna fram det slumpmässiga talet i listorna 
i respektive företag. Efter att ha fått fram en lista med namn kontrollerades för 
duplikat då varje individ endast skulle få ett utskick. Detta resulterade i en viss 
justering med nya slumpmässiga valda individer som ersättning för duplikat 
(det fanns även med enstaka individer som var representerade tre gånger). 
Fördelningen av utskick för varje bolag återfinns i Tabell 3 nedan. 

 

 

 

 

 

 

 

                                                        
120 I urvalsprocessen framgick hur stort genomslag det fanns i kriterierna >12 år, fysisk person och 

svensk adress. I flera bolag kunde det innebära att flera val efter varandra kom att diskvalificeras och 
antalet potentiella individer för urval reducerades väsentligt.  



192  

 

Bolag Börslista Revisor121 
Antal 

aktieägare122 

Aktieägare 
med direkt 

ägande > 500 
aktier123 

Antal 
utskick 

Investment 
AB Kinnevik 

Large Cap E&Y 58 618 3 494 256 

Swedish 
Match AB 

Large Cap KPMG 51 266 4 495 302 

Wallenstam 
AB 

Large Cap Deloitte 7 453 1 366 249 

Fenix Outdoor 
AB 

Mid Cap BDO 3 114 239 140 

Haldex AB Mid Cap PwC 13 392 1 189 235 

Proffice AB Mid Cap KPMG 4 567 465 94 

Björn Borg 
AB 

Small Cap Deloitte 6 705 443 145 

CTT System 
AB 

Small Cap 
Grant 

Thornton 
2 629 300 138 

RNB Retail 
and Brand AB 

Small Cap E&Y 9 136 1 947 236 

Mackmyra 
Svenska 
Whisky AB 

Firsth 

North 
PwC 6 254 344 104 

PledPharma 
AB 

Firsth 

North 
BDO 1 967 127 92 

Skåne-möllan 
AB 

Firsth 

North 
Mazar SET 593 26 9 

SUMMA   165 694 14 435 2 000 

Tabell 3 Urval: Företag, revisionsbyrå, totalt antal aktieägare, antalet 
aktieägare med direkt ägande (> 500 aktier) samt antal utskick. 

 

Fördelningen individer inom utskicket per börslista, utifrån ålderskategorier 
samt kön presenteras i figurerna nedan. Som framgår ligger 
stickprovspopulationen bra till i förhållande till SCB:s statistik om 
totalpopulationen både när det gäller åldersfördelning och könsfördelning (se 
figur 5 och 6 nedan). 

                                                        
121 Enligt uppgift från senaste årsredovisningen 2013-05-02. Källa var databasen Affärsdata. 
122 Enligt uppgift från de offentliga aktieböckerna slutet av första kvartalet 2013. 
123 Enligt uppgift från de offentliga aktieböckerna slutet av första kvartalet 2013. 
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Figur 5 Procentuell åldersfördelning i utskicket presenterat i jämförelse med SCB:s 
statistik över individuella aktieägare i publika bolag noterade på svenska börslistor.124 

 

Figur 6 Fördelning kvinnor/män per börslista i urvalet, sammantaget för hela urvalet 
samt enligt SCB:s statistik över individuella aktieägare i publika bolag noterade på 

svenska börslistor. 

                                                        
124 Då åldern <12 år har valts bort har en beräkning på detta bortfall (0,3 %) fördelats jämnt 

på resterande åldersgrupper för att uppnå jämförbarhet med utskickspopulationens 
fördelning, det vill säga så att även SCB:s statistik bygger på en fördelning av 100%. 
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4.4 Svarsfrekvens och analys av svarspopulation. 
Av de 2 000 utskicken returnerades 21 stycken på grund av att avsändaren 
saknades på den uppgivna adressen och posten inte hade uppgift om 
eftersändningsadress. 934 stycken individer svarade vilket gav en total 
svarsfrekvens på 46,7 % efter två utskick (727 svar kunde härledas till det 
första utskicket och 207 svar till påminnelseutskicket). Svarsfrekvensen 
fördelat på bolag återges i Tabell 4 och fördelat på de olika börslistorna i 
Tabell 5. 

 

Bolag 
Antal 

utskick 
Antal 
svar 

Svars- 
frekvens 

Andel av 
totalt antal 

svar 
Investment AB 
Kinnevik 

256 142 55,5 % 15,2 % 

Swedish Match AB 302 143 47,4 % 15,2 % 

Wallenstam AB 249 105 42,2 % 11,2 % 

Fenix Outdoor AB 140 66 47,1 % 7,1 % 

Haldex AB 235 118 50,2 % 12,6 % 

Proffice AB 94 36 38,3 % 3,9 % 

Björn Borg AB 145 67 46,2 % 7,2 % 

CTT System AB 138 63 45,7 % 6,7 % 

RNB Retail and Brand 
AB 

236 92 39,0 % 9,9 % 

Mackmyra Svenska 
Whisky AB 

104 58 55,8 % 6,2 % 

PledPharma AB 92 41 44,6 % 4,4 % 

Skåne-möllan AB 9 3 33,3 % 0,3 % 

Summa 2 000 934 46,7 % 100 % 

Tabell 4 Svar fördelat på bolag: antal utskick, antal svar, svarsfrekvens per 
bolag, andel av totalt antal svar. 
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Börslista 
Antal 

utskick 
Antal 
svar 

Svars- 
frekvens 

Andel av 
totalt antal 

svar 

Large Cap 807 390 48,3 % 41,8 % 

Mid Cap 469 220 46,9 % 23,6 % 

Small Cap 519 222 42,8 % 23,8 % 

First North 205 102 49,8 % 10,9 % 

Summa 2 000 934 46,7 % 100,0 % 

Tabell 5 Svar fördelat på börslista: antal utskick, antal svar, svarsfrekvens 
per börslista, andel av totalt antal svar. 

 

 

Figur 7 Procentuell åldersfördelning av respondenterna presenterat i 
jämförelse med åldersfördelningen i utskicket. 
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Figur 8 Fördelning kvinnor/män per börslista samt sammantaget för hela 
urvalet i en jämförelse mellan utskick och svar. 

I en översikt ter sig både åldersfördelning och könsfördelning ligga nära hur 
det ser ut i totalpopulationen enligt statistiken från SCB även när det gäller 
svarspopulationen (se Figur 7 och Figur 8). En ambition var att kunna uppnå 
de riktlinjer om antal i undergrupper som Sudman (1976) rekommenderar för 
möjligheten att utnyttja detta för en jämförande analys av populationers 
undergrupper (minst 20 stycken individer som representerade varje grupp). I 
beräkningen av urvalsstorlek var det främst kategorin yngre individer som 
uppskattades bli kritisk i antal vilket också medförde en uppjustering av 
urvalspopulationen. Utgångspunkten för kategoriseringen yngre var som 
nämnts en tidigare studie om förtroende gjord av Oskarson och Rothstein 
(2012) där individer som var 29 år och yngre definierade kategorin. I utskicket 
utgjorde denna grupp 58 stycken individer vilket enligt beräkningar utifrån 
bortfallsuppskattningar skulle räcka för att fånga in minst svar från minst 20 
individer. I svarspopulationen ingick dock inte mer än 7 stycken i denna 
kategori vilket innebär att svarsfrekvensen inte på långt när uppgick till 
uppskattat genomsnitt eller var i enlighet med urvalspopulationen i övrigt. 
Detta innebär att variabeln ålder måste hanteras med utgångspunkt i att 
kategorin yngre inte kan användas utifrån tidigare avsedd definition. 

 

Det externa bortfallet har dock en ytterligare dimension, nämligen de som har 
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hörde av sig via telefon (21 stycken) och mejl (6 stycken) där det på samma 
sätt framfördes motiv till varför enkäten inte besvarades. Detta kunde både 
vara personen som utskicket var ställd till eller någon nära anhörig. Det var 
inte alla som hörde av sig via telefon eller mejl som avsåg att inte svara på 
enkäten. Några hade frågor om exempelvis syftet med enkäten eller hur man 
närmare skulle tolka någon av frågorna. Någon hörde av sig då de var mycket 
intresserade av ämnet och ville diskutera detta närmare eller ge förslag på 
andra områden som var intressanta att forska kring. 

 

Bland anledningarna att inte svara på enkäten var brister i kunskaperna om 
ämnet och att man inte ansåg sig vara intresserad av aktiehandel eller revision 
bland de vanligaste (några uppgav att de ärvt aktierna eller erhållit dem utan 
att själva vara aktiva i köpet). Exempel på hur detta yttrade sig var: ”Tyvärr 
saknar jag helt kunskap och åsikter i ämnet!”. Några motiverade sitt beslut att 
inte besvara frågorna med hänvisning till sin höga ålder. Exempel: ”Har tyvärr 
inte möjlighet att fylla i blanketten på grund av min ålder: 90 år.”. I ett fall 
även att personen som utskicket var ställd till var för ung, ”Eftersom 
adressaten är 14 år så får ni inget svar på denna!”. I några fall hänvisades till 
att sjukdom förhindrade den som utskicket var riktat till att besvara frågorna, 
”Min mor ligger på sjukhus och kan inte svara.”. I några fall meddelade även 
en anhörig att den som utskicket var riktat till var avliden. Några få uttryckte 
att de inte ville besvara frågorna på grund av oro för integritetsskyddet och att 
frågorna upplevdes som för personliga, ”Eftersom mina svar inte är anonyma 
kommer jag inte att besvara dem.”, ”Hej! Nej, jag vill inte delta i denna enkät. 
Frågorna är för närgångna och för många.”, ” Jag tänker inte fylla i så länge ni 
har id-nummer.”. Ett par hade bevisligen missuppfattat på vilka grunder 
urvalet gjordes och motiverade sitt beslut att inte svara med detta, vilket kunde 
yttra sig som: ”Har inte haft företag på flera år.”, ” Företaget avslutades för 
flera år sedan, ej intresserad av att besvara enkäten.”. Jag anser att dessa 
motiveringar ger stöd för att enkäten har upplevts som seriös och viktig. Att 
det finns individer som upplever kunskap om aktiemarknaden och revisionen 
som centrala för att kunna svara på enkäter av detta slag är intressant och visar 
stöd för antagandet om att enkäter med inriktning mot specifika områden 
kommer att ha ett större bortfall än mer generella. Att det finns individer som 
trots försäkran om integritetsskyddet inte känner sig bekväma med att svara är 
förvånande utifrån ambitionen att det tydligt skulle framgå att de inte tar några 
risker med att svara. Bevisligen har de inte tolkat tillvägagångssättet att 
skydda den personliga integriteten som beskrivs i inledningsbrevet på samma 
sätt som de personer som deltog i fältstudien. Då det endast rör sig om tre 
personer ansåg jag det inte finnas anledning att tro annat än att övriga 
respondenter har känt sig trygga med detta. 
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I en analys av det interna bortfallet framgår att de besvarade enkäterna i 
mycket hög grad är fullständigt besvarade. De enskilda frågornas 
svarsfrekvens rör sig mellan, som lägst 827 (fråga 11f) till 848 (fråga 7). Det 
interna bortfallet uppvisar inte några tydliga mönster, vare sig utifrån 
inriktningen på frågorna, designen på svarsskalorna eller i en jämförelse 
mellan de tidiga frågorna och de som kommer längst bak i enkäten (se Tabell 
6). Ett visst bortfall kan hänföras till att svarsskalorna i frågorna 4a–4j inte är 
åtskilda. Ett antal respondenter har där svarat på två frågor inom samma 
svarsskala vilket innebär att svaren inte räknas. Några fall av internt bortfall 
beror på att ett antal respondenter troligen missat den första sidan med frågor 
(frågorna 1–4) som ligger på baksidan av introduktionsbrevet eftersom de inte 
svarat på någon av frågorna där men i övrigt svarat på alla andra frågor.  

 

Fråga 1 2 3a 3b 4a 4b 4c 4d 4e  
Antal svar 840 841 842 842 832 839 840 832 840  

Fråga 4f 4g 4h 4i 4j 5a 5b 6 7  
Antal svar 839 831 840 834 839 846 847 847 848  

Fråga 8a 8b 8c 8d 9a 9b 9c 9d   
Antal svar 841 841 841 843 831 828 837 830   

Fråga 10a 10b 10c 10d 10e 10f 10g 10h 10i  
Antal svar 842 845 843 844 841 843 843 829 829  

Fråga 10j 10k 10l 10m 11a 11b 11c 11d 11e 11f 
Antal svar 829 837 832 833 839 837 835 828 837 827 

Fråga 12a 12b 12c 12d 12e 12f     
Antal svar 840 840 840 839 840 838     

Fråga 13a 13b 13c 13d 13e 13f     
Antal svar 838 838 837 838 837 837     

Tabell 6 Antal besvarade frågor fördelat på varje fråga. 

 

4.5 Resultat 
Enkätsvaren redogörs för med utgångpunkt i strukturen som presenterades i 
avsnittet 4.2.3 Motiv och förklaring till frågorna. Förutom tabellerna som 
återger resultatet på respektive fråga återfinns även diagram över detta i Bilaga 
2.125 

 

                                                        
125 Viss sammanställning ovan gjorts i programmet Excel men härefter har all statistik och statistiska 

körningar gjorts i IBM SPSS version 21och tidigare. 
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4.5.1 Grundläggande förutsättningar i och inför ett 
investeringsbeslut 

 

Individens grundläggande generella förtroende för andra människor 

Som framgår av Tabell 7 uppvisar svarspopulationen som helhet att de har 
högre grad av generellt förtroende för andra människor än misstroende. 

 

1) Tycker du på det hela taget att man kan lita på andra människor eller 
tycker du att man inte kan vara nog försiktig i umgänget med andra 
människor? 
Gradera: (1 man kan inte vara nog försiktig  10 man kan lita på 
andra människor) 

 

Svarsalt. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Total126 

Fördelning 

svar 

Frekvens 36 35 77 71 124 84 175 184 49 5 840 

Procent 4,3 4,2 9,2 8,5 14,8 10,0 20,8 21,9 5,8 0,6 100 

Median: 6 IKV
127

: 4 

Tabell 7 Svar fråga 1. 

Det har i tidigare studier framförts att graden av denna form av förtroende kan 
variera beroende på kön och ålder (se avsnitt 2.2) vilket är en anledning till att 
detta var faktorer som låg till grund för urval och svarsanalys. När det gäller 
kön var tidigare resultat till viss del motsägelsefulla och osäkra men överlag 
ter sig antagandet om att kvinnor har en högre grad av denna form av generellt 
förtroende än män vara accepterat. Vid test av skillnader mellan kvinnor och 
män går det inte att bekräfta några skillnader (z = -1,737; p = 0,082).128 När 
det gäller ålder har tidigare forskning visat att äldre uppvisat en högre grad av 
generellt förtroende för andra människor jämfört med yngre men om det är 
direkt relaterat till ålder eller det handlar om generationsskillnader är osäkert. 
Resultaten visar en svag negativ korrelation (r = -0,122**)129 mellan ålder och 
generellt förtroende för andra människor vilket alltså medför att antagandet 

                                                        
126 Att notera: I denna och flera efterföljande tabeller gör begränsningen av antalet decimaler i 

procentangivelsen för de specifika svarsalternativen att totalsumman vid kontrollberäkning kan bli 
någon decimal över eller under 100 %. Att inte totalen skulle bli 100 % är naturligtvis ologisk men 
det centrala här har varit att avrundningen av respektive svarsalternativs procenttal visar en så 
rättvisande bild på svarsalternativsnivå som möjligt.    

127 Interkvartil variationsbredd 
128 Mann-Whitney test. 
129 Spearman’s rho, ** Korrelationen är signifikant på 0.01 nivån (2-tailed). 
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om ett positivt samband inte håller i denna population utan visar snarare att ju 
yngre desto mer generellt förtroende för andra människor. 

 
Risk – osäkerhet 

Svaren på fråga 2 som är avsedd att fånga individens generella riskvillighet 
har ett medianvärde på 6 och ett typvärde på 7 vilket visar att populationen 
som helhet är mer villig än ovillig att ta risker (se Tabell 8).  

 
2) I vilken grad är du generellt sett villig att ta risker? 

Gradera: (1 jag är inte alls villig att ta risker  10 jag är mycket 
villig att ta risker) 

 

Svarsalt. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Total 

Fördelning  

svar 

Frekvens 17 49 87 100 146 127 176 109 23 7 841 

Procent 2,0 5,8 10,3 11,9 17,4 15,1 20,9 13,0 2,7 0,8 100 

Median: 6 IKV: 3 

Tabell 8 Svar fråga 2. 

Det går att påvisa en skillnad mellan kvinnor och män där kvinnor är mindre 
villiga att ta risk än män (z = -2,346; p = 0,019)130. På samma sätt som i fråga 
1 är korrelationen till ålder svagt negativ (r = -0,198**)131 vilket alltså 
indikerar att yngre personer är något mindre villiga att ta risker.  

 

Fråga 3 som är uppdelad i två underfrågor är avsedd att fånga individens 
generella syn på aktiemarknaden med fokus på komplexitet och risktagande. 
Som framgår av tabellerna 9 och 10 visar svaren att populationen som helhet 
ter sig uppleva att aktiemarknaden är svår att förstå och oförutsägbar (median 
2, typvärde 2) samt att aktiehandel innebär en stor personlig risk (median 4, 
typvärde 3). Analyserar man dessa resultat mot varandra finner man dessutom 
att de korrelerar negativt (r = -0,163**)132 om än mycket svagt. Det kan dock 
ses som en indikation på antagandet om att upplevelsen av osäkerhet och risk 
hänger samma. 

 

 

                                                        
130 Mann-Whitney test. 
131 Spearman’s rho, ** Korrelationen är signifikant på 0.01 nivån (2-tailed). 
132 Spearman’s rho, ** Korrelationen är signifikant på 0.01 nivån (2-tailed). 
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3) Ta ställning till följande påståenden: 
Gradera: (1 instämmer inte alls  5 instämmer helt) 
 
a. Jag upplever att aktiemarknaden är förutsägbar och enkel att 

förstå. 

Svarsalt. 1 2 3 4 5 Total 

 Fördelning svar 
Frekvens 213 341 218 64 6 842 

Procent 25,3 40,5 25,9 7,6 0,7 100 

Median: 2 IKV: 1 

Tabell 9 Svar fråga 3a. 

b. Att investera i aktier innebär att man tar en stor risk. 

Svarsalt. 1 2 3 4 5 Total 

Fördelning svar 
Frekvens 9 87 302 295 149 842 

Procent 1,1 10,3 35,9 35,0 17,7 100 

Median: 4 IKV: 1 

Tabell 10 Svar fråga 3b. 

Även här går det att finna en signifikant skillnad mellan kvinnor och män men 
enbart när det gäller fråga 3a (z = -3,842; p < 0,000)133. Följaktligen går det att 
konstatera att kvinnor i större grad än män anser att påståendet om att 
aktiemarknaden är förutsägbar och enkel att förstå inte överensstämmer med 
deras uppfattning. På fråga 3b går det inte att finna någon signifikant skillnad 
när det gäller kön (z = -0,666; p = 0,506)134. När det gäller ålderskategori finns 
det inte någon signifikant korrelation mellan resultatet i någon av frågorna. 

 

Kunskaper och personlig relation till revisionen 

Frågorna 6 och 7 är inriktade mot att kartlägga individens relation till revisorer 
och revisorsyrket. Syftet är att på detta sätt kunna analysera huruvida 
identifiering och anknytning har betydelse för den betydelse/funktion 
revisionen och revisorerna spelar. Svaren som förevisas i tabellerna 11 och 12 
visar att det är en relativt stor mängd individer som inte känner någon revisor 
alls (275 st.) och framförallt är det en fullständigt övervägande del som inte 
har någon egen erfarenhet av revisionsyrket (659 st.). Trots detta ger det ett 

                                                        
133 Mann-Whitney test. 
134 Mann-Whitney test.  
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underlag av individer som har en revisor i bekantskapskretsen och individer 
som har egna erfarenheter av revisionsyrket och därmed möjligheter att 
analysera hur detta påverkar uppfattningen om revisionen och revisorer. I 
dessa frågor finns det inget motiv till att kontrollera för kön och ålder. 

 

6) Känner du personligen någon revisor? 
Gradera: (1 inte alls  5 mycket väl) 
 

Svarsalt. 1 2 3 4 5 Total 

Fördelning svar 
Frekvens 275 110 105 176 181 847 

Procent 32,5 13,0 12,4 20,8 21,4 100 

Median: 3 IKV: 3 

Tabell 11 Svar fråga 6. 

7) Har du egen erfarenhet av att arbeta inom revisionsyrket? 
Gradera: (1 inte alls  5 i mycket stor grad) 
 

Svarsalt. 1 2 3 4 5 Total 

Fördelning svar 
Frekvens 659 90 44 34 21 848 

Procent 77,7 10,6 5,2 4,0 2,5 100 

Median: 1 IKV: 0 

Tabell 12 Svar fråga 7. 

 

4.5.2 Form av förtroende 
 

Generellt förtroende för revisorerna 

Fråga 4 ger förutsättningar för att ställa investerarens generella förtroende för 
revisorerna i relation till andra aktörsgrupper och en rad institutioner i 
samhället. Ser man på det generella förtroendet för samhället och dess 
institutioner antas även detta vara en betydande utgångspunkt i och inför ett 
investeringsbeslut. Framförallt eftersom det i tidigare förtroendeforskning har 
varit centralt för att kunna avgöra betydelsen av hur individer ser på 
institutioner och deras funktionalitet/effektivitet (se avsnitt 2.2). Som nämnts i 
avsnitt 4.2.3.2 så är det de institutioner och grupper av aktörer som är knutna 
till dessa som ligger till grund för att få en bild av det generella förtroendet för 
samhället: regeringen/riksdag, politiker; domstolar, polis; sjukvården, läkare. 
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För att få en närmare referens ingår som nämnts alltså även 
kreditmarknaden/banktjänstemän i listan över referensinstitutioner och 
referensgrupper av aktörer. Genom att enbart titta på median och typvärde i 
tabellen nedan är det svårt att få en klar bild av förtroendet för de olika 
kategorierna. Men vid en närmare analys av frekvensen och den procentuella 
fördelningen kan man konstatera att förtroendet för läkare och polis ligger på 
en relativt hög nivå tätt följt av nivån för revisorer. Politiker och 
banktjänstemän ligger på en klart lägre och relativt låg nivå. 

4) Hur stort är ditt förtroende för följande samhällsinstitutioner och 
aktörer: 
Gradera: (1 jag har inget förtroende alls  5 jag har 
fullständigt förtroende) 

 
 

 Svarsalt.  1 2 3 4 5 Total 

Regeringen/riksdag 
Antal 
svar 

Frekvens 36 128 291 325 52 832 

Procent 4,3 15,4 35,0 39,1 6,3 100 

Median: 3 IKV: 1 

Politiker 
Antal 
svar 

Frekvens 108 308 329 88 6 839 

Procent 12,9 36,7 39,2 10,5 0,7 100 

Median: 3 IKV: 1 

Domstolar 
Antal 
svar 

Frekvens 18 91 202 419 110 840 

Procent 2,1 10,8 24,0 49,9 13,1 100 

Median: 4 IKV: 1 

Polis 
Antal 
svar 

Frekvens 21 110 264 372 65 832 

Procent 2,5 13,2 31,7 44,7 7,8 100 

Median: 4 IKV: 1 

Sjukvården 
Antal 
svar 

Frekvens 12 75 210 455 88 840 

Procent 1,4 8,9 25,0 54,2 10,5 100 

Median: 4 IKV: 1 

Läkare 
Antal 
svar 

Frekvens 8 45 224 463 99 839 

Procent 1,0 5,4 26,7 55,2 11,8 100 

Median: 4 IKV: 1 
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Kreditmarknaden 
Antal 
svar 

Frekvens 90 304 350 85 2 831 

Procent 10,8 36,6 42,1 10,2 0,2 100 

Median: 3 IKV: 1 

Banktjänstemän 
Antal 
svar 

Frekvens 61 261 333 170 15 840 

Procent 7,3 31,1 39,6 20,2 1,8 100 

Median: 3 IKV: 1 

Aktiemarknaden 
Antal 
svar 

Frekvens 32 226 417 151 8 834 

Procent 3,8 27,1 50,0 18,1 1,0 100 

Median: 3 IKV: 1 

Revisorer 
Antal 
svar 

Frekvens 35 113 319 333 39 839 

Procent 4,2 13,5 38,0 39,7 4,6 100 

Median: 3 IKV: 1 

Tabell 13 Svar fråga 4. 

Även fråga 5 omfattar det generella förtroendet för revisorerna med särskilt 
fokus på revisorerna som grupp och hur denna grupp påverkar 
respondenternas beslut att investera i just aktier i förhållande till andra 
placeringsalternativ. Som framgår av tabellerna 14 och 15 nedan visar svaren 
att investerarna överlag anser att revisorerna är mycket centrala för 
aktiemarknaden och dess funktion (median 4, typvärde 4) och att de dessutom 
har relativt höga värden när det gäller om de anses avgörande för valet av att 
placera i just aktier jämfört med andra placeringsalternativ (median 3, 
typvärde 4). Det finns en klar korrelation (r = 0,604**)135 mellan resultaten för 
dessa två frågor vilket styrker validiteten. 

 

 

 

 

 

 

                                                        
135 Spearman’s rho, ** Korrelationen är signifikant på 0.01 nivån (2-tailed). 
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5) Revisorerna räknas idag till en av de etablerade professionella 
yrkesgrupperna som finns i samhället. Ta ställning till följande 
påståenden:  
Gradera: (1 instämmer inte alls  5 instämmer helt) 

 
a. Revisorer är en yrkesgrupp som är mycket centrala för att 

aktiemarknaden skall vara pålitlig och funktionell. 
 

Svarsalt. 1 2 3 4 5 Total 

Fördelning svar 
Frekvens 21 87 243 301 194 846 

Procent 2,5 10,3 28,7 35,6 22,9 100 

Median: 4 IKV: 1 

Tabell 14 Svar fråga 5a. 

 
b. Att det finns revisorer som utför en granskning av alla noterade 

bolag bidrar till att jag känner större förtroende för 
aktieplaceringar i förhållande till andra placeringsformer.  

 

Svarsalt. 1 2 3 4 5 Total 

Fördelning svar 
Frekvens 43 123 263 330 88 847 

Procent 5,1 14,5 31,1 39,0 10,4 100 

Median: 3 IKV: 1 

Tabell 15 Svar fråga 5b. 

Situationsspecifikt förtroende för revisorerna/revisionen 

Denna rubrik omfattar alltså endast en fråga men har fyra delfrågor som 
inriktas mot frågan huruvida revisionen har en direkt inverkan på det specifika 
investeringsbeslutet. Svaren (se tabellerna 16, 17, 18, 19 nedan) visar att 
revisorerna och revisionen har väldigt liten direkt betydelse i den direkta 
beslutssituationen. Medianvärdena varierar mellan 1 och 2 med typvärde 1 på 
samtliga frågor. Den enda fråga som utmärker sig något är hänsyn till 
revisionsrapporten där tyngdpunkten på svarsalternativ 1 inte är så 
dominerande som i de andra frågorna. Även mellan dessa svar finns en klar 
korrelation vilket stöder validiteten (se Tabell 20).  
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8) Ta ställning till följande påståenden med utgångspunkt i dina direkta 
beslut om att investera eller att inte investera i aktier i ett specifikt 
börsbolag. 
Gradera: (1 instämmer inte alls  5 instämmer helt) 

 
a. Ett aktieinvesteringsbeslut som jag tar påverkas av vilken person 

som är påskrivande revisor. 
 

Svarsalt. 1 2 3 4 5 Total 

Fördelning svar 
Frekvens 537 171 94 32 7 841 

Procent 63,9 20,3 11,2 3,8 0,8 100 

Median: 1 IKV: 1 

Tabell 16 Svar fråga 8a. 

b. Ett aktieinvesteringsbeslut som jag tar påverkas av vilken 
revisionsbyrå som innehar revisionsuppdraget. 

 

Svarsalt. 1 2 3 4 5 Total 

Fördelning svar 
Frekvens 508 184 99 43 7 841 

Procent 60,4 21,9 11,8 5,1 0,8 100 

Median: 1 IKV: 1 

Tabell 17 Svar fråga 8b. 

c. Ett aktieinvesteringsbeslut som jag tar påverkas av hur mycket 
som företaget betalar för revisionen. 

 

Svarsalt. 1 2 3 4 5 Total 

Fördelning svar 
Frekvens 595 140 81 19 6 841 

Procent 70,7 16,6 9,6 2,3 0,7 100 

Median: 1 IKV: 1 

Tabell 18 Svar fråga 8c. 
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d. När jag tar ett beslut om aktieinvesteringar lägger jag vikt vid vad 
som står i revisionsrapporten. 

 

Svarsalt. 1 2 3 4 5 Total 

Fördelning svar 
Frekvens 265 221 218 115 24 843 

Procent 31,4 26,2 25,9 13,6 2,8 100 

Median: 2 IKV: 2 

Tabell 19 Svar fråga 8d. 

 

8a 8b 8c 8d 

8a 1 ,691** ,640** ,439** 

8b ,691** 1 ,620** ,503** 

8c ,640** ,620** 1 ,454** 

8d ,439** ,503** ,454** 1 

Tabell 20 Korrelationsmatris fråga 8 a–d. 136 

 

4.5.3 Grunden till förtroendet och objektet som är föremål för 
förtroendet 

 

Formalisering, standardisering, kollektivisering – den individuella revisorn 

Fråga 9 är inriktad på att fånga betydelsen av enhetlighet och formalisering av 
revisionen kontra betydelsen av de individuella bedömningar och beslut en 
revisor gör. Frågorna a och c (se tabellerna 21 och 22 nedan) omfattar 
betydelsen av en formaliserad revision och uppvisar höga värden på båda 
frågorna (9 a: median 4, typvärde 4; 9 c: median 4, typvärde 4). Som framgår 
av Tabell 23 finns det en positiv korrelation mellan resultaten på dessa frågor.  

 

 

 

                                                        
136 Spearman’s rho, ** Korrelationen är signifikant på 0.01 nivån (2-tailed). 
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Ta ställning till följande påståenden om revisionsprocessen utifrån din 
erfarenhet som aktieinvesterare. 

Gradera: (1 instämmer inte alls  5 instämmer helt) 

 

a. Jag förväntar mig att revisionen i alla svenska börsbolag är 
standardiserad.  

 

Svarsalt. 1 2 3 4 5 Total 

Fördelning svar 
Frekvens 30 63 198 272 268 831 

Procent 3,6 7,6 23,8 32,7 32,3 100 

Median: 4 IKV: 2 

Tabell 21 Svar fråga 9a. 

c. Om det inte finns tydliga riktlinjer för hur revisionen skall 
genomföras går det inte att lita på att revisionen utförs korrekt 
och på ett bra sätt. 

 

Svarsalt. 1 2 3 4 5 Total 

Fördelning svar 
Frekvens 36 82 149 286 284 837 

Procent 4,3 9,8 17,8 34,2 33,9 100 

Median: 4 IKV: 2 

Tabell 22 Svar fråga 9c. 

 

9a 9c 

9a 1 ,452** 

9c ,452** 1 

Tabell 23 Korrelationsmatris fråga 9a, 9c. 137 

 

Frågorna b och d omfattar betydelsen av revisorns individuella bedömningar 
(se tabellerna 24 och 25). Där uppvisar resultaten låga värden på båda frågorna 
(9 b: median 3, typvärde 2; 9 d: median 2, typvärde 2). Även mellan dessa 
finns en klar positiv korrelation (se Tabell 26). 

                                                        
137 Spearman’s rho, ** Korrelationen är signifikant på 0.01 nivån (2-tailed). 



 209 

 

b. Varje revisionsuppdrag är unikt och den enskilda revisorn måste 
själv utforma hur granskningen genomförs. 

 

Svarsalt. 1 2 3 4 5 Total 

Fördelning svar 
Frekvens 165 232 211 159 61 828 

Procent 19,9 28 25,5 19,2 7,4 100 

Median: 3 IKV: 2 

Tabell 24 Svar fråga 9b. 

 

d. Alla revisorer är professionella och varje revisor avgör bäst själv 
hur och på vilket sätt revisionen skall genomföras. 

Svarsalt. 1 2 3 4 5 Total 

Fördelning svar 
Frekvens 197 256 213 126 38 830 

Procent 23,7 30,8 25,7 15,2 4,6 100 

Median: 2 IKV: 1 

Tabell 25 Svar fråga 9d. 

 

9b 9d 

9b 1 ,626** 

9d ,626** 1 

Tabell 26 Korrelationsmatris fråga 9b, 9d. 138 

 

Förväntningar på revisorn/–erna 

Fråga 10 innefattar frågor om förväntningar på revisorn med fokus på två 
olika former av förväntningar, moral/etik (a–f) samt kompetens/skicklighet 
(g–m). Varje område täcks dessutom in av frågor som både är inriktade mot 
högt ställda förväntningar kontra de som är inriktade mot att fånga kritiska 
uppfattningar eller lågt ställda förväntningar.  

 

                                                        
138 Spearman’s rho, ** Korrelationen är signifikant på 0.01 nivån (2-tailed). 
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Förväntningar på moral och etik  

Frågorna 10 a, 10 b samt 10 e är inriktade på högt ställda förväntningar om 
moral och etik. Som framgår av tabellerna 27, 28, 29 går det att se höga 
värden med median 3 och typvärde 4 på fråga 10 a, median 4 och typvärde 5 
på frågan 10 e och något lägre på fråga 10 b (median 3, typvärde 3) men där 
dock frekvensen visar att det är en klart större andel som ligger på 4 och 5 
jämfört med 1 och 2. När det gäller korrelationen mellan frågorna är det en 
starkt signifikant korrelation mellan två frågor (a och b) medan svaren på 
fråga e inte korrelerar med svaren på någon av de andra frågorna (se Tabell 
30). Detta är naturligtvis viktigt att beakta då det inte är rimligt att aggregera 
resultaten beaktat alla dessa delfrågor. Fråga c bör utifrån detta alltså hanteras 
enskilt i analysen. 

 

10) Ta ställning till följande påståenden utifrån din allmänna uppfattning 
om revisorer.  
Gradera: (1 instämmer inte alls  5 instämmer helt) 
a. En revisor är en person som det går att lita på. 

 

Svarsalt. 1 2 3 4 5 Total 

Fördelning svar 
Frekvens 42 91 300 345 64 842 

Procent 5,0 10,8 35,6 41,0 7,6 100 

Median: 3 IKV: 1 

Tabell 27 Svar fråga 10a. 

 
b. Revisorerna gör alltid sitt yttersta för att upptäcka felaktigheter 

och bedrägerier i de företag som de granskar. 
 

Svarsalt. 1 2 3 4 5 Total 

Fördelning svar 
Frekvens 59 148 293 278 67 845 

Procent 7,0 17,5 34,7 32,9 7,9 100 

Median: 3 IKV: 1 

Tabell 28 Svar fråga 10b. 
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e. Det är självklart att revisorn och personer i företagets ledning inte 
umgås privat. 

 

Svarsalt. 1 2 3 4 5 Total 

Fördelning svar 
Frekvens 80 95 165 203 298 841 

Procent 9,5 11,3 19,6 24,1 35,4 100 

Median: 4 IKV: 1 

Tabell 29 Svar fråga 10e. 

 

10a 10b 10e 

10a 1 ,621** -,001 

10b ,621** 1 -,017 

10e -,001 -,017 1 

Tabell 30 Korrelationsmatris fråga 10 a, b, e. 139 

Frågorna 10 c, 10 d samt 10 f är inriktade på lågt ställda förväntningar och en 
kritisk syn på revisorer (se tabellerna 31, 32, 33 nedan). Både median och 
typvärdet ligger på 3 på två av frågorna (c och d) medan det på fråga 10 f är så 
låga värden på både median och typvärde som 1. Korrelationen mellan dessa 
frågor är signifikant positiv men korrelationen mellan c respektive d och f är 
mycket svag vilket utifrån detta innebär att även denna fråga bör hanteras 
separat (se Tabell 34). 

 
c. En revisor tänker mest på sitt arvode. 

 

Svarsalt. 1 2 3 4 5 Total 

Fördelning svar 
Frekvens 91 225 316 148 63 843 

Procent 10,8 26,7 37,5 17,6 7,5 100 

Median: 4 IKV: 1 

Tabell 31 Svar fråga 10c. 

 
 

                                                        
139 Spearman’s rho, ** Korrelationen är signifikant på 0.01 nivån (2-tailed). 
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d. Revisorerna tänker mer på goda relationer till företagsledningen 
än att avslöja felaktigheter och bedrägerier 

 

Svarsalt. 1 2 3 4 5 Total 

Fördelning svar 
Frekvens 62 199 313 212 58 844 

Procent 7,3 23,6 37,1 25,1 6,9 100 

Median: 4 IKV: 1 

Tabell 32 Svar fråga 10d. 

f. Det är en stor fördel om revisorn äger aktier i det företag denne 
granskar eftersom det då ökar viljan att genomföra en ordentlig 
granskning. 

 

Svarsalt. 1 2 3 4 5 Total 

Fördelning svar 
Frekvens 448 142 128 79 46 843 

Procent 53,1 16,8 15,2 9,4 5,5 100 

Median: 4 IKV: 1 

Tabell 33 Svar fråga 10f. 

 

10c 10d 10f 

10c 1 ,559** ,134** 

10d ,559** 1 ,121** 

10f ,134** ,121** 1 

Tabell 34 Korrelationsmatris fråga 10 c, d, f. 140 

 

Förväntningar på kompetens och skicklighet 

Frågorna 10 g, 10 i samt 10 j inriktas mot högt ställda förväntningar på 
kompetens och skicklighet (se tabellerna 35, 36 37 nedan). Både median och 
typvärde ligger på 3 på samtliga frågor och ser man närmare på fördelningen 
av svar ter sig g uppvisa en tydligare viktning mot de lägre värdena än i och j. 
Det finns tydligare förväntningar på att utbildningen förväntas matcha 
revisorernas utövning och att den akademiska delen är central för detta än vad 

                                                        
140 Spearman’s rho, ** Korrelationen är signifikant på 0.01 nivån (2-tailed). 
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som föreligger kring förväntningarna på revisorernas kompetens och 
skicklighet i ett kollektivt perspektiv. Även här finns en signifikant positiv 
korrelation vilket ger stöd åt validiteten för att frågorna mäter samma 
underliggande koncept (se Tabell 38). 

 
g. Alla som är revisorer har kompetens och skicklighet som gör att 

de kommer att upptäcka om det förekommer felaktigheter eller 
bedrägerier i de företag de granskar. 

 

Svarsalt. 1 2 3 4 5 Total 

Fördelning svar 
Frekvens 159 244 245 158 37 843 

Procent 18,9 28,9 29,1 18,7 4,4 100 

Median: 3 IKV: 1 

Tabell 35 Svar fråga 10g. 

 

i. Revisorskåren har en gedigen och väl avvägd utbildning för sitt 
yrke.  

 

Svarsalt. 1 2 3 4 5 Total 

Fördelning svar 
Frekvens 17 86 356 317 53 829 

Procent 2,1 10,4 42,9 38,2 6,4 100 

Median: 3 IKV: 1 

Tabell 36 Svar fråga 10i. 

j. Universitets och högskoleutbildning gör att revisorerna klarar av 
att göra en fullgod revision. 

 

Svarsalt. 1 2 3 4 5 Total 

Fördelning svar 
Frekvens 46 119 310 288 66 829 

Procent 5,5 14,4 37,4 34,7 8,0 100 

Median: 3 IKV: 1 

Tabell 37 Svar fråga 10j. 
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10g 10i 10j 

10g 1 ,376** ,452** 

10i ,376** 1 ,507** 

10j ,452** ,507** 1 

Tabell 38 Korrelationsmatris fråga 10 g, i, j. 141 

 

Frågorna 10 h, 10 k, 10 l och 10 m inriktas mot lågt ställda förväntningar och 
en kritisk syn på revisorer (se tabellerna 39, 40, 41, 42 nedan). I svaren på två 
av frågorna (10 h och 10 l) ter sig fördelningen av svaren relativt lika på båda 
sidor om svarsalternativ tre och både medelvärde och typvärde är 3 på båda 
frågorna. Möjligen går det utifrån frekvensfördelningen att se en svag övervikt 
mot de högre svarsalternativen. När det gäller de två övriga frågorna (10 k och 
10 m) är svaren klart fördelade med en tonvikt på de högre värdena. Svaren på 
fråga 10 m visar exempelvis att det är en övervägande del som upplever att det 
finns en stor kompetensvariation inom revisorskåren (median 4, typvärde 3) 
och framförallt att erfarenheten spelar en viktig roll för huruvida revisionen 
blir fullgod eller inte (median 4, typvärde 5). Här visar korrelationsmatrisen att 
svaren på fråga 10 k inte korrelerar med de andra svaren medan de övriga tre 
frågornas svar har en signifikant positiv korrelation (se Tabell 43). Fråga 10 k 
bör alltså hanteras separat.  

 

h. Jag upplever att det inom revisionskåren finns många individer 
som inte har kompetens eller skicklighet att göra en fullgod 
granskning.  

 

Svarsalt. 1 2 3 4 5 Total 

Fördelning svar 
Frekvens 43 175 374 163 74 829 

Procent 5,2 21,1 45,1 19,7 8,9 100 

Median: 3 IKV: 2 

Tabell 39 Svar fråga 10h. 

 

 

 

                                                        
141 Spearman’s rho, ** Korrelationen är signifikant på 0.01 nivån (2-tailed). 
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k. Det är endast erfarna revisorer som klarar av att genomföra en 
fullgod revision i stora komplexa företag. 

 

Svarsalt. 1 2 3 4 5 Total 

Fördelning svar 
Frekvens 12 58 127 315 325 837 

Procent 1,4 6,9 15,2 37,6 38,8 100 

Median: 4 IKV: 1 

Tabell 40 Svar fråga 10k. 

 

l. Det ställs alldeles för låga krav på revisorns kompetens för att 
man skall kunna känna sig säker att det inte förekommer 
bedrägerier i de företag man investerar i.  

 

Svarsalt. 1 2 3 4 5 Total 

Fördelning svar 
Frekvens 39 137 376 196 84 832 

Procent 4,7 16,5 45,2 23,6 10,1 100 

Median: 3 IKV: 1 

Tabell 41 Svar fråga 10l. 

m. Kompetensen hos revisorerna varierar stort och är mycket 
individuell. 

 

Svarsalt. 1 2 3 4 5 Total 

Fördelning svar 
Frekvens 9 43 287 283 211 833 

Procent 1,1 5,2 34,5 34,0 25,3 100 

Median: 4 IKV: 2 

Tabell 42 Svar fråga 10m. 
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10h 10k 10l 10m 

10h 1 ,045 ,409** ,340** 

10k ,045 1 ,103** ,131** 

10l ,409** ,103** 1 ,383** 

10m ,340** ,131** ,383** 1 

Tabell 43 Korrelationsmatris fråga 10 h, k, l, m. 142 

 

Organisering på olika nivåer 

Fråga 11–13 innefattar frågor kring olika nivåer av organisering av 
revisionsfältet med början i EU–regleringar (fråga 11), det nationella 
regelverket (fråga 12) och slutligen revisorsorganisationerna och 
självreglering (fråga 13). Även dessa frågor är indelade med inriktning mot att 
mäta högt förtroende kontra kritisk inställning och misstroende kring 
uppfattningarna inom respektive nivå.  

 

EU/överstatlig nivå 

Frågorna 11 a, 11 b samt 11 c är inriktade mot en positiv uppfattning och högt 
förtroende för organiseringen på EU/överstatlig nivå (se tabellerna 44, 45, 46 
nedan). En övervägande del av respondenterna uppger att regler på denna nivå 
har en stor betydelse för förtroendet för den svenska aktiemarknaden (median 
4, typvärde 4) och uppfattar att regler på denna nivå verkligen skapar samma 
nivå på revisionen oavsett börs, inom unionen (median 3, typvärde 4). Som 
framgår av frekvensfördelningen ges även ett stöd, om än något svagare, för 
att detta skapar en vilja att investera i andra börser inom unionen (median 3, 
typvärde 3). Korrelationen mellan dessa frågor är signifikant positiv och 
relativt stark (se Tabell 47). 

 

 

 

 

 

 

                                                        
142 Spearman’s rho, ** Korrelationen är signifikant på 0.01 nivån (2-tailed). 
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11) EU har fått en mycket central roll när det gäller hur aktiemarknaden är 
reglerad och därmed också för den lagstadgade revisionen. Ta ställning 
till följande påståenden:  
Gradera: (1 instämmer inte  5 instämmer) 
 
a. Det är mycket betydelsefullt att det finns gemensamma regler 

kring revisionen inom EU för att jag skall känna förtroende för 
den svenska aktiemarknaden.  

 

Svarsalt. 1 2 3 4 5 Total 

Fördelning svar 
Frekvens 67 105 203 291 173 839 

Procent 8,0 12,5 24,2 34,7 20,6 100 

Median: 4 IKV: 1 

Tabell 44 Svar fråga 11a. 

 
b. Att det finns gemensamma regleringar för revisorerna inom EU 

gör att man kan lita på att revisionen i börsnoterade bolag håller 
samma nivå oavsett vilken börs inom EU dessa är noterade på. 

 

Svarsalt. 1 2 3 4 5 Total 

Fördelning svar 
Frekvens 61 131 235 288 122 837 

Procent 7,3 15,7 28,1 34,4 14,6 100 

Median: 3 IKV: 1 

Tabell 45 Svar fråga 11b. 

c. Att det finns gemensamma regleringar för revisorerna inom EU 
gör att jag lika gärna skulle kunna tänka mig att investera i bolag 
noterade på andra börser inom EU som på Stockholmsbörsen.  

 

Svarsalt. 1 2 3 4 5 Total 

Fördelning svar 
Frekvens 110 162 250 207 106 835 

Procent 13,2 19,4 29,9 24,8 12,7 100 

Median: 3 IKV: 2 

Tabell 46 Svar fråga 11c. 
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11a 11b 11c 

11a 1 ,561** ,469** 

11b ,561** 1 ,541** 

11c ,469** ,541** 1 

Tabell 47 Korrelationsmatris fråga 11 a, b, c. 143 

 

Frågorna 11 d, 11 e samt 11 f inriktas mot en kritisk inställning och lågt 
förtroende (se tabellerna 48, 49, 50 nedan). Här är det två av frågorna (11 e 
och 11 f) som uppvisar en tydlig övervikt mot höga värden. Framförallt är 
detta tydligt i svaren på fråga 11e som visar att en övervägande del av 
respondenterna upplever svenska regleringar mer centrala än EU–regler för 
deras känsla av risk (median 3, typvärde 4). Frekvensfördelningen visar en 
övervikt men inte lika stark för fråga 11 f vilket visar att revisionen inom EU 
inte upplevs som vara bättre att ge skydd än exempelvis USA (median 3, 
typvärde 3). Även här uppvisas en signifikant positiv korrelation (se Tabell 
51). 

 

d. Jag är kritisk till regler gällande revisionen som är beslutade på 
EU–nivå eftersom de inte är anpassade för förhållandena på den 
svenska aktiemarknaden.  

 

Svarsalt. 1 2 3 4 5 Total 

Fördelning svar 
Frekvens 64 190 318 172 84 828 

Procent 7,7 22,9 38,4 20,8 10,1 100 

Median: 3 IKV: 2 

Tabell 48 Svar fråga 11d. 

 

 

 

 

 

 

                                                        
143 Spearman’s rho, ** Korrelationen är signifikant på 0.01 nivån (2-tailed). 
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e. Jag känner att det är mindre risk att investera i aktier noterade på 
Stockholmsbörsen än på någon annan börs inom EU eftersom 
revisionen i Sverige ger mig en känsla av bättre skydd än 
revisionen in andra länder inom EU.  

 

Svarsalt. 1 2 3 4 5 Total 

Fördelning svar 
Frekvens 83 117 235 288 114 837 

Procent 9,9 14,0 28,1 34,4 13,6 100 

Median: 3 IKV: 1 

Tabell 49 Svar fråga 11e. 

f. Enligt mig går det inte att säga att den lagstadgade revisionen 
inom EU ger ett generellt bättre skydd för aktieägare än i 
exempelvis USA.  

 

Svarsalt. 1 2 3 4 5 Total 

Fördelning svar 
Frekvens 24 74 339 244 146 827 

Procent 2,9 8,9 41,0 29,5 17,7 100 

Median: 3 IKV: 1 

Tabell 50 Svar fråga 11f. 

 
11d 11e 11f 

11d 1 ,380** ,216** 

11e ,380** 1 ,120** 

11f ,216** ,120** 1 

Tabell 51 Korrelationsmatris fråga 11 d, e, f. 144 

 

 

 

 

 

 

                                                        
144 Spearman’s rho, ** Korrelationen är signifikant på 0.01 nivån (2-tailed). 
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Statlig/nationell nivå 

12) Revisionen är en del av det svenska rättssystemet genom lagar, 
förordningar samt myndigheten Revisorsnämnden som ansvarar för 
övervakning och kontroll av den svenska revisorskåren. Ta ställning 
till följande påståenden:  
Gradera: (1 instämmer inte alls  5 instämmer helt) 

 

Frågorna 12 a, 12 b samt 12 c är inriktade mot en positiv uppfattning och högt 
förtroende för organiseringen på statlig/nationell nivå. Som framgår av 
tabellerna 52, 53 och 54 visar svaren ett mycket övertygande och 
genomgående förtroende för organiseringen på nationell nivå. Medianvärdet är 
4 och typvärdet så högt som 5 när det gäller uppfattningen om betydelsen av 
att revisionen är kopplad till det svenska rättsväsendet. Den organisering som 
sker nationellt med lagar, förordningar samt kontroll och övervakning upplevs 
vara central för att säkerställa att det inte förekommer bristfällig revision (12 
c: median 4, typvärde 4). Ett inte lika stort men dock starkt stöd finns för att 
detta gör att börsens bolag har en revision på samma nivå (12 b: median 3, 
typvärde 4). Även mellan dessa frågor uppvisas en signifikant positiv 
korrelation (se Tabell 55).  

 

a. Det är mycket betydelsefullt att revisionen är en del av det 
svenska rättsystemet för att man skall känna förtroende för den 
svenska aktiemarknaden. 

 

Svarsalt. 1 2 3 4 5 Total 

Fördelning svar 
Frekvens 8 24 96 326 386 840 

Procent 1,0 2,9 11,4 38,8 46,0 100 

Median: 4 IKV: 1 

Tabell 52 Svar fråga 12a. 
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b. Att revisionen är en del av det svenska rättsystemet gör att man 
kan lita på att revisionen i alla bolag noterade på 
Stockholmsbörsen håller samma nivå. 

 

Svarsalt. 1 2 3 4 5 Total 

Fördelning svar 
Frekvens 48 123 258 304 107 840 

Procent 5,7 14,6 30,7 36,2 12,7 100 

Median: 3 IKV: 1 

Tabell 53 Svar fråga 12b. 

 

c. Att det finns lagstiftning, förordningar samt en myndighet för 
övervakning och kontroll av revisorerna minskar risken för att det 
sker bristfällig revision.  

 

Svarsalt. 1 2 3 4 5 Total 

Fördelning svar 
Frekvens 16 44 130 395 255 840 

Procent 1,9 5,2 15,5 47,0 30,4 100 

Median: 4 IKV: 1 

Tabell 54 Svar fråga 12c. 

 

12a 12b 12c 

12a 1 ,383** ,403** 

12b ,383** 1 ,432** 

12c ,403** ,432** 1 

Tabell 55 Korrelationsmatris fråga 12 a, b, c. 145 

 
Frågorna 12 d, 12 e samt 12 f inriktas mot en kritisk inställning och lågt 
förtroende (se tabellerna 56, 57, 58 nedan). Svaren på dessa frågor ger stöd för 
de övertygande resultaten på frågorna ovan. Det är hela 429 respondenter som 
inte instämmer alls på frågan om det är överdrivet byråkratiskt att det finns en 

                                                        
145 Spearman’s rho, ** Korrelationen är signifikant på 0.01 nivån (2-tailed). 
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myndighet som övervakar och kontrollerar revisorerna (12 d: median 1, 
typvärde 1). En majoritet hade värden under 3 när det gällde frågan om man 
kunde lita på revisorerna utan statlig inblandning (12 e: median 2, typvärde 2) 
och detsamma gällde huruvida statens inblandning mest var till för skydda 
statens intresse och inte aktieägare (12 f: median 2, typvärde 3). Korrelationen 
mellan svaren var signifikant positiv även här (se Tabell 59).  

 
d. Jag anser att det är överdrivet byråkratiskt att det finns en 

myndighet som övervakar och kontrollerar revisorerna. 
 

Svarsalt. 1 2 3 4 5 Total 

Fördelning svar 
Frekvens 429 251 100 40 19 839 

Procent 51,1 29,9 11,9 4,8 2,3 100 

Median: 1 IKV: 1 

Tabell 56 Svar fråga 12d. 

 

e. Jag anser att man kan lita på att revisorerna gör sitt arbete på ett 
bra sätt utan statlig inblandning. 

 

Svarsalt. 1 2 3 4 5 Total 

Fördelning svar 
Frekvens 218 280 218 96 28 840 

Procent 26,0 33,3 26,0 11,4 3,3 100 

Median: 2 IKV: 2 

Tabell 57 Svar fråga 12e. 

f. Det utrymme revisionen får i lagstiftningen handlar mest om att 
staten vill bevaka sina egna intressen och gynnar inte aktieägarna. 

 

Svarsalt. 1 2 3 4 5 Total 

Fördelning svar 
Frekvens 241 238 269 68 22 838 

Procent 28,8 28,4 32,1 8,1 2,6 100 

Median: 2 IKV: 2 

Tabell 58 Svar fråga 12f. 
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12d 12e 12f 

12d 1 ,490** ,430** 

12e ,490** 1 ,264** 

12f ,430** ,264** 1 

Tabell 59 Korrelationsmatris fråga 12 d, e, f. 146 

Revisorsprofessionen och självregleringarna 

13) Som komplement till lagstiftning finns standards, rekommendationer 
och vägledning som i Sverige ges ut av den svenska 
revisorsorganisationen FAR. Revisorsorganisationen har även en 
disciplinnämnd som prövar anmälningar mot revisorer. Ta ställning till 
följande påståenden:  
Gradera: (1 instämmer inte alls  5 instämmer helt) 

 

Frågorna 13 a, 13 b samt 13 c inriktas mot en positiv uppfattning och ett högt 
förtroende för organiseringen inom/av revisionsprofessionen (se tabellerna 60, 
61, 62 nedan). Svaren visar att det finns ett mycket högt förtroende för denna 
nivå av organisering. 666 stycken respondenter svarar 4 eller 5 på frågan om 
betydelsen av revisorsorganisationernas medverkan för att sätta ramarna för 
vad en revisor skall och får göra (13a: median 4, typvärde 4). Att 
revisorsorganisationerna stipulerar regler för disciplinärende och en struktur 
för att pröva detta inom organisationernas paraply ter sig också betydelsefullt 
för uppfattningen om att revisionen i börsnoterade bolag håller samma nivå för 
en majoritet av respondenterna (13b: median 4, typvärde 4) och det finns en 
övervägande uppfattning om att detta leder till en hög nivå på revisionen och 
att bristfällig revision minskar (13c: median 4, typvärde 4). Som framgår av 
Tabell 63 är korrelationen entydigt signifikant positiv mellan dessa frågor.  

 

a. Det är mycket betydelsefullt att revisorsorganisationen medverkar 
till att sätta ramarna för vad en revisor skall och får göra för att 
man skall känna förtroende för den svenska aktiemarknaden. 

Svarsalt. 1 2 3 4 5 Total 

Fördelning svar 
Frekvens 9 25 138 339 327 838 

Procent 1,1 3 16,5 40,5 39 100 

Median: 4 IKV: 1 

Tabell 60 Svar fråga 13a. 

                                                        
146 Spearman’s rho, ** Korrelationen är signifikant på 0.01 nivån (2-tailed). 
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b. Att revisorsorganisationen utverkar regler samt att det finns en 
struktur inom organisationen för prövning av disciplinärenden 
gör att man kan lita på att revisionen i alla bolag noterade på 
Stockholmsbörsen håller samma nivå. 

 

Svarsalt. 1 2 3 4 5 Total 

Fördelning svar 
Frekvens 29 75 268 330 136 838 

Procent 3,5 8,9 32,0 39,4 16,2 100 

Median: 4 IKV: 1 

Tabell 61 Svar fråga 13b. 

 

c. Revisorsorganisationens regler för revisorer och 
inomorganisatoriska disciplinnämnd bidrar enligt min uppfattning 
till att revisionen håller hög nivå och riskerna för bristfällig 
revision minskar radikalt. 

 

Svarsalt. 1 2 3 4 5 Total 

Fördelning svar 
Frekvens 14 70 284 355 114 837 

Procent 1,7 8,4 33,9 42,4 13,6 100 

Median: 4 IKV: 1 

Tabell 62 Svar fråga 13c. 

13a 13b 13c 

13a 1 ,508** ,471** 

13b ,508** 1 ,592** 

13c ,471** ,592** 1 

Tabell 63 Korrelationsmatris fråga 13 a, b, c. 147 

De sista frågorna, det vill säga 13 d, 13 e samt 13 f är inriktade mot en kritisk 
inställning och lågt förtroende. Som framgår av tabellerna 64,65 och 66 visar 
är resultaten inte lika övertygande utan uppvisar relativt jämna fördelningar 
över och under svarsalternativ 3. Det visar på en signifikant positiv korrelation 
mellan alla frågor men en något svag korrelation till frågan 13f och de övriga 
(se Tabell 67).  

 

                                                        
147 Spearman’s rho, ** Korrelationen är signifikant på 0.01 nivån (2-tailed). 



 225 

 

d. En prövning av revisorer i en disciplinnämnd organiserad av 
revisorsorganisationen är en självgranskning och är enligt min 
uppfattning inte ett effektivt sätt att minska risken för bristfällig 
revision.  

 

Svarsalt. 1 2 3 4 5 Total 

Fördelning svar 
Frekvens 57 211 296 189 85 838 

Procent 6,8 25,2 35,3 22,6 10,1 100 

Median: 3 IKV: 2 

Tabell 64 Svar fråga 13d. 

e. Regler för vad en revisor skall och får göra som utformas av 
revisorskåren riskerar att vara mest anpassade till att passa 
revisorerna själva och inte utformade i första hand för att skydda 
företagets intressenter, såsom aktieägare. 
 

Svarsalt. 1 2 3 4 5 Total 

Fördelning svar 
Frekvens 80 190 312 180 75 837 

Procent 9,6 22,7 37,3 21,5 9 100 

Median: 3 IKV: 2 

Tabell 65 Svar fråga 13e. 

f. Regler som inte är knutna till rättssystemet har ingen verkan och 
är onödiga. 

 

Svarsalt. 1 2 3 4 5 Total 

Fördelning svar 
Frekvens 108 189 243 158 139 837 

Procent 12,9 22,6 29,0 18,9 16,6 100 

Median: 3 IKV: 2 

Tabell 66 Svar fråga 13f. 
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13d 13e 13f 

13d 1 ,502** ,294** 

13e ,502** 1 ,384** 

13f ,294** ,384** 1 

Tabell 67 Korrelationsmatris fråga 13 d, e, f. 148 

4.6 Analys 
Analysen av form av förtroende inleds med att analysera formerna generellt 
och situationsspecifikt förtroende var för sig och tillsammans. Detta följs av 
en analys där de olika grundläggande förutsättningarna en individ har och 
vilket kan avgöra förtroendet integreras i analysen. I analysen som fokuserar 
grunden till förtroendet och objektet som är föremål för förtroendet är den 
övergripande uppdelningen: 1) ”Formalisering, standardisering, 
kollektivisering – den individuella revisorn”, 2) ”Förväntningar på 
revisorn/erna” samt 3) ”Organisering på olika nivåer”. Test av skillnader 
mellan olika variabler sker med Wilcoxon Signed–ranks Tests (Wilcox) och 
där olika kategoriseringar (exv. Hi vs Lo) utgör analysens grund sker test av 
skillnaden med Mann–Whitney U–test (Mann–Whitney).  

 

4.6.1 Form av förtroende 
 

Det var två frågor som var direkt inriktade mot det generella förtroendet för 
revisionen och revisorerna. I båda delfrågorna under fråga 5 inordnades 
revisorerna som en del av marknaden med syfte att få klarhet i huruvida de har 
en generell betydelse för förtroendet för aktiemarknaden som helhet. I fråga 4 
fokuseras på att ställa revisorerna i relation till andra centrala aktörsgrupper i 
samhället men även att kunna analysera hur kopplad betydelsen av aktören är 
till den institutionen denne kan anses representera. Svaren på dessa frågor 
visar att det generella förtroendet för revisorerna kan betraktas som högt. När 
det gäller frågan om huruvida revisorerna anses som centrala för att 
aktiemarknadens pålitlighet och funktionalitet (fråga 5a) så är det exempelvis 
194 respondenter som instämmer fullt ut och räknat svarsalternativ 4 och 5 går 
det att konstatera att klart över 50 % upplever detta i hög grad. Detta 
understöds av svaren på frågan om huruvida det är avgörande för investerarens 
förtroende för aktieplaceringar i förhållande till andra placeringsformer där 
49,4 % svarar inom svarsalternativ 4 eller 5 jämfört med endast 19,6 % som 
svarar inom svarsalternativ 1 och 2 (fråga 5b). Den starka positiva 

                                                        
148 Spearman’s rho, ** Korrelationen är signifikant på 0.01 nivån (2-tailed). 
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korrelationen mellan dessa svar är övertygande för att bekräfta ett högt 
generellt förtroende vilket även styrks av korrelationen till svaren i delfrågan 
med fokus på förtroendet för revisorer under fråga 4 (se Tabell 68).  

 

5a 5b 4j 

5a 1 ,604** ,382** 

5b ,604** 1 ,405** 

4j ,382** ,405** 1 

Tabell 68 Korrelationsmatris fråga 5a, 5b, 4j. 149 

 

Svaren på fråga 4j bekräftar att det finns ett högt generellt förtroende för 
revisorer. Där framgår exempelvis att 44,3 % av svaren tillhör 
svarsalternativen 4 och 5 mot 17,7 % inom svarsalternativen 1 och 2. Vid en 
jämförelse med de andra aktörsgrupperna bekräftas detta till viss del. 
Förtroendet för revisorer är klart högre än förtroendet för politiker (Wilcox: z 
= -16,77; p < 0,01) 

och banktjänstemän (Wilcox: z = -13,00; p < 0,01), vilka 
är grupper som har lågt generellt förtroende bland investerarna. Däremot 
kommer förtroendet för revisorerna inte riktigt upp till samma höga nivå som 
förtroendet för poliser (Wilcox: z = -4,05; p < 0,01) och framförallt inte till 
nivån av förtroendet för läkare (Wilcox: z = -11,64; p < 0,01) som i 
förtroendestudier traditionellt sett alltid brukar ha högt förtroende hos 
allmänheten. Skapar man en ny variabel där de aktörsgrupper som är mest 
centralt knutna till samhällsfunktionen, dvs. politiker, polis samt läkare, slås 
samman,150 och jämför detta med revisorer framgår det dock att revisorerna 
inte når upp till det förtroende som finns för gruppen centrala samhällsaktörer 
(Wilcox: z = -8,04; p < 0,01). Det går att konstatera att förtroendet i 
förhållande till andra aktörsgrupper ligger på en relativt hög nivå men inte i 
paritet med de grupper som har högst förtroende. Extra intressant är dock att 
förtroendet för banktjänstemän som är den grupp som är närmast knuten till 
det sammanhang investerare och revisorer verkar inom har ett mycket lägre 
förtroende hos investerarna än revisorer vilket skulle styrka revisorernas 
betydelse kopplat till detta sammanhang. 

                                                        
149 Spearman’s rho, ** Korrelationen är signifikant på 0.01 nivån (2-tailed). 
150 Varje transformering av flera variabler för att skapa en samlingsvaribel sker i två steg. Först en 

summering av svaren på de ingående variablerna och sedan en återföring av denna summering till 
den ursprungliga femgradiga skalan. Summerar man exempelvis 3 variabler med en femgradig skala 
skapas ett spann på 1-15. För att kunna jämföra detta värde med en variabel med den ursprungliga 
femgradiga skalan (spannet 1-5) måste alltså värdena 1-15 återföras på en femgradig skala vilket 
innebär att exempelvis 1-3 återförs till att representera 1, 4-6 återförs till att representera 2 etc. 
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Analyseras betydelsen av aktören i förhållande till den institution de 
representerar går det att konstatera att förtroendet för revisorer är betydligt 
högre än förtroendet för aktiemarknaden (Wilcox: z = -11,63; p < 0,01). 
Skillnaden är endast större mellan politiker och regeringen/riksdag där 
förhållandet är omvänt, det vill säga förtroendet för institutionen är högre än 
för aktörsgruppen (Wilcox: z = -20,46; p < 0,01). Vid en korrelationsanalys av 
relationen mellan institution och aktör framgår dock att korrelationen mellan 
revisor och aktiemarknaden i och för sig är signifikant positivt men att styrkan 
är lägre än någon av de andra relationerna mellan institution och aktör (se 
Tabell 69). Detta kan i och för sig stödja antagandet om att revisorn 
representerar aktiemarknadens förtroende men det visar att denna roll inte på 
långt när är lika övertygande som exempelvis korrelationen mellan läkare och 
sjukvården. 

 

Institution – aktörsgrupp Spearman’s Rho Wilcox 

Regering/riksdag – Politiker 0,621** 

z = -20,46; p < 0,01 
negative rank: n = 15 , 

mean rank = 228 
positive rank: n = 526, 

mean rank = 272  

Domstolar – Polis 0,525** 

z = -6,25; p < 0,01 
negative rank: n = 131, 

mean rank = 187 
positive rank: n = 254, 

mean rank = 196 

Sjukvården – Läkare 0,728** 

z = -4,00; p < 0,01 
negative rank: n = 142, 

mean rank = 116 
positive rank: n = 85, 

mean rank =  110 

Kreditmarknaden–
Banktjänstemän 

0,443** 

z = -7,94; p < 0,01 
negative rank: n = 297, 

mean rank = 226 
positive rank: n = 139, 

mean rank = 202  

Aktiemarknaden – Revisorer 0,335** 

z = -11,63; p < 0,01 
negative rank: n = 382, 

mean rank = 252 
positive rank: n = 113, 

mean rank = 235  

Tabell 69 Korrelation och skillnad institution och aktör. 151 

 

                                                        
151 ** Korrelationen är signifikant på 0.01 nivån (2–tailed). 
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Sammantaget går det att konstatera att det finns ett relativt högt generellt 
förtroende för revisorerna och att revisorerna är betydelsefulla på det sätt att 
de har betydelse för att ingjuta förtroende för aktiemarknaden. På en generell 
nivå kommer revisorerna att vara viktiga för beslutet att investera i aktier. 

 

När det gällde revisorerna och revisionens betydelse för att ingjuta 
situationsspecifikt förtroendet var det som framgått fyra delfrågor som var 
inriktade mot att kartlägga detta. Som framgick av resultaten var det väldigt få 
respondenter som tog direkt hänsyn till revisionen och revisorerna vid 
investeringsbeslutet. Inom tidigare revisionsforskning har exempelvis arvodet 
varit ett mått på revisionskvalitet vilket skulle ha betydelse för investerarnas 
uppfattning om företaget. Här visar resultatet att detta inte överhuvudtaget ter 
sig ha någon övervägande betydelse då hela 87,3 % av svaren hänförs till 
svarsalternativ 1 eller 2 (fråga 8c). På samma sätt framhålls ofta att 
revisionsbyrån skulle vara avgörande för investerarna där de stora 
revisionsbyråerna antas bidra med bättre revisionskvalitet och att detta skulle 
påverka investerarna. Men även här visar resultaten att det inte finns några 
belägg för detta. 82,3 % hänförs till svarsalternativ 1 eller 2 (fråga 8b). Här 
framgår även i linje med hur betydelsen av revisorer framförs i den historiska 
analysen att det handlar mer om kollektivet än individen. Detta styrks av att 
investerarna inte i särskilt stor grad tar hänsyn till vem som är påskrivande 
revisor. 84,2 % hänförs till svarsalternativ 1 eller 2 (fråga 8a). När det 
slutligen kommer till den i princip enda fysiska produkt som revisorerna 
levererar, revisionsrapporten, så finns det även här litet stöd för att detta skulle 
ha betydelse då endast 57,6 % inräknas i svarsalternativ 1 eller 2 (fråga 8d). 
Det framgår följaktligen mycket tydligt att revisionen/revisorerna inte har 
någon betydelse i bemärkelsen att ingjuta situationsspecifikt förtroende.  

 

Enligt de tidigare korrelationsanalyserna (se Tabell 20 och Tabell 68) och ett 
test av den interna konsistensen framgår att det finns grund för att 
transformera frågorna som representerar respektive form av förtroende. Detta 
ger en möjlighet att jämföra de olika formerna av förtroende och utgör en 
grund för den fortsatta analysen. I Tabell 70 nedan presenteras resultaten av de 
aggregerade variablerna för generellt förtroende respektive situationsspecifikt 
förtroende. Jämförelsen mellan de olika formerna visar vad man utifrån den 
ovanstående analysen kan anta, nämligen att det är en signifikant skillnad 
mellan betydelsen som tillräknas respektive form av förtroende. Figur 9 
visualiserar skillnaden och visar den övervägande delen höga värden när det 
gäller generellt förtroende och den övervägande delen låga värden för 
situationsspecifikt förtroende. 
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 Generellt förtroende Situationsspecifikt förtroende 

Fråga 4j 5a 5b 8a 8b 8c 8d 

Intern 
konsistens 

Cronbach’s alpha .734 Cronbach’s alpha .812 

Aggregerat 
mått 

n = 836, median 4, 
typvärde 4, variationsbredd 

4, interkvartil 
variationsbredd 1, min 1, 

max 5 

n = 836, median 2, typvärde 2, 
variationsbredd 4, interkvartil 

variationsbredd 2, min 1, max 5 

Wilcox Z = -22,93; p < 0,01 

Tabell 70 Jämförelse mellan Generellt och Situationsspecifikt förtroende. 

 

 

Figur 9 Svarsfördelning aggregerade mått – Generellt och Situationsspecifikt 
förtroende. 

 

I teoriramen beskrevs hur de olika formerna av förtroende kan ha ett samband 
med de olika förutsättningar en individ har. Enligt Verstegen Ryan och 

0

50

100

150

200

250

300

350

400

450

1 2 3 4 5

Gen förtr rev

Spec förtr rev



 231 

 

Buchholtz (2001) är det framförallt det generella förtroendet för andra 
människor samt det generella förtroendet för aktiemarknadens funktionalitet 
och effektivitet som är ingången i investeringsprocessen. Jag introducerade 
även individens allmänna riskbenägenhet och individens identifiering och 
anknytning till objektet som förutsättningar som kan ligga till grund för hur 
individen kommer att se på investeringar och revisionen/revisorerna. Dessa 
förutsättningar innefattades av frågorna 1–3 samt 6–7. Vid en analys av 
sambandet mellan de olika formerna av förtroende och dessa förutsättningar 
framgår att det är mycket svaga värden på korrelationen men riktningen och 
signifikansen kan säga en del om hur man kan se på sambandet. Detta 
analyseras närmare nedan.  

 

När det gäller det generella förtroendet för andra människor fanns ett 
antagande i Verstegen Ryan och Buchholtz’ (2001) resonemang att detta 
kommer att avgöra hur individen också ser på hur andra människor kommer 
att utföra sina plikter och deras allmänna omsorg om andras välbefinnande. 
Jag framhöll två konsekvenser av sambandet mellan det generella förtroendet 
för andra människor och förtroendet för revisorn/revisionen. 1) Är det så att 
den individ som har ett högt generellt förtroende för andra människor och för 
sin omgivning inte har samma behov av kontroll och övervakning som en 
individ med lågt generellt förtroende innebär detta att revisionen om den 
tolkas som just kontroll och övervakning är överflödig: 2) Ses revisionen som 
en mer allmän del av det system som den är en del av kan ett högt generellt 
förtroende ändå ha betydelse då det kommer att avgöra uppfattningen om 
revisorn utifrån antagandet om att en individ med högt generellt förtroende 
kommer att ha tillförsikt om att alla människor i dess omgivning har goda 
intentioner. Detta handlar i grunden om huruvida antagandet om att de 
människor som inte har förtroende för andra människor i allmänhet kommer 
att lägga större betydelse i revisionen (kontroll som ett sätt att överbrygga 
misstro). Som framgår av Tabell 71 så finns det en signifikant positiv 
korrelation mellan generellt förtroende för revisorerna/revisionen och både det 
generella förtroendet för andra människor i allmänhet (fråga 1) såväl som 
individens generella riskvillighet (fråga 2) men båda dessa korrelationer är 
mycket svaga. Resultatet visar dock inget stöd för någon form av korrelation 
mellan det situationsspecifika förtroendet och någon av dessa två variabler.  
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Generellt 

förtroende 

Situations– 
specifikt  

förtroende 
1 2 3a 3b 6 7 

Generellt 
förtroende 

1 ,118** ,201** ,162** ,158** -,101** ,146** ,114** 

Situations- 
specifikt 
förtroende 

,118** 1 -,056 -,037 ,155** ,010 ,114** ,187** 

Tabell 71 Korrelationsmatris – Generellt förtroende, Situationsspecifikt 
förtroende, frågorna 1–3, 6–7. 152 

 

Detta tillsammans med de medianvärden respektive form av förtroende 
uppvisar, ger ett visst stöd för att revisionen inte kan ses som en kontroll av 
den specifika relationen mellan ägare och företagsledare utan snarare har 
betydelse av att vara en generell men naturligtvis viktig del av systemet. Med 
utgångspunkt i tidigare studiers (Hamsher et al., 1968; Katz & Rotter, 1969; 
Rotter, 1967, 1971, 1980) uppdelning i personer med högt allmänt förtroende 
för andra människor (Hi–trusters: svarat 6–10 på fråga 1) och personer med 
lågt förtroende (Lo–trusters: svarat 1–5 på fråga 1) ges stöd för tolkningen 
ovan. Gruppen Hi–trusters har ett signifikant högre generellt förtroende än 
Lo–trusters (se Tabell 72) men när det gäller det specifika förtroendet framgår 
ingen signifikant skillnad (se Tabell 73).  

 

 
Uppdelning 

Hi–/Lo–trusters  
n  Mann- Whitney test  

Generellt 

förtroende 

Lo–trust (1–5) 342 Mean rank = 368 
Z = -5,371 p < 0,001 

Hi–trust (6–10) 493 Mean rank = 453 

Tabell 72 Skillnad Generellt förtroende mellan Hi/Lo trust, fråga 1. 

 

 
Uppdelning 

Hi–/Lo–trusters  
n  Mann- Whitney test  

Situations– 

specifikt förtroende 

Lo–trust (1–5) 338 Mean rank = 429 
Z = -1,658 p =0,097 

Hi–trust (6–10) 489 Mean rank = 403 

Tabell 73 Skillnad Situationsspecifikt förtroende mellan Hi/Lo trust, fråga 1. 

 

                                                        
152 Spearman’s rho, ** Korrelationen är signifikant på 0.01 nivån (2-tailed 
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Med uppdelning av respondenterna på samma sätt i fråga 2 ges också en bättre 
inblick i sambandet. Gruppen har individer som tillhör gruppen mer riskvilliga 
(Hi–risk) högre generellt förtroende för revisorerna än gruppen som 
representerar de som är mindre riskvilliga (Lo–risk) (se Tabell 74). När det 
gäller det situationsspecifika förtroendet går det inte heller här att fastställa 
någon signifikant skillnad (se Tabell 75). Ett antagande om att de som inte är 
villiga att ta risker själva, kommer att kontrollera vilka förutsättningar som 
råder när det gäller exempelvis vem som är revisor, vilken revisionsbyrå 
denna tillhör, vad det står i revisionsrapporten, håller alltså inte utifrån vad 
detta resultat visar. Att se revisionen som ett allmänt substitut för risk får alltså 
inte stöd i denna analys.  

 

 
Uppdelning 

Hi–/Lo–risk  
n  Mann- Whitney test  

Generellt 

förtroende 

Lo–risk (1–5) 395 Mean rank = 386 
Z = -3,837 p < 0,001 

Hi–risk (6–10) 440 Mean rank = 446 

Tabell 74 Skillnad Generellt förtroende mellan Hi/Lo risk, fråga 2. 

 

 
Uppdelning 

Hi–/Lo–risk  
n  Mann- Whitney test  

Situations– 

specifikt förtroende 

Lo–risk (1–5) 391 Mean rank = 417 
Z = -0,392 p =0,695 

Hi–risk (6–10) 436 Mean rank = 411 

Tabell 75 Skillnad Situationsspecifikt förtroende mellan Hi/Lo risk, fråga 2. 

 
Frågorna 3a och 3b innefattade frågorna om investerarens upplevelse av 
trygghet och risk för aktiemarknaden som helhet. Dessa frågor kan ses som 
motfrågor till varandra vilket bekräftas av den signifikant negativa 
korrelationen mellan dem (r = -0,163**)153. Dessa behandlas dock var för sig 
på grund av ett lågt värde på Cronbach’s alpha, 0,240 (testen genomfördes 
genom att frågan 3b reverserades). Även dessa svar delas upp i Hi och Lo och 
här är en förutsättning att svarsalternativ 3 upplevs som varken eller. 
Observera svarsalternativ 3 utgår i denna analys. Som framgår av tabellerna 
nedan (Tabell 76, Tabell 77, Tabell 78, Tabell 79) så finns det en signifikant 
skillnad då det gäller kategorierna och förståelsen av aktiemarknaden för både 
generellt och situationsspecifikt förtroende men inte då det gäller upplevelsen 
av risk vid aktieinvesteringar. De som upplever att aktiemarknaden är 

                                                        
153 Spearman’s rho, ** Korrelationen är signifikant på 0.01 nivån (2-tailed). 
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komplex och svår att förstå kommer att lägga mer tid på att försäkra sig om 
vad revisioner ger och har en vilja att förvissa sig om vilken revisor eller 
revisionsbyrå som utför revisionen, vilket inte gäller för de som upplever 
större risk. Det visar att den höga nivån och betydelsen av det generella 
förtroendet är allmän och inte kopplat till den egna upplevelsen av risk men 
inte på samma sätt då det gäller osäkerhet. Vid osäkerhet blir revisionen mer 
betydelsefull och då på olika sätt. 

 

 

Uppdelning 

Hi–/Lo–förståelse  

av aktiemarknaden 

n  Mann- Whitney test  

Generellt förtroende 
Lo (1–2) 548 Mean rank = 303 

Z = -2,323 p = 0,020 
Hi (4–5) 70 Mean rank = 352 

Tabell 76 Skillnad Generellt förtroende mellan Hi/Lo förståelse av 
aktiemarknaden, fråga 3a. 

 

 

 

Uppdelning 

Hi–/Lo–förståelse  

av aktiemarknaden 

n  Mann– Whitney test  

Situations– 

specifikt förtroende 

Lo (1–2) 541 Mean rank = 300 
Z = -2,325 p =0,020 

Hi (4–5) 69 Mean rank = 348 

Tabell 77 Skillnad Situationsspecifikt förtroende mellan Hi/Lo förståelse av 
aktiemarknaden, fråga 3a. 

 

 

Uppdelning 

Hi–/Lo–risk  

vid investering i 

aktier 

n  Mann- Whitney test  

Generellt 

förtroende 

Lo (1–2) 94 Mean rank = 94 
Z = -1,267 p = 0,205 

Hi (4–5) 442 Mean rank = 442 

Tabell 78 Skillnad Generellt förtroende mellan Hi/Lo risk vid investeringar i 
aktier, fråga 3b. 
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Uppdelning 

Hi–/Lo– risk  

vid investering i 

aktier 

n  Mann- Whitney test  

Situations– 

specifikt 

förtroende 

Lo (1–2) 92 Mean rank = 92 

Z = -1,046 p =0,296 
Hi (4–5) 437 Mean rank = 437 

Tabell 79 Skillnad Situationsspecifikt förtroende mellan Hi/Lo risk vid 
investeringar i aktier, fråga 3b. 

Enligt teorin var individens personliga anknytning till objektet en faktor som i 
stor grad kan avgöra vilken betydelse en aspekt får i att ingjuta förtroende 
vilket var syftet med frågorna 6 och 7 att klarlägga. Enligt Tabell 71 kan man 
se att det finns en signifikant men mycket svag positiv korrelation mellan båda 
formerna av förtroende och svaren på dessa frågor. För att gå vidare i analysen 
utifrån detta går det även att gruppera dessa svar i Hi och Lo. Detta sker då 
ifrån uppdelningen att man känner någon relativt väl (4–5) kontra i relativt 
liten grad (1–2) i fråga 6 samt hög erfarenhet (4–5) kontra låg eller inte alls 
(1–2) i fråga 7. Denna analys går även ett steg längre genom att göra en 
ytterligare indelning utifrån att särskilja svarsalternativ 1 från övriga. Detta 
bygger på att det går att tolka svaren som att allt över 1 representerar minst 
någon form av personlig relation/egen erfarenhet.154 Ser man på 
svarsfördelningen blir detta också möjligt och rimligt. I analysen av fråga 6 
framgår att det finns en klar skillnad mellan grupperna där personer som har 
en hög grad av personlig relation till någon revisor också har högre generellt 
förtroende för revisorer/revisionen såväl som att revisorernas/revisionens 
betydelse av att ingjuta situationsspecifikt förtroende är högre för denna grupp 
(se Tabell 80, Tabell 81). Både när det gäller generellt förtroende och 
situationsspecifikt förtroende blir dessutom denna skillnad förstärkt om man 
tittar på de individer som inte har någon som helst personlig relation och de 
som uppger att det finns åtminstone någon form av personlig relation (se 
tabellerna 82, 83). Följaktligen ges ett odelat stöd för utgångspunkterna i 
teorin här.  

 

 

 

 

 

                                                        
154 Observera att det när det gäller dessa båda frågor inte är rimligt att anse att svarsalternativ 3 

representerar ”varken eller”. 



236  

 

 

Uppdelning 

Hi–/Lo– personlig  

relation till revisor 

n  Mann- Whitney test  

Generellt förtroende 
Lo (1–2) 379 Mean rank = 343 

Z = -3,030 p = 0,002 
Hi (4–5) 351 Mean rank = 390 

Tabell 80 Skillnad Generellt förtroende mellan Hi/Lo personlig relation till 
revisor, fråga 6. 

 

 

Uppdelning 

Hi–/Lo– personlig  

relation till revisor 

n  Mann- Whitney test  

Situations– 

specifikt förtroende 

Lo (1–2) 378 Mean rank = 345 
Z = -2,979 p =0,003 

Hi (4–5) 355 Mean rank = 391 

Tabell 81 Skillnad Situationsspecifikt förtroende mellan Hi/Lo personlig 
relation till revisor, fråga 6. 

 

 
Uppdelning 

=Inte alls/>inte alls 
n  Mann- Whitney test  

Generellt förtroende 
= inte alls(1) 271 Mean rank = 368 

Z = -4,114 p = 0,000 
>inte alls (2–5) 563 Mean rank = 441 

Tabell 82 Skillnad Generellt förtroende mellan Inte alls/>inte alls, fråga 6. 

 

 
Uppdelning 

=Inte alls/>inte alls 
n  Mann- Whitney test  

Situations– 

specifikt förtroende 

= inte alls(1) 271 Mean rank = 384 
Z = -2,867 p = 0,004 

>inte alls (2–5) 564 Mean rank = 434 

Tabell 83 Skillnad Situationsspecifikt förtroende mellan Inte alls/>inte alls, 
fråga 6. 

 

Analysen av fråga 7 bekräftar sambandet (obs att det även här är en mycket 
svag korrelation, Tabell 71) om man lyfter in de få individer med egen 
erfarenhet av revision och i vilken grad dessa har förtroende för revisionen 
både generellt och när det gäller situationsspecifikt förtroende (observera det 
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fåtal individer i gruppen Hi i analysen mellan Hi/Lo) (se tabellerna 84, 85, 86, 
87 nedan).  

 

 

Uppdelning 

Hi–/Lo– 

egen erfarenhet 

n  Mann- Whitney test  

Generellt förtroende 
Lo (1–2) 737 Mean rank = 390 

Z = -2,759 p = 0,006 
Hi (4–5) 55 Mean rank = 478 

Tabell 84 Skillnad Generellt förtroende mellan Hi/Lo egen erfarenhet, fråga 
7. 

 

 

Uppdelning 

Hi–/Lo– 

egen erfarenhet 

n  Mann- Whitney test  

Situations– 

specifikt förtroende 

Lo (1–2) 737 Mean rank = 390 
Z = -3,011 p = 0,003 

Hi (4–5) 55 Mean rank = 485 

Tabell 85 Skillnad Situationsspecifikt förtroende mellan Hi/Lo egen 
erfarenhet, fråga 7. 

 

 
Uppdelning 

=Inte alls/>inte alls 
n  Mann- Whitney test  

Generellt förtroende 
= inte alls(1) 649 Mean rank = 403 

Z = -3,477 p = 0,001 
>inte alls (2–5) 186 Mean rank = 472 

Tabell 86 Skillnad Generellt förtroende mellan Inte alls/>inte alls, fråga 7. 

 

 
Uppdelning 

=Inte alls/>inte alls 
n  Mann- Whitney test  

Situations– 

specifikt förtroende 

= inte alls(1) 651 Mean rank = 394 
Z = -5,649 p = 0,000 

>inte alls (2–5) 185 Mean rank = 506 

Tabell 87 Skillnad Situationsspecifikt förtroende mellan Inte alls/>inte alls, 
fråga 7. 

Även om korrelationen är mycket svag så finns det utrymme för att tolka 
analysen som att den personliga relationen till revisionen/revisorerna och 
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identifiering med densamma har betydelse för förtroendet på individnivå. Det 
går ju dock inte att säga att detta är faktorer som påverkar aktiemarknaden i 
stort med tanke det fåtal investerare som trots allt kan inräknas till dem som 
har en stark koppling till revisionen utifrån dessa aspekter. 

4.6.2 Grunden till förtroendet och objektet som är föremål för 
förtroendet 

 

Att studera på vilka grunder förtroende bygger på utifrån ett systemperspektiv 
var som framgår i det teoretiska ramverket relevant för att förklara betydelsen 
av revisionen och dess funktion inom systemet. Det handlar då om hur 
systemets organisering ingjuter förtroende, hur förtroende förmedlas via hur 
systemet är reglerat samt de aktörer som är knutna till systemets organisering 
och dess funktion. Detta rör sig inte enbart om att organiseringen har en 
disciplinerande funktion som ger omgivningen en trygghet, utan även att det 
bidrar till en tydlighet i relationer och klargör vilka grundläggande 
förutsättningar som definierar systemet och hur man agerar inom systemet. 
Denna del av analysen följer strukturen i avsnitt 4.5.3 och har således följande 
övergripande uppdelning: ”Formalisering, standardisering, kollektivisering – 
den individuella revisorn”, ”Förväntningar på revisorn/erna” samt 
”Organisering på olika nivåer”. 

Formalisering, standardisering, kollektivisering – den individuella revisorn  

En aspekt som får betydelse för att avgöra huruvida revisorn ses som 
företrädare för systemet är i vilken grad mottagaren ser formalisering, 
standardisering och kollektivisering som mer betydelsefullt än individen 
(Barber, 1983; Currall & Epstein, 2003; Zucker, 1986). Detta var syftet att 
kartlägga i fråga 9 vilket också skall ses som en inledning till frågorna om 
förväntningar. Som framgick av resultaten (se Tabell 23 och Tabell 26) fanns 
det klar positiv korrelation mellan frågorna som var inriktade på betydelsen av 
formalisering (9a, 9c) samt de frågor som var inriktade på betydelsen av 
revisorns individuella bedömningar (9b, 9d). Genom test av den interna 
konsistensen är det rimligt att transformera dessa till en variabel som 
representerar dessa olika grunder till förtroende. Av Tabell 88 framgår att det 
finns en signifikant skillnad mellan dessa aggregerade mått. Genom detta och 
såsom det framgår i frekvenstabellerna går det att fastslå att formalisering, 
standardisering och kollektiv är en mer central grund för investerarens 
förtroende än den individuella revisorn.  
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Formalisering, 

standardisering och 
kollektivisering 

Individens professionalism 

Fråga 9a 9c 9b 9d 

Intern 
konsistens 

Cronbach’s alpha .611 Cronbach’s alpha .764 

Aggregerat 
mått 

n = 829, median 4, typvärde 4, 
variationsbredd 4, interkvartil 

variationsbredd 2, min 1, max 5 

n = 828, median 3, typvärde 3, 
variationsbredd 4, interkvartil 

variationsbredd 2, min 1, max 5 

Wilcox z = -18,27; p < 0,01 

Tabell 88 Formalisering, standardisering och kollektivisering kontra 
individens professionalism.  

 

Förväntningar på revisorn/erna  

Som framgick i teoriramen kan förtroendet för den professionella aktören 
förklaras i de förväntningar som finns och framförallt framfördes två 
kategorier som inringar förväntningar på professioner och professionalism 
vilka låg till grund för fråga 10 med underfrågor. Det var förväntningar om 
moral och etik samt förväntningar på kompetens och skicklighet och dessutom 
fokuseras höga förväntningar kontra kritiska inställningar i denna grupp av 
frågor. 

 

Det var tre frågor med inriktning mot förväntningar om moral och etik som 
var inriktade på högt ställda förväntningar (10a, 10b, 10e) där resultatet visade 
att det fanns övervägande högt ställda förväntningar. Det fanns dock enbart en 
starkt signifikant korrelation mellan frågorna 10a och 10b och alltså mellan 
dessa och fråga 10e (se Tabell 30). Som framgår av Tabell 89 bekräftas 
resultaten av korrelationen och det orimliga i att transformera alla tre frågor 
till en variabel genom testen av Cronbach’s alpha (0,367). Eftersom 
korrelationen är mycket starkt mellan frågorna a och b och Cronbach’s alpha 
mellan dessa har ett värde på 0,782 ges dock möjlighet att aggregera dessa två 
som ett jämförelsemått för höga förväntningar om moral och etik. Mellan 
frågorna 10c, 10d och 10f fanns det i och för sig en signifikant positiv 
korrelation mellan alla tre frågor men även här var det en av frågorna (10f) 
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som inte uppvisade samma starka korrelation till de övriga (se Tabell 34). Vid 
en test av Cronbach’s alpha bekräftas det rimliga i att även här endast räkna in 
två av frågorna (10c, 10d) för att få ett aggregerat mått. Som framgår av 
Tabell 89 bekräftas att investerarna i högre grad har höga förväntningar om 
moral och etik än kritisk inställning. Ser man närmare på innehållet i dessa 
frågor framgår en generell förväntan på att revisorn är pålitlig och kommer att 
göra sitt bästa och dessutom inte alls är någon som i första hand tänker på sig 
själv. Detta visar att det går att identifiera förväntningar som ger grund för 
förtroende för professioner enligt litteraturen. 

 

 Höga förväntningar Kritisk inställning 

Fråga 10a 10b 10e 10c 10d 10f 

Intern 
konsistens 

Cronbach’s alpha .367 Cronbach’s alpha .514 

Cronbach’s alpha 
.782 

 
Cronbach’s alpha 

.727 
 

Aggregerat 
mått 

n = 841, median 4, typvärde 4, 
variationsbredd 4, interkvartil 

variationsbredd 1, min 1, max 5 

n = 843, median 3, typvärde 3, 
variationsbredd 4, interkvartil 

variationsbredd 2, min 1, max 5 

Wilcox Z = -6,28; p < 0,01 

Tabell 89 Förväntningar på moral och etik – Höga förväntningar kontra 
Kritisk inställning. 

 

På samma sätt var det alltså tre frågor med inriktning mot höga förväntningar 
på kompetens och skicklighet där korrelationen mellan dessa var klart positiv 
(se Tabell 38). Vid test av den interna konsistensen framgår att det finns grund 
för att aggregera alla dessa tre till att representera ett samlat mått på höga 
förväntningar på kompetens och skicklighet (se Tabell 90). När det gäller 
frågorna som inriktas mot kritisk inställning mot revisorernas kompetens och 
skicklighet går det att konstatera en positiv korrelation mellan alla frågorna 
men korrelationen till fråga 10k avviker påtagligt i styrka jämfört med de 
andra (se Tabell 43). Detta är frågan om erfarenhet som utmärker sig där det 
som ovan i resultaten visade att investerarna i mycket hög grad ansåg att det 
endast var erfarna revisorer som klarar av att genomföra en fullgod revision i 
stora komplexa företag. Vid en test av den interna konsistensen framgår det 
rimliga i att inte räkna in denna fråga i det samlade måttet. När man jämför 
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högt ställda förväntningar kontra kritisk inställning när det gäller kompetens 
och skicklighet så framgår att det de facto finns en högre grad av kritisk 
inställning än höga förväntningar. Analyserar man frågornas innehåll närmare 
ter det sig som att utbildningssystemet är det centrala för att skapa höga 
förväntningar men att förväntningar om hög kompetens inte är något som kan 
odelat föras över på kollektiv nivå. Det uttrycks exempelvis en klar 
uppfattning om att det finns individer som inte har tillräcklig kompetens och 
skicklighet och att det upplevs finnas en stor variation utav kompetens inom 
revisorskåren. Här framgår alltså att förväntningarna på den expertkunskap 
som revisorerna kan bidra med till investerarna och därmed en grund för 
professionens förtroende, inte fullt ut kan föras över på kollektivet utan att det 
i grunden finns en uppfattning om att kåren är varierad när det gäller detta.  

 

 Höga förväntningar Kritisk inställning 

Fråga 10g 10i 10j 10h 10k 10l 10m 

Intern 
konsistens 

Cronbach’s alpha .699 

Cronbach’s alpha .555 

↓  ↓ ↓ 

Cronbach’s alpha .674 

Aggregerat 
mått 

n = 825, median 3, 
typvärde 3, 

variationsbredd 4, 
interkvartil 

variationsbredd 1, min 1, 
max 5 

n = 827, median 4, typvärde 4, 
variationsbredd 4, interkvartil 

variationsbredd 1, min 1, max 5 

Wilcox Z = -5,41; p < 0,01 

Tabell 90 Förväntningar på kompetens och skicklighet – Höga förväntningar 
kontra Kritisk inställning. 

 
Vid en analys av båda kategorierna av förväntningar så framgår att 
korrelationen mellan frågorna inriktat mot höga förväntningar är signifikant 
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positiv undantaget fråga 10e (se Tabell 91). På samma sätt finns en signifikant 
positiv korrelation mellan frågorna som är inriktade mot kritisk inställning där 
undantaget är fråga 10k (se Tabell 92). Vid en jämförelse framgår att 
skillnaden är relativt liten men signifikant. Det blir alltså med tanke på 
medianvärdena då också en viss bekräftelse på att det generellt kan anses vara 
en låg nivå av kritisk inställning medan det finns höga förväntningar (se 
Tabell 93). 

 

 
10a 10b 10e 10g 10i 10j 

10a 1 ,621** -,001 ,378** ,391** ,374** 

10b ,621** 1 -,017 ,433** ,353** ,384** 

10e -,001 -,017 1 ,010 ,017 ,006 

10g ,378** ,433** ,010 1 ,376** ,452** 

10i ,391** ,353** ,017 ,376** 1 ,507** 

10j ,374** ,384** ,006 ,452** ,507** 1 

Tabell 91 Korrelationsmatris fråga 10a, 10b, 10e, 10g, 10i, 10j. 155 

 

 
10c 10d 10f 10h 10k 10l 10m 

10c 1 ,559** ,134** ,259** -,044 ,310** ,201** 

10d ,559** 1 ,121** ,301** -,032 ,386** ,280** 

10f ,134** ,121** 1 ,047 ,008 ,093** ,016 

10h ,259** ,301** ,047 1 ,045 ,409** ,340** 

10k -,044 -,032 ,008 ,045 1 ,103** ,131** 

10l ,310** ,386** ,093** ,409** ,103** 1 ,383** 

10m ,201** ,280** ,016 ,340** ,131** ,383** 1 

Tabell 92 Korrelationsmatris fråga 10c, 10d, 10f, 10h, 10k, 10l, 10m. 156 

 
 
 
 
 
 
 
 

                                                        
155 Spearman’s rho, ** Korrelationen är signifikant på 0.01 nivån (2-tailed) 
156 Spearman’s rho, ** Korrelationen är signifikant på 0.01 nivån (2-tailed) 
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 Höga förväntningar Kritisk inställning 

Fråga 
10
a 

10
b 

10
e 

10
g 

10
i 

10
j 

10
c 

10
d 

10
f 

10
h 

10
k 

10
l 

10
m 

 ↓ ↓  ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓  ↓ ↓ 

Intern 
konsistens 

Cronbach’s alpha .795 Cronbach’s alpha .677 

Aggregerat 
mått 

n = 821, median 4, typvärde 4, 
variationsbredd 4, interkvartil 

variationsbredd 1, min 1, max 5 

n = 825, median 3, typvärde 3, 
variationsbredd 4, interkvartil 

variationsbredd 1, min 1, max 5 

Wilcox Z = -3,27; p < 0,01 

Tabell 93 Förväntningar totalt– Höga förväntningar kontra Kritisk 
inställning. 

 
Organisering på olika nivåer 
En central del för organiseringen av systemet är hur detta är reglerat vilket kan 
ske på olika nivåer och av olika aktörer (Beale & Dugdale, 1975; Das & Teng, 
2004; Luhmann, 2005; Zucker, 1986). Här var det alltså tre olika nivåer som 
var i fokus, EU/överstatlig nivå, Statlig/nationell nivå samt 
Revisorsprofessionen och självreglering med utgångspunkt i den historiska 
analysen.  

 

Som resultaten visade var det flera frågor som rörde EU/överstatlig nivå där 
antalet svar inom svarsalternativen 4 och 5 var dominerande. Detta återfanns 
både när det gällde kategorin frågor som var inriktade på högt förtroende (11a, 
11b, 11c) såväl som de som var inriktade på kritisk inställning/lågt förtroende 
(11d, 11e, 11f) vilket kan te sig som något uppseendeväckande. Ser man på 
korrelationen mellan de olika frågorna finns en signifikant positiv korrelation 
mellan frågorna inom respektive kategori och ett mycket osäkert samband och 
snarare mer stöd för negativ samband mellan två olika kategorierna (se Tabell 
94). Vid test av den interna konsistensen så framgår att det finns stöd för att 
slå samman alla tre frågor som inriktas mot högt förtroende till ett aggregerat 
mått medan det när det gäller frågorna som är inriktade mot kritisk 
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inställning/lågt förtroende uppvisar svaga värden. Enligt korrelationsanalysen 
fanns det ingen anledning att se någon av frågorna som anmärkande svagt 
kopplad till de andra men genom att testa olika alternativ kunde ett något 
högre Cronbach’s alpha värde uppnås vid uteslutande av fråga 11f. Wilcoxon 
testen visar att det finns en signifikant skillnad mellan de olika kategorierna 
men detta måste alltså beaktas med svag intern konsistens mellan frågorna 
inriktade mot kritisk inställning/lågt förtroende (se Tabell 95). Om man 
analyserar de enskilda svaren framgår att det finns ett starkt förtroende för 
sättet att reglera revisionen på EU–nivå rent allmänt men samtidigt måste man 
beakta att uppfattningen av känslan av trygghet och risk ger mindre möjlighet 
att se någon övertygande generell bild då kring detta på samma sätt som 
förtroendet. 

 

 
11a 11b 11c 11d 11e 11f 

11a 1 ,561** ,469** -,143** ,097** ,026 

11b ,561** 1 ,541** -,138** ,113** -,033 

11c ,469** ,541** 1 -,144** -,011 ,004 

11d -,143** -,138** -,144** 1 ,380** ,216** 

11e ,097** ,113** -,011 ,380** 1 ,120** 

11f ,026 -,033 ,004 ,216** ,120** 1 

Tabell 94 Korrelationsmatris fråga 11 a, b, c, d, e, f. 157 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                        
157 Spearman’s rho, ** Korrelationen är signifikant på 0.01 nivån (2-tailed). 
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 Högt förtroende 
Kritisk inställning/lågt 

förtroende 

Fråga 11a 11b 11c 11d 11e 11f 

Intern 
konsistens 

Cronbach’s alpha .762 

Cronbach’s alpha .699 

Cronbach’s alpha 
.574 

 

Aggregerat 
mått 

n = 834, median 4, typvärde 4, 
variationsbredd 4, interkvartil 

variationsbredd 1, min 1, max 5 

n = 828, median 3, typvärde 4, 
variationsbredd 4, interkvartil 

variationsbredd 1, min 1, max 5 

Wilcox Z = -3,93; p < 0,01 

Tabell 95 EU/överstatlig nivå – Högt förtroende kontra Kritisk 
inställning/lågt förtroende. 

 

I resultaten för statlig/nationell nivå var skillnaden mellan frågorna inriktade 
mot högt förtroende och kritisk inställning/lågt förtroende betydligt tydligare. 
Korrelationsmatrisen visar att det är ett tydligt mönster med klar positiv 
korrelation mellan frågorna inom respektive kategori och ett stöd för att det 
finns ett negativt samband mellan de två kategorierna (se Tabell 96). Enligt 
testen av den interna konsistensen framgick att det inte fanns grund för att 
utesluta någon av frågorna för beräkning av ett samlat mått. Som framgår är 
både median och typvärde 4 på kategorin högt förtroende medan samma 
värden på den andra kategorin ligger på två på båda måtten. Wilcoxon testen 
visar att det är en signifikant skillnad (se Tabell 97). Här framgår alltså att det 
svenska systemet av regler och kontrollsystem under statens paraply är mycket 
centralt för att skapa förtroende hos revisionen hos investerarna och att det 
finns ett starkt stöd statens roll i att ha ansvar för detta. 
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12a 12b 12c 12d 12e 12f 

12a 1 ,383** ,403** -,304** -,149** -,128** 

12b ,383** 1 ,432** -,019 ,135** -,042 

12c ,403** ,432** 1 -,216** -,062 -,249** 

12d -,304** -,019 -,216** 1 ,490** ,430** 

12e -,149** ,135** -,062 ,490** 1 ,264** 

12f -,128** -,042 -,249** ,430** ,264** 1 

Tabell 96 Korrelationsmatris fråga 12 a, b, c, d, e, f. 158 

 

 Högt förtroende 
Kritisk inställning/lågt 

förtroende 

Fråga 12a 12b 12c 12d 12e 12f 

Intern 
konsistens 

Cronbach’s alpha .682 Cronbach’s alpha .633 

Aggregerat 
mått 

n = 840, median 4, typvärde 4, 
variationsbredd 4, interkvartil 

variationsbredd 1, min 1, max 5 

n = 837, median 2, typvärde 2, 
variationsbredd 4, interkvartil 

variationsbredd 1, min 1, max 5 

Wilcox Z = -22,97; p < 0,01 

Tabell 97 Statlig/nationell nivå – Högt förtroende kontra Kritisk 
inställning/lågt förtroende. 

 

Även i analysen av nivån revisorsprofessionen och självreglering finns ett 
tydligt stöd för ett positivt samband mellan frågorna inom respektive kategori 
och även indikationer på ett negativt samband mellan kategorierna (se Tabell 
98). Skillnaden mellan de olika kategorierna blir tydliggjord genom Wilcoxon 
testen (se Tabell 99). Liksom när det gällde förtroendet för statens roll i 
organiseringen har alltså även investerarna ett högt förtroende för denna nivå. 

                                                        
158 Spearman’s rho, ** Korrelationen är signifikant på 0.01 nivån (2-tailed). 
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Ser man på frågornas innehåll så framgår att investerarna ser professionens 
organisering som avgörande för att förstärka kvaliteten på revisonen och 
grundläggande för att minska riskerna för bristfällig revision. Investerarna är 
mycket lite kritiska till professionen och förlitar sig på att de inte utnyttjar sin 
situation. 

 

 
13a 13b 13c 13d 13e 13f 

13a 1 ,508** ,471** -,048 -,078* ,000 

13b ,508** 1 ,592** -,046 -,088* ,046 

13c ,471** ,592** 1 -,185** -,237** -,107** 

13d -,048 -,046 -,185** 1 ,502** ,294** 

13e -,078* -,088* -,237** ,502** 1 ,384** 

13f ,000 ,046 -,107** ,294** ,384** 1 

Tabell 98 Korrelationsmatris fråga 13 a, b, c, d, e, f. 159 

 

 Högt förtroende 
Kritisk inställning/lågt 

förtroende 

Fråga 13a 13b 13c 13d 13e 13f 

Intern 
konsistens 

Cronbach’s alpha .769 Cronbach’s alpha .658 

Aggregerat 
mått 

n = 836, median 4, typvärde 4, 
variationsbredd 4, interkvartil 

variationsbredd 1, min 1, max 5 

n = 835, median 3, typvärde 3, 
variationsbredd 4, interkvartil 

variationsbredd 1, min 1, max 5 

Wilcox Z = 14,21; p < 0,01 

Tabell 99 Revisorsprofessionen och självreglering – Högt förtroende kontra 
Kritisk inställning/lågt förtroende. 

                                                        
159 Spearman’s rho. ** Korrelationen är signifikant på 0.01 nivån. * Korrelationen är signifikant på 

0.05 nivån (2–tailed). 
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Som framgick ovan kan man alltså se att det finns förtroende för 
organiseringen på alla tre nivåer men samtidigt ter det sig som att den statliga 
organiseringen och organiseringen på professionsnivå är mer tydlig i betydelse 
och framförallt är investerarna mycket lite kritiska till organisering på dessa 
nivåer. Jämför man förtroendet grundat i de olika nivåerna så framgår att det 
finns ett positivt samband mellan de tre nivåerna (se Tabell 100) men 
förtroendet grundat i organiseringen på statlig/nationell nivå och grundat i 
nivån revisorsprofessionen och självreglering ligger klart över förtroendet 
grundat i EU/överstatlig (se Tabell 101) vilket bekräftar den ovanstående 
tolkningen. Betydelsen av att skapa en enhetlig organisering på Europeisk nivå 
ter sig alltså mindre betydelsefull än att förstärka den nationella nivån liksom 
att förstärka professionens roll i organiseringen vilket stöds av resultaten i 
Tabell 101 

 

 
11a11b11c 12a12b12c 13a13b13c 

11a11b11c 1 ,297** ,313** 

12a12b12c ,297** 1 ,462** 

13a13b13c ,313** ,462** 1 

Tabell 100 Korrelationsmatris aggregerade variabler 11a11b11c, 12a12b12c, 
13a13b13c. 160  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                        
160 Spearman’s rho, ** Korrelationen är signifikant på 0.01 nivån (2-tailed). 
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Nivå 
EU/överstatlig 

nivå 
Statlig/nationell 

nivå 

Revisors-
professionen och 

självreglering 

Aggregerat mått 11a11b11c 12a12b12c 13a13b13c 

Wilcox 
11a11b11c–
12a12b12c 

Z = 14,99; p < 0,01; negative rank: n = 429; positive rank: n = 87 

Wilcox 
11a11b11c–
13a13b13c 

Z = 12,20; p < 0,01; negative rank: n = 378, positive rank: n = 117 

Wilcox 
12a12b12c–
13a13b13c 

Z = 5,12; p < 0,01; negative rank: n = 130; positive rank: n = 235 

Tabell 101 Jämförelse förtroende utifrån nivåerna. 

Analyserar man slutligen sambandet mellan förtroende grundat i 
organiseringen på de olika nivåerna och förtroendet grundat i förväntningarna 
på revisorer så framgår att det finns en signifikant positiv korrelation mellan 
höga förväntningar och organiseringen på alla nivåer. Detta samband är dock 
mycket svagt när det gäller höga förväntningar och organisering på 
EU/överstatlig nivå men klart tydligare mellan höga förväntningar och de två 
övriga nivåerna (se Tabell 102). Detta stödjer en tolkning att regleringarna 
kommer att skapa grund för att förstärka höga förväntningar på professionen 
och vad som framgår har den nationella organiseringen och organiseringen på 
professionsnivå då varit mer centrala än på EU–nivå.  

 

Höga 
förväntningar 

 på revisorerna  

Högt förtroende 
EU/överstatlig 

nivå 

Högt 
förtroende 

Statlig/ 
nationell 

nivå 

Högt  
förtroende 
Revisors-

professionen 
och 

självreglering 
Höga förväntningar 
 på revisorerna 

1 ,194** ,374** ,355** 

Tabell 102 Korrelationsmatris aggregerade variabler 10a10e10g10i10j, 
11a11b11c, 12a12b12c, 13a13b13c. 161 

                                                        
161 Spearman’s rho, ** Korrelationen är signifikant på 0.01 nivån (2-tailed 
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4.7 Slutsatser 
Som nämnt tidigare handlar detta sista av de tre stegen om att överföra och 
utveckla ett förtroendeperspektiv på revisionen genom att fokusera 
uppfattningen hos den mest primära avnämaren av revision enligt hur 
revisionens betydelse och funktion förklaras enligt den enkla principal och 
agentmodellen logik, det vill säga företagets ägaren. Steget innebär utifrån 
metoden möjlighet att tydligare än det förra steget klargöra om det finns stöd 
för att anta att det agentteoretiska perspektivet på revision saknar extern 
validitet, att den logik om att integrera förtroende som går att härleda i 
Ripperger (1998) och Shapiro (1987) har stöd i empirin, och som en följd av 
detta en möjlighet att närmare påvisa huruvida förtroendeperspektivet är 
rimligt att inta för att nyansera det agentteoretiska perspektivet på revision. 
Dessutom visar det huruvida det finns någon substans i de antaganden om 
förtroendeskapande som präglar retoriken kring revisionens betydelse och 
funktion. Det här tredje steget i den teoretiska överföringen och utvecklingen 
av ett förtroendeperspektiv på aktiebolagsrevision synliggörs mer ingående i 
analysen här ovan. Men jag skall här kort redogöra för de övergripande 
slutsatser som kan dras av analysen.  

 

Då det gäller form av förtroende kan man utifrån detta kapitel inledningsvis 
konstatera att rent allmänt går det att säga att aktieinvesterare till övervägande 
majoritet har ett högt förtroende för revisorer, de ser revisorerna som centrala 
aktörer inom aktiemarknaden och de anser att de är viktiga för beslut kring att 
investera. Förtroendet för revisorerna som yrkesgrupp står sig högt i 
förhållande till andra yrkesgrupper även om betydelsen är starkt kopplat till 
det sammanhang de verkar inom. Precis som en rad andra studier visar att 
individens grundläggande förtroende har ett samband med hur förtroendet för 
viktiga samhällsaktörer är (se exv. Georgarakos & Pasini, 2011; Guiso et al., 
2004; Guiso et al., 2008; La Porta et al., 1997; Newton, 2009; Newton & 
Norris, 2000; Rothstein & Stolle, 2002), visar sig denna koppling även gälla 
yrkesgruppen revisorer. Vad som dock är viktigt att poängtera är att 
förtroendet för revisionen/revisorer i princip helt kan relateras generellt 
förtroende. Den direkta betydelsen av specifika aspekter som representerar 
revisionen är mycket marginell vid beslut, och det framgår att revisionens 
betydelse inte kan tillräknas någon rationell bedömning grundat i misstroende 
och kring risk i den specifika investeringssituationen. Det är väldigt få 
investerare som uppger att aspekter som representerar revisionen mer direkt – 
såsom revisionsarvode, vilken revisionsbyrå, vem som är påskrivande revisor 
eller vad som står i revisionsrapporten – vägs in i det specifika 
investeringsbeslutet. En betydelse i den specifika bemärkelsen förstärks inte 
ens om investeraren har någon personlig anknytningen eller relation till 
revisionen, vilket visar hur svag direkt betydelse revisionen har för sin 
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omgivning. Det går heller inte att finna något direkt samband med förtroendet 
för revisorerna och huruvida aktiemarknaden upplevs som riskfylld och svår 
att förstå. Förtroendet för revisorerna och revisionen kan följaktligen utifrån 
en första grundläggande analys förklaras som viktigt men mycket generellt.  

 

När det sedan kommer till vilka grunder förtroendet vilar och objektet som är 
föremål för förtroendet påvisas i analysen i detta steg att det finns mer att 
hämta bakom ytan. En central del, som har direkt koppling till det tidigare 
kapitlet, är den organisering som sker och objektet som är föremål för 
förtroendet. Här framgår att alla de tre övergripande nivåerna som förs fram 
där, det vill säga EU–/överstatlig nivå, statlig nivå samt professionsnivå, har 
betydelse för att ingjuta förtroende hos investerarna och således är delar av 
förklaringen till revisionens betydelse och funktion. Detta påvisar existensen 
av ett så kallat systemförtroende där delar som bidrar till den organisering som 
sker också bidrar till att ingjuta förtroende. Dock framgår att det finns nyanser 
som är intressanta att föra fram med tanke på den utveckling som skett. Den 
centrala nivån för att ingjuta förtroende är nämligen den statliga, tätt följd av 
professionsnivån. Med tanke på den europeisering som präglar dagens 
organisering, där den statliga nivån blivit alltmer marginaliserad, blir detta 
extra intressant. En retorik där harmonisering och internationalisering förs 
fram som ett sätt att skapa förtroende och påföljande åtgärder i den riktningen 
har följaktligen inte avsedd effekt då det gäller investerarnas uppfattning kring 
detta. De ansträngningar som görs med harmonisering och enhetlighet inom 
EU får inte det genomslag man skulle kunna förmoda utifrån hur 
argumenteringen för den organisering som sker på överstatlig nivå har yttrat 
sig. 

 

Då det gäller synen på professionens närmare utövande bekräftas att den 
individuella revisorn inte har central betydelse utan blir sekundärt. Ett 
individuellt handlingsutrymme ses närmast med misstroende. Investerarna ser 
istället en formaliserad och standardiserad revision som det som underbygger 
förtroendet för revisorerna. Enhetlighet och systematiserade tillvägagångssätt 
vid revisionens genomförande är betydelsefullt för detta. Det blir följaktligen 
en ytterligare bekräftelse på att systemet snarare än den enskilda revisorn är 
mest central och visar att förtroende ingjuts med stöd i formalisering och 
standardisering genom regleringar och kontroll.  

 

I kapitlet framgår att förtroendet för revisorerna kan förklaras genom att 
betrakta de förväntningar som finns på revisorn som professionell aktör. 
Liksom i kapitel 3 framgår dessutom att det då kan ses som att dessa 
förväntningar handlar om kollektivet före individen. I teoriramen påvisas hur 
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kategorier av förväntningar förknippade med förtroendet för professioner 
också förklarar på vilka grunder förtroende för professioner vilar (Barber, 
1983; Currall & Epstein, 2003). Det synliggörs här att det finns höga 
förväntningar kring aspekter som kan knytas till dessa kategorier. Det finns 
både klara förväntningar om att revisorerna agerar utifrån hög moral och etik 
samt att de förväntas genomföra revisionen utifrån hög kompetens och 
skicklighet. Som framförs i teoriramen med hänvisning till Barber (1983) är 
dessa kategorier av förväntningar även en grund för att kunna analysera 
förtroendet för en profession närmare. I detta kapitel visas att förväntningarna 
på revisorerna är mer påtagligt inriktade mot ett agerande med grund i 
moral/etik än förväntningar om kompetens/skicklighet. Följaktligen kan man 
se att det inte är vilken specifik expertkunskap revisorn bidrar med och vad 
revisorn gör rent tekniskt och konkret som grundar förtroendet i högst grad. 
Istället är det förväntningar om att revisorn gör sitt bästa och inte ser till sitt 
eget intresse som blir primärt för att ingjuta förtroendet. Det framgår även att 
förväntningarna på kompetens/skicklighet inte är uttryckt odelade sett på 
professionen som helhet. Där märks att det finns en klar uppfattning i att det 
finns individer inom revisorskåren som inte har förmågan att utföra en fullgod 
revision. Detta är extra intressant då det med tanke på att det finns ett högt 
generellt förtroende för revisionen/revisorerna kan ses som att investerarna 
accepterar att det finns brister på individnivå inom kåren. Det väsentliga är att 
revisorerna som kollektiv har ambitionen att göra rätt och att brister i enskilda 
så kallade företagsskandaler inte nödvändigtvis behöver betyda en 
förtroendekris för revisorsprofessionen. Att prata om allmän förtroendekris för 
revisorsprofessionen i spåren av enskilda företagsskandaler, vilket man ofta 
kan se i debatten, ter sig således som en överdriven tolkning av de reella 
effekterna av skandaler. Alla dessa aspekter visar en utveckling av 
förklaringen utifrån ett förtroendeperspektiv på revisionen.  

 

Det går här finna stöd för att organiseringen kring revision är viktig för att det 
skall finnas förtroende för revisionen, vilket alltså blir en bekräftelse på att den 
utveckling som skett skapat ett system där olika delar tillsammans bidrar till 
ett generellt förtroende. Detaljer inte är centrala. En detaljregel som quick fix 
för ett antagande om misstroendestatus, vilket kan härledas i den beskrivning 
som gavs i inledningskapitlet, ter sig följaktligen överdrivet, även om det går 
att förmodar att åtgärden i sig är en handling som är nödvändig för att visa att 
förtroendesystemet upprätthålls och inte krackelerar. Lagstiftarnas åtgärder 
kan utifrån detta mer tolkas ha betydelsen av signalpolitik.  

 

Även i det här steget går det att finna stöd för att utveckla den teoretiska 
utgångspunkten för att förklara revisionen i enlighet med Rippergers (1998) 
och Shapiros (1987) resonemang. Det framgår att förtroende är en rimlig del i 
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att förklarar revisionens betydelse och funktion. Då det visar sig att detta även 
förklarar revisorns/revisorernas betydelse och funktion specifikt, påvisas att 
det är orimligt att utgå ifrån de agentteoretiska grundantagandena om 
självintresse och opportunism då det gäller synen på människan rent generellt. 
Dessutom visas det här att den enkla principal och agent–modellens logik 
utgör en mycket reducerad förklaring då revisionen i realiteten har en mycket 
central betydelse och funktion. Förtroendeperspektivet är helt klart en relevant 
utgångspunkt att inta för att förklara revisionen. Detta bekräftar det som flera 
kritiker uttrycker, det vill säga att det agentteoretiska perspektivet som 
utgångspunkt ofta innebär en sådan förenkling av verkligheten att viktiga 
aspekter utesluts eller missas (se Hirsch et al., 1987; Perrow, 1986; Perrow et 
al., 1986). Här ges stöd åt att revisionen bör ses som en del av marknaden och 
inte förklaras bäst som en avhumaniserad del i en specifik relation mellan 
företagsledning och ägare. Det framgår att förklaringen av dess betydelse och 
funktion i stora delar matchar hur institutioner och professionella aktörers 
betydelse i samhället förklaras i teoriramen med stöd i förtroendelitteraturen 
(Beale & Dugdale, 1975; Das & Teng, 1998; Luhmann, 2005; Zucker, 1986). 
Även här framgår att förklaringen till revisionens betydelse och funktion 
underbyggs i att förstå förtroendets roll i det system som revisionen utgör och 
att revisionen definieras långt bortom den specifika agent– och 
principalrelationen, vilket tidigare litteratur påpekat men utan stöd i empiriska 
belägg (se Davis et al., 1997; Doucouliagos, 1994; Eisenhardt, 1989). 

 

Detta var det tredje steget i överföringen och utvecklingen av 
förtroendeperspektivet på revision. I nästa kapitel ger jag en utvecklad resumé 
av dessa steg i en avslutande diskussion. Jag ger även en reflektion över vad 
dessa visar i förhållande till inledningskapitlet och bidraget mer allmänt. 
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5 Avslutande diskussion 

I början av avhandlingen uttrycktes att denna skall ses som en utveckling av 
ett förtroendeperspektiv på aktiebolagsrevisionen i syfte att bidra till en 
utveckling inom det revisionsteoretiska fältet. Mer precist uttrycktes detta i 
huvudsyftet att integrera förtroendebegreppet och förtroendeaspekten inom det 
revisionsteoretiska fältet med beaktning av de motiv som framför relevansen 
och möjligheterna för detta presenterade i de första inledande avsnitten. 

5.1 Initialt utvecklad teoriram 
I kapitel 2 integrerades tidigare litteratur till en referensram anpassad för 
studier av revision. Strategin var att använda förtroendelitteraturen som en 
utgångspunkt för att utveckla en teoriram i linje med vad Beccerra och Gupta 
(1999) föreslår. Kopplingen till sammanhanget revision var i denna del relativt 
sparsam eftersom teoriramen skulle bli den initiala ingången för en överföring. 
Konkret innebar detta att inledningsvis knyta an till resonemanget kring det 
agentteoretiska perspektivet och förtroende, såsom det går att härleda ifrån 
Ripperger (1998) och Shapiro (1987). Resonemanget visar hur förtroende kan 
integreras som en del av förklaringen, både med fokus på investeraren enskilt, 
såväl som hur det kan vara en del i att förklara marknaden/systemet. Med 
början i Verstegen Ryans och Buchholtz’ (2001) modell för 
aktieinvesteringsbeslut introducerades förtroende som en del av en förklaring i 
ett sammanhang som liknar det agentteoretiska perspektivets logik för behovet 
av revision. Redan i anslutning till detta kunde de tre centrala aspekter som 
utgör övergripande fokus inom teoriramens rand, 1) form av förtroende, 2) 
grunden till förtroende, 3) objektet som är föremål för förtroendet, vilka jag 
identifierar som centrala för fortsättningen, identifieras.  

 

Dessa bidrar på olika sätt och tillsammans till en teoretisk grund och den 
fördjupade diskussionen med utgångspunkt i dessa bidrar till en substantiell 
teoretisk ingång för fortsättningen.  
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I teoriramen påvisas att fokusera form av förtroende inte bara ger en ingång 
till att förklara en beslutsprocess, såsom det initialt härleds ifrån Verstegen 
Ryans och Buchholtz’ (2001) resonemang, utan det ger även en utgångspunkt 
för att närmare förklara både grunden till förtroendet såväl som objektet som 
är föremål för förtroendet. Med härledning ifrån Verstegen Ryan och 
Buchholtz’ modell kunde två övergripande former identifieras, generellt och 
situationsspecifikt förtroende. Det generella förtroendet kan förklara vad som 
gör att någon vågar gå in i och möta en risksituation och dessutom sätter det 
ord på betydelsen av något som har betydelse utan att vara precist känt. I 
teoriramen framhålls initialt individens grundläggande nivå av generellt 
förtroende för andra människor och för samhället och de sociala institutioner 
som denne möter i vardagen Detta förtroende varierar mellan individer och 
kan vara relaterat till individens demografiska och/eller socioekonomiska 
tillhörighet. Det blir en allmän bakgrundskuliss i individens medvetande och 
en faktor som påverkar hur individen möter situationer som präglas av 
risktagande. Denna form av generellt förtroendet avgör hur individen 
inledningsvis ser på ett sammanhang där sedan det specifika förtroendet blir 
mer konkret bundet till de beslut som skall tas.  

 

Skillnaden generellt och specifikt förtroende framhölls också som viktigt för 
att kunna förklara ett sammanhang utifrån hur det är uppbyggt och organiserat, 
vilket ger ett utrymme för att förklara både grunden till förtroende och 
objektet som är föremål för förtroendet närmare. I teoriramen exemplifierades 
det med att beskriva de beslut en aktieinvesterare tar utifrån ambitionen att 
matcha det sammanhang revisionen placeras inom. Där förklaras att en ingång 
för att fundera på aktieinvesteringar rimligen bör ha sin utgångspunkt i någon 
form av generellt förtroende för aktiemarknaden. En avgörande del för ett 
beslut kommer att handla om att det finns ett generellt förtroende för 
aktiemarknaden som helhet. Centralt är hur detta generella förtroende står sig 
mot den risk som upplevs finnas i investeringar på aktiemarknaden jämfört 
med andra placeringsalternativ. Längs med vägen fram till beslut kommer 
sedan ett flertal olika val att göras där aspekter som kan knytas till ett specifikt 
förtroende i mer eller mindre grad kan förklara beslutet. Börser, börslistor, 
storlek på företag och/eller branscher, är aspekter som kan vara avgörande. 
Förtroendet för dessa blir en utgångspunkt för beslut och kan vara mer eller 
mindre generellt och till och med specifikt. Även när beslutet kommer ner till 
att välja företag finns flera faktorer som har en potentiell betydelse och 
förtroendet för en konkret aspekt knuten till detta beslut kan ha en mycket 
direkt betydelse. Gränsdragningen mellan de olika formerna av förtroende är 
följaktligen inte alltid distinkt utan de kan på olika sätt överlappa varandra då 
det gäller att förklara ett sammanhang. Åtskillnaden blir dock viktig som 
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utgångspunkt och ger möjlighet till att analysera både delar såväl som helheten 
av ett sammanhang. Det kan dels röra sig om att klargöra huruvida en 
betydelse av något konkret som är en del av ett större sammanhang kan 
förklaras i att det handlar om ett generellt förtroende eller ett specifikt 
förtroende. Dels kan det röra sig om att utgå ifrån båda formerna av förtroende 
för att ge en förklaring till ett sammanhang totalt sett. Genom närmare 
beskrivningarna av respektive form och ytterligare precisering, ges utrymme 
för en än mer ingående teoretisk förklaring och i förlängningen en mer precis 
analys kring både grunden till förtroende såväl som objektet som är föremål 
för förtroendet. 

 

Genom att fokusera grunden till förtroendet och objektet som är föremål för 
förtroendet, skapas utrymme för att analysera och förklara hur en kontext 
formas och på vilka grunder kontexten definieras utifrån detta. Grunden till 
förtroende och objektet som är föremål för förtroendet kan i vissa stycken te 
sig som samma sak, eller åtminstone att de är aspekter som hänger samman. 
Men åtskillnaden ger möjlighet att underbygga en precisare analys och 
förklaring. Exempelvis blir objektet som är föremål för förtroendet en aspekt 
som förklarar vad ett förtroende är, eller potentiellt kan vara, riktat mot. Detta 
bygger på tanken att det finns en sändare och en mottagare (inte nödvändigtvis 
personer). Grunden till förtroendet är en aspekt som förklarar vad det är 
närmare som ingjuter förtroende och kan sägas var underordnat objektet. Har 
man exempelvis identifierat en profession som ett objekt som är föremål för 
förtroendet kan grunden till detta förtroende potentiellt förklaras i de 
förväntningar om professionalism som ingjuter detta förtroende. Precis som 
form av förtroende kompletterar en förklaring kring både grunden av 
förtroendet och objektet som är föremål för förtroendet, finns en koppling 
mellan dessa. En förklaring kan därför innebära att ett objekt som är föremål 
för förtroendet också kan vara det som förklarar grunden till förtroendet. Alla 
aspekter kompletterar varandra i en analys och förklaring.  

 

Med härledning utifrån Verstegen Ryans och Buchholtz’ (2001) resonemang 
betonas investerarens generella förtroende för aktiemarknaden vilket beskrivs 
som en övergripande och mer allmän uppfattning hos investeraren om att 
marknaden är funktionell och effektiv. I teoriramen utvecklades detta till att gå 
närmare in på att förtroendet för marknaden inte nödvändigtvis behöver stanna 
vid detta, utan att marknadens så kallade mekanismer kan bli centrala för att 
förstå på vilket sätt betydelsen kan förklaras. Detta resonemang byggde vidare 
på att belysa grunden för systemförtroende förklarat i systemets organisering. I 
detta ligger då att objektet som är föremål för förtroendet identifieras. I 
teoriramen fokuserades särskilt systemets organisering via de regler som finns 
samt de aktörer som är direkt knutna till dess funktionalitet. Då det gällde 
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reglers betydelse för att ingjuta förtroende fanns flera alternativa förklaringar 
vilket påvisar hur objektet som är föremål för förtroendet och grunden till 
förtroendet kopplas i en förklaring. Förklaringen till vad det är med regler som 
grundar förtroendet yttrar sig i teoriramen som att de dels kan ha en 
disciplinerande funktion som ger omgivningen en trygghet. De kan dels skapa 
en tydlighet i relationer och klargöra vilka grundläggande förutsättningar som 
definierar systemet och hur man utifrån detta bör agera. Som närmare 
förklaring går det att lyfta in form av förtroende i denna logik där både 
generellt och specifikt förtroende kan klargöra reglers betydelse. I teoriramen 
förklaras att regleringarna som definierar systemet kan bli så integrerade i 
detta att den egentliga innebörden inte är central för den betydelse de får. 
Detta innebär att förklaringen kan härledas ett generellt förtroende. Men 
samtidigt kan mer direkta uppfattningar om exempelvis en specifik 
regleringsform eller en specifik reglering vara det centrala. Detta innebär att 
förklaringen kan härledas ett specifikt förtroende. De aktörer som verkar inom 
systemet och har en direkt påverkan på dess funktion kan vara av samma 
centrala betydelse. Dessutom hänger dessa så kallade mekanismer inom 
systemet ihop. En aktör kan vara den som i praktiken genomför regleringar 
och kopplas därmed ihop med den betydelse en reglering har. Både regleringar 
och aktörerna inom systemet kan vara helt centrala för uppfattningen om ett 
systems funktionalitet. Men framförallt aktörer som kan tillräknas 
systemviktiga professioner kopplas ofta ihop med ett systems funktionalitet. 
De kan närmast bli sedda som representanter för det system de verkar inom 
och ses som garanter för funktionaliteten. Närvaron av professionella aktörer 
kan bidra till att minska omgivningens känsla av osäkerhet. Finns det 
exempelvis experter på övervakning och kontroll kan detta bli ett potentiellt 
substitut för individens egeninformationsbehov.  

 

Som exemplifierades ovan kan grunden till förtroendet för en profession 
förklaras i förväntningar, vilket också är en central del i teoriramen. I 
teoriramen framhålls speciellt två kategorier av förväntningar som är centrala 
och ger en möjlighet att analysera skillnaden mellan olika professioner. De 
kan särskilt användas som utgångspunkter för att analysera betydelsen av en 
specifik profession. Båda dessa kategorier av förväntningar knyter an till 
professioner och professionalism, vilket är begrepp som skapar höga 
förväntningar om ett kompetent utförande såväl som ett agerande i en anda av 
välvilja, moral och etik, det vill säga ett agerande utan primärt fokus på den 
professionella aktörens egenintresse. Den ena kategorin fokuserar på 
kompetens vilket innefattar förväntan om effektivitet, skicklighet och 
duglighet. Mest tydliga är de aspekter som direkt kan översättas till 
kompetens, såsom examensbevis, betyg eller certifikat. Dessa får representera 
den professionella aktörens grundläggande kompetensnivå och har en central 
betydelse i förväntningar på kompetens, eftersom dessa är enkla att se, 



 259 

 

uttrycka och kommunicera. Men även förväntningar grundade i mindre 
formella aspekter framhålls vara av betydelse där det finns en tydligare 
inriktning på expertkunskap och skicklighet. Ofta diskuteras det i termer av 
know-how, rutinmässig kunskap eller erfarenhetsmässig kunskap. Den andra 
kategorin handlar om en förväntan att det finns en vilja och strävan efter att 
uppfylla de åtaganden och det ansvar som tillskrivs den professionella aktören 
i den roll denne har. Det kan då vara att den professionella aktören kommer att 
arbeta med grund i omtanke om andras intresse och att det finns en vilja och 
förmåga att utföra sitt uppdrag och fylla sin roll utifrån den kompetens denne 
besitter. Detta är professionella ideal som skapar förväntningar om att den 
professionella aktören agerar utifrån en osjälvisk inställning, utan specifika 
intressen (det vill säga objektivt) och utifrån en grundläggande omtanke om 
andras välfärd.  

 

Som nämnts handlar kapitel 2 om att skapa en utgångspunkt för överföring av 
förtroendeperspektivet och visar hur förtroendeteorier kan placeras i ett 
resonemang som tar hänsyn till hur det agentteoretiska perspektivet 
argumenteras inom den företagsekonomiska kontexten. Perspektiven ses inte 
som inkommensurabla. I linje med Ripperger (1998) blir utgångspunkten inte 
att helt bortse ifrån logiken bakom det agentteoretiska perspektivet som 
ingång till en förklaring, utan att med detta i beaktning introducera och 
underbygga ett perspektiv som bidrar till att nyansera teorins 
grundantaganden. Detta är anledningen till att det också i teoriramen framförs 
att det finns utrymme för att lyfta fram både förtroende och misstroende i en 
analys och förklaring.  

 

Teoriramen blev utgångspunkten för de två empiriska studierna med början i 
studien baserad på en analys av revisionens utveckling följd av studien 
baserad på en analys av aktieägarnas uppfattning och upplevelse av 
revisionen.  

5.2 Förtroendeperspektivet som utgångspunkt för 
att förklara revisionens organisering 

Denna del av avhandlingen handlar om att överföra och utveckla 
förtroendeperspektivet med fokus på utvecklingen och historien. Detta sker 
med beaktning av det sätt utvecklingen av marknaden och dess organisering 
har använts för att underbygga en teoretisk argumentation kring revisionens 
betydelse och organisering utifrån ett agentteoretiskt perspektiv. Teoriramen 
appliceras i en analys av den utveckling kring organiseringen av revisionen 
som skett genom att fokusera det system av lagar och regler som revisionen 
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inramas av samt de aktörer som är centrala i denna utveckling. Utifrån denna 
ansats påvisas hur de centrala aspekterna som utgör övergripande fokus inom 
teoriramens rand bidrar till en utvecklad teoretisk förklaring av revisionens 
funktion och betydelse med stöd i empirin. 

 

Form av förtroende ger utrymme för att förklara den förändring utvecklingen 
leder till. Det ger även möjlighet att formulera på vilket sätt aspekter som 
representerar organiseringen får och har betydelse. Exempelvis går det i denna 
del att härleda en övergång från betydelsen av personligt förtroende till en allt 
större betydelse av ett generellt förtroende för institutioner och 
samhällsviktiga aktörer, vilket är en utveckling som ligger i linje med hur 
förtroendelitteraturen beskriver framväxten av förtroendesystem (Fukuyama, 
1995; Giddens, 1984, 1990; Granovetter, 1985; Lewis & Weigert, 1985; 
Luhmann, 1979, 2005; Misztal, 1996; Sztompka, 1999). Denna förklaring blir 
mycket påtagligt om man analyserar utvecklingen över tid med flera specifika 
exempel på hur detta yttrar sig. Det mest uppenbara exemplet är hur central 
personen bakom revisionen var i inledningen av den utveckling som fokuseras 
här. I takt med tiden blir formalisering och kollektivisering alltmer 
betydelsefullt. Detta styrks både av utvecklingen av lagar och regler såväl som 
revisorsorganisationernas utökade initiativ och betydelse. 
Revisorsorganisationernas mycket systematiska organisering mot en 
kollektivisering matchar hur förtroendelitteraturen förklarar hur förtroende för 
professioner skapas och den betydelse de får (se Barber, 1983; Currall & 
Epstein, 2003). Här går att koppla begreppen oberoende, skicklighet, 
tystnadsplikt till revisorskårens förtroende. Dessutom går det att tolka in att en 
central del för revisorskåren är att förmedla en allmän och generell bild av 
revisorn som en person med både hög moral och etik samt kompetens och 
skicklighet att utföra en bra revision, vilket också kan förklaras i hur 
förtroende för professioner underbyggs. Allt detta exemplifierar hur 
utvecklingen som sker leder till en alltmer institutionaliserad bild av revisorn 
som del av kollektivet. Utrymmet för att revisorn som person skall ha 
betydelse reduceras alltmer i takt med utvecklingen.  

 

Objektet som är föremål för förtroende och de grunder på vilket förtroendet 
vilar bidrar här till att förklara den betydelse och funktion olika delar av 
systemet som definierar revisionen har. Med dessa aspekter placeras också 
revisionen i ett större sammanhang genom att förklara dess betydelse och 
funktion inom det större system den är en del av. Utgångspunkten är 
teoriramens beskrivning av systemförtroende och hur detta kan analyseras och 
förklaras genom att lyfta fram dess ingående delar. Där var en central del att 
belysa hur aktörerna inom systemet och den relation som råder mellan dessa 
kan förklara systemets utveckling. Detta kommer dessutom att spegla 
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huruvida ett system kan karaktäriseras som ett system byggt på förtroende 
(Luhmann, 1979, 2005; Zucker, 1986). Här framgår att den organisering som 
sker är ett resultat av olika aktörers relationer. Detta innefattar olika nivåer 
som utvecklas över tid. Organiseringen sker både inom nivåer och mellan 
nivåer beroende på hur relationen mellan aktörerna som driver denna ser ut. I 
studien framgår hur relationen stat – revisorsorganisationer samt 
revisorsorganisationer – individuell revisor var mycket centrala redan tidigt i 
historien. Senare kom relationen EU – stat respektive EU – 
revisorsorganisationer att vara tydligare i den organisering som sker. Det blir 
uppenbart att förklaringen till det system som definierar revisionen kan 
härledas i dessa relationer utifrån ett förtroendeperspektiv. Analysen 
utvecklades dock till att relatera utvecklingen som kan förklaras med grund i 
förtroende till utvecklingen som kan förklaras med grund i misstroende. Detta 
påvisar särskilt hur begränsad en analys utan att beakta förtroendeperspektivet 
blir.  

 

Utifrån hur relationen mellan stat och revisorsorganisationerna/professionen 
och hur staten genom lagstiftningen underbygger den utveckling som sker, går 
det att ge några tydliga exempel. I detta framgår också hur utvecklingen 
ständigt återupprepar sig. Om man först tittar på detta enbart med fokus på en 
utgångspunkt i att lagars instiftande motiveras i misstroende går det att börja 
med utvecklingen kopplad till 1910-års aktiebolagslag. Där går det att se de 
direkta kraven på oberoendet hos en revisor som ett tydligt exempel på statens 
misstroende mot revisorerna. 1944-års aktiebolagslag är ett än mer tydligare 
exempel där kraven på oberoendet ökade väsentligt i detaljeringsgrad och 
dessutom kom detaljerade krav på kompetens att integreras i lagstiftningen 
där. Då detta går att härleda direkt till händelserna i Kreugerkoncernen och 
den kritik mot revisorskåren som följde av detta blir misstroendeförklaringen 
uppenbar. På samma sätt går det att i utvecklingen på 1970-talet och ända 
fram till närtid härleda ständiga exempel på hur lagstiftningen kan antas ha sin 
utgångspunkt i ett misstroende. Men genom att addera förtroende blir 
förklaringen mer substantiell. Det visar att organiseringen kan förklaras utifrån 
att relationer både präglas av visad misstro och visat förtroende. För att gå 
tillbaka till 1910-års aktiebolagslag som exempel innebar denna att revisionen 
och revisorerna blev mycket tydligt integrerade i det rättsliga systemet. Detta 
utvecklades än mer i 1944-års aktiebolagslag där revisorerna fick en officiell 
roll som granskare av alla större bolag och begreppen auktoriserad och 
godkänd revisor blev där officiellt knutet till dessa krav. På samma sätt 
återkommer det ständigt exempel på hur förtroende påverkat lagreglering även 
därefter. Framförallt blir de direkta uttrycken som går att finna i samband med 
hur olika aktörer formulerar revisionens betydelse och funktion mer konkreta 
empiriska exempel på hur förtroendeperspektivet integreras i den organisering 
som sker från 70-talet och framåt. Exempelvis att revisorerna i 
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argumentationen för en utveckling av lagarna ofta formuleras som bärare av 
förtroende och revisionen som förtroendeskapande del av systemet.  

Som ett ytterligare exempel knutet till objektet som är föremål för förtroende 
och grunden till förtroendet påvisas även hur revisorernas betydelse och 
funktion kan knytas an till förtroendeperspektivet genom professionaliseringen 
som sker av revisorskåren. Där framgår hur organiseringen som sker 
underbygger en förstärkning av de aspekter, hög kompetens, skicklighet, 
moral och etik, som skapar förväntningar i linje med det som 
förtroendelitteraturen tar upp som betydelsefullt för att underbygga ett 
förtroende för professioner (se Barber, 1983; di Luzio, 2006; Evetts, 2006; 
Lewis & Weigert, 1985; Luhmann, 1979, 2005; Zucker, 1986). 

 

Genom att analysera organiseringen av fältet (systemet) framgår hur 
förtroendeperspektivet bidrar till att förklara revisionens betydelse och 
funktion. Framförallt visar det hur begränsad en förklaring med enbart 
utgångspunkt i misstroende blir då det gäller att finna motiv och argument till 
den organisering som sker. I denna studie påvisas hur förklaringen handlar om 
både misstroende och förtroende där förtroendeperspektivet reducerar 
utrymmet för paradoxer i förklaringen av den utveckling som sker. Det är 
enkelt att härleda en organisering till ett misstroende genom att lyfta fram de 
exempel då detaljregler har inskränkt och definierat handlingsutrymme. 
Exempelvis på det sätt man formaliserar och standardiserar revisionen. Ofta 
har dock en sådan utveckling drivits på av en strävan att ingjuta förtroende för 
något större, exv. professionen eller marknaden, i spåren av skandaler och 
kriser där det uppstått ett misstroende. Men det är heller inte svårt att härleda 
en utveckling som kan förklaras med närmast totalt förtroende. Exempelvis då 
det rättsliga systemet använts för att skapa utrymme för revisionen och för att 
befästa revisorernas funktion inom det större sammanhanget de är en del av. 
Revisorsprofessionen har på detta sätt fått en unik position och förväntas bli 
en form av garanter för det större systemets funktionalitet genom att ingjuta 
förtroende. Slutligen går det inte att bortse att förtroende som begrepp har 
kommit att sätta ord på revisionens betydelse och dessutom blivit ett viktigt 
begrepp för att utveckla revisionen i diskurs och retorik. Även detta bidrar till 
att förklara den utveckling som sker och förstå revisionens betydelse och 
funktion utifrån detta. Framförallt gäller det på det sätt förtroende blir ett 
argument för revisionens existensberättigande såsom det sätt argumenten 
formuleras då nya sätt att organisera revisionen skall motiveras.  
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5.3 Förtroendeperspektivet som utgångspunkt för 
att förklara revisionens betydelse för 
aktieinvesteraren 

Denna del av avhandlingen handlar om att överföra och utveckla 
förtroendeperspektivet med ett fokus på uppfattningen hos revisionens mest 
primära avnämare enligt hur den enkla principal och agentmodellen 
argumenteras, det vill säga ägaren. Här påvisas hur de centrala aspekterna som 
utgör övergripande fokus inom teoriramens rand bidrar till en utvecklad 
teoretisk förklaring av revisionens funktion och betydelse med stöd i empirin 
utifrån ett annat empiriskt fokus jämfört med den tidigare empiriska studien. 
Tanken är att teorins externa validitet särskilt uppmärksammas här och att 
denna studie blir en fortsättning av den förra då framförallt objekt som är 
föremål för förtroendet som identifierades där integreras här. 

 

Form av förtroende är den aspekt som initialt lyfts fram i analysen och det 
framgår hur tydligt betydelsen av revisionen framförallt kan förklaras med 
utgångspunkt i differentieringen mellan generellt och specifikt förtroende. Det 
blir mycket uppenbart att revisorernas betydelse kan förklaras i det förtroende 
som finns för dessa och det förtroende de ingjuter. Det finns ett mycket högt 
förtroende för revisorerna och denna betydelse är starkt förknippad med 
uppfattningen kring aktiemarknaden generellt. Dessutom är denna betydelse 
kopplad till beslut kring aktieinvesteringar. Detta visar att revisorernas 
betydelse kan förklaras på samma sätt som görs i den litteratur som föreligger 
i teoriramen då det gäller hur centrala samhällsaktörers betydelse kan förklaras 
med grund i förtroende (se exv. Georgarakos & Pasini, 2011; Guiso et al., 
2004; Guiso et al., 2008; La Porta et al., 1997; Newton, 2009; Newton & 
Norris, 2000; Rothstein & Stolle, 2002). Samtidigt framgår att denna betydelse 
i princip helt kan förklaras i ett generellt förtroende. Specifika aspekter som 
representerar revisionen, exempelvis revisionsarvode, vilken revisionsbyrå, 
vem som är påskrivande revisor eller vad som står i revisionsrapporten, har 
marginell betydelse för aktieinvesteraren och därmed i förklaringen till 
revisionens betydelse och funktion. 

 

På samma sätt som i studien av revisionens organisering blir det här uppenbart 
hur objektet som är föremål för förtroendet och grunden till förtroendet skapar 
utrymme för att förklara revisionen närmare. Framförallt visar denna del hur 
de nivåer av organisering som härleds tidigare i avhandlingen, dvs. EU–
/överstatlig nivå, statlig nivå samt professionsnivå, har betydelsen i att de 
ingjuter förtroende. Detta visar en förklaring som ligger i linje med hur 
förtroendelitteraturen beskriver hur det skapas ett systemförtroende, där delar 
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som bidrar till den organisering som sker också bidrar till att ingjuta 
förtroende för systemet som helhet (se Luhmann, 1979, 2005; Zucker, 1986). 
Det påvisar att även investerarna ser den organisering som finns, då det gäller 
exempelvis lagar och andra regler, vara central för det förtroende de tillskriver 
revisionen och därmed för hur betydelsen kan intolkas. Denna förklaring till 
revisionens betydelse och funktion stärks dessutom i hur aktieinvesterarna 
upplever utövandet av revision. Exempelvis då det framgår att den 
individuella revisorn är av sekundär betydelse och att ett individuellt 
handlingsutrymme närmast ses med misstroende. Förklaringen landar i att 
systemet är det centrala och den enskilda revisorn sekundär och att 
revisorernas betydelse och funktion förklaras i att formalisering och 
standardisering genom regleringar och kontroll är det som ligger till grund för 
förtroendet för revisorerna. Det är uppenbart hur just detta bekräftar den 
analys som framhölls i kapitel 3 kring formaliseringens och standardiseringens 
betydelse.  

 

Enkätresultaten visar också, i linje med förtroendelitteraturen, en förklaring till 
betydelsen av revisorerna med utgångspunkt i de förväntningar som skapar 
förtroende för professioner (se Barber, 1983; Currall & Epstein, 2003). 
Exempelvis att aktieinvesterare både har klara förväntningar om att 
revisorerna agerar utifrån hög moral och etik samt att de förväntas genomföra 
revisionen utifrån hög kompetens och skicklighet. Här framgår att 
kategorierna av förväntningar skapar möjlighet för närmare förklaring. Det 
påvisas hur förväntningarna på revisorerna är mer påtagligt inriktade mot ett 
agerande med grund i moral/etik än förväntningar om kompetens/skicklighet. 
En närmare förklaring utifrån resultatet av studien kring detta är att det inte är 
förväntningar kring revisorns specifika expertkunskap och vad revisorn gör 
rent tekniskt och konkret som ingjuter förtroende. Det är istället förväntningar 
om att revisorn gör sitt bästa och inte ser till sitt eget intresse. Även då det 
gäller detta blir förklaringen att den individuella revisorn är sekundär och 
betydelsen förklaras i kollektivet och det generella förtroendet för 
professionen. 

 

Även genom att analysera uppfattningen kring revisionen hos 
aktieinvesteraren framgår hur förtroendeperspektivet bidrar till att förklara 
revisionens betydelse och funktion. Här understöds resultatet av möjligheten 
till statistisk bevisföring och som följd generalisering inom ramen för det 
empiriska objektets avgränsning. Även här framgår klart att misstroende som 
utgångspunkt för att förklara betydelsen är en begränsning. Dessutom ges en 
förklaring till varför det kan finnas kritik mot enskilda revisorer samtidigt som 
revisionen som helhet ter sig mindre kritiskt ifrågasatt. Betydelsen är 
uppenbart knuten till den närmast institutionaliserade bilden av revisorer och 
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framförallt till formalisering och standardisering, vilket då blir överordnat 
betydelsen av individuella brister. Här framgår den unika position som 
revisorsprofessionen har i att vara en form av garanter för det större systemets 
funktionalitet och därmed ingjuta förtroende för detta.  

5.4 Bidraget relaterat motiven och reflektioner 
kring framtida möjligheter 

Här ovan har jag sammanfattat slutsatserna från de tre stegen som tillsammans 
ger en teoretisk utgångspunkt med ett förtroendeperspektiv. Där påvisas hur de 
dimensioner som fastställs i utvecklingen av teoriramen ger utrymme för en 
substantiell analys och därmed närmare förklaring till revisionens betydelse 
och funktion ur detta perspektiv. En viktig del som uttrycks i huvudsyftet är 
att den teoretiska utvecklingen sker beaktat de motiv som förs fram i 
avhandlingens inledande kapitel. Jag skall här slutligen gå närmare in på detta. 
Avhandling skall nämligen ses som ett direkt svar på: den uppmaning som går 
att härleda ifrån de som hävdar att revisionsforskningen lider av ensidighet på 
grund av att vissa teoretiska perspektiv blir för dominerande och att detta 
begränsar förklaringar (Humphrey, 2008; Lesage & Wechtler, 2012; Power, 
2003); påståendet om att redovisnings/revisionsfältet är för starkt präglat av 
det agentteoretiska perspektivet där dess grundantagande om självintresse 
anses sakna bäring i verkligheten och att detta perspektiv behöver nyanseras 
(Cohen och Holder-Webb, 2006); uppmaningen om att förtroendebegreppet 
och förtroendeaspekten bör ges utrymme inom redovisnings/revisionsfältet på 
ett mer ingående och fördjupat plan än vad som tidigare visat sig för att uppnå 
en bättre matchning mellan teoretiska förklaringar och verkligheten (Van de 
Ven & Verstegen, 2007; Baldvinsdottir et al., 2011). Genom att avhandlingens 
uppbyggnad är gjord med beaktning av hur det agentteoretiska perspektivet 
argumenterats och argumenteras, blir det också ett bidrag som svarar upp mot 
de som framför att förtroendebegreppet och förtroendeaspekten har betydelse 
för att förklara och förstå sammanhang där utgångspunkten oftast förklaras 
utifrån ett agentteoretiskt perspektiv (Beccerra & Gupta, 1999; Cuevas-
Rodríguez, Gomez-Mejia, & Wiseman, 2012; Davis, Schoorman, & 
Donaldson, 1997; Hendry, 2002; Miller & Whitford, 2002; Ripperger, 1998). 
Det är också ett bidrag som ger empiriskt stöd för den logik Ripperger (1998) 
och Shapiro (1987) framför kring detta.  

 

Genom att använda företroendeperspektivet på utvecklingen av revisionen får 
man en reviderad bild av historien jämfört med hur argumentationen varit för 
det agentteoretiska perspektivet med grund i historien och utvecklingen. 
Genom att undersöka aktieinvesterares uppfattningar om revisionen och 
revisorer får man dessutom en reviderad förklaring till revisionens betydelse 
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och funktion jämfört med hur argumentationen varit utifrån ett agentteoretiskt 
perspektiv och den enkla principal och agentmodellen. Detta är en bekräftelse 
på att ett förtroendeperspektiv nyanserar förklaringen till revisionens betydelse 
och funktion på ett sätt som gör att denna teoretiska förklaring kan anses vara 
relevant att framhålla. Åtminstone om ambitionen är att den teoretiska 
utgångspunkten skall ha hög extern validitet. 

 

Avhandlingen visar ett klart stöd för att förklara revisionen i enlighet med 
Rippergers (1998) resonemang och är i linje med hur jag tolkar Shapiro (1987) 
om att där det finns en logik i att förklara ett sammanhang utifrån ett 
agentteoretiskt perspektiv finns även ofta en relevans i att lyfta fram 
förtroendeaspekten. Jag framförde i avhandlingens inledning två exempel på 
revisionen förklarat i ett agentteoretiskt perspektiv och utifrån den enkla 
principal och agentmodellen. Ett där revisionens/revisorns betydelse och 
funktion förklaras genom att den blir den övervakande mekanismen, närmast 
avhumaniserad, mellan företagets ledning/styrelse och ägare, som gör att 
ledningen/styrelsen kommer att agera med ägarens intresse i fokus (DeJong & 
Smith, 1984; Jensen & Meckling, 1976). Ett annat där revisorn blir placerad i 
principal och agentmodellen som agent och de grundantaganden som 
föreligger kring människans natur enligt det agentteoretiska perspektivet då 
även gäller revisorerna (se Antle, 1982, 1984; Eilifsen et al., 2006; Porter et 
al., 2008; Soltani, 2007; Wolnizer, 1989). Om man ser till det första exemplet 
går det utifrån vad avhandlingen visar konstatera, att bortse ifrån att gå 
närmare in på revisionen och revisorn ter sig som en mycket begränsad 
förklaring för att det skall gälla som revisionsteori. Dessutom visar den 
historiska analysen mycket klart att det inte helt går att bortse ifrån att 
revisorerna också utgörs av personer med samma potentiella brister som leder 
till misstroende på samma sätt som antas gälla exempelvis företagsledare. 
Mycket tidigt i historien går det att härleda att ett sätt att se på förklaringen av 
den utveckling som sker bygger på att det sker en organisering kring 
misstroende. Det är tydligt hur revisorn hamnar i fokus för exempelvis 
detaljreglering som inskränker utrymmet för individbaserat handlande. 
Enkätstudien påvisar även att det närmast förutsätts hos investerarna att det 
existerar individuella brister i moral och etik inom revisorskåren. Detta skulle 
då tyda på att det andra exemplet blir relevant, det vill säga modellen där 
revisorn blir placerad som agent och hur behovet av exempelvis lagstiftning 
motiveras där med utgångspunkt i att de grundtaganden om människans natur 
som följer det agent– och principalteoretiska perspektivet gäller revisorerna. 
Men även då det gäller denna utgångspunkt finns det i avhandlingen belägg 
för att detta är en begränsad förklaring. Det kommer nämligen alltid ett nästa 
steg och i detta fall förutsätts att det finns ett närmast totalt förtroende för 
exempelvis lagstiftaren som då i sin tur ses som en avhumaniserad mekanism. 
Detta är lika ologiskt som att revisorn ses som sådan. Det är rimligt att anta att 



 267 

 

det måste finnas förtroende någonstans som har betydelse vilket också 
avhandlingens empiriska studier de facto visar. Exempelvis kan man redan i 
inledningen av utvecklingen kring revisionens organisering se klara belägg för 
att förtroende bör integreras för att förstå och förklara revisionens betydelse 
och funktion. Detta går sedan att se under hela den utveckling som sker. 
Detsamma gäller revisionens betydelse och funktion i närtid och ur ett 
aktieägarperspektiv där förtroende ter sig ha en given plats i förklaringen. 
Faktum är att det förtroendeperspektiv som ges här ter sig betydligt mer 
uppenbart giltigt än det agentteoretiska perspektivet. Detta bekräftar det som 
flera kritiker uttrycker, det vill säga att det agentteoretiska perspektivet som 
utgångspunkt ofta innebär en sådan förenkling av verkligheten att viktiga 
aspekter utesluts eller missas (se Hirsch et al., 1987; Perrow, 1986; Perrow et 
al., 1986).  

 

Det framgår framförallt att förklaringen till revisionens funktion och betydelse 
underbyggs i att förstå förtroendets roll i det system som revisionen utgör, 
vilket även accentuerar att revisionen definieras långt bortom den specifika 
agent– och principalrelationen såsom också påpekats i tidigare litteraturen 
men då utan stöd i empiriska belägg (se Davis et al., 1997; Doucouliagos, 
1994; Eisenhardt, 1989). Genom empiriska belägg påvisas här ett stöd för 
linjen att de agentteoretiska grundantagandena om människans natur blir än 
mer tveksamma då större sammanhang än en tvåpartsrelation studeras 
eftersom ett helt system byggt på misstroende ter sig helt orealistiskt (se 
Hirsch et al., 1987; Perrow, 1986; Perrow et al., 1986). Exempelvis framgår 
att revisionen blir ett sätt för staten och EU att skapa förtroende för en 
marknad och ett system. För revisorsorganisationerna blir förtroendeskapande 
ett sätt att bevisa revisionens existensberättigande och dessutom för att bevisa 
revisorsorganisationernas eget existensberättigande. Kopplat till detta ger 
avhandlingen ett tydligt stöd för komplexitetsreduceringstanken som Luhmann 
(1979, 2005) framför. Där är förtroende helt avgörande för att kunna reducera 
ett sammanhang som i individens medvetande upplevs som för komplext att 
greppa. Förtroende gör att osäkerhet kan överbryggas och att individen kan 
göra val som i grunden innebär en risk, men som trots ofullständig information 
upplevs som säker. Den komplexa struktur av olika lagar och regler som utgör 
det system som definierar revisionen, och de olika aktörer som är delaktig i 
organiseringen som sker, kan närmast ses som ett typexempel på ett sådant 
system där han hävdar att förtroende spelar en avgörande roll för att reducera 
begränsningen känslan av komplexitet kan innebära.  

 

Hur förhåller sig då de empiriska studierna till Cohen-Holder och Webbs 
(2006) påstående om att det agentteoretiska perspektivets dominans kan vara 
riskfyllt då grundantaganden utan bäring i verkligheten kan bli 
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självuppfyllande och leda till att beslut tas på felaktiga grunder? Avhandlingen 
visar som diskuterats här innan att det finns fog för att nyansera det 
agentteoretiska perspektivet. Samtidigt visar den att konsekvenserna Cohen-
Holder och Webb framhåller av detta teoretiska perspektivs dominans bör 
tonas ner något. Det går i och för sig att härleda att grunden för beslut till viss 
del handlar om ett grundläggande misstroende hos beslutsfattare där detta blir 
en anledning till förändringar. I flera fall ter det sig som att det finns en 
uppfattning om att detaljerade regler, med inriktning mot att detaljstyra 
handlingar och handlingsutrymme, är ett effektivt sätt att åtgärda identifierade 
brister. Men samtidigt går det att härleda hur utveckling som skett också varit 
präglad av ett visat förtroende från just beslutsfattare. Exempelvis förklarar 
detta revisorsprofessionens ständigt utökade utrymme inom marknaden och 
dess roll i organiseringen av revisionen. I linje med Cohen-Holder och Webb 
ter det sig dock klart att det agentteoretiska perspektivets grundantaganden är 
en för grov generalisering då förklaringen är mer komplext än vad en sådan 
utgångspunkt tillåter. Åtminstone om man söker en teoretisk förklaring med 
bäring i verkligheten. Bevisligen finns det ett relativt högt förtroende bland 
investerare för revisionen och revisorerna om än att detta är generellt i sin 
natur och till stor del inriktat mot exempelvis professionella värden före 
individuella egenskaper.  

 

Avhandlingen ger följaktligen stöd för att utveckla det revisionsteoretiska 
fältet genom att integrera förtroendebegreppet och förtroendeaspekten. Den 
visar hur den teoretiska utgångspunkten som utarbetats här är ett exempel på 
hur detta kan ske. Om det finns en ambition att förklara revisionens betydelse 
och funktion teoretiskt, är det enligt vad som framgår här relevant att integrera 
förtroende för att kunna möta en strävan efter teoretisk förklaring med bäring i 
verkligheten. Avhandlingens empiriska bidrag bli dessutom en bekräftelse på 
paradoxerna som kan identifieras då man studerar den utveckling som sker 
med beaktning av ett agentteoretiskt perspektiv och som exemplifierades 
inledningsvis. Med det teoretiska bidraget som ges här reduceras dessa 
paradoxer. Grundantaganden om att varje situation präglas av ständig misstro 
och att varje individ till varje pris kommer att agera i eget intresse och inte dra 
sig för att utnyttja andra, blir en alltför förenklad förklaring till att inrama det 
sammanhang revisionen är en del av och för att förklara revisionens betydelse 
och funktion. Istället bör man beakta både misstro- och förtroendeaspekten. 
Avhandlingen visar hur detta kan göras och påvisar att det agentteoretiska 
perspektivets grundantaganden är rimliga att nyansera. Förhoppningsvis 
underbygger detta tanken att reflektera över olika teoretiska perspektiv och 
teoriers externa validitet. 
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Jag har här introducerat förtroendeperspektivet på revision och bidragit till en 
utveckling av det revisionsteoretiska fältet. Förutom att det skall ge en bättre 
grund för att förklara och förstå revisionen ger det möjligheter för kommande 
forskning att gå vidare utifrån detta teoretiska perspektiv. Det som presenteras 
här kan bli en utgångspunkt för ny problematisering och analys av revisionen 
och dessutom en grund för andra empiriska studier som kan bidra till att 
ytterligare förstå och förklara detta område. Exempelvis, då det gäller 
organiseringen lyftes i den första studien relationer mellan olika aktörer fram 
som centrala i analysen. Flera av dessa relationer kan vara relevanta att belysa 
närmare. Framförallt kan då relationer analyseras med utgångspunkt i det sätt 
både förtroende och misstroende förklarar den organisering som sker. Detta 
kan ligga till grund för klargöra under vilka förutsättningar och på vilka 
grunder beslut tas. Enkätstudiens upplägg kan också användas för att studera 
andra intressenter än aktieinvesterarens syn på revisionen med beaktande av 
förtroende och den betydelse revisionen har. Denna kan ligga till grund för att 
avgöra förtroende och förändringar av förtroende som följd av beslutade 
förändringar i den organisering som sker av revisionen utifrån argumentet att 
de skall bidra till ökat förtroende. Möjligheterna är många och förhoppningen 
är att avhandlingen, vid sidan om den förklaring till revisionens funktion och 
betydelse som redan ges här, blir en dörröppnare för kommande forskning 
med utgångspunkt i ett förtroendeperspektiv.  
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6 English Summary 

6.1 Introduction and purpose 
Statutory audit has developed in such a way that it now encompasses a vast 
and complex field of many regulations that frame and define it. As part of this 
development the accounting profession has come to have a very strong 
position within business. This development has often been driven by critical 
events which, among other things, include what may be characterised as audit 
failures, as several historical retrospectives in the literature show by using the 
Swedish context as an empirical basis (see Agevall & Jonnergård, 2013; 
Wallerstedt, 1999; Wallerstedt, 2001, 2005, 2009). These studies also show 
that history repeats itself, and critical events have often brought attention to 
the audit and contributed to a debate on the shortcomings of the audit and the 
auditors. These debates have often initially focused on criticism of the audit’s 
role in supervising the company’s management and pointing out the harm that 
deficiencies in the audit cause the stock market in general, and the 
shareholders in particular. The auditors are criticised for not acting 
independently of the company management and, because of this, not 
disclosing and reporting obvious flaws and inaccuracies, or in some cases 
outright fraud. It is clear how this criticism has played a central role in the 
arguments for introducing new or changed regulations. Such a debate can 
especially be identified in connection to the development of the legal 
framework of the statutory auditing in Europe from the mid-90s (see EC Not, 
2002; EGT C 321, 1996; Europaparlamentet, 2004; EUT C 236, 2003; SOU, 
2004:47, 2007:56). The solutions to perceived deficiencies have often been 
more extensive regulation of the audit with detailed regulations in areas such 
as independence and training of auditors, together with monitoring and 
establishing control of the auditors and the audit (see EGT L 191, 2002; EUT 
L 120, 2008; EUT L 157, 2006; SFS, 2009:503, 2009:564). In an overall 
perspective, this can be interpreted as the entire system of the audit evolving 
around distrust, where measures are geared towards more detailed monitoring 
and control. This interpretation would confirm the idea that the development is 
characterised by an entrenched ideological conception that has its origins in 
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the assumptions of the agency theory’s perspective that all individuals are 
driven by self-interest and that one would expect opportunism if this is not 
restrained. Many scientists see this ideological entrancement as characteristic 
of the accounting field (Cohen & Holder-Webb, 2006; Hayes et al., 1999; 
Lambert, 2001, 2007), and some assert that this is a dilemma based on the 
perception that particular theoretical perspective has become dangerously 
dominant. This is explained by the fact that if a theory becomes too dominant 
it becomes self-fulfilling and can thus be interpreted as truth. If, for example, 
that underpins important decisions that affect society, this means that these 
decisions may be based on a fictional perception of reality. Regarding the 
agency theory’s basic assumptions about self-interest and opportunism, some 
have expressed that these must be nuanced, since there are signs that they lack 
external validity (Cohen & Holder-Webb, 2006). 

 

In my opinion, there are indications that the agency theory’s basic 
assumptions have influenced the development of the statutory audit, and that it 
is possible to understand why this theoretical perspective can be accepted as 
an explanation of the audit’s importance and function. However, at the same 
time I can, in line with some of the literature, see things that demonstrate that 
the external validity could be questioned. For example, although there is 
strong scepticism about the use of the audit as a control mechanism, the 
evolution of the statutory audit has shown that it has retained – or even 
strengthened – its position in the market. Identified deficiencies in the audit 
and by the auditors have often resulted in more detailed regulation regarding 
what the auditor should do and what is not allowed. At the same time, new 
regulations have often meant that the auditors have received an expanded 
mandate through regulations that increased the extent of the mission. This has 
ultimately led to the audit becoming more extensive than before, as well as the 
auditor industry widening its position in the market, resulting in more total 
audit revenue as a result of previous audit failures (see Agevall & Jonnergård, 
2013; Sjöström, 1994; Wallerstedt, 1999, 2001, 2005, 2009; Öhman & 
Wallerstedt, 2012). In my opinion, this contradicts the basic idea of the agency 
theoretical perspective in several ways, as well as uncovers several paradoxes. 
That the audit has received increasingly more space despite constantly noted 
deficiencies, argues against the idea that the company is seen as a network of 
contracts where the most efficient set of contracts will be applied (see 
Eisenhardt, 1989; Jensen, 1983). Throughout history, auditors have constantly 
been questioned, and there have been comments that they are not doing what 
is expected. To then allow, for example, self-regulation and controls through 
self-monitoring procedures, would also be something that goes against 
explanations within this theoretical perspective. For example, it goes against 
the assumption that the development of a contractual arrangement is 
characterised by finding solutions to opportunistic behaviour. Past 
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performance and the expected outcome will determine how this is done (see 
Eisenhardt, 1989; Jensen, 1983). 

 

There is also a criticism of the agency theoretical perspective from researchers 
based on the absence of external validity. To simplify reality in the way that is 
done in this perspective means, according to many critics, that important 
aspects are not taken into account, especially when several assumptions about 
human nature as the basis for analyses based on this theory contribute to a 
very narrow view of human behaviour and relationships (see Hirsch et al., 
1987; Perrow, 1986; Perrow et al., 1986). Several researchers see relevance in 
trying to develop models based on the agency theory perspective’s rough 
assumptions in order to give explanations that have a better connection to 
reality. This can be anything from adopting new theoretical perspectives to 
developing the theoretical models that already exist. The purpose of this 
would be to cover aspects that have a clear relevance in the context studied, 
but which are not included in previously accepted theoretical models (see 
Doucouliagos, 1994; Eisenhardt, 1989; Hirsch et al., 1987; Lubatkin, 2005). It 
is my belief that trust is just such an aspect. I base this on, first, how this 
concept has almost become a catchphrase in the practical discourse concerning 
the audit’s role and function – which has also been the argument for several 
review studies looking at how research integrates trust within studies in the 
accounting field and which demonstrated that there is a research gap to fill 
(Baldvinsdottir et al., 2011; Van de Ven & Verstegen, 2007). Second, there 
are suggestions in the literature that trust is both reasonable and possible to 
integrate into contexts mostly characterised by explanations based on the 
agency theory perspective (Ripperger, 1998). 

 

Taking this argument into consideration the aim of the thesis is to integrate the 
concept of trust and the trust aspect in the theoretical field of auditing. 
Specifically, this will be fulfilled in three steps that together contribute to the 
totality, since each step represents an underlying purpose related to the overall 
purpose. Each step contributes to achieving the overall objective and should 
be seen as a coherent chain link within the integration and development of the 
trust perspective within the context of auditing. The first step includes a 
development of a theoretical framework with the support of trust literature. 
The aim is to formulate a theoretical basis that can be transferred to the audit 
context. The second step is to analyse the auditing, from the basis of the 
theoretical framework, with specific focus on its organising in a historical 
perspective. The aim is to transfer and develop the trust perspective on 
auditing with regard to the way the development of the market and its 
organising has been used to build a theoretical argument about the audit’s role 
and organising based on an agency theory perspective. The third step is to 
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analyse, from the basis of the theoretical framework and with consideration of 
the results of step two, the investor’s perception about the significance and 
function of auditing. The aim is to transfer and develop the trust perspective 
on auditing with a focus on the most primary user, according to how the 
simple principal - agent model’s logic has been used to argue for the audit’s 
role and function based on the agency theory perspective. 

6.2 Theoretical framework  
The starting point for the theoretical framework is a discussion of the rationale 
behind the relevance of integrating trust into the explanatory models that 
describe the audit’s existence and importance, both from an investor 
perspective as well as a market perspective. A basis for this is the Verstegen 
Ryan and Buchholtz’ (2001) model, which shows that an investor’s decision 
will be determined by two forms of trust – general trust and trust created in the 
specific investment situation. Both will be crucial for the investment decision. 
However, there is reason to clarify the meaning of these forms more 
thoroughly than Verstegen Ryan and Buchholtz do. To begin with, in every 
individual there is a basic level of general trust in other people (see 
Bhattacharya, Devinney, & Pillutla, 1998; Johnson-George & Swap, 1982; 
Zaheer, 1995) and for society and social institutions encountered in everyday 
life (see La Porta, Lopez-de-Silanes, Shleifer, & Vishny, 1997; Newton, 2009; 
Newton & Norris, 2000; Rothstein & Stolle, 2002). This kind of trust varies 
between individuals and may be related to, for example, the individual's 
demographic (see Glaeser, Laibson, & Soutter, 2000; Patterson, 1999; 
Pennant, 2005; Putnam, 1995, 2000; Stone, 2001) and/or socioeconomic 
affiliation (see Glaeser et al., 2000; Inglehart, 1999; Li, Pickles, & Savage, 
2005; Patterson, 1999; Pennant, 2005; Stone, 2001) or even income (see 
Glaeser et al., 2000; Inglehart, 1999). This form of trust has not been directly 
linked to the investment decision in the literature but can be seen as a 
background factor in how individuals deal with situations characterised by 
risk-taking. In addition, this does affect the individual's view of the stock 
market as well as of the organisations and institutions therein (Luhmann, 
1979, 2005). 

 

On the basis of general trust the investor will make the various choices that 
lead to an investment. Although the initial decision to invest their money in 
the stock market doesn’t directly deal with a situation-specific choice, this will 
involve consideration of alternatives. A crucial part of the decision will be 
whether there is a general trust in the stock market and how this relates to the 
perceived risk compared to other investment alternatives. The decision can 
then be further subject to multiple choices where, for example, different stock 
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markets, stock exchange lists, firm sizes, and/or industries are potential crucial 
aspects. Trust in these becomes a basis for decisions. Moreover, when it 
comes to choosing which specific company to invest in, there will be a 
significant number of factors that can be a basis for decisions, where the 
situation-specific trust becomes vital for the investor’s decision. Trust in 
specific and concrete aspects related to investment assessment will therefore 
have a direct bearing on the decision, but will be combined with the general 
trust as input when it comes to the actual decision. Thus, both forms of trust 
will be crucial for individual risk assessment and subsequently the decisions 
taken with regard to investment as well. This process will also be marked by 
experience. Both good and bad experiences will influence future decisions in 
that they can affect any part of the process until the next decision, from the 
most basic trust in other people, to trust that arises in the specific investment 
situation, and the individual’s risk preferences. 

 

But it is not only the forms of trust and shareholder investment perspective 
that could be derived with this starting point. It is also relevant to discuss the 
grounds upon which trust is built as well as the object of the trust. A central 
part of the Verstegen Ryan and Buchholtz’ (2001) model is the investor’s 
overall trust in the stock market. This is described as a comprehensive and 
more general perception among investors that the market is both functional 
and efficient. They emphasise the importance of market mechanisms for this 
form of trust. This could be explained on the basis of the literature’s 
explanation of system trust and the grounds upon which trust in social systems 
rests. A starting point is that the trust in a system is largely created in the way 
it is organised, and that this will mainly be mediated through how it is 
regulated, as well as by the actors who are tied to the system’s organisation 
and its functionality. The rules may well have a disciplinary function that 
gives the surroundings a sense of security, as well as possibly having 
importance in creating clarity of relationships and clarifying the basic 
premises that define the system and how to act within that system. According 
to the literature, the regulations that define the system could have significance 
in that they become an institutionalised part of the system. But there is also 
scope for a specific form of regulation or even a specific rule possibly being 
important for decisions. Even the actor who decides the rules can be very 
central – and trust in the rule–maker can be crucial to how significant the 
regulation will be (Luhmann, 1979, 2005; Zucker, 1986). Another aspect that 
is highlighted is the importance of the professional actors/groups acting within 
the system. Not only can they become important as a support for the 
regulations’ functionality, but they can also be perceived as representatives of 
the system’s functionality. Also, when it comes to these, the importance could 
both involve whether the profession has become an institutionalised part of the 
system and is perceived as such, as well as the precise task they execute, or a 
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specific role they have in a specific context (Barber, 1983; Luhmann, 1979, 
2005; Zucker, 1986).  

 

Accordingly, the way of organising and the trust-building mechanisms within 
the system could both contribute to clarifying a very specific relationship as 
well as a general sense that the system is functional, in other words, the 
presence of clear and given rules is enough to convey a feeling of general trust 
(Luhmann, 1979, 2005). A regulatory framework can transform uncertainty 
towards predictability (see Arrighetti, Bachmann, & Deakin, 1997; Deakin, 
Lane, & Wilkinson, 1997; Lane & Bachmann, 1996, 2000; Zucker, 1986). The 
presence of professional agents, can in the same way, help to reduce the 
ambient feeling of insecurity. If there are, for example, experts in monitoring 
and control, then this will be a potential substitute for the individual’s own 
need of information (di Luzio, 2006; Evetts, 2006; Lewis & Weigert, 1985; 
Luhmann, 1979, 2005; Zucker, 1986). Based on this, there is relevance for 
going into a more detailed discussion about the reasons for trust in the 
professionals. According to the literature, this is based on expectations and 
there are several general categories of expectations, which explain the grounds 
for trust in the professional actor. This is exemplified by Currall and Epstein’s 
(2003) description of the relationship between stock investors and stock 
brokers, which – according to them – is based on the overall expectations that 
the broker as a professional actor will always base his/her advice on high 
morals and ethics, have the right skills for the mission, and be motivated to – 
and will – serve the investors’ interests. The possibilities to analyse trust in 
professional actors/groups is developed in the theoretical framework with the 
support of Barber (1983) who highlights three main categories of expectations 
that are central for trust in professions. Two of these categories especially 
provide an opportunity to analyse the difference between professions and can 
also act as starting points for analysing a specific profession. Both these 
categories of expectations are linked to professions and professionalism, 
which are two concepts that in general are the basis for high expectations of 
competent performance as well as acting in the spirit of benevolence, morality 
and ethics, in other words, acting without a primary focus on the professional 
actor’s self-interest. 

 

The first category focuses on skills including expectations of efficiency, 
competence and integrity. Most obvious are the aspects that could be seen as a 
direct proof of skills such as diplomas, degrees or certificates, for example. 
These may represent the professional actor’s basic level of skill and play a 
central role in the expectations of competence, since they are easy to see, 
express and communicate. Expectations grounded in the less formal aspects 
could be vaguely connected to knowledge and skill, which may be things like 
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more general know-how, routine-based knowledge, or experience-based 
knowledge. The second category involves expectations of the actor’s 
willingness and desire to fulfil the obligations and responsibilities connected 
to the professional role. This can be described as professional ideals that create 
expectations that the professional actor always acts with a selfless attitude and 
with a fundamental concern for the welfare of others (Barber, 1983). 

 

The theoretical framework is developed around three overall focus areas 
which can initially be derived from Verstegen Ryan and Bucholtz’s (2001) 
discussion, namely forms of trust, the foundation for trust and the object of 
trust. 

6.3 Organising the audit 
The second step includes the first empirical study which is an historical 
analysis. This is focused on how trust can provide an explanation for the 
developments with regard to the system that the statutory audit covers. At the 
overall centre is the form of trust, the foundation for trust, and the object of 
trust. This involves identifying who gives and who gets trust and on this basis 
emphasising distrust as a reference point in the discussion. The time period 
analysed is between when the audit was first integrated into the Swedish 
Companies Act up until recently, where Europeanization has come to 
characterise the development of the auditing field. The study can thus be seen 
as a case study where the Swedish system of auditing is a basis for analysing 
the dimensions of trust identified in the theoretical framework. There are 
several reasons for choosing a study based on an historical analysis. Not only 
is it a way to introduce a context, but above all, history has been a starting 
point for creating an understanding of complex contexts many times. In 
studies that challenge the dominant explanatory models within a field, an 
historical analysis becomes something that can provide support for new 
theoretical thoughts (see Carnegie & Napier, 2012; Napier, 2006). The 
historical approach has been a common feature in the auditing literature, in 
order to introduce and create understanding of the context in general (see 
Eilifsen et al., 2006; Porter et al., 2008), as well as grounds for empirical 
studies where historical data is used as an empirical basis for analysis (see 
Carnegie & Napier, 2012; Napier, 2006). 

 

This study follows several previous studies using the Swedish context in 
auditing studies with the same approach (Agevall & Jonnergård, 2013; 
Jonnergård, 2012; Sjöström, 1994; Wallerstedt, 1999, 2001, 2005, 2009; 
Öhman & Wallerstedt, 2012). Together they show a comprehensive picture of 
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the system of laws, rules and actors who are the focus of this study of interest. 
All of these studies are also based more or less directly on identified critical 
events for the development of the statutory audit, and have them as a starting 
point or delimitation. This makes empirical analysis manageable and focused. 
The studies above have been a basis for identifying key events in the 
development, which has been a starting point for the setup of this study. 

 

These studies also have examples of how both primary and secondary sources 
are a basis for empirical data in an historical analysis, which is something that 
has also been a guide in this study. The aim has been, to the greatest extent 
possible, to use primary sources, however, particularly in the earlier part of the 
history, access to these types of sources is severely limited. The analysis for 
this part is therefore particularly supported by secondary sources, which are 
something that decreases as the availability of primary sources increases. 
Examples of primary sources include: EU directives and recommendations, 
legal text with supplementary regulations, governmental inquiries, proposals, 
referrals and reports, professional standards / recommendations, and advice. 
Examples of secondary sources include: academic literature that presents the 
story or parts of the story, as well as articles, that is published in the journal 
Balans with the same orientation. The study is designed as an historical 
narrative driven by events / periods which can be considered as characteristic 
for the development of the statutory audit in Sweden. The analysis is divided 
into different parts based on these distinctive events / periods.  

6.4 The significance of auditing for the investor 
The third step includes the second empirical study which is a questionnaire 
survey. This is focused on an investor perspective. The reason for choosing a 
questionnaire survey as the method was first, that there is an ambition to 
generalise the results (see Bryman & Bell, 2007; Denscombe, 2009); second, 
it lacks other forms of sources that provide better grounds for analysing 
investors’ perceptions of the audit’s significance. The starting point is the 
investment process and the focus is to analyse the importance of various forms 
of trust, to analyse trust for different parts of the organising of the audit (which 
focus the foundation for trust and the object of trust), and to contrast trust with 
distrust regarding investors’ attitudes about the audit. This was also the basis 
for the structure of the questionnaire and the basis for operationalising a 
variety of items based on the theoretical frameworks, as well as the first study. 
The work on the questionnaire was carried out in several steps, beginning with 
a rough draft. With several rounds of consultation among colleagues, 16 main 
topics and 35 sub-questions were established. This draft was tested both in a 
field study in which three persons (all potential members of the target group) 
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were included, and in a pilot study addressed to 30 individuals in the sample 
population, and developed from those results. 

 

The questionnaire was targeted at individuals who have a direct ownership in 
public companies listed in Sweden. The selection was made in several steps, 
where the first step was to order a register of shareholders in 12 listed 
companies, divided into three companies from each Large Cap, Mid Cap, 
Small Cap and First North, in other words, the OMX Stockholm Stock 
Exchange’s four largest stock exchange lists. One criterion for this selection 
was also to achieve a spread of the represented auditing firms. A random 
selection was made among the owners included in the register but with 
weighting so that the number of samples in the smaller companies could 
achieve a critical threshold for running statistics. A total 2,000 individuals 
were included in the sample population. After two letters by post, there was a 
response rate of 46.7 %, 934 of 2,000 individuals responded. 

6.5 Results and contributions  
The first study showed how the system of laws, rules and actors has evolved, 
and explains the system framing the statutory audit both historically as well as 
today. The study gave examples of how the organising at organisational, 
national (state) and supranational (EU) levels could be explained on the basis 
of trust. Above all, it has become apparent how the organising can be 
explained by the relationship between the different actors, where development 
is characterised by both distrust and trust. 

 

The earlier part of the history demonstrates how the state – through its power 
to legislate – paves the way for the consolidation of the audit as part of the 
economic system. The state framed the audit by integrating it into the legal 
system as a result of a perceived distrust in the economic system. An example 
of this would be the way in which the idea of the independent auditor was 
framed, thereby giving legitimacy to the certified auditor. A formal title was 
something that underpinned trust in the fact that the audit would be performed 
competently and in line with the expected purpose. It was representatives, of 
the state such as politicians and government investigators, who eventually 
began to formulate the auditors as carriers of trust and the audit as something 
that infuses trust in the system. The politicians’ trust in the audit was also 
confirmed by the fact that it was constantly expanded, including more and 
more parts, and trust became a general term to describe the auditor/auditing 
function within the economic system. The audit was also seen, with time, not 
only as a control mechanism for individual owners, but as having a broader 
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function, almost as having an important public function. For example, the 
audit requirements included more companies than ever before, and auditors 
were expected to contribute to aspects that had not previously been included in 
the audits such as, aiding to the fight against financial crime, for example. 
Also, trust in the auditor organisations was repeatedly confirmed by the state 
with the mandate they gave for self-regulation and, as well as the way this was 
referred to in laws. Accordingly, trust could explain the development in 
several ways. However at the same time, this interpretation of the 
development must consider the completely different approach, in which 
politicians express a suspicion and distrust of the audit, and in particular, the 
auditor organisations’ autonomy. For example, the state stipulates more 
precise and detailed laws and requirements for how the audit should be carried 
out. The resources and the mandate of the public authority, which was 
commissioned to control the auditors, were strengthened. For example, the 
public authority was given the responsibility of developing auditing standards, 
and state investigators gave very concrete proposals on how the auditor 
organisations should strengthen their internal framework regarding internal 
regulations and control. Organising from the state level was accordingly 
characterised by simultaneous trust and distrust in the auditing function. 

 

In the same way, the organising made by the auditor organisations, has been 
characterised by both trust and distrust. Above all, it reveals how strong the 
belief in regulation to meet distrust and then build trust is. This characterises 
the development, from the first rules defining the independent auditor and the 
ethical auditor, to the later more extensive legal framework that characterises 
the organisation we face today. This way of organising has not only been 
characterised by the relationship between the state and auditor organisations, 
but also the relationship between the auditor organisation and the individual 
auditor. For example, by framing members’ ways of being with rules, the 
organisations have reinforced the collective image of the auditor. The 
individual’s discretion has declined as more specific and comprehensive rules 
appeared. It is obvious how the organisation has become more central and has 
become synonymous with the perception of auditors in general. At the 
organisational level, general expectations regarding the auditor’s role have 
been underpinned, which has been very closely linked to government 
initiatives and the trust the organisations have been given by politicians. Even 
on this level the way of organising has been characterised by a strong belief in 
formalisation and standardisation in order to build trust. This has been shown, 
for example, through constant reinforcement of internal regulations of 
education and training as well as the introduction of systematic ways of 
controlling and monitoring. Concepts such as independence, skill, 
confidentiality, and more, have been highlighted as concepts which enhance 
trust in the auditors. The internal regulations have been a way to convey a 
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general picture of the auditor as a person with both high morals and ethics, and 
with the right competence and skills to perform a good audit. Above all, the 
way of organising that has taken place at this level has demonstrated the 
strong trust in cementing the collective image of the auditor in order to 
strengthen their trust-building role in the market. 

 

The way organisation takes place at the EU-level can also be explained on the 
basis of trust. Above all, it appears this has been more specifically 
characterised by the use of the concept of ‘trust’ to emphasise the need for 
changes in the system of regulations. This has mainly been characterised by a 
strong belief in uniform and harmonised rules to restore/enhance trust in the 
audit and the market. Independence, objectivity and high integrity are central 
in underpinning trust in the auditor as well as the belief in formalisation and 
systematisation to sustain trust in the audit function. In the same way as the 
relationship between the state and national auditor organisations brought about 
developments in the past when it came to formalising and systematising the 
audit, the relationship between the EU and international organisations has 
been characterised by this as well in later years. The FEE and IFAC have 
pushed for a systematisation and formalisation of, for example, independence 
and ethics. Once again it becomes clear how organisational formalisation is 
incorporated into the legal system and thus provides a confirmation of the 
existence of trust in the organisations’ ways of framing the audit by rules and 
that the formal system is seen as fundamental to creating trust. 

 

It is clear that the decision-makers have had and do have trust in the auditors 
and auditing based on the status the audit has been given in the economic 
system. Legislators have, for example, paved the way for the audit 
profession’s uniquely strong position. But while it is clear that trust in the 
auditors and auditing has been a factor that had and does have a meaning, 
history shows that the development is shaped by the dynamic that exists 
between trust and distrust. By studying the way organising of the field (the 
system) takes place, one can see multiple examples of: almost total trust, for 
example in which the judicial system has been used to create space for the 
audit and the auditors to consolidate their role within the system; lack of trust, 
for example when the rules have been used to formalise and standardise how 
to conduct the audit and framing the auditor with rules; an effort to instil trust, 
for example when scandals and crises created a need to address distrust and; 
last but not least, trust as an argument for existence, for example by the way 
the arguments are formulated to justify the need of auditing and auditors. It 
shows that the role of a particular rule in the organising could be either to limit 
and frame, or to give a mandate and space. It can build trust by either 
reinforcing trust in the rules in general or opening up the professional actor as 
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a representative of the system. Consequently, laws and regulations thus have 
two potential ways of instilling trust. They either make clear what is allowed 
or not, which is reinforced by including and demonstrating the sanctions to be 
brought if the legal framework is not accepted. Or they may give a mandate to, 
for example, a profession which could – through laws and regulations – assign 
a unique legitimacy and position in the market. The mandate the profession 
gets is based on the expectations that it has become a guarantor of a system’s 
functionality. 

 

This study also showed how the development is characterised by the transition 
from the individual and the personal relationship’s significance to the 
importance of the organising of the system. Initially in the past, the auditor as 
a person was central and the audit was not something of general interest. The 
individual behind the audit and the personal relationships were most 
important, but when requirements for independent auditors were implemented 
and especially when the audit was integrated into various regulations, the 
individual and personal relationships decreased in importance. The general 
picture of the auditor became more central, which was highlighted by, for 
example, the introduction of the formal titles that would represent the level of 
competence. It became increasingly clear that an auditor could be expected to 
meet a number of requirements, including requirements for training, 
experience and ethics. This was above all a reality, as the titles of authorised 
and approved auditors became more widely accepted as measures of general 
competence. Organisations came to represent the image of the auditor as a 
collective, and through this, the image of the auditor was carried over from the 
interpretation of the individual to the organisation’s requirements and goals, in 
other words, a standardised actor. It was clear that the auditor organisations 
were more important than the individual auditor. 

 

The second study revealed the importance that auditing and auditor play for 
stock investors regarding trust. To begin with, it demonstrated that auditing is 
seen as very important for investors and their perception of the stock market as 
well as their decisions about investing in shares. There is a high level of trust 
in the auditors and they are clearly relevant for investors’ trust in the market. 
However, this does not extend so far that it is possible to say that the auditors 
have an overarching role for society in general; the auditors’ importance is 
directly related to the context in which they operate. What is most evident is 
that trust in the audit and the auditors, and the way they infuse trust in the 
stock market, is general in its nature. Very few investors consider the audit 
directly in specific investment decisions. Auditing is thus not directly related 
to any risk assessment of the specific investment situation. The direct role of 
specific aspects that represent auditing is very marginal, and the importance of 
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auditing cannot be attributed to any rational assessment rooted in distrust and 
risk of the specific investment situation. The audit’s function is more to be in 
the back of the mind of an individual, which creates a perception that the 
market is efficient and effective. The importance in this specific sense is not 
even enhanced if the investor has a personal connection or relationship to the 
audit, which shows what a weak direct impact the audit has on its 
surroundings. To argue that the audit has a public interest, or the investors 
consider any direct aspect that represents the audit when investing, therefore 
seems to overestimate the importance of auditing. 

 

Like the first study, the questionnaire study showed that the auditor as a 
person is secondary, and individual space to manoeuvre is viewed with 
distrust. Instead, it is a formalised and standardised audit which is expressed to 
be central, and uniform and systematised ways to carry out the audit are seen 
as most important in order to build trust. The basis for trust in the audit could 
be explained by the system rather than the auditor, and the trust in the auditor 
as more rooted in the collective than in the individual. It appears from the 
expectations investors have of auditors, that the clearest expectations of them, 
is that they will always do their best and will not use their position in self-
interest. Expectations of behaviour with basic morality/ethics far outweighed 
expectations of competence/skill. The expectations are, however, not 
undivided for the profession as a whole, but there are beliefs that there are 
individuals within the audit profession that do not have the ability or will to 
perform an adequate audit. Given the high overall level of trust in auditing and 
auditors, it appears that investors accept that there are breaches at the 
individual level within the group. What is essential is that the auditors have 
the ambition to do what is right. It does not have to be a contradiction that 
there is distrust in an individual auditor’s ability from investors while there is 
a high trust in the profession as a whole. Individual deficiencies, often 
highlighted in the debate in the wake of scandals, do not need to be critical to 
derail trust in the entire audit profession, as it is sometimes suggested. Talking 
about a general crisis of trust in the audit profession seems, therefore, to be an 
exaggerated interpretation of the effects of company scandals. 

 

The questionnaire also showed that the three main levels of organising which 
were made clear in the first study – the supranational level, state level and the 
organisational level – have significance as a basis for investor trust. However, 
it is also clear that the absolutely most central level is the state level, towards 
which the investors are highly uncritical. This can be contrasted with the 
importance of the way organising at the organisational level takes place, 
which in itself is highly important for investors’ trust, as well as being critical 
to self-regulation. The EU-supranational level appears to be least central. It 
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clearly shows that the way organising taking place at this level does not have 
the full impact of instilling investor trust. It is interesting to reflect on these 
results considering recent developments in the auditing field. The 
responsibility for organising the field is obviously no longer at the state level, 
which has been marginalised in favour of organising at the supranational level, 
where the key principles have been a clear belief that harmonisation and 
internationalisation create trust. Looking at the results from this study suggests 
that the efforts made by the EU do not have the expected impact. Trust in 
harmonisation and supranational organising is thus also excessive. 

 

By these three steps, the trust perspective has been transferred to and 
developed within the context of auditing. The theoretical framework in the 
first step gives the initial basis, and the two empirical studies give support as 
well as being the basis for development. Both empirical studies provide 
support for the logic and relevance for integrating a trust perspective within 
audit theories. The explanation of the audit’s function and importance benefits 
from integrating a trust perspective since this adds a more realistic and 
reasonable theoretical basis than the agency theoretical perspective. Above all, 
it shows that the simple agency theoretical model is limited when trying to 
explain the significance and function of auditing. Building upon the basic 
assumption that each situation is characterised by constant distrust, and that 
every individual at any price will act in its own interest, and not hesitate to 
take advantage of others, becomes a simplistic explanation for explaining the 
context auditing is part of, as well as demonstrating the audit’s importance. 
For example, it makes clear sense to integrate trust into the explanation as to 
why the audit has earned the position it has in the market today. When the 
state consolidated the legitimacy to audit by legislating requirements, it was 
clearly a basis for assuming that trust is a part of the explanation. That trust is 
reasonable to integrate into an explanation, is something already appears at the 
beginning of the history of the audit presented here. It also shows that trust 
and distrust are two concepts that together may explain the audit and 
especially that these two concepts together are important for understanding the 
context which auditing is a part of. For example, general trust founded 
primarily in the system of laws and regulations and the auditors as a 
collective, evidently does not exclude distrust of the individual auditor. 
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Bilaga 1 

 
                     
 

Enkät om den lagstadgade revisionen 
 
Den lagstadgade revisionen har sedan slutet av 1800-talet fått allt större utrymme och varje år betalar 

de börsnoterade bolagen stora belopp för den granskning som lagen kräver. Ett vanligt förekommande 

argument för att behålla och förstärka kraven på revision i börsnoterade bolag är att den bidrar till att 

skapa förtroende för aktiemarknaden och för de bolag som finns där. Kunskapen om detta är dock 

bristfällig vilket föranleder denna enkätstudie. Studien är en del av ett större forskningsprojekt som 

bedrivs inom forskningsgruppen för bolagsstyrning vid Ekonomihögskolan Linnéuniversitetet.  

Undersökningen riktar sig till aktieägare som har ett direkt ägande i företag noterade på 

Stockholmsbörsen Ditt namn har valts slumpmässigt utifrån de offentliga aktieböckerna för tolv 

utvalda företag noterade på de fyra största listorna på Stockholmsbörsen.  

För att undersökningen ska ge så säkra resultat som möjligt är det av mycket stor betydelse att du 

besvarar den. Försök att svara så fullständigt som möjligt på alla frågor och skicka sedan tillbaka den i 

bifogat svarskuvert. Jag är mycket tacksam om du kan göra detta relativt omgående, helst inom en 

vecka, så att hanteringen med eventuella påminnelseutskick inte omfattar dig som svarat.  

Studien genomförs utifrån Vetenskapsrådets etiska riktlinjer för god forskningssed. Alla uppgifter 

kommer i linje med detta att behandlas konfidentiellt och alla respondenter är anonyma vid 

sammanställning och publicering av resultat. Varje svarsformulär är dock märkt med ett id-nummer för 

att vi skall veta att just du skickat in ditt svar och därmed inte sänder påminnelsebrev i onödan. 

Jag hoppas att du vill hjälpa mig med att bidra med ökad kunskap om den lagstadgade revisionens 

betydelse och roll. Har du några problem med att besvara frågorna eller synpunkter på enkäten, 

kontakta mig gärna.  

 

Tack på förhand för din medverkan! 

 

Ola Nilsson 

Ekonomihögskolan vid Linnéuniversitetet 

www.lnu.se/forskargrupper/corporate-governance 

 

Mail: ola.nilsson@lnu.se  

Telefon: 0470-767801; 070-7670043  

 

Så här fyller du i enkäten:  

 

 
Bakgrundsfrågor: 

    Markerat svarsalternativ 

    Ångrat val, dvs. svarsalternativet räknas inte som markerat 
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1. Tycker du på det hela taget att man kan lita på andra människor eller tycker du att man inte kan 

vara nog försiktig i umgänget med andra människor?   

Gradera: (1 man kan inte vara nog försiktig  10 man kan lita på andra människor) 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

                    

 

2. I vilken grad är du generellt sett villig att ta risker? 

Gradera: (1 jag är inte alls villig att ta risker  10 jag är mycket villig att ta risker) 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

                    

 

3. Ta ställning till följande påståenden: 

Gradera: (1 instämmer inte alls  5 instämmer helt) 

 

a. Jag upplever att aktiemarknaden är förutsägbar och enkel att förstå.  

 

Instämmer inte 

alls 

1 2 3 4 5 instämmer 

helt           

 

b. Att investera i aktier innebär att man tar en stor risk. 

 

Instämmer inte 

alls 

1 2 3 4 5 instämmer 

helt           

 

4. Hur stort är ditt förtroende för följande samhällsinstitutioner och aktörer: 

Gradera: (1 jag har inget förtroende alls  5 jag har fullständigt förtroende) 

 

Inget 

förtroende 

alls 

 
Fullständigt 

förtroende 

 1 2 3 4 5 

Regeringen/riksdag           

Politiker           

Domstolar           

Polis           

Sjukvården           

Läkare           

Kreditmarknaden           

Banktjänstemän           

Aktiemarknaden           

Revisorer           
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Revisionen och revisorerna i aktiebolag 
 

5. Revisorerna räknas idag till en av de etablerade professionella yrkesgrupperna som finns i 

samhället. Ta ställning till följande påståenden:  

Gradera: (1 instämmer inte alls  5 instämmer helt) 

 

a. Revisorer är en yrkesgrupp som är mycket centrala för att aktiemarknaden skall vara 

pålitlig och funktionell. 

 

Instämmer inte 

alls 

1 2 3 4 5 instämmer 

helt           

 

b. Att det finns revisorer som utför en granskning av alla noterade bolag bidrar till att jag 

känner större förtroende för aktieplaceringar i förhållande till andra placeringsformer.  

 

Instämmer inte 

alls 

1 2 3 4 5 instämmer 

helt           

 

6. Känner du personligen någon revisor? 

Gradera: (1 inte alls  5 mycket väl) 

 

inte alls  
1 2 3 4 5 mycket 

väl           

 

7. Har du egen erfarenhet av att arbeta inom revisionsyrket? 

Gradera: (1 inte alls  5 i mycket stor grad) 

 

inte alls  
1 2 3 4 5 mycket 

väl           

 

 

8. Ta ställning till följande påståenden med utgångspunkt i dina direkta beslut om att investera eller 

att inte investera i aktier i ett specifikt börsbolag. 

Gradera: (1 instämmer inte alls  5 instämmer helt) 

 

a. Ett aktieinvesteringsbeslut som jag tar påverkas av vilken person som är påskrivande 

revisor. 

 

Instämmer inte 

alls 

1 2 3 4 5 instämmer 

helt           
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b. Ett aktieinvesteringsbeslut som jag tar påverkas av vilken revisionsbyrå som innehar 

revisionsuppdraget. 

 

Instämmer inte 

alls 

1 2 3 4 5 instämmer 

helt           

 

c. Ett aktieinvesteringsbeslut som jag tar påverkas av hur mycket som företaget betalar 

för revisionen. 

 

Instämmer inte 

alls 

1 2 3 4 5 instämmer 

helt           

 

d. När jag tar ett beslut om aktieinvesteringar lägger jag vikt vid vad som står i 

revisionsrapporten. 

 

Instämmer inte 

alls 

1 2 3 4 5 instämmer 

helt           

 

9. Ta ställning till följande påståenden om revisionsprocessen utifrån din erfarenhet som 

aktieinvesterare. (Obs! läs igenom alla delfrågorna a-d innan du svarar) 

Gradera: (1 instämmer inte alls  5 instämmer helt) 

 

a. Jag förväntar mig att revisionen i alla svenska börsbolag är standardiserad.  

 

Instämmer inte 

alls 

1 2 3 4 5 instämmer 

helt           

 

b. Varje revisionsuppdrag är unikt och den enskilda revisorn måste själv utforma hur 

granskningen genomförs. 

 

Instämmer inte 

alls 

1 2 3 4 5 instämmer 

helt           

 

c. Om det inte finns tydliga riktlinjer för hur revisionen skall genomföras går det inte att 

lita på att revisionen utförs korrekt och på ett bra sätt. 

 

Instämmer inte 

alls 

1 2 3 4 5 instämmer 

helt           

 

d. Alla revisorer är professionella och varje revisor avgör bäst själv hur och på vilket sätt 

revisionen skall genomföras. 

 

Instämmer inte 

alls 

1 2 3 4 5 instämmer 

helt           
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10. Ta ställning till följande påståenden utifrån din allmänna uppfattning om revisorer.  

Gradera: (1 instämmer inte alls  5 instämmer helt) 

 

a. En revisor är en person som det går att lita på. 

 

Instämmer inte 

alls 

1 2 3 4 5 instämmer 

helt           

 

b. Revisorerna gör alltid sitt yttersta för att upptäcka felaktigheter och bedrägerier i de 

företag som de granskar. 

 

Instämmer inte 

alls 

1 2 3 4 5 instämmer 

helt           

 

c. En revisor tänker mest på sitt arvode. 

 

Instämmer inte 

alls 

1 2 3 4 5 instämmer 

helt           

 

d. Revisorerna tänker mer på goda relationer till företagsledningen än att avslöja 

felaktigheter och bedrägerier 

 

Instämmer inte 

alls 

1 2 3 4 5 instämmer 

helt           

 

e. Det är självklart att revisorn och personer i företagets ledning inte umgås privat. 

 

Instämmer inte 

alls 

1 2 3 4 5 instämmer 

helt           

 

f. Det är en stor fördel om revisorn äger aktier i det företag denne granskar eftersom det 

då ökar viljan att genomföra en ordentlig granskning. 

 

Instämmer inte 

alls 

1 2 3 4 5 instämmer 

helt           

 

g. Alla som är revisorer har kompetens och skicklighet som gör att de kommer att 

upptäcka om det förekommer felaktigheter eller bedrägerier i de företag de granskar. 

 

Instämmer inte 

alls 

1 2 3 4 5 instämmer 

helt           
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h. Jag upplever att det inom revisionskåren finns många individer som inte har 

kompetens eller skicklighet att göra en fullgod granskning. 

 

Instämmer inte 

alls 

1 2 3 4 5 instämmer 

helt           

 

i. Revisorskåren har en gedigen och väl avvägd utbildning för sitt yrke. 

 

Instämmer inte 

alls 

1 2 3 4 5 instämmer 

helt           

 

j. Universitets och högskoleutbildning gör att revisorerna klarar av att göra en fullgod 

revision. 

 

Instämmer inte 

alls 

1 2 3 4 5 instämmer 

helt           

 

k. Det är endast erfarna revisorer som klarar av att genomföra en fullgod revision i stora 

komplexa företag. 

 

Instämmer inte 

alls 

1 2 3 4 5 instämmer 

helt           

 

l. Det ställs alldeles för låga krav på revisorns kompetens för att man skall kunna känna 

sig säker att det inte förekommer bedrägerier i de företag man investerar i. 

 

Instämmer inte 

alls 

1 2 3 4 5 instämmer 

helt           

 

m. Kompetensen hos revisorerna varierar stort och är mycket individuell. 

 

Instämmer inte 

alls 

1 2 3 4 5 instämmer 

helt           
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Revisionsregleringar. 
 

11. EU har fått en mycket central roll när det gäller hur aktiemarknaden är reglerad och därmed också 

för den lagstadgade revisionen. Ta ställning till följande påståenden:  

Gradera: (1 instämmer inte  5 instämmer) 

 

a. Det är mycket betydelsefullt att det finns gemensamma regler kring revisionen inom 

EU för att jag skall känna förtroende för den svenska aktiemarknaden. 

 

Instämmer inte 

alls 

1 2 3 4 5 instämmer 

helt           

 

b. Att det finns gemensamma regleringar för revisorerna inom EU gör att man kan lita på 

att revisionen i börsnoterade bolag håller samma nivå oavsett vilken börs inom EU 

dessa är noterade på. 

 

Instämmer inte 

alls 

1 2 3 4 5 instämmer 

helt           

 

c. Att det finns gemensamma regleringar för revisorerna inom EU gör att jag lika gärna 

skulle kunna tänka mig att investera i bolag noterade på andra börser inom EU som på 

Stockholmsbörsen. 

 

Instämmer inte 

alls 

1 2 3 4 5 instämmer 

helt           

 

d. Jag är kritisk till regler gällande revisionen som är beslutade på EU-nivå eftersom de 

inte är anpassade för förhållandena på den svenska aktiemarknaden. 

 

Instämmer inte 

alls 

1 2 3 4 5 instämmer 

helt           

 

e. Jag känner att det är mindre risk att investera i aktier noterade på Stockholmsbörsen 

än på någon annan börs inom EU eftersom revisionen i Sverige ger mig en känsla av 

bättre skydd än revisionen in andra länder inom EU. 

 

Instämmer inte 

alls 

1 2 3 4 5 instämmer 

helt           

 

f. Enligt mig går det inte att säga att den lagstadgade revisionen inom EU ger ett 

generellt bättre skydd för aktieägare än i exempelvis USA. 

 

Instämmer inte 

alls 

1 2 3 4 5 instämmer 

helt           
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12. Revisionen är en del av det svenska rättssystemet genom lagar, förordningar samt myndigheten 

Revisorsnämnden som ansvarar för övervakning och kontroll av den svenska revisorskåren. Ta 

ställning till följande påståenden:  

Gradera: (1 instämmer inte alls  5 instämmer helt) 

 

a. Det är mycket betydelsefullt att revisionen är en del av det svenska rättsystemet för att 

man skall känna förtroende för den svenska aktiemarknaden. 

 

Instämmer inte 

alls 

1 2 3 4 5 instämmer 

helt           

 

b. Att revisionen är en del av det svenska rättsystemet gör att man kan lita på att 

revisionen i alla bolag noterade på Stockholmsbörsen håller samma nivå. 

 

Instämmer inte 

alls 

1 2 3 4 5 instämmer 

helt           

 

c. Att det finns lagstiftning, förordningar samt en myndighet för övervakning och 

kontroll av revisorerna minskar risken för att det sker bristfällig revision. 

 

Instämmer inte 

alls 

1 2 3 4 5 instämmer 

helt           

 

d. Jag anser att det är överdrivet byråkratiskt att det finns en myndighet som övervakar 

och kontrollerar revisorerna. 

 

Instämmer inte 

alls 

1 2 3 4 5 instämmer 

helt           

 

e. Jag anser att man kan lita på att revisorerna gör sitt arbete på ett bra sätt utan statlig 

inblandning. 

 

Instämmer inte 

alls 

1 2 3 4 5 instämmer 

helt           

 

f. Det utrymme revisionen får i lagstiftningen handlar mest om att staten vill bevaka sina 

egna intressen och gynnar inte aktieägarna. 

 

Instämmer inte 

alls 

1 2 3 4 5 instämmer 

helt           
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13. Som komplement till lagstiftning finns standards, rekommendationer och vägledning som i 

Sverige ges ut av den svenska revisorsorganisationen FAR. Revisorsorganisationen har även en 

disciplinnämnd som prövar anmälningar mot revisorer. Ta ställning till följande påståenden:  

Gradera: (1 instämmer inte alls  5 instämmer helt) 

 

a. Det är mycket betydelsefullt att revisorsorganisationen medverkar till att sätta ramarna 

för vad en revisor skall och får göra för att man skall känna förtroende för den svenska 

aktiemarknaden. 

 

Instämmer inte 

alls 

1 2 3 4 5 instämmer 

helt           

 

b. Att revisorsorganisationen utverkar regler samt att det finns en struktur inom 

organisationen för prövning av disciplinärenden gör att man kan lita på att revisionen i 

alla bolag noterade på Stockholmsbörsen håller samma nivå. 

 

Instämmer inte 

alls 

1 2 3 4 5 instämmer 

helt           

 

c. Revisorsorganisationens regler för revisorer och inomorganisatoriska disciplinnämnd 

bidrar enligt min uppfattning till att revisionen håller hög nivå och riskerna för 

bristfällig revision minskar radikalt. 

 

Instämmer inte 

alls 

1 2 3 4 5 instämmer 

helt           

 

d. En prövning av revisorer i en disciplinnämnd organiserad av revisorsorganisationen är 

en självgranskning och är enligt min uppfattning inte ett effektivt sätt att minska 

risken för bristfällig revision. 

 

Instämmer inte 

alls 

1 2 3 4 5 instämmer 

helt           

 

e. Regler för vad en revisor skall och får göra som utformas av revisorskåren riskerar att 

vara mest anpassade till att passa revisorerna själva och inte utformade i första hand 

för att skydda företagets intressenter, såsom aktieägare. 

 

Instämmer inte 

alls 

1 2 3 4 5 instämmer 

helt           

 

f. Regler som inte är knutna till rättssystemet har ingen verkan och är onödiga. 

 

Instämmer inte 

alls 

1 2 3 4 5 instämmer 

helt           
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Bilaga 2 

 

Figur B–1 Fråga 1 – fördelning antal svar/svarsalternativ 

 

 

Figur B–2 Fråga 2 – fördelning antal svar/svarsalternativ 
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Figur B–3 Fråga 3a – fördelning antal svar/svarsalternativ 

 

 

Figur B–4 Fråga 3b – fördelning antal svar/svarsalternativ 
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Figur B–5 Fråga 4 – fördelning antal svar/svarsalternativ per 
institution/aktörsgrupp 

 

 

Figur B–6 Fråga 5a – fördelning antal svar/svarsalternativ 
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Figur B–7 Fråga 5b – fördelning antal svar/svarsalternativ 

 

 

Figur B–8 Fråga 6 – fördelning antal svar/svarsalternativ 
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Figur B–9 Fråga 7 – fördelning antal svar/svarsalternativ 

 

 

Figur B–10 Fråga 8a – fördelning antal svar/svarsalternativ 
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Figur B–11 Fråga 8b – fördelning antal svar/svarsalternativ 

 

 

Figur B–12 Fråga 8c – fördelning antal svar/svarsalternativ 
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Figur B–13 Fråga 8d – fördelning antal svar/svarsalternativ 

 

 

Figur B–14 Fråga 9a – fördelning antal svar/svarsalternativ 
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Figur B–15 Fråga 9b – fördelning antal svar/svarsalternativ 

 

 

Figur B–16 Fråga 9c – fördelning antal svar/svarsalternativ 
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Figur B–17 Fråga 9d – fördelning antal svar/svarsalternativ 

 

 

Figur B–18 Fråga 10a – fördelning antal svar/svarsalternativ 
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Figur B–19 Fråga 10b – fördelning antal svar/svarsalternativ 

 

 

Figur B–20 Fråga 10c – fördelning antal svar/svarsalternativ 
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Figur B–21 Fråga 10d – fördelning antal svar/svarsalternativ 

 

 

Figur B–22 Fråga 10e – fördelning antal svar/svarsalternativ 
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Figur B–23 Fråga 10f – fördelning antal svar/svarsalternativ 

 

 

Figur B–24 Fråga 10g – fördelning antal svar/svarsalternativ 
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Figur B–25 Fråga 10h – fördelning antal svar/svarsalternativ 

 

 

Figur B–26 Fråga 10i – fördelning antal svar/svarsalternativ 
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Figur B–27 Fråga 10j – fördelning antal svar/svarsalternativ 

 

 

Figur B–28 Fråga 10k – fördelning antal svar/svarsalternativ 

 

0

50

100

150

200

250

300

350

400

450

500

1 2 3 4 5

0

50

100

150

200

250

300

350

400

450

500

1 2 3 4 5



 331 

 

 

Figur B–29 Fråga 10l – fördelning antal svar/svarsalternativ 

 

 

Figur B–30 Fråga 10m – fördelning antal svar/svarsalternativ 
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Figur B–31 Fråga 11a – fördelning antal svar/svarsalternativ 

 

 

Figur B–32 Fråga 11b – fördelning antal svar/svarsalternativ 
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Figur B–33 Fråga 11c – fördelning antal svar/svarsalternativ 

 

 

Figur B–34 Fråga 11d – fördelning antal svar/svarsalternativ 
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Figur B–35 Fråga 11e – fördelning antal svar/svarsalternativ 

 

 

Figur B–36 Fråga 11f – fördelning antal svar/svarsalternativ 
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Figur B–37 Fråga 12a – fördelning antal svar/svarsalternativ 

 

 

Figur B–38 Fråga 12b – fördelning antal svar/svarsalternativ 
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Figur B–39 Fråga 12c – fördelning antal svar/svarsalternativ 

 

 

Figur B–40 Fråga 12d – fördelning antal svar/svarsalternativ 
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Figur B–41 Fråga 12e – fördelning antal svar/svarsalternativ 

 

 

Figur B–42 Fråga 12f – fördelning antal svar/svarsalternativ 
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Figur B–43 Fråga 13a – fördelning antal svar/svarsalternativ 

 

 

Figur B–44 Fråga 13b – fördelning antal svar/svarsalternativ 
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Figur B–45 Fråga 13c – fördelning antal svar/svarsalternativ 

 

 

Figur B–46 Fråga 13d – fördelning antal svar/svarsalternativ 
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Figur B–47 Fråga 13e – fördelning antal svar/svarsalternativ 

 

 

Figur B–48 Fråga 13f – fördelning antal svar/svarsalternativ 
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