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Abstract 
 

During the past decade, the media has in different contexts reported on auditor 

involvement in various corporate irregularities. We have taken interest in the area, which 

we call accounting scandals. We have chosen to examine three finance companies where 

the auditors were involved in accounting scandals. These three are the Carnegie, Habo 

Finans and HQ Bank. In connection with the disclosure of serious accounting errors in 

these three companies a debate has flourished in the media. The debate has been about 

the confidence in auditors. In this study, we have placed a lot of emphasis on the concepts 

of trust and ethics, and we wanted to examine how the profession and the government 

reacted to the debate that has been going on in the media. Our research questions were: 

- The debate about the auditors' trust in the media? 

- How does the profession of auditors' conduct described in the company? 

- How has the government reacted to the scandals? 

 

The aim has been to examine how the government and the profession reacted to the 

resulting debate in the media about the trust in auditors after the scandals of the three 

above mentioned companies. 

 

In order to answer our questions, we have chosen to conduct a qualitative text analysis, 

which means that we have mainly reviewed newspaper articles. The empirical material 

consists to a large extent by newspaper articles. Using this material we have subsequently 

been able to build up an analysis and draw conclusions. We have concluded that there is a 

lot to work on for the profession to be satisfied with the trust in auditors. However, FAR 

seems to be satisfied with the trust that exists for the profession. Furthermore, we also 

find that self-regulation is not always preferable in all cases and that the statutory 

regulation would have been preferable in this case. 
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III 

Sammanfattning 
 

Under det senaste decenniet har massmedia i olika sammanhang rapporterat om 

revisorers inblandning i olika företags oegentligheter. Vi har intresserat oss för området, 

vilket vi benämner redovisningsskandaler. Vi har valt att granska tre finansbolag där 

revisorerna varit inblandade i redovisningsskandaler. Dessa tre är Carnegie, Habo Finans 

och HQ Bank. I samband med avslöjandet av grova redovisningsfelaktigheter i dessa tre 

bolag har en debatt blommat upp i massmedia. Debatten har rört förtroendet för 

revisorerna. I studien har vi lagt stor vikt vid begreppen förtroende och etik och vi ville 

undersöka hur professionen och regeringen reagerat på debatten som pågått i massmedia. 

Våra forskningsfrågor har varit:  

- Hur debatteras det kring revisorernas förtroende i massmedia?  

- Hur reagerar professionen på revisorernas agerande i de beskrivna bolagen? 

- Hur har regeringen reagerat på redovisningsskandalerna?  

 

Syftet har varit att undersöka hur regeringen och professionen reagerat på den debatt som 

pågått i massmedia kring förtroendet för revisorerna, efter skandalerna i de tre ovan 

nämnda bolagen.  

 

För att kunna besvara våra frågeställningar har vi valt att genomföra en kvalitativ 

textanalys, vilket innebär att vi har granskat främst tidningsartiklar. Vårt empiriska 

material består därför i stor utsträckning av tidningsartiklar. Med hjälp av detta material 

har vi senare kunnat bygga upp en analys och dra slutsatser. Vi har konstaterat att det 

finns mycket att arbeta på för att professionen ska kunna vara nöjd med förtroendet för 

revisorerna. Dock tycks FAR vara nöjda med det förtroende som finns för branschen. 

Vidare kan vi även konstatera att självreglering inte är att föredra i alla lägen och 

lagstiftad reglering hade varit att föredra i det här fallet.   
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1 Inledning 

 
Denna uppsats handlar om debatten kring förtroendet för revisorerna och på vilket sätt 

regeringen och branschorganisationer regerat på debatten. Studien kommer att ta 

avstamp i tre stora finansaffärer som diskuterats i massmedia de senaste åren, och det är 

med stöd av dessa tidningsartiklar och nyhetssändningar som vi planerar beskriva och 

analysera området. 

 

1.1  Bakgrund 

Under det senaste decenniet har massmedia i olika sammanhang rapporterat om 

revisorers inblandning i olika företags oegentligheter. Vi har intresserat oss för området, 

vilket vi benämner redovisningsskandaler
1
. Redovisningsskandaler har de senaste åren 

inträffat trots att antalet lagar och redovisningsregler kompletterats i syfte att säkerställa 

att ägare, långivare och samhället får rätt redovisningsinformation. 

Redovisningsskandaler skadar allmänhetens förtroende för bolagens ledning och 

revisorerna som handskats med bolagen i fråga (Mjölnevik, 2010). 

 

Vid millenniumskiftet inträffade en förtroendekris på grund av att det avslöjades i 

massmedia en rad brister i olika bolags redovisningar, karteller samt att ledande 

befattningshavare fått förmåner utbetalade (affarsvarlden.se). 

 

Krisen resulterade i att den dåvarande regeringen tillsatte en förtroendekommission 

(regeringen.se). Kommissionen bildade tillsammans med bland annat Föreningen för 

auktoriserade revisorer (FAR) och Näringslivets Börskommitté en särskild arbetsgrupp, 

kallad för Kodgruppen (bolagsstyrning.se). 

 

Kodgruppen har tillsammans utvecklat den så kallade bolagskoden för god 

bolagsstyrning (SOU 2004:130) och enligt Kollegiet för Svensk Bolagsstyrning är koden 

ett led i näringslivets självreglering med syfte att förbättra bolagsstyrningen i svenska 

börsnoterade bolag. Den är tänkt att komplettera aktiebolagslagen och annan reglering 

genom att ange en högre norm än lagens minimikrav för vad som anses utgöra god 

bolagsstyrning. God bolagsstyrning innebär enligt Kollegiet för Svensk Bolagsstyrning 

att bolagen drivs med sina ägares intresse som ledstjärna. Detta är tänkt att främja 

förtroendet för bolagen hos allmänheten och den svenska och internationellt 

kapitalmarknaden, vilket i sin tur skapar bättre förutsättningar för det svenska 

näringslivets kapitalförsörjning. God bolagsstyrning bidrar till näringslivets effektivitet 

och därmed till snabbare tillväxt och ökad dynamik i den svenska ekonomin 

(bolagsstyrning.se) 

 

Bolagskoden fastställer de tre bolagsorganens: bolagsstämmans, bolagsledningens och 

styrelsens ansvar. I enlighet med riktlinjerna i bolagskoden skall bolagen inrätta så 

                                                 
1
 Med redovisningsskandal menar vi en situation där ett bolag medvetet eller omedvetet har redovisat 

felaktiga belopp, och det har skapat ett missnöje från allmänhetens sida. Det är alltså en överträdelse av 

redovisningsnormen som finns i Sverige.   
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kallade revisionsutskott (begreppet revisionsutskott förklaras närmare under avsnitt 3.13) 

i sina styrelser. Revisionsutskotten är numera lagstadgade i Aktiebolagslagen. 

Bolagskodens riktlinjer är inte lagstadgade utan är av typen ”följ eller förklara” 

(bolagsstyrning.se), vilket innebär att avvikelser från koden får ske men avvikelserna 

måste förklaras i den bolagsstyrningsrapport som följer årsredovisningen.  

Bolagskoden har fått utstå en hel del kritik. Enligt Mjölnevik (2010) kan kritiken 

konkretiserat till två punkter. Dels att det inte finns något lagfäst begrepp som god sed i 

bolagsstyrningssammanhang samt dels för revisionsutskottets uppgift att bedöma 

revisorns arbete, det vill säga att granskaren skall bedömas och granskas av de granskade.  

 

Revisionsutskottets ansvarsområden är reglerade i aktiebolagslagen (ABL) (2005:551) § 

49a-49b. Lagen säger att ett aktiebolag som är börsnoterat skall ha ett revisionsutskott 

och utskottets ledamöter får inte vara anställda av bolaget. Minst en ledamot ska vara 

oberoende och ha redovisning eller revisionskompetens.  

 

Det ovan beskrivna kan ses som små steg i utvecklingen mot att reglera revisorns roll och 

ansvar i ett bolag, då det ställs förhållandevis låga krav på granskaren av revisorns arbete 

i form av att det enbart ställs krav på att minst en av ledamöterna ska vara oberoende och 

ha redovisnings- eller revisionskompetens (Mjölnevik 2010). Vad som utgör 

redovisnings- och revisionskompetens specificeras inte i aktiebolagslagen. Mjölnevik 

menar att det inte finns några hinder för lagstiftaren att näringslivet i sin självreglering 

kan specificera vad det borde innebära.  

1.2 Problemdiskussion och problemformulering 

Det har under de senaste åren inträffat en hel del redovisningsskandaler inom 

finanssektorn där revisorer varit inblandade, Carnegie, Habo finans och HQ Bank har 

varit föremål för massmedial uppmärksamhet vad det redovisningsskandaler (dn.se). 

 

En ”affär” som uppmärksammats i media är ”Carnegie affären”. Carnegie fick en varning 

från Finansinspektionen (FI)
2
 för allvarliga brister i styrningen och för dålig kontroll av 

bolagets verksamhet (affarsvarlden.se). 

Revisorn i Carnegie varnades 2009 av Revisorsnämnden (RN)
3
 för att han i sin revision 

av banken åsidosatt god revisionssed (svd.se). God revisionssed förklaras närmare senare 

under detta avsnitt. 

 

”Habo Finans affären” handlar i grunden om att ägaren bakom Habo Finans genom 

bedrägligt beteende införskaffade sig 104 miljoner kronor från 780 småsparare 

(affarsvarlden.se). I ”Habo Finans affären” underlät revisorn att införskaffa sig det 

                                                 
2
 Finansinspektionen är en myndighet som övervakar företagen på finansmarknaden. 

3
 Revisorsnämnden är statens myndighet för revisorsfrågor. RN har två övergripande uppgifter. Den ena 

huvuduppgiften är att se till att det finns kvalificerade revisorer för näringslivets behov. Den andra är att ha 

tillsyn över dessa revisorer. 
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underlag som han borde ha gjort med hänsyn till omständigheterna och med hänsyn till 

de varningsklockor som funnits med under en lång tid (gp.se).  

 

”HQ Bank affären” är den senaste i raden av skandaler. Bokföringsbrott, insiderhandel 

och svindleri har pågått i bolaget vilket ledde till att bolaget fick sina tillstånd indragna av 

Finansinspektionen (FI) (dn.se).  

 

Revisorn i HQ Bank har anmälts till RN av FI. Revisorn i bolaget hade enligt FI misskött 

sina grundläggande granskningsuppgifter. En granskning borde ha lett till att revisorn 

hade upptäckt bristerna och dessa borde ha påtalats. Om bolaget inte hade åtgärdat dem 

borde revisorn ha lämnat en oren revisionsberättelse (svd.se). FAR definierar en oren 

revisionsberättelse som en revisionsberättelse med anmärkningar som görs när revisorns 

slutsats från granskningen är att företagsledningen har överträtt aktiebolagslagen, lagen 

om årsredovisning, att företagsledningen har misskött förvaltningen av företaget på ett 

sådant sätt att det kan leda till ersättningsskyldighet gentemot företaget samt att företaget 

inte fullgjort vissa skyldigheter enligt skattebetalningslagen (far.se). 

 

Vårt intresseområde är fokuserat på om de nämnda redovisningsskandalerna där revisorer 

varit inblandade har bidragit till ett minskat förtroende hos allmänheten. För att kunna 

beskriva vilka konsekvenserna ett minskat förtroende kan leda till måste vi först definiera 

begreppet förtroende.  

 

Förtroende definieras enligt Förtroende kommissionen som: 

 

Den förväntan beträffade andra medlemmar av en gemenskap som uppstår 

när denna gemenskap präglas av konsekvent, hederligt och samarbetsinriktat 

beteende grundat på allmänt accepterade normer (SOU 2004:47, s.13). 

 

Gometz (2006) definierar förtroende som synonymt med tillit, det vill säga: 

 

Övertygelsen att man kan lita på någon eller någonting, övertygelsen om att 

man äger annans/andras tillit (Värdet av förtroende sid. 105). 

 

Vi kommer i föreliggande uppsats definiera förtroende enligt Gometz definition, 

utförligare beskrivning av begreppet ges under referensramen avsnitt 3.7. 

 

Vi behöver även definiera begreppet etik, för att problematisera revisorers agerande. Etik 

definierar vi som synonymt med moral för att beskriva vad som är rätt och riktigt 

(Winroth & Lycke, 2011).  

 

Problematiken bakom redovisningsskandalerna är inte lätt att urskilja, men en del av 

problematiken ligger i revisorernas roll. Revisorslagen (2001:883) uttrycker att en revisor 

skall iaktta god revisorssed. Det innebär att revisorn ska utföra sina uppdrag opartiskt, 

självständigt och objektivt. Samtidigt utsätts revisorn för påtryckningar från det företag 

som anlitar honom. Kritiserar revisorn företaget allt för mycket finns det en risk att 
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han/hon förlorar hela revisionsuppdraget. Det kan uppfattas som att revisorerna ”sitter på 

två stolar” samtidigt.  

1.3 Forskningsfrågor 

Ovanstående problemdiskussion har lett oss till en rad frågor som vi ämnar studera i 

denna uppsats.  

 

- Hur debatteras det kring revisorernas förtroende i massmedia?  

- Hur reagerar professionen
4
 på revisorernas agerande i de beskrivna bolagen? 

- Hur har regeringen reagerat på redovisningsskandalerna? 

- Vilket förtroende har allmänheten för revisorerna? 

1.4 Syfte 

Syftet är att undersöka hur regeringen och professionen reagerat på den debatt som pågått 

i massmedia kring förtroendet för revisorerna, efter skandalerna i de tre ovan nämnda 

bolagen.  

1.5 Avgränsning 

Vi har valt att enbart fördjupa oss i tre bolag inom finanssektorn, Carnegie, Habo Finans 

och HQ bank. Dessa tre bolag är de senaste bland bolag som ingår i skandaler där 

revisorer kritiserats för sin brist på agerande vilket har lett till debatter i massmedia. Vi 

har valt att främst fokusera på utvecklingen i Sverige och kommer inrikta oss på att 

behandla tiden efter införandet av bolagskoden 2004.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
4
 Med professionen menar vi branschorganisationer så som FAR och RN samt enskilda revisorer. 
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2 Metod 
 

I det här kapitlet redogör vi för våra forsknings- och undersökningsansatser. Då debatten 

kring revision och professionens reglering pågått i massmedia kommer vi att undersöka 

hur branschen och regeringen fört debatten. Detta kommer vi göra genom att granska 

olika tidningsartiklar.  

 

2.1 Forskningsansats 

För att förklara förhållandet mellan praktik och teori finns det två olika ansatser som man 

kan tillämpa, deduktiv teori och induktiv teori. Vi börjar med att förklara de två olika 

ansatserna för att senare gå in på vilken vi valt för vårt forskningsområde.  

En deduktiv teori innebär att forskaren utgår ifrån det man vet inom ett område för att 

därefter deducera en eller flera hypoteser som skall undersökas genom empirisk 

granskning. Hypotesen består av begrepp som skall översättas till forskningsområden. 

Det är därför viktigt att forskaren är duktig på att härleda och översätta hypotesen. Den 

deduktiva processen innefattar sex steg som beskrivs i modellen nedan. Detta är den 

vanligaste metoden inom samhällsvetenskaplig forskning. Denna strategi förknippas 

vanligen med ett kvantitativt synsätt (Bryman, 2009). 

 

 
  Figur 1. Processer som ingår vid deduktion (Bryman, 2009 s.21) 

 

Den andra ansatsen är det induktiva, teorin är då resultatet av forskningen. Forskaren drar 

alltså slutsatser genom observationer, utifrån insamlad data formuleras teorier. Den 

induktiva strategin associeras oftast med ett kvalitativt synsätt (Bryman, 2009).  
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Vårt val av ansats motiveras med att vi kommer samla in material som kommer att vara 

grunden för våra resultat och vi kommer med hjälp av resultatet dra slutsatser. Vi 

kommer därför att använda oss av en induktiv ansats.  

2.2 Undersökningsansats     

Som vi nämnde i avsnittet ovan kan forskningsansatserna förknippas med olika 

undersökningsansatser som antingen kan vara av kvalitativt eller kvantitativt slag. De två 

undersökningsansatserna skiljer sig på många punkter och vi ska nu försöka förklara var i 

skillnaderna ligger.  

 

Den kvalitativa undersökningsansatsen är teorigenererande och fokuset under 

insamlingen ligger på ord och analys av data. Relationen mellan teori och forskning är av 

det induktiva slaget. De viktigaste stegen i ansatsen beskrivs i nedanstående modell 

(Bryman, 2009).  

 

 
Figur 2. En översiktlig beskrivning av de huvudsakliga steg som ingår i en kvalitativ undersökning 

(Bryman, 2009 s. 252). 

 

Den andra undersökningsansatsen är den kvantitativa ansatsen. Och till skillnad från den 

kvalitativa som förknippas med insamling av ord så förknippas ofta den kvantitativa med 

insamling av numerisk data. Relationen mellan teori och forskning är här av det 

deduktiva slaget. Inom denna undersökningsansats är det av vikt att kunna mäta, det är en 

förutsättning för att se skillnader, kunna göra skattningar och beräkningar av relationen 

mellan olika begrepp. De viktigaste stegen i en kvantitativ undersökning beskrivs i 

modellen nedan (Bryman, 2009). 
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Figur 3. Den kvantitativa forskningsprocessen (Bryman, 2009 s. 78) 

 

Vi har valt den kvalitativa metoden i vår forskning. Vår empiri kommer att bestå 

uteslutande av artiklar publicerade i massmedia och vi anser att dessa data är av det 

kvalitativa slaget. Då artiklarna utgör någon form av åsiktsyttrande går inte datan att 

kvantifiera och vi blir tvungna att redogöra för dessa åsikter och försöka tolka svaren, 

vilket faller under den kvalitativa ansatsen. Vi kommer genom att bearbeta det empiriska 

materialet att besvara våra frågeställningar.  

2.3 Kriterier för forskning 

Hur bedömer man en undersökning? Inom samhällsvetenskapen pratar man ofta om 

kriterier för att kunna bedöma. Dessa varierar lite beroende på om det är en kvalitativ 

eller en kvantitativ undersökning. Vi kommer att beskriva de som används inom den 

kvalitativa forskningen: reliabilitet och validitet.  

 

Reliabilitet är ett kriterier för att bedöma om en undersökning påverkas av slumpmässiga 

förutsättningar eller om den blir detsamma om den utförs på nytt. Begreppet kan delas 

upp i extern reliabilitet och intern reliabilitet. Extern reliabilitet står för i vilken 

utsträckning en undersökning kan upprepas. Intern reliabilitet å andra sidan handlar om 

att de som forskar tillsammans måste komma överens om hur data ska tolkas. Validitet 

handlar om huruvida man observerar, identifierar eller mäter det man säger sig göra. 

Validitet kan delas in i intern validitet och extern validitet. Intern validitet innebär att det 

ska finnas en god överensstämmelse mellan forskarens observationer och de teoretiska 
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idéerna. Extern validitet har att göra med i vilken utsträckning resultatet kan generaliseras 

till andra sociala miljöer och situationer.  

 

Då förtroende inte är något konstant utan något som påverkas av omgivningen och 

framförallt av diverse olika skandaler anser vi att det blir svårt att upprepa vår forskning 

då förtroendet kan vara på en annan nivå vid det tillfället och då riskerar man att få fram 

annan data och framför allt nå ett annat resultat. Intern validitet planerar vi att få genom 

att hela tiden förhålla oss till våra forskningsfrågor och ständigt kommunicera våra tankar 

till varandra för att säkerställa att vi är överens om hur data ska tolkas. Då det finns 

väldigt mycket artiklar inom ämnet har vi varit tvungna att begränsa antalet. Vi inser att 

med denna begränsning är det svårt att dra några generella slutsatser, vilket inte är vår 

ambition utan vi hoppas genom denna studie framför allt kunna belysa en del av 

problematiken.   

2.4 Textanalys 

Texter påverkar samhället. De bidrar till att forma människors föreställningar om hur 

samhället är och borde vara beskaffat (Ahrne & Svensson, 2011). Forskare studerar 

texten för att få en förståelse för vad den ger uttryck för och hur den påverkar. Genom 

texten så studerar forskaren en viktig aspekt av det som bygger upp människans 

föreställningar av samhället, hur påverkan är på relationer mellan grupper och som leder 

till att skapa och upprätthålla vissa identiteter. 

I detta fall använder vi oss av texten för att besvara våra forskningsfrågor. Det vill säga 

för att förstå vilket utryck den ger kring revisorernas förtroende, hur den påverkat 

professionen samt regeringen och slutligen allmänhetens påverkan.  

Efter att vi formulerat våra forskningsfrågor har vi analyserat vilket material vi behöver 

för att kunna besvara dessa frågor och hur omfattande det behöver vara. I nästa punkt ger 

vi en redogörelse för varför vi valt det material som vi valt i vår forskning och i vilken 

omfattning materialet består av. 

2.5 Tillvägagångssätt för insamling av data 

Användning av sekundärdata innebär att man använder sig av data som någon annan 

samlat in (Bryman, 2009). I denna uppsats använder vi oss dels av data i form av 

tidningsartiklar men även forskning, undersökningar samt RN:s disciplinärenden.  

 

Källor kan enligt Halvorsen (1992) vara av antingen personlig karaktär eller institutionell 

karaktär. RN är en tillsyndsmyndighet och där av väljer vi att beteckna deras 

disciplinärenden som en institutionell källa.  

 

Tidningsartiklarna är en produkt av massmedia och vi har stått inför en mängd 

urvalsfrågor under insamlingen av data. Vi har gått igenom alla artiklar som publicerats i 

ämnet och först varit tvungna att välja vilka tidskrifter som ska ingå i vårt empiriska 

material. Valet föll på Svenska Dagbladet (SvD) för att det var de som satte igång 

debatten, vidare fortsatte debatten i Dagens industri (Di) och det blev därför naturligt att 

ha även ha med den tidskriften. För att få en bredare bild av ämnet valde vi att även ha 

med branschens egna tidning som ges ut av FAR – Balans. Utöver det har vi valt att ha 

med andra tidskrifter så som Dagens Nyheter (DN), Göteborgs Posten (GP), 
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Affärsvärlden samt E24 för att kunna förklara skandalerna så tydligt och bra som möjligt. 

De tre huvudkällorna SvD, Di och Balans utgör dock större delen av det empiriska 

materialet.  Vi tror att dessa källor ger en bra översikt över situationen och framförallt 

visar alla olika synvinklar som finns inom området. Detta ledde oss till ett stort antal 

artiklar och vi insåg att vi omöjligen inom forskningens ramar kunde ha med alla artiklar 

och har därför valt att ha med de artiklar som startade debatten, de som utrycker 

branschens och regeringens reaktioner på debatten samt de artiklar som oftast refererats 

till (Bryman, 2009).  

 

De forskningar som utgör en del av vår forskning är också av sekundärt slag. Vi har 

därmed gjort en sekundäranalys med hjälp av dessa data. En sekundäranalys har enligt 

Bryman (2009) fokus på data som en forskare förmodligen inte samlat in själv och som 

har ett syfte som den eller de personer som samlat in informationen inte varit helt 

medvetna om. Fördelen med metoden är att den sparar tid, ger data av god kvalitet och 

ger mer tid till analysen. Nackdelen med metoden är att man inte är bekant med 

materialet, datamängden är komplex och det saknas nyckelvariabler. Det är vår åsikt att 

fördelarna överväger nackdelarna. 

2.6 Källkritik 

Äkthetskrav, oberoendekrav och färskhetskrav är tre delar som är väsentliga vid 

diskussion om källkritik. Äkthetskrav syftar till kontrollen över om materialet är äkta 

eller inte (Ejvegård, 2009).    

 

Vi är medvetna av att massmedia inte alltid visar en rättvisande bild av verkligheten. Vi 

har därför valt att kontrollera de artiklar vi använt oss av på FAR:s och 

Revisorsnämndens hemsida. Oberoendekrav syftar till att inte använda sig av propaganda 

och vinklat material och hela tiden vara medveten om att material kan ha tagits ur sitt 

sammanhang för att ge en annan betydelse. Det är något vi varit väldigt medvetna om. Vi 

har observerat vinklingar och till viss del propaganda, men det är också det vi skulle 

undersöka i vår problemställning. För det är också genom massmedias rapportering som 

vi kunnat studera hur reaktionerna sedan blivit.  Färskhetskravet syftar till att den senaste 

källan hela tiden skall användas. Vi har varit noga med det.  Utveckling går snabbt inom 

redovisningsbranschen med nya lagar och regler som stiftas och uppdateras. Vi har 

försökt att hela tiden använda oss av det senaste publicerade och inte ta med sådant som 

inte längre är relevant. 
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3 Referensram 

 
I nedanstående avsnitt presenteras först fakta kring revision samt vilka olika 

intresseorganisationer som finns därefter presenterar vi de teorier och den forskning som 

ligger till grund för studien.  

 

3.1 Revision 

3.1.1 Revisionens historia 

Revisionen i Sverige går långt tillbaka i tiden. Redan omkring år 1650 finns bevis för att 

det skedde regelbunden revision av svenska affärsföretag I slutet på 1700-talet så gick 

revisionsuppdrag framför allt ut på att formulera fakta om ”räkenskaper och förvaltning” 

eller ”styrelsens förvaltning och bolagets räkenskaper”. Det fanns vid denna tidpunkt 

inget revisorsyrke utan granskning utfördes av så kallade lekmannarevisorer.  Först i 

slutet av 1800-talet började yrket växa fram ordentligt och då började personer ägna sig åt 

revision på heltid (Wallerstedt, 2009). 

 

I den första aktiebolagslagen som bildades år 1848 fanns det inget som berörde revision. 

Det var först 1895 som det infördes bestämmelser i aktiebolagen som behandlade 

revision (ABL, 1895).  Lagen innefattade bland annat att det skulle ske en granskning av 

styrelsens förvaltning och av bolagets räkenskaper av en eller flera revisorer.  Även 

revisorernas ansvars togs upp. Hade revisorn lämnat oriktiga uppgifter mot ”bättre 

vetande” så var det ”en för alla, alla för en” som skulle fungera. Det vill säga revisorerna 

skulle inte straffas för hårt för lagstiftarna var oroliga för att skrämma bort kompetenta 

personer från yrket. Allt sedan dess har aktiebolagslagen i Sverige innehållit regler om 

revisorer och revision (Wallerstedt, 2009). 

 

År 1896 infördes även den första lagstiftningen om revision i lagen om bankaktiebolag 

(Moberg, 2003) År 1899 bildades Svenska Revisors Samfundet (SRS) (Wallerstedt, 

2009). Bakgrunden var att lättare kunna arbeta för förbättringar på revisionsområdet och 

distansera sig från alla lekmannarevisorer som på grund av sin okunnighet orsakat många 

obehagliga överraskningar för många bolag. År 1902 publicerade SRS skriften 

Vägledning för revisorer, den innehöll bland annat avsnitt om räkenskapsgranskning och 

utdrag ur aktiebolagslagen. Samma år bildades Stockholms Handelskammare vilken år 

1912 tog på sig ansvaret att auktorisera revisorer (Wallerstedt, 2009).  

 

I början av 1900-talet så var det fortfarande relativt få anställda inom yrket. År 1912 

fanns det cirka 12 stycken personer som utförde revision på heltid. Handelskammaren 

vände sig 1 april 1912 till Handelshögskolan för att inrätta en revisorsexamen för 

blivande revisorer. Senare samma år auktoriseras de sex första revisorerna.  För att sköta 

tillsyn över revisorerna bildas år 1919 Handelskammarnas Centrala Revisorsnämnd. Det 

går att fråga sig hur SRS reagerade på att det var Handelskammaren som tog på sig 

ansvaret att auktorisera revisorer? Protokollen från denna tid avslöjar inte mycket men 

det går att utläsa en besvikelse från SRS. SRS beslöt några år senare att auktorisera egna 

revisorer (Wallerstedt, 2009).  
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På en revisorskonferens år 1923 diskuterades om de auktoriserade revisorerna skulle 

bilda en förening och Föreningen Auktoriserade Revisorer (FAR) bildades. Det finns 

misstankar om att FAR bildades till stor del pågrund av SRS beslut om att auktorisera 

egna revisorer. I början diskuterades mycket inom FAR om de skulle ansluta sig till SRS 

eller inte.  Men efter en omröstning beslutades med stor majoritet att det inte skulle ske.  

Trots att SRS stadgat om att de skulle börja auktorisera revisorer skedde det aldrig. 

Mellan åren 1921 till 1930 var det en strid mellan SRS och FAR angående frågan om 

vem skulle få auktorisera revisorer. Först år 1929 kunde en tillstymmelse till samarbete 

urskiljas. År 1932 fanns det 63 auktoriserade revisorer i Sverige av dessa var 59 stycken 

medlemmar i FAR. Samma år inträffade Kreugerkrashen som skulle få stor betydelse för 

revisorernas utveckling. Krashen orsakade en stor debatt i både Sverige och utomlands 

om myndigheterna ansvar i sin lagstiftning när det gäller finansiella skandaler. Det 

utfördes även en mängd åtgärder inom professionen för att skydda och försvara de 

auktoriserade revisorerna. Bland annat så tillsatte FAR en arbetsgrupp, flera olika 

kommittéer bildades och rekommendationer i redovisnings- och revisionsfrågor 

utarbetades (Wallerstedt, 2009).  

 

Debatten ledde fram till 1944års lag om aktiebolag, vilken FAR ansåg vara den viktigaste 

markeringen som gjorts i frågan om auktoriserade revisorer.  Lagen innebar dels att 

endast Handelskammaren kan godkänna titeln auktoriserad revisor och revisorerna fick 

rätt att anlita biträden som medhjälpare. Antalet revisorer växte stadigt och även fler 

revisionsbyråer startade successivt. 1971 fanns det 364 stycken FAR revisorer som var 

fördelade på 127 firmor (Wallerstedt, 2009).  

 

Under 1960-talet började diskussioner föras i riksdagen om Handelskammarnas 

auktorisation av revisorer. Handelkammarna ifrågasattes starkt. Bland annat för att de 

inte hade en enhetlig tillämpning gällande dispenser. Dåvarande Handelsminister Kjell-

Olof Feldt tillsatte en utredning för att hitta nya sätt att auktorisera revisorer.  Det 

resulterade i att staten genom Kommerskollegium tog över ansvaret för auktorisation och 

tillsyn av revisorer år 1973 (Wallerstedt, 2009). 

 

År 1975 lades två viktiga propositioner fram i riksdagen. Dels ett förslag på en ny 

aktiebolagslag och dels en ny bokföringslag. Den nya aktiebolagslagen innebar framför 

allt ett större skydd för intressenterna i bolagen. Kravet på att fler bolag skulle revideras 

av godkänd eller auktoriserad revisor ökade från 1400 bolag till 4000 bolag. Det ledde 

också till en stor debatt om den stora arbetsbelastningen för revisorerna.  Den nya 

bokföringslagen ersatte den gamla lagen allmänna bokföringsgrunder och god köpmanna 

sed från år 1929. Den nya lagen innehöll grundläggande regler för all redovisning och 

tanken var att den skulle bygga på god redovisningssed. Redovisningsreglerna byggde i 

stort sett på det standardiseringsarbete som bedrivits inom FAR (Wallerstedt, 2009). 

 

I samband med detta bildas även Bokföringsnämnden (BFN) år 1976 som fick uppdraget 

att utveckla rekommendationer i redovisning. För att inte BFN, FAR och 

Industriförbundet inte ska verka på egen hand så bildas år 1989 Redovisningsrådet. Det 

var FAR som kom med idén. Tanken var att göra något som påminde om den 

amerikanska förebilden Financial Accounting Standards Board (FASB), eftersom man 
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ville samla alla standardarbeten inom en enda organisation. Fast Redovisningsrådets 

rekommendationer skulle ändå ersättas av IAS rekommendationer år 2005. När det 

bestämdes att alla noterade bolag inom EU skulle upprätta sin koncernbalansräkning 

enligt IAS/IFRS internationella standarder. Huvudansvaret för icke börsnoterade bolag 

med utvecklandet av god redovisningssed i företagens bokföring och offentliga 

redovisning gavs till BFN (bokforingsnämnden.se).  

 

År 2007 lades Redovisningsrådet ner och istället bildades Rådet för finansiell planering 

År 1994 tillsatte regeringen en arbetsgrupp för att komma fram till om de kunde bilda ett 

privat system för godkännande, auktorisation och tillsyn av revisorer. Det resulterade i 

Revisorsnämnden som fram tills nu fortfarande har det ansvaret. År 2001 byttes Lag om 

revisorer ut mot Revisorslagen. Det som var av stor vikt med den nya lagen var att det 

konstaterades att själva begreppet eller ordet oberoende inte är bra om man beaktar att 

något absolut oberoende inte finns i mänskliga sammanhang. Lagen förespråkade istället 

att revisorer skall vara opartiska, självständiga och objektiva (Wallerstedt, 2009). 

3.2 Revisorernas roll 

Revisorns roll kan delas in i tre delar. Den första delen är att revisorn sköter kontroll i sin 

klients näringsverksamhet. Den andra delen är att revisorn lämnar råd till klienten eller 

till andra dvs. en konsultroll, som på senare tid har fått en större betydelse (Balans nr 1 

2009). Den tredje delen är att revisorn även ansvarar för uppgifter för klientens räkning, 

som på grund av legala eller andra krav normalfaller inom ramen för klientens egen 

näringsverksamhet. Både fysiska och juridiska personer kan vara revisorer. Fysiska 

personer är antingen en auktoriserad revisor eller en godkänd revisor. I mars 2011 fanns 

det 2174 auktoriserade revisorer och 1932 godkända revisorer i Sverige 

(revisorsnamnden.se). Juridisk person är ett registrerat revisionsbolag.  

3.2.1 Revisionens syfte 

Syftet med revisionen var till att börja med främst att se till så inga tillgångar hade blivit 

förskingrade. Sekundär funktion att fylla var att ge ägarna en bild av hur ledningen skött 

sitt uppdrag. Det var först på 1940-talet som det konstaterades att huvudmålet med 

revisionen var den finansiella redovisningen (Wallerstedt, 2009).  

 

Numera anses dock revisionen skydda även andra bolags intressenter, till exempel de 

anställda, borgenärerna och kapitalmarknadens aktörer (proposition 2004/05:85). Enligt 

10 kap. 3§ ABL så skall revisorn i den omfattning god revisionssed bjuder kontrollera 

bolagets årsredovisning, bokföring samt styrelsens och verkställande direktörens 

förvaltning. Speciellt i aktiebolag där det finns aktieägare som inte ansvarar för bolagets 

skulder är det viktigt att bolagets resultat och ekonomiska situation redovisas för 

utomstående på ett korrekt sätt. Intressenter måste kunna lita på att informationen som 

lämnas är tillförlitlig för att kunna fatta välgrundade beslut. Man har löst detta genom att 

lagstifta om att aktiebolag som uppfyller två av de tre värdena: fler än 3 anställda (i 

medeltal) och mer än 1,5 miljoner kronor i balansomslutning eller mer än 3 miljoner 

kronor i nettoomsättning måste ha en godkänd eller auktoriserad revisor 

(bolagsverket.se). Tanken med revision är alltså att ge trovärdighet till den ekonomiska 
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informationen som företaget lämnar ut. Näringslivet har ett behov av att detta fungerar på 

ett korrekt sätt för att kunna fungera på ett effektivt sätt (Moberg, 2003). 

3.2.2 Intern och extern revision 

Vanligtvis så brukar revisionen delas upp i intern respektive extern revision. Extern 

revision syftar till verksamheten som bedrivs av den utvalda revisorn som 

bolagsstämman valt. Den interna revisionen är en del av aktiebolagets förvaltade 

organisation. Arbetet syftar främst till kontinuerliga granskningar och hitta förbättringar 

av det interna kontrollsystemet. Intern revision i stora företag brukar oftast utföras av en 

kvalificerad internrevisor eller en intern revisionsavdelning. Intern revision kan ses som 

en del i den interna kontrollen för alla de åtgärder som ett företag använder sig av för att 

skydda sina tillgångar och för att övervaka riktigheten i sina rapporter och utredningar 

kan benämnas som intern kontroll (Moberg, 2003). Far har beskrivit den interna 

kontrollen som: 

 

Kontrollen över bokföringen, medelsförvaltningen och bolagets ekonomiska förhållanden 

i övrigt omfattar de delar av bolagets organisation och rutiner som säkerställer att 

redovisningen blir riktigt och fullständigt samt att bolagets resurser inom ramen för ABL, 

bolagsordningen och eventuella bolagsstämmodirektiv disponeras endast i enlighet med 

styrelsens och VD:s intentioner (FAR:s Revisionsbok 2002 s.27). 
  
Det är alltså företagsledningen som har ansvaret för den interna kontrollen. En revisor har 

möjlighet att använda sig av internrevisorns arbete när denna ska göra en kontroll av 

företaget. Men det måste vara förenligt med god revisionssed. Revisorn är alltid själv 

ansvarig för uttalanden i revisionsberättelsen oavsett om man förlitat sig på internrevisorn 

eller inte (Moberg, 2003). 

3.2.3 Revisionsprocessen 

Hela arbetet med revisionen är en process. Det börjar med revisionsarbetet startar tills att 

revisionsberättelsen är färdigställd och överlämnas. Processen kan delas in i fyra olika 

delar: Planering, genomförande, rapportering och dokumentation (Moberg, 2003)  

 
Planeringen är av stor vikt för att det ska bli en så bra revision som möjligt. Kvalitén på 

revisionen anges vara beroende av att uppdraget planerats så väl att granskningen går att 

genomföra på ett ändamålsenligt sätt. Det är av stor vikt att revisorn tar i beaktande 

risken för att oegentligheter eller väsentliga fel kan infogas i årsredovisningen (Moberg, 

2003).  

 

Det går att beskriva det som att det finns tre olika delar i risken som revisorn måste ta 

hänsyn till. Dels är det den inneboende risken, nämligen kontrollrisken och 

upptäcktsrisken (RS 400 bestämmelse 3 SE). Det är revisorns uppgift att med hjälp att sitt 

professionella omdöme bedöma revisionsrisken och utforma sådana granskningsåtgärder 

som säkerställer att risken minskar till en godtagbar låg nivå (FAR:s Revisionsbok 2004, 

sid 663, p2). En revisor har inte möjlighet att kontrollera hela företaget utan måste 

använda sig av stickprov. Dessa stickprov skall revisorn utföra efter vilken bedömning 

han gör av väsentligheten och risken hos företaget. Det gör att revisorn skall fokusera på 
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de områden där risken för fel är störst (Moberg, 2003). Revisorn måste även skapa sig en 

uppfattning av den interna kontrollen som råder i företaget innan han väljer 

tillvägagångssätt för granskningen. Revisorsnämnden har kommenterat 

planeringsprocessen i disciplinärende Dnr 2005-1508: ”För att en revision skall utföras 

enligt god revisionssed är att revisorn skaffar sig grundläggande kunskap om och 

förståelse för klientens verksamhet”. Det är således väsentligt att inhämta fullgod 

information om bolagets affärsverksamhet och dess produkt.  (far.se) 

 

Genomförandet innebär att revisorn granskar vissa delar i företaget. Dels så kontrolleras 

bokföringen. Bokföringen innehåller alla uppgifter och handlingar som har betydelse då 

bolaget fullgör sin bokföringsskyldighet. Bokföringsskyldighet innebär framförallt att ett 

företag löpande ska bokföra alla affärshändelser och se till att det finns verifikationer för 

alla bokföringsposter samt bevara räkenskapsinformation. (Bokföringslag (1999:1078) 

Kap 4) När bokföringen granskas så sker detta i regel genom en granskning av den 

interna kontrollen och en substansgranskning. Substansgranskning innebär ”Granskning 

som revisorn utför för att skaffa revisionsbevis i syfte att upptäcka felaktiga uppgifter i 

årsredovisningen som är väsentliga” (RS 300 bestämmelse 10). En beskrivning av 

processen vid genomförandet av bokföringsgranskningen skulle kunna beskrivas som:  

1. Inspektion  

2. Observation  

3. Förfrågan och bekräftelse  

4. Beräkning (RS 500 bestämmelse 1-25).  

 

Revisorn utför även granskning av årsredovisningen för att få en välgrundad uppfattning 

om huruvida den lämnade informationen i årsredovisningen är rättvisande. Att företaget 

fullgjort sin rapporteringsskyldighet enligt lag och att utformningen av informationen 

överensstämmer med god redovisningssed. (Moberg, 2003).     

 

Förvaltningen granskas också av revisorn. För att revisorn skall kunna bedöma: 

- åtgärd eller försummelse av styrelseledamot och/eller verkställande direktör som 

kan föranleda ersättningsskyldigheter gentemot bolaget. 

- fullgörande av bokföringsskyldigheten 

- andra överträdelser av aktiebolagslagen (till exempel skatter och avgifter), 

tillämplig lag om årsredovisning och bolagsordningen (RS 209 bestämmelse 13). 

Skatter och avgifter granskas också för att kontrollera företaget fullgjort sina skyldigheter 

i denna fråga. (10 kap. 31 § ABL 2005:551). 

 

När revisorn utfört sin granskning skall en rapportering ske. Ifall revisorn kan intyga att 

årsredovisningen har upprättats enligt god redovisningssed samt att den ger en rättvisande 

bild så undertecknar han/hon revisionsberättelsen. Det innebär också att 

revisionsberättelsen blir en såkallad ”ren” revisionsberättelse. Det framkommer också om 

styrelse och VD ges ansvarsfrihet eller inte (FAR SRS- revision, 2009). 

 

Alla revisionsuppdrag som revisorer och registrerade revisionsbolag utför måste 

dokumenteras. Det är ett måste för att bl.a. revisorsnämnden ska kunna utföra sin tillsyn. 

Dokumentationen bör ske fortlöpande och skall ha färdigställts senast när 
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revisionsberättelsen eller annat utlåtande anges (24 § 2 stycket Revisorslagen 2001:883). 

Det förekommer ingen skyldighet att dokumentera verksamhet som inte utgör 

revisionsverksamhet.  

3.2.4 God Revisionssed 

Enligt aktiebolagslagen skall revision utföras enligt god revisionssed (111§ 1st. ABL 44). 

God revisionssed avser de normer som gäller vid utförandet av revisionsuppdraget. (Prop 

2000/01:146).  

 

Enligt FAR bygger revisionen i grunden på förtroende. En revisor måste ha kompetens, 

oberoende och tystnadsplikt för att omvärlden skall ha förtroende för honom. FAR 

utrycker det som att god revisionssed är detsamma som god sed bland erfarna revisorer 

med stor integritet och professionellt omdöme. God revisionssed kan beskrivas som en 

del av den goda revisorsseden (far.se). 

3.2.5 God Revisorssed 

I 19 § Revisorslagen 2001:883 (RevL) står det att revisorn har som allmän plikt att iaktta 

god revisorssed. God revisorssed syftar på hur revisorn skall agera i sin yrkesroll. Det vill 

säga hur han skall uppträda och hur han skall genomföra sin granskning. Grundtanken är 

att en revisor skall följa de normer som finns i författningsbestämmelserna samt följa den 

praxis som utvecklats inom yrket. Det är alltså inte bara själva revisorsuppdraget som god 

revisorssed syftar till utan även när revisorn agerar som rådgivare, hanterar skattefrågor 

med mera (revisionsutskott).  Normen, god revisorssed, är en ramlag. Det betyder att 

FAR:s regler skall fungera som ett komplement till rekommendationer och lagar (FAR:s 

revisionsbok 2004, sid 591, punkt 4). 

 

Anledningen till att det inte skett en lagstiftning till de vanligaste normerna är att det 

skulle behöva regleras allt för mycket för att täcka upp alla situationer. I proposition 

1997/98:99 beskriver regeringen det som: 

 

Det kunde naturligtvis övervägas att lagfästa vissa av de mera grundläggande normerna 

för god revisionssed. Mot detta talar att sådana lagfästa regler under alla förhållanden 

skulle behöva fyllas ut av och kompletteras med gällande uppfattning om god 

revisionssed. Om vissa normer lagfästs, riskerar man att revisorns granskning 

begränsas, eftersom en reglering skulle kunna föranleda motsatsslut. Övervägande skäl 

talar därför för att – liksom på redovisningens område (jfr prop. 1995/96:10 del1 s. 187 

f.) - behålla ett system med en ram lagstiftning som ålägger revisorn att vid sin 

granskning iaktta god revisionssed”. 

 

Istället är det revisorsorganisationerna och Revisorsnämnden som har stor betydelse för 

utvecklingen av god revisorssed och god revisionssed. Revisorsnämnden som har som 

uppgift att följa revisorsslagen skall ansvara för att god revisorssed och god revisionssed 

utvecklas på ett ändamålsenligt sätt (revisorslagen 2001:883 3§ punkt 4). 

Revisorsorganisationen FAR är den organisation som publicerat rekommendationer och 

uttalanden i revisionsfrågor. Ända sedan 1970-talet har FAR verkat för att förbättra den 

goda revisionsseden(Bolagsrevisorn 2003). Det går att beskriva det som att FAR:s regler 
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tillsammans med revisorsnämnden skapar riktningen för revisorsetiken. Fast även om 

revisorsnämnden har ansvaret för utveckling så har de inte det slutgiltiga avgörandet. För 

lagstiftaren har bestämt att det är domstolen som ska ha det slutgiltiga avgörandet i 

enskilda fall (Prop. 1997/98:99). Skillnaden med god revisionssed och god revisorssed är 

att god revisionssed syftar till själva utförandet av revisionen medans god revisorssed 

innebär allt som ingår inom yrket. 

3.3  Revisionspliktens avskaffande 

Den första november 2010 infördes förslaget från regeringen om en slopad revisionsplikt 

för de minsta aktiebolagen (Balans nr 5 2010 kom, sågs ... och slopades). Konkret 

fungerar förslaget som så att om två av tre gränsvärden överskrids för bolaget så måste de 

ha revision. Gränsvärdena är genomsnittligt antal anställda 3, balansomslutning på 1,5 

miljoner kronor eller nettoomsättning 3 miljoner kronor. Det innebär att cirka 250 000 

aktiebolag påverkas av slopandet av revisionsplikten (regeringen.se).  

 

Revisionsplikten infördes år 1983 och anledningen var framför allt för att minska 

möjligheten till fusk, fel och förlorade skatteintäkter. Sen har inställningen svängt och 

cirka 20 år senare präglades debatten mer om att det var väsentligare med ett smidigare 

system vilket skulle öka samhällsnyttan. Slopandet år 2010 kan framförallt kopplas till 

småföretagarnas intressen av att få förenklingar i sin verksamhet. De har varit drivande i 

denna fråga och länge efterfrågat denna förenkling. Till stor del handlar det också om att 

Sverige vill anpassa sig till hur det ser ut i EU. (Balans nr 5 2010 kom, sågs ... och 

slopades). För tillfället sker det ett arbete inom EU för att det ska bli mer 

regelförenklingar. Anledningen är för att kunna öka de europeiska företagens konkurrens 

kraft och på så sätt förbättra Europas ekonomi. Ett förslag som lagts fram är att 

företagens administrativa bördor ska sjunka med 25 procent fram till år 2012 

(farsrskomplett.se). Slopandet av revisionsplikten kommer troligtvis leda till en ökning av 

antalet redovisningskonsulter (Balans nr 1 2008, medlemmarna har blivit fler och äldre).  

 

En redovisningskonsult arbetar med olika slag av redovisningstjänster. Det kan variera 

från biträde med löpande bokföring till färdigställande av årsredovisningar eller andra 

finansiella rapporter. Om ett företag lämnar över redovisningsprocessen till en 

redovisningskonsult innebär ändå att de har ansvaret för fullgörandet av 

bokföringsskyldigheten. Redovisningskonsulten har dock ett rådgivaransvar och kan bli 

fälld för t.ex. bokföringsbrott. Redovisningskonsultens arbete är reglerat framför allt i 

bestämmelser i bokföringslagen, årsredovisningslagen och Bokföringsnämndens 

normgivning. Som auktoriserad redovisningskonsult har man även åtagit sig att följa 

Svensk standard för redovisningstjänster Reko som är ett ramverk för god sed för 

redovisningstjänster. Första versionen av Reko gavs ut av FAR 2008, 

redovisningskonsulten skall även följa god redovisningssed samt de yrkesetiska reglerna 

(far.se). 
 

 

Revisorn till skillnad från redovisningskonsulten utför revision enligt god revisionssed 

för att kunna lämna en revisionsberättelse, det vill säga revisorn gör en granskning av 

bolagets bokföring. I revisionsberättelsen lämnar sen revisorn sina slutsatser från 

revisionen.  I slutsatserna rekommenderar revisorn fastställande av resultaträkningar och 
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balansräkningar respektive ansvarsfrihet för styrelseledamöter och vd. Revisorns uppgift 

är också att ge råd hur bolaget kan göra för att rutiner kan utvecklas och hur 

riskexponeringen kan sjunka. Revisorn måste dock hela tiden tänka på att sin opartiskhet 

och självständighet inte får äventyras. En stor skillnad mellan en redovisningskonsult och 

en revisor är att en redovisningskonsult inte omfattas av någon offentlig tillsyn (far.se). 

3.4 Normbildande organ  

3.4.1 Revisorsnämnden (RN) 

Revisorsnämnden (RN) är en statlig tillsynsmyndighet som har hand om revisorsfrågor. 

Den har framförallt två huvuduppgifter. Den ena uppgiften är att tillgodose behovet av 

kvalificerade revisorer som näringslivet behöver, den andra uppgiften är att också ha en 

tillsyn över revisorerna (revisorsnamnden.se). 

 

För att uppfylla den första huvuduppgiften dvs. att examinera nya revisorer arrangerar 

RN en gång per termin ett prov för att få revisorsexamen och högre revisorsexamen. Det 

är endast möjligt att ansöka om att bli godkänd revisor eller auktoriserad revisor om man 

har klarat av examensprovet. För att bli godkänd revisor krävs även att personen har 

minst 3 års akademisk utbildning samt minst 3 års praktik. För auktoriserad revisor så 

krävs minst 4 års akademisk utbildning samt minst 5 års praktik.  

 

RN prövar även ansökningar om godkännande och auktorisation samt registrering av 

revisionsbolag. När ansökan har blivit godkänd utfärdar RN ett bevis och gör en 

anteckning i revisorsregistret. RN:s beslut gäller i fem år, efter det måste revisionsbolaget 

göra en ny ansökan och frågan prövas igen. Ett av kraven som ställs då är att 

revisionsbolaget varit verksamma med yrket under hela tiden (revisorsnamnden.se).  

 

Den andra huvuduppgiften som innebär att RN ska säkerställa att revisorerna bedriver sitt 

arbete korrekt kan delas upp i fyra delar (revisorsnamnden.se). Dels sker en systematisk 

och uppsökande tillsyn där vissa utvalda revisorers och revisionsbolag verksamheter 

granskas. På de största revisionsbolagens revision av marknadsnoterade aktiebolag sker 

en ännu noggrannare kontroll på ett mer regelbundet basis. Den andra delen i RN 

tillsynsverksamhet innebär att alla revisorer är föremål för löpande kvalitetskontroll. 

Pågrund av att RN är relativt liten myndighet så har FAR fått ansvaret att kontrollera sina 

egna medlemmar. Övriga revisorer kvalitetskontrolleras av RN.  

 

Den tredje delen är att RN ger ut förhandsbesked på så sätt kan RN pröva vissa frågor om 

oberoende. Den fjärde delen är disciplinärenden. RN är en tillsynsmyndighet vilket 

innebär att granskningen som genomförs har stöd i lag och (vanligen) en möjlighet för 

tillsynsmyndigheten att besluta om någon form av ingripande (regeringen.se).  

 

I Revisorsnämndens fall så sker ingripandet genom att revisorn meddelas en så kallad 

disciplinär åtgärd av RN. En sådan åtgärd är en erinran, en varning eller ett upphävande 

av godkännandet, auktorisationen eller registreringen.  Disciplinära ärenden kan startas 

genom anmälningar från till exempel andra myndigheter, revisionsklienter och 

privatpersoner. RN kan även starta ärenden på egna initiativ. RN utfärdar ett 60-tal 
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disciplinära åtgärder varje år. RN ska alltså genom revisorstillsyn samt den övriga 

verksamhet som nämnden bedriver upprätthålla förtroendet för revisorers verksamhet och 

för auktorisationssystemet. 

 

Fram till år 2009 kunde även RN dela ut bötesbelopp, fast år 2009 tog regeringen bort 

denna påföljd. Bötesbeloppen låg på mellan 1000 och 25000 kronor. Regeringen har 

istället ändrat i förordningen för att tydliggöra huvuduppdraget för RN vilket är att se till 

revisorernas anseende. 

 

Enligt revisorslagen (2001:883) så ska RN: 

1. pröva frågor om godkännande, auktorisation och registrering enligt denna lag. 

2. utöva tillsyn över revisionsverksamhet samt över revisorer, registrerade revisionsbolag 

och revisorer från tredjeland. 

3. pröva frågor om disciplinära och andra åtgärder mot revisorer, registrerade 

revisionsbolag och revisorer från tredjeland.  

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

sätt (revisorsnamnden.se).  

 

Det är alltså i revisorslagen (2001:883) som de grundläggande bestämmelserna om 

auktoriserade och godkända revisorer samt registrerade revisionsbolag finns men även i 

förordning (1995:665) om revisorer (revisorsnamnden.se).  

 

RN har en förpliktelse att se till att god revisionssed och god revisorssed utvecklas 

ändamålsenligt.  RN sköter detta ansvar genom att utfärda formella föreskrifter och avge 

särskilda uttalanden. RN utgår framförallt från de rekommendationer som 

revisorsorganisationen Far ger ut. RN har tolkningsföreträde när det gäller den goda 

sedens innehåll där ställningstagandet i disciplinära har stor betydelse. De beslut som 

fattas i disciplinära åtgärder publiceras i RN:s praxsamling. Det är en särskild 

tillsynsnämnd som beslutar om disciplinära åtgärder. Disciplinära beslut kan överklagas 

av revisorn vid en allmän förvaltningsdomstol.(Balans nr 10 2003) I princip kan alla 

beslut som fattas överklagas.  

3.4.2 FAR och SRS 

FAR står för Föreningen Auktoriserade Revisorer. Det är en intresseförening för 

auktoriserade revisorer som sedan bildandet år 1923 och fram till år 1989 aktivt bidragit 

till normbildningen kring redovisning och revision (Wallerstedt, 2009). 

 

År 1989 när Redovisningsrådet bildades kom FAR överens med Redovisningsrådet om 

att inte släppa några nya rekommendationer i redovisningsfrågor, men de som redan 

fanns skulle gälla fram tills Redovisningsrådet behandlat dem (Årsredovisning i 

aktiebolag och koncerner).  

 

Svenska Revisors Samfundet (SRS) bildades år 1899 och syftet var att Från en 

ekonomisk bas propagera för förbättringar på revisionsområdet och verka för 

avkopplandet av de amatörrevisorer, vars underlåtenhetssynder och okunnighet bragt så 

många bolag obehagliga överraskningar (Wallerstedt, 2009, sid 29). 
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Den 1 september 2006 skedde en sammanslagning av de två organisationerna och man 

tog först namnet FAR SRS. År 2010 beslutades att namnet på organisationen endast 

skulle vara FAR (far.se). Anledningen till att det tog lång tid till en sammanslagning 

berodde på att det länge fanns en intern maktkamp mellan organisationerna. Det hade 

funnits inslag av försök till samarbete fram till 1970-talet och först då intensifierades 

frågan ordentligt. År 1982 slog de ihop sina utbildningsavdelningar och bildade Institutet 

för Revisorsutbildning BH (IREV). År 1997 tillsattes en arbetsgrupp med personer från 

FAR och SRS. De skulle utreda förutsättningarna för en sammanslagning (Wallerstedt, 

2009).  

 

Utredningarna banade väg framförallt för en sammanslagning. FAR har även en 

överenskommelse med Revisorsnämnden att hjälpa dem med tillsynen av revisorer. Detta 

beror på att Revisorsnämndens är en relativt liten myndighet i jämförelse med antalet 

auktoriserade och godkända revisorer som skall kontrolleras. RN består av drygt 20 

medlemmar och antalet auktoriserade och godkända revisorer är över 4000 stycken. RN 

har stöd i sitt arbete av FAR:s egen kontrollverksamhet vilket FAR utför på sina 

medlemmar (revisorsnamnden.se). 

3.4.3  Redovisningsrådet  

Redovisningsrådet bildades år 1989. Syftet var att samla alla standarbeten inom en enda 

organisation. Genom en sammanslagning av Bokföringsnämnden, FAR och 

Industriförbundet kunde det bli en effektivare utveckling av god redovisningssed 

(Revisorsbranschen i Sverige). De hade till en början en viktig roll som normgivare och 

har också utfärdat flertalet rekommendationer. Vid införandet av International 

Accounting Standards Board’s (IASB) rekommendationer för noterade koncerner och 

BFN:s ansvar för de onoterade fanns endast en uppgift kvar för redovisningsrådet vilket 

var att utfärda normer för de börsnoterade moderbolagen (Årsredovisning i aktiebolag 

och koncerner). År 2007 lades Redovisningsrådet ner och samma år bildades istället 

Rådet för finansiell rapportering, mycket pågrund av sin numera begränsade roll (bfn.se). 

3.4.4  Bokföringsnämnden 

Bokföringsnämnden (BFN) bildades år 1976. Efter bildandet fick BFN i uppdrag att 

överta FAR:s arbete med att utforma nya redovisningsrekommendationer. I FAR:s första 

samlingsvolym från år 1979 fanns även BFN:s anvisningar. BFN föreslog i början på 

1990-talet att de skulle vara den myndighet som utvecklade och uttalade sig om 

innebörden av god redovisningssed. I bokföringslagen 1999 blev så också fallet att BFN 

numera ansvarar för utvecklandet av god redovisningssed (Wallerstedt, 2009). Bland 

annat sker BFN:s normgivning genom att nämnden beslutar om allmänna råd om 

tillämpningen av bokföringslagen och årsredovisningslagen. BFN har sedan 2004 arbetat 

för att underlätta redovisningen för mindre bolag. Genom att skapa det så kallade K-

projektet har BFN skapat fyra olika kategorier av regelverk beroende på vilken storlek 

bolaget har. BFN är därmed den statliga myndighet som har ansvaret för normgivningen 

för alla icke börsnoterade bolag (bfn.se). 
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3.4.5 Finansinspektionen. 

Finansinspektionen (FI) är en statlig myndighet som övervakar företagen på 

finansmarknaden. FI bildades år 1991 genom en sammanslagning av 

Försäkringsinspektionen och Bankinspektionen. De för en tillsyn över 3700 finansiella 

företag, 600 utländska finansiella företag som har sin verksamhet i Sverige och 

informationen från 300 börsbolag. De arbetar även med regelgivning och 

tillståndsprövning som rör finansiella marknader och finansiella företag. 

Finansinspektionens uppdrag är att bidra till att det finansiella systemet fungerar effektivt 

och uppfyller kravet på stabilitet. De ska även arbeta för ett gott konsumentskydd i 

finanssektorn (fi.se). 

 

3.4.6 IASC och dess utveckling 
International Accounting Standards Committee (IASC) bildades år 1973 genom en 

överenskommelse mellan intresseföreningarna i ett tiotal I-länder. Kommitténs uppgift 

var att arbeta för att företagens externa finansiella rapporter skulle se likadan ut oavsett 

ursprungsland. Vilket skulle bidra tilljämförbarhet mellan länder (Wallerstedt, 2009). 

Enligt Wallerstedt (2009) var 116 yrkesföreningar från 86 länder medlemmar i IASC år 

1996.  

 

Den 1 november 1993 trädde fördraget om Europeiska unionen (EU) i kraft och den 

Europeiska ekonomiska gemenskapen (EEG) blev då Europeiska gemenskapen (EG). 

Avsikten bakom fördraget var att skapa en effektiv inre marknad som skulle underlätta 

för handel mellan de olika länderna. Alla skulle ha tillgång till jämförbara och 

fullständiga årsredovisningar. Harmoniseringen skedde genom ett antal direktiv och 

Sverige blev en del av gemenskapen år 1995. Det innebar att den svenska 

revisorsprofessionens utveckling knöts samman med den internationella utvecklingen. 

Det krävdes en omfattande översyn av den svenska regleringen och genom många 

utredningar anpassades den svenska lagstiftningen till EU-direktiven (Wallerstedt, 2009). 

 

EU-kommissionen var från början skeptisk till IASC, då man ansåg att kommissionen i 

egenskap av ett överstatligt organ inte kunde stödja en icke-statlig normgivande 

organisation. Flera europeiska revisorsorganisationer menade dessutom att det skulle vara 

ohållbart på långsikt att ha EU-normer för redovisning. Samtidigt ökade efterfrågan på en 

harmonisering eftersom man stod inför hotet att United States Genarally Accepted 

Accounting Principles
5
 (US GAAP) skulle bli internationellt accepterad. Detta 

sammantaget ledde till att kommissionen år 1995 meddelade att man accepterade de 

redovisningsregler som utfärdades av IASC (Wallerstedt 2009 se Jönsson Lundmark 

1999 samt Danielson och Emore 2001).  

 

Grönboken som den allmänt kallas gavs ut av Europeiska Kommissionen år 1996. I den 

påpekades det att det fanns betydande skillnader mellan medlemsländernas lagar vilket 

ansågs hindra framväxten av en verklig EU-marknad för revisionstjänster. Arbetet inom 

EU ledde till att man beslutade om att kommissionen skulle presentera ett formellt förslag 

om att redovisningen för koncerner inom EU skulle utföras utifrån en enhetlig IAS-

                                                 
5
 US GAAP är god redovisningssed för företag i USA som är noterade på börsen eller i övrigt anses vara av 

allmänt intresse. 

http://sv.wikipedia.org/wiki/Finansmarknad
http://sv.wikipedia.org/wiki/F%C3%B6retag
http://sv.wikipedia.org/wiki/USA
http://sv.wikipedia.org/wiki/B%C3%B6rs
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standard. Våren 2001 genomgick IASC en omstrukturering och bytte namn till 

International Accounting Standards Board (IASB). Nyutgivna standarder heter numera 

International Financial Reporting Standards (IFRS) medan de gamla fortfarande går 

under namnet IAS. IFRS infördes 1 januari 2005 i Svenska börsnoterade 

koncernredovisningar (Wallerstedt, 2009). 

3.5 Revisionsutskottens utveckling 

Revisionsutskott som även kallas revisionskommitté kommer ursprungligen från 

anglosaxisk redovisningsinriktning. Frågan om Revisionsutskott har diskuterats i över 50 

år i USA. I USA är det lagreglerat att alla börsbolag som är noterade på New York Stock 

Exchange, Nasdaq och AMEX måste ha Revisionsutskott. Även i Storbritannien är 

frågan om revisionsutskott aktuell. Den började diskuteras för cirka 25 år sedan och i 

början av 1990-talet hade ungefär 50 % av de största brittiska företagen revisionsutskott. 

Det skedde även en uppryckning och 1994 hade över 80 % av börsbolagen ett 

revisionsutskott. I början av 1990-talet började även utvecklingen inom hela EU 

angående revisionsutskott ta fart. Bland annat i den så kallade grön boken. I Sverige 

fanns det år 2000 14 svenska bolag som hade ett revisionsutskott (Balans nr 4 2002 

Revisionskommittéernas roll i svenska börsbolag). Efter det växte antalet successivt. År 

2003 ansåg aktiespararna att det var en de mest prioriterade frågorna (svd.se). År 2004 

fanns revisionsutskott i cirka en tredjedel av de svenska bolagen som var noterade på 

börsen.  

 

Vid denna tidpunkt inträffade även en förtroendekris på grund av att det avslöjades en rad 

brister i olika bolags redovisningar, karteller samt att ledande befattningshavare fått 

förmåner utbetalade (affarsvarlden.se).  Denna förtroendekris skulle göra att frågan om 

revisionsutskott fick ett rejält uppsving. För samma år bildades den så kallade svensk 

koden för bolagsstyrning. Koden skulle hjälpa till att återställa förtroendet för 

näringslivet (bolagsstyrning.se) och hade som sitt första förslag bland annat kravet på att 

inrätta ett revisionsutskott (SOU (2004:46)). 

 

Förslaget var från början utformat som ett obligatoriskt krav på sig att införa 

revisionsutskott, men förslaget kritiserades från både remissbehandlingen och andra 

instanser att så inte borde vara fallet (Balans nr 3 2011, Fördjupning: Revisionsutskott i 

teori och praktik: grundläggande regler). Istället ansåg de att det borde vara upp till 

styrelsen att avgöra om ett revisionsutskott borde införas. Kodgruppen valde ändå att låta 

förslaget vara kvar, till stor del pågrund av krav på sådana utskott föreslagits i EU:s 

reviderade revisorsdirektiv samt i en rekommendation från EU-kommissionen. Fast på 

grund av att kodgruppens regler inte var grundat i lagen så blev det ändå inte tvingande 

för börsbolagen att införa revisionsutskott. Regler skulle ändå komma att bli lagreglerade. 

På grund av EU. Som genom Europaparlamentets direktiv tvingade EU länderna att följa 

EU:s lag om revision. Från 29 juni 2008 skulle förslaget varit genomfört i alla EU länder 

men i Sverige dröjde det till juni 2009 innan det var infört. Det berodde på regeringen i 

Sverige behövde mer tid för att förbereda hur det skulle införas i svensk rätt.  

 

I ABL 8:49a slogs det fast att ett aktiebolag, vars överlåtbara värdepapper är upptagna till 

handel på en reglerad marknad så ska styrelsen ha ett revisionsutskott. Bolaget får dock 
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besluta att styrelsen inte ska ha något revisionsutskott, förutsatt att styrelsen fullgör 

utskottets uppgifter som enligt 8:49 b § ABL och minst en styrelseledamot är oberoende 

och har redovisnings- eller revisionskompetens. Det är bolagets ansvar att bestämma om 

det skall inrättas ett revisionsutskott eller inte. Bolaget kan bestämma det genom 

bestämmelser i bolagsordningen eller besluta på bolagsstämman. Reglerar inte 

bolagsstämman frågan så är det upp till styrelsen att inrätta revisionsutskottet. Enligt 

ABL angående utskottets sammansättning så står det att utskottet måste bestå av minst 

två ledamöter. Utskottets ledamöter får inte vara anställda av bolaget och minst en av 

utskottets ledamöter måste vara oberoende och ha redovisnings- eller 

revisionskompetens. (Balans nr 3 2011, Fördjupning: Revisionsutskott i teori och praktik: 

grundläggande regler) 

3.5.1 Revisionsutskott  

Huvudsyftet med revisionsutskott är att öka aktieägarnas garanti att redovisningen är 

korrekt. Revisionsutskottet syfte är även att försäkra styrelsen i ett aktiebolag om att den 

finansiella rapporteringen som bolaget upprättar och ger ut är riktig. Revisionsutskottets 

fokus ligger framförallt på den finansiella rapporteringen, efter det kommer den interna 

kontrollen över finansiell rapportering. I ABL står det också att revisionsutskottet ska 

ägna sig åt effektiviteten i bolagets riskhantering med avseende på finansiell rapportering 

och internrevision. Revisionsutskottet lägger egentligen inte så stort fokus på revision. 

Ansvarsfrågan finns hela tiden som ett hot för revisionsutskottet. Till exempel vad blir 

innebörden om det blivit ett antal väsentliga fel i exempelvis årsredovisningen som alla 

missat? Vem bär ansvaret? Vad kommer detta att innebära för den eller de ledamöter som 

åtagit sig att vara den oberoende redovisningsexperten? Det kan leda till att investerare 

och andra intressenter till bolaget vill utkräva vilket ansvar revisionsutskottet har och 

begära skadestånd (Balans nr 4 2011, Fördjupning: i teori och praktik: uppgifter och 

ansvar).  

 

I ABL § 8:49 b finns det fem punkter som beskriver vad revisionsutskottet skall göra. På 

den första punkten står det att revisionsutskottets skall övervaka bolagets finansiella 

rapportering. Det innebär att revisionsutskottet bör bearbeta alla väsentliga 

redovisningsfrågor som har betydelse för kvaliteten på bolagets finansiella rapportering. 

Innebörden av finansiell rapportering är års- och koncernredovisning, halvårsrapporter, 

delårsrapporter och kvartalsrapporter. På den andra punkten skall revisionsutskottet med 

avseende på den finansiella rapporteringen övervaka effektiviteten i bolagets interna 

kontroll. Det som är anmärkningsvärt med den här punkten är att den inte är reglerad i 

lagen (Balans nr 4 2011, Fördjupning: i teori och praktik: Uppgifter och ansvar).  

 

Varken ABL eller förarbetarna till lagändringarna som initierats i Europaparlamentets 

och rådets direktiv om den lagstadgade revisionen i EU ger några besked om vad 

innebörden av ”effektiviteten” skulle vara. Det leder till att det finns ett stort 

tolkningsutrymme och den valde revisorn får större frihet. Det vill säga vad den skall 

rapportera till revisionsutskottet om viktiga omständigheter som kommit fram vid 

revisionen och då fokus på brister i bolagets interna kontroll av den finansiella 

rapporteringen. Här kan det uppstå ett dilemma mellan revisionsutskottets uppgift att 

övervaka effektiviteten i intern kontroll och revisorns iakttagelser. Den tredje punkten 
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säger att revisionsutskottet ska hålla sig informerat om revisionen av årsredovisningen 

och koncernredovisningen. Det innebär att Revisionsutskottet måste regelbundet träffa 

bolagets revisor och hämta uppgifter som revisionens planering, inklusive riskanalys, 

status för revisionens genomförande samt väsentliga iakttagelser och rekommendationer 

från revisorn. Den fjärde punkten säger att revisionsutskottet ska granska och övervaka 

revisorns opartiskhet och självständighet och då särskilt uppmärksamma om revisorn 

tillhandahåller bolaget andra tjänster än revisionstjänster. Det innebär att revisorn har ett 

eget ansvar att om det finns någon omständighet som väsentligt kan rubba förtroendet för 

hans eller hennes opartiskhet eller självständighet, diskutera detta med revisionsutskottet 

och vilka åtgärder som gjort åt detta. Revisorn ska även varje år redovisa vilka tjänster 

han eller hon utfört under året för bolaget. Den femte och sista punkten säger att 

revisionsutskottet ska biträda vid upprättandet av förslag till bolagsstämmans beslut om 

revisorsval. Den här uppgiften förutsätter att revisionsutskottet och valberedningen har ett 

fungerande samarbete. För det är meningen att revisionsutskottet ska stödja 

valberedningen i dess uppgift och då behöver revisionsutskottet göra en övergripande 

utvärdering av den ansvarige revisorns arbete och ställa det om vad som vad som 

representeras av god revisionssed och de förväntningar som har formulerats i samråd med 

revisorn. (Balans nr 4 2011, Fördjupning: i teori och praktik: uppgifter och ansvar) 

3.6  Svensk kod för bolagsstyrning 

Aktieägare och allmänhet hade reagerat kraftigt efter att den så kallade börsbubblan 

spruckit i Sverige. Det hade kommit till kännedom att många företag haft stora problem 

med strategi, sunt förnuft och omdöme. I debatten förekom ord som fartblindhet och 

girighet (bolagsstyrning.se). För att säkra den svenska kapitalmarknadens internationella 

konkurrenskraft och motverka problem i företagen tillsatte regeringen hösten 2002 en så 

kallad Förtroende-kommissionen. Kommissionen i sin tur bilade drygt ett år senare 

tillsammans med ett antal organ och organisationer inom näringslivet en expertgrupp som 

fick namnet Kodgruppen (Balans nr 4 2004 Att föreslå åtgärder för att återställa 

förtroendet).  

Kodgruppen bestod av tre ledamöter från Förtroendekommissionen och sex från det 

privata näringslivet under ordförandeskap av Erik Åsbrink, även ordförande i 

Förtroendekommissionen. 
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 (Figur nr 4 bolagsstyrning.se) 

 

Baserat på inkomna synpunkter och övrigt som framkom i debatten utarbetade 

Kodgruppen den slutliga koden, som presenterades i december 2004. Den bestod av en 

kombination av skärpt lagstiftning, förbättrad tillsyn och effektivare sanktioner (Balans 

nr 5 2004, Sammanfattning av förtroendekommissionen slutbetänkande: Skärpta lagar 

ska förstärka förtroendet för näringslivet).   

3.7 Förtroende 

Enligt Mjölnevik (2010) förutsätter förtroendet att det finns en grundläggande gemensam 

moral, vilken innebär att parterna har samma syn på vad som är rätt och fel. Nedan ges en 

mer utförlig förklarning till begreppet förtroende.  

3.7.1 Tillit/förtroende 

Förtroende för människors handlingar kan enligt Fukuyama (1995) uppfattas som en 

form av socialt kapital till exempel i form av en uppslutning bakom gemensamma 

värderingar som underlättar samarbete (Nørreklint & Nørreklint 2006). Förtroende 

mellan medmänniskor är således av avgörande betydelse för den enskilde individens 

handlingar och sociala umgänge. Om förtroendet ersätts av tvivel, osäkerhet och 

misstroende tar kontrollbehovet över och den enskildes känsla av frihet och trygghet 

minskas.  

 

Förtroende handlar enligt Nørreklint och Nørreklint (2006) om att lita på varandra. 

Förtroendets etos är en förutsättning för att göra medmänniskors beteende förutsägbart, 

och därmed en grund för att man kan lita på varandra. Med etos syftar författarna på 

implicita gemensamma normer, ideal och föreställningar om hur man skall bära sig åt för 

att vara en god och ordentlig människa. Genom etos tillskrivs människan tillit i en given 

social kontext. Utan etos är människan oberäknelig och således inte någon man kan ha 
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förtroende för eftersom man inte kan ha några konkreta förväntningar kring dennes 

beteende. Författarna poängterar dock att det inte betyder att en människa vars karaktär är 

präglad av etos är förutbestämd.  

 

Nørreklint och Nørreklint (2006) menar vidare att förtroende är ett uttryck för en 

tillägnad hållning som har sin grund i erfarenhet. Positiva erfarenheter skapar och ökar 

vårt förtroende, negativa erfarenheter urholkar förtroendet. Förtroende består av att 

acceptera att man som människa är utlämnad och att vi är beroende av våra 

medmänniskor och dennes makt över oss samt att vi litar på den andres förmåga och goda 

vilja. Förtroende är inte något absolut utan kan variera i styrka. Förtroende förutsätter att 

det finns en gemensam förståelse annars har det ingen mening. Förtroendet beror alltid på 

frågan hur väl man förstår den andres hållning och intentioner och är följaktligen en 

värdering. Förmågan att bedöma i vilken grad vi kan ha tillit utvecklas ständigt. Vi söker 

ständigt efter det vi kan lita på och orsakerna är flera. En av orsakerna är att vi kan få mer 

gjort om vi har förtroende för en rad förutsättningar. Det gör att vi inte behöver ha så 

många förbehåll och behöver inte vidta så många kontrollåtgärder. En annan anledning är 

att vi genom förtroende skapar en grund för gemenskap, samvaro och samliv. Ett 

förtroendefullt samarbete är ett av de minst kostsamma medlen i ett bolag för att 

minimera riskerna, alternativet är kontroll vilket signalerar att förtroendet är begränsat.   

3.7.2 Förtroendets beståndsdelar 

En modell vars syfte är att avspegla vad som är grundläggande för förtroendet mellan 

individer är den som presenteras av Mayer et al i artikeln ”An intergrative model of 

organizational trust” (Mjölnevik, 2010 se Mayer et al, 1995). Förtroende innebär enligt 

författarna ett risktagande och detta förtroende definieras som den ena partens vilja att 

göra sig sårbar inför den andra partens handlingar, baserat på en förväntan om att den 

senare ska utföra en speciell handling som har betydelse för den första.  

 

Trovärdigheten, hos den som får förtroendet, kopplas samma enligt Mayer et al med 

begreppen förmåga (även kallat för kompetens), välvilja och integritet.  

 
Figur 5 (Mjölnevik 2010 s. 22) 

 

Integritetsbegreppet består av två delar vilka Mjölnevik (2010) beskriver som en 

personlig respektive en social beståndsdel. Det första handlar om att värna om den 

personliga sfären. Den andra delen handlar om den enskildes förmåga att agera på ett 
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moraliskt oklanderligt sätt, det vill säga att agera på ett sätt som inte skadar den 

gemensamma sfären. Integriteten kräver att den enskilde ska kunna värdera eventuella 

motargument vilket leder till att den personliga moraluppfattningen blir väldigt 

betydelsefull.  

 

Utvecklingen av en persons moralkänsla är enligt Mjölnevik (2010) förknippad med hans 

känsloliv och de normer som omgärdat/omgärdar honom. Enligt Ottosen (2002) formas 

detta inledningsvis redan under uppväxten i samband med att omgivningens normer lärs 

in (Mjölnevik, 2010). På vilket sätt de införlivas och i vilket utsträckning de tillämpas 

beror på individens förmåga att känna till exempel förlägenhet, skam och medkänsla.  

 

Man kan inte förvänta sig att person, exempelvis en revisor, alltid fattar rätt beslut enbart 

baserat på en hög personlig integritet. Däremot kan man enligt Hansson (2006) anta att 

revisorn tagit hänsyn till samt vägt in alla relevanta omständigheter och argumenterat på 

ett sätt som kan anses rimligt med hänsyn till frågans vikt och de konsekvenser beslutet 

får (Mjölnevik, 2010).  

 

Förmågan att handla intellektuellt handlar om att både ha tillräckligt med kunskap men 

även att ha erfarenhet och förmåga att tillämpa kunskapen i olika situationer. Vana 

beslutsfattare förlitar sig på tidigare erfarenheter för att fatta beslut. Man kan enligt 

March (1994) säga att de förverkligar sina identiteter genom att tillämpa en 

lämplighetslogik som förväntas ge svar på följande frågor (Mjölnevik 2010):  

 

- Vem är jag? 

- Vad är detta för situation? 

- Vad bör en person som jag göra i denna situation?  

 

De första två frågorna är relativt lätta att besvara men den tredje kräver en förståelse för 

vilken roll personen har i den aktuella beslutssituationen. Vilka värden har man att ta 

hänsyn till? Vilka effekter kommer beslutet få? Vad är det som utgör ens handlingar? 

Genom att använda sig av ett sådant tillvägagångssätt skapas en identitet och handlingen 

blir rollspecifik då reglerna anpassas till situationen (Mjölnevik 2010, se March 1994). 

 

Välvilja innebär att en person som fått ett förtroende, oavsett uppdrag, förväntas vara 

lojal mot sin uppdragsgivare och genomföra sitt uppdrag korrekt och kompetent. 

Uppdragsgivarens intressen förväntas tillvaratas och de utdelade uppgifterna förväntas 

fullgöras på ett sätt som är moraliskt och intellektuellt oangripbart. En styrelseledamot 

skall alltså enligt Mjölnevik (2010) hantera regler och rekommendationer på ett sätt som 

främjar förtroendet för systemet. Förtroendet är alltså inte bara en fråga om individens 

karaktär utan också en funktionalitetsfråga. Brister i systemet kan leda till misstro. Därför 

blir legitimiteten, för både individer och samhällssystem betydelsefull.  

3.7.3 Kopplingen mellan förtroende och förväntningar 

En förutsättning för att individer skall kunna leva tillsammans är att det finns ett 

förtroende mellan individerna och de gemensamt skapade institutionerna (Bergmasth & 

Strid, 2006 se Luhmann, 1979). Förtroende är en av byggklossarna bakom god tillväxt 
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och högt välstånd. Ett samhälle utan förtroende kommer att präglas av osäkerhet och 

otrygghet. Ur ett samhällsperspektiv är det därför av största vikt att ett förtroende finns 

mellan individer och institutioner. Enligt Bergmasth och Strid (2006) (se Wallis & North 

1986) tenderar kostnaderna som uppstår på grund av bristande förtroende vara närmare 

än hälften av BNP i Västvärlden.  

 

För att kunna skapa förtroende krävs enligt Bergmasth och Strid (2006) en tydlig bild av 

och förståelse för vad det egentligen är. Det har dock inte presenterats någon tydlig bild 

inom den samhällsvetenskapliga forskningen. Gemensamt för många av de olika 

definitionerna som presenterats är betoningen på individens positiva förväntningar på 

motpartens handling, Mayer (1995) är en av alla forskare som har med denna positiva 

förväntning i sin definition av förtroende.  

 

Det finns enligt Bergmasth och Strid (2006) två fundamentala företeelser i den 

förtroendeskapande processen på företagsnivå. Den ena företeelsen är regelbunden 

kommunikation och den andra är uppvaktning. Regelbunden kommunikation innebär ett 

utbyte av information mellan parterna. Utan kommunikation finns det en risk att parterna 

förlorar kontakten med varandra och därigenom även förmågan att förstå varandras sätt 

att tänka och därigenom möjligheten att förutse den andre partens reaktioner. Den andra 

företeelsen, uppvaktning avser att utveckla relationen genom att lära sig mer om 

motparten. Det sker, enligt Bergmasth och Strid (2006), genom regelbunden 

kommunikation och uppvaktning som förtroendegivarens förväntningar formas och 

omformas vilket i sin tur blir fundamentet för förtroende.  

 

I kommunikationen är förtroendegivarens egenskaper, enligt Bergmasth och Strid (2006) 

också viktiga, eftersom de har stor inverkan på vilka förväntningar som formas. De tre 

viktigaste egenskaperna som Bergmasth och Strid (2006) nämner har att göra med 

individens erfarenhet, kulturella bakgrund och personlighet.  

 

Den kulturella bakgrundens betydelse för att kunna hysa förtroende betonas av Putnam, 

Leornardi och Nanetti (1993). De anser att förtroende är ett fenomen som ändrar sig 

långsamt och är svårt att påverka på kort sikt. Bergmasth och Strid (2006) tar upp en 

studie gjord av Rothstein och Stolle (2003) som visar att individer i Sverige på grund av 

sin kulturella bakgrund har lättare att hysa förtroende än vad till exempel individer i Peru 

och Turkiet har. Den kulturella bakgrunden påverkar således vilka beteenden som 

förväntas i olika sammanhang (Bergmasth och Strid 2006 s. 175). Förväntningarna 

påverkas även av individens personlighet, vilken präglas av dennes perceptiva förmåga. 

Personligheten har stor betydelse enligt Bergmasth och Strid (2006) hur mottaglig 

individen är för erfarenhet och kulturell bakgrund. 

 

Förväntningarna är en viktig komponent i att bevara och stärka förtroendet men få 

forskare har gjort närmare redogörelser för innebörden av förväntningar i relation till 

förtroende. Bergmasth och Strid (2006) tar upp Adobor (2005) vars forskning visar att de 

initiala förväntningarna kan ha en självuppfyllande effekt på förtroendetagarens beteende 

och den förtroendeskapande processen. Resultaten antyder att det kan finnas en optimal 

nivå på förväntning. För låga eller för höga förväntningar motverkar uppkomsten av 
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förtroende. En handling som överträffar förväntningarna kan enligt Bergmasth och Strid 

(2006) tolkas som att förtroendetagaren försöker införskaffa sig en fördel genom 

handlingen och de bakomliggande motiven ifrågasätts. Det är i interaktionen mellan 

förtroendetagaren och förtroendegivaren som förväntningarna utvecklas. Interaktionen 

sker genom kommunikation och utväxling av signaler och intryck som tolkas och 

omtolkas av de inblandade. Det är lättast att påverka förväntningarna initialt och över 

tiden kommer kunskapen och erfarenheten i relationen att stabilisera förväntningarna.  

3.7.4 Förtroendet och behovet av öppenhet 

I syfte att undvika felaktigheter i redovisningsmaterialet inför fler företag interna 

kontrollsystem. Kontrollsystemen kan även användas för att begränsa risken för avvikelse 

om någon skulle agera utifrån sina egna motiv (Mjölnevik 2010, se Mayer et al 1995).  

 

Enligt Mjölnevik (2010) agerar ett kontrollsystem ersättare för förtroendet. 

Kontrollsystem kan även bidra till att skapa legitimitet. Genom att visa att bolaget har en 

rad olika kontrollsystem skapas en identitet som signalerar att det är ett bolag med 

”ordning och reda”. Legitimiteten som bolaget därmed får blir grogrunden för det externa 

förtroendet. Tilläggsinformation, i form av bolagsstyrningsrapporter, som bolagen 

bifogar till sina årsredovisningar fungerar som förtroendegrundande i samband med 

bolagets riskhantering. Denna tilläggsinformation har även betydelse internt då det krävs 

tilläggsinformation för att tolka dataunderlagen, det kan innebär en risk eftersom 

informationen måste tolkas av individer. Det är av dessa skäl som det måste finnas en 

öppen kommunikation i ett bolag. Kontrollsystemen är alltså inte självständiga eftersom 

de måste åtföljas av en öppenhet för att fungera och uppfattas som trovärdiga.  

 

Behovet av muntlig information leder till att ett bolag måste ha ett gemensamt språk. Ett 

sådant språk skapas med hjälp av återkopplingar. Genom att reflektera över problemen 

bildas gemensamma lärdomar inom gruppen under förutsättning av informationen är 

korrekt (Mjölnevik 2010, se Jönsson 1996).  

 

I dagens komplexa samhälle får förtroendet för olika samhällssystem stor betydelse 

menar Mjölnevik (2010). Anledningen är att komplexa miljöer inte innehåller de 

förutsättningar som krävs för att bygga upp ett förtroende mellan enskilda individer. 

Bolagskoden är enligt författaren ett exempel på en allt för stark tilltro till reglers 

undergörande förmåga att säkra förtroende.   

3.8 Etik 

Etik och moral används ofta synonymt för att beskriva vad som är rätt och riktigt 

(Winroth & Lycke, 2011).  

3.8.1 Konsekvensetiska teorier 

I de konsekvensetiska teorierna tas enbart hänsyn till konsekvenserna av en viss handling 

för att bedöma om en handling är rätt eller orätt (Winroth & Lycke, 2011). 

 

Vi bör alltså i alla lägen handla så att konsekvenserna blir så bra eller lyckade som 

möjligt. Frågan är dock hur man ska avgöra hur bra eller dålig en konsekvens är? Hur 
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bedöms värdet av en handlings konsekvenser? För att besvara detta har filosofer infört en 

distinktion mellan det som har ett instrumentellt värde – något som är bra som medel till 

något annat, till exempel ekonomisk tillväxt – och vad som har finalt värde – det vill säga 

något som är bra som mål snarare än som medel, till exempel lycka. Tanken är att värdet 

hos en värld är bestämt av hur mycket positivt respektive negativt finalt värde världen 

innehåller (Brülde & Strannegård, 2007).  

3.8.1.1 Etisk egoism 

Enligt Winroth och Lycke (2011) är grunden i etisk egoism att en människa handlar på 

det sätt som gynnar henne så mycket som möjligt. En annan variant är etisk partikularism 

där man utgår från vad som gynnar den grupp man tillhör. Det kan vara familjen, 

företaget eller föreningen.  

3.8.1.2 Utilitarism  

Enligt denna teori är det konsekvenserna för mänskligheten som avgör om en handling är 

rätt eller orätt. Det alternativ som leder till mest lycka är det moraliskt riktiga alternativet. 

Problematiken ligger i att definiera vad lycka är. Utilitaristerna har olika svar på den 

frågan. För några vars inriktning kallas för hedonism är lycka positiva upplevelser och 

välbefinnande (Winroth & Lycke, 2011).  

 

Klassiska utilitarister var hedonister. De hävdade att moralens mål är största möjliga 

lycka åt största möjliga antal (Brülde & Strannegård, 2007). För andra, 

preferensutilitaristerna, är det de berördas önskningar/preferenser som är avgörande. 

Enligt dem är det alltså den handling som leder till att så många och så starka önskningar 

som möjligt uppfylls som är det moraliskt rätta. Den sista av inriktningarna kallas för 

behovsorienterad utilitarism och här är utgångspunkten att människan har vissa 

grundläggande behov, såväl fysiska, psykologiska som sociala. Enligt denna inriktning är 

den moraliskt rätta handlingen den som maximerar möjligheterna till 

behovstillfredsställelse (Winroth & Lycke, 2011).  

 

Utilitarismen har kritiserats i första hand för att den inte förbjuder handlingar som de 

flesta ser som omoraliska, exempelvis tortyr, om dessa handlingars konsekvenser är 

bättre än andra alternativ. Teorin har även kritiserat för att den utgör ett hot mot nära 

relationer, eftersom den är krävande och för att den är omöjlig att tillämpa. För att 

bemöta denna kritik har utilitaristerna hävdat att teorin ska ses som ett riktighetskriterium 

snarare än en beslutsmetod. Teorin talar alltså om för oss hur vi bör handla rent 

principiellt. Hur vi kan avgöra principiellt vad som är rätt och fel och inte hur vi bör 

resonera (Brülde & Strannegård, 2007). 

Ett annat sätt att försvara teorin enligt utilitaristerna är att det finns två varianter av 

utilitarismen. Den ena är traditionellt handlingsbaserad och kallas för 

handlingsutilitarismen. Den andra är regelbaserad och kallas för regelutilitarismen. 

Handlingsutilitarismen handlar om att en handlings riktighet är direkt beroende av vilka 

konsekvenser den har. Medan regelutilitarismen säger att en handling är korrekt om den 

stämmer överens med ett system av regler som skulle få de bästa konsekvenserna. Man 

bör därför i vissa fall avstå från den handling som har bäst konsekvenser. Detta visar att 

teorin inte är begränsad till enstaka handlingar (Brülde & Strannegård, 2007). 
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3.8.2 Deontologiska teorier eller pliktetik 

Inom dessa teorier anses att man inte bara skall ta hänsyn till en handlings konsekvenser, 

en handling skall också avgöras om den är rätt genom att ställa den i förhållande till ett 

antal övergripande regler. Den princip som motiverar handlingsvalet skall vara sådan att 

man skulle vilja att andra också utgår från den. Denna princip kallas för ett ”rättsnöre” 

eller en ”plikt”. Problematiken med pliktetiken är att olika ”plikter” kan komma i konflikt 

med varandra. När ett sådant problem uppstår väljer man intuitivt den ”plikt” som man 

skall följa och den blir då den faktiska ”plikten” (Winroth & Lycke, 2011).  

3.8.2.1 Etisk relativism 

Teorin säger att en handling är rätt om den stämmer överens med samhällets värderingar, 

men skulle handlingen inte accepteras av samhället är den fel. Problematiken med denna 

teori är att den kan komma i konflikt med det vi uppfattar som grundläggande rättigheter. 

Om ett samhälle accepterar exempelvis tortyr så är sådana handlingar enligt denna teori 

etiskt korrekta (Winroth & Lycke, 2011).   

3.8.2.2 Rättighetsetiken - Autonomi och ansvar 

Varje individ har rätt att bestämma över sitt liv och sina egna handlingar. Detta innebär 

att varje individ också har en skyldighet att själv ta ställning i moraliska frågor. Varje 

människa är alltså moraliskt autonom. Problem kan uppstå när en individ blir anställd i 

ett bolag och i den rollen som anställd ställs inför ett moraliskt vägval. Det kan finnas 

interna instruktioner eller en policy som förbjuder eller påbjuder ett visst agerande som 

inte stämmer överens med individens bild av vad som är moraliskt rätt (Winroth & 

Lycke, 2011).  

3.9 Sociologiskt perspektiv på skandaler och oegentligheter 

Den offentliga debattens innehåll påverkas av de skandaler som inträffar liksom 

legitimiteten för eliten och de organisationer de verkar inom. C. Wright Mills benämner 

detta som ”strukturell omoral” eller ”den högra omoralen” för att beskriva det oetiska och 

ibland lagstridiga beteendet hos bland annat den amerikanska makteliten (Sjöstrand 2005 

se Lindgren 2000 samt C. Wright Mills 1963).  

 

Inom samhällsvetenskapen har ”fiffel” och bedragare studerats på flera olika nivåer, från 

socialpsykologiskt orienterade inlärningsteorier till mer strukturellt baserade analyser av 

hur möjligheter skapar ”fifflare”. Sutherland och Cressey är starkt förknippade med de 

socialpsykologiskt orienterade inlärningsteorierna. Redan 1939 kom Sutherland med sin 

teori, differential association, om att kriminellt beteende är inlärt. Inlärningens innehåll 

styrs i hög utsträckning av den sociala omgivningen och de värderingar som andra i 

omgivningen har. Sutherland och Cressey grundade sina analyser av ”fiffel” och 

ekonomisk brottslighet i så kallade symboliska interaktionsteorier, vilka innebär att 

personerna lär sig bli fifflare snarare än att det rör sig om psykologiska kvaliteter som vi 

föds med. Det är i interaktion med andra som förväntningar på beteenden skapas och det 

är också där individen lär sig att bryta mot dessa förväntningar. Cressey utvecklade 

senare Sutherlands teori genom att tillföra ett rationellt moment i ”fifflet”. I boken Other 

People’s Money: A Study in the Social Psychology of Embezzlement presenterar han 

intervjuer med personer som förskingrat och som dömts till fängelse. Han visar att de 
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använt sig av en mängd olika rationaliseringar för att rättfärdiga sitt beteende. Cressey’s 

argument är att ”fifflare” måste rationalisera för att korrigera gapet mellan sin handling 

och samhällets moraliska utgångspunkter (Sjöstrand, 2005).  

 

Andra teorier är stämplingsteorier och sociala kontrollteorier. Stämplingsteorin uppkom 

för att förklara att vissa handlingar definieras som avvikande beteende, till exempel 

kriminellt eller oetiskt beteende. Teorin besvarar frågor om hur och varför vissa 

människor eller beteende kommer att betraktas som kriminella. Stämplingsteorin utgår 

från omgivningens respons och effekterna av responsen på en handling. Det är främst 

Becker (1963) som är en av pionjärerna bakom teorin. Genom de reaktioner som en 

omgivning ger på en handling kan en människa pekas ut och bli stämplad som avvikare. 

Individens självuppfattning kommer alltså att förändras i takt med rådande uppfattningar. 

Becker menar att ju fler som definierar en handling och de individer som utför den som 

kriminella desto större är sannolikheten att dessa personer kommer att utföra just de 

handlingarna som definierats som kriminella. Individer som betraktas som kriminella 

eller avvikande genomgår en process, där de måste ta ett antal steg för att slutligen skapa 

sig en identitet som avvikare/kriminell (Sjöstrand, 2005). 

 

Den sociala kontrollteorin handlar om faktorer som reglerar mänskliga handlingar på ett 

sådant sätt som leder till konformitet, underordning till samhället och omgivningen och 

därmed till förutsägbarhet av handlingarna. En övergripande tanke bakom teorin är att 

människor följer lagen för att det finns kontrollmekanismer som reglerar uppförande.  

Det är avsaknaden av formella och informella regleringar som leder till kriminellt 

beteende. Fast ju större engagemang en individ har i sociala relationer desto större 

sannolikhet att personerna följer lagarna. Sociala kontrollmekanismer består av lagar, 

konventioner, normer, traditioner, moral eller etiketter. De informella 

kontrollmekanismerna har en sak gemensamt att ingen har offentligt beslutat om dem. De 

har vuxit fram av sig själva och blivit institutionaliserade och självklara (Sjöstrand, 

2005).  

3.10  Agentteorin 

En agentrelation uppstår enligt Jensen och Meckling, när det finns ett kontrakt under 

vilket en av parterna, det vill säga ägaren (principalen) anställer en annan part (agenten) 

som skall ta ansvar för ledningen av företaget istället för principalen. Relationen uppstår 

därmed när ägandet är separerat från kontrollen av företaget. Teorin förutsätter att både 

principalen och agenten har som mål att maximera sina egna intressen, och det finns 

ingen anledning att anta att agenten alltid kommer agera i principalens bästa. 

Agentproblemet uppstår när principalen försöker få agenten att agera så att denne 

maximerar principalens välfärd. När ägaren väl har satsat sitt kapital har agenten 

incitament att fatta beslut som gynnar dennes egna intressen mer än principalens 

(Godfrey, Hodgson, Holmes, & Tarca, 2006). 

 

Eftersom agenten har makten att besluta kan han eller hon flytta över tillgångar från 

principalen till sig själv om inte principalen ingriper.  Teorin antar att agenten har ett 

informationsövertag där principalen är beroende av informationen som agenten besitter. 

Ett sätt att lösa agentproblemet har föreslagits vara upprättande av kontrakt mellan 
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ledningen (agenten) och ägarna (principalen) för att agentens intressen ska 

överensstämma med principalens och därmed reducera agentkostnaderna. Kontrakten 

baseras oftast på redovisade siffror som är framtagna av ledningen, vilket ger incitament 

att ge ut missvisande redovisning för att t.ex. dölja negativa nyheter om företaget och 

därigenom öka sin förtjänst. Det övertag som agenten har gällande informationen kallas 

oftast för asymmetrisk information, vilket innebär att kostnadseffektiva och fullständiga 

kontrakt mellan principalen och agenten aldrig kommer att uppnås då båda parter har sina 

egna intressen för ögonen. Aktiviteter som inte stämmer överens med principalens 

önskemål kan inte elimineras helt och hållet, men man kan försöka begränsa dem genom 

en rad åtgärder. De vanligaste åtgärderna är belöningar, övervakning och kontroll. 

Graden av osäkerhet kring agenten och dennes arbete innebär en risk för principalen som 

leder till att principalen till slut blir tvungen att granska/övervaka agentens arbete, något 

som leder till kostnader som vanligtvis kallas för agentkostnader. Granskning och 

övervakning kan genomföras genom att ge agenten förtroende att själv rapportera till 

principalen och belöna agenten för väl utfört arbete alternativt anlita en oberoende part 

som utför granskning av agenten och dennes arbete. Om principalen väljer att ge agenten 

förtroendet att själv ansvara för rapporteringen finns risken att agenten vinklar eller 

undanhåller information och principalen förlorar då kontrollen över 

granskningen/övervakningen. Att anlita en oberoende granskare kan å andra sidan vara 

dyrt och kan i värsta fall leda till att parten ser till agentens intressen istället för 

principalen (Godfrey, Hodgson, Holmes, & Tarca, 2006). 

 

Metoder för att övervaka agenten behöver inte bara omfatta revision eller att mäta och 

observera agentens beteende, det kan även omfatta formella kontrollsystem, restriktioner 

i budgeten, riktlinjer för kompensation samt operativa regler. Alla dessa åtgärder innebär 

kostnader, det vill säga agentkostnader. Till kostnaderna räknas även förluster från de 

aktiviteter som inte gynnar principalen (Godfrey, Hodgson, Holmes, & Tarca, 2006). 

3.11  Forskning inom området 

3.11.1 Sociologisk forskning kring förtroende för svenska revisorer 

Trots att förtroende har en central roll i teorierna kring revisorsprofessionen tycks vissa 

problem med förtroende sakna djupare forskning inom det sociologiska fältet. En som 

forskat i ämnet är Larsson (2007).  

Larsson har forskat kring klienternas förtroende för de svenska revisorerna. Hans 

forskning har sina utgångspunkter i sociologiska teorier kring begreppet förtroende och 

han försöker urskilja olika dimensioner av tillit – personligt, opersonligt och process 

förtroende. Studien rör vilka aspekter av tillit och vilka förväntningar och kontroller, som 

är viktigast för svenska revisorer när det gäller att bygga upp och underhålla kundens 

förtroende (Larsson, 2007). 

 

Problem med tillit och förtroende anses ofta vara särskilt akuta i det moderna samhället 

(Larsson 2007 se Giddens 1990 och Seligman 1997).  

Teoretiska beskrivningar följer olika linjer men de är i grunden förankrade i vad som 

anses som två utmärkande kännetecken för förändringar i modernitet. För det första 

försvagas äldre former av gemenskap, traditioner och avgörande statuspositioner vilket 
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resulterar i ökad individuell frihet. För det andra är samhället differentierat till värde-

sfärer eller system där aktörers förväntningar och åtgärder distanseras från 

lokalsamhällen och samordnas av media och formella roller (Larsson 1997 se Habermas 

1987). 

 

Även om professionen har en lång historia ses deras kunskapsbaserade och 

självkontrollerande tjänster ofta som ett karakteristiskt inslag i det moderna samhället 

(Larsson 2007 se Barber 1985). Utvecklingen av professionen har i sig skildrats som "en 

mekanism för övergången från tillgångssamhället i det tidiga moderna Europa till det 

funktionellt differentierade samhället av moderniteten" (Larsson 2007 se Stichweh 1997 

s. 95). Det har att göra med att professionens yrkesverksamhet och att intressen är knutna 

till specialiserade sociala funktioner, men även indirekt genom att förse sina kunder med 

tjänster kopplade till specifika problem. Förutom sin specialisering och expertkunskaper i 

ett visst område, har de professionella grupperna en central funktion i att överbrygga 

osäkra situationer för sina kunder och för samhället som helhet (Larsson 2007 se Giddens 

1990 s.83-92 och Evetts 2003 s.397).  

 

Oavsett om förtroende ses som en kännetecknande egenskap eller som ett strategiskt mål 

i ett "professionell projektet" hanterar professionen problem som inte kan lösas på ett 

standardiserat sätt. Till exempel existentiella frågor, sjukdomar eller ekonomiska frågor 

som rör lagar, ledning, finansiering och redovisning. Det professionella är att hantera 

sådana problem med hjälp av teoretiska och praktiska kunskaper som klienten saknar och 

klienten lämnar hans/hennes problem till en professionell att lösa på eget behag (Larsson 

2007 se Abbott 1988 och Freidson 2001).  Det är just detta kompetensgap mellan klienten 

och den professionella som måste överbryggas genom förtroende (Larsson 2007 se 

Parsons). Handlingen att lita på består därför i att klienten ger den professionelle makt 

över honom vilket innehåller en del av risktagande (Larsson 2007 se Luhmann 1979 

s.33).  

 

Förtroende är en uppsättning relationella förväntningar av kognitiva, normativa eller 

känsloladdade slag som gör interaktion möjlig trots osäkerhet i resultaten. Samspelet 

formas av parternas "svaga induktiva kunskap" baserat på tidigare interaktion och genom 

deras moraliska idéer om vad som är en korrekt behandling, eller genom sin uppskattning 

för den andra aktören (Larsson 2007 se Barber 1983 s.8, Lane 1998 s.4ff och Lewis & 

Weigert 1985). Förtroende behövs just därför att tillit inte kan förutse resultatet och 

saknar medel för att se hans eller hennes förväntningar - och kompetensgapet, 

tillsammans med den professionella godtyckliga bedömningen förstärker osäkerheten i 

klientens position (Larsson, 2007). Klientens förtroende för professionen är mer person-

orienterad än abstrakta förtroende system men mer opersonlig än den förtrogenhet som 

kännetecknar relationer i traditionella samhällen och informella personliga nätverk. I 

många fall är inte klient-professionell relationen riktigt kännetecknad av sanna personliga 

förtroenden utan något som efterliknar eller simulerar den (Larsson 2007 se Pixley 1999 

s.659 och Shapiro 1987 s.636). Klientförtroende bygger inte på den andres personliga 

karaktär, utan snarare på hans eller hennes kompetens och professionalism (Larsson, 

2007).  
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Trots betydelsen av "personliga" klientförtroenden är även abstrakta förtroendesystem 

och formella kontroller viktiga för förtroendet för professionen. De måste vinna 

allmänhetens förtroende för sina tjänster och för den abstrakta kunskap som tjänsterna är 

baserade på (Larsson 2007 se Abbott 1988 s.59ff, 184ff och Larson 1979 s.16-18). 

Följaktligen är klientens förtroende till de enskilda professionella och förtroendet för 

professionen i stort relaterade till varandra samt till olika former av kontroll (Larsson 

2007 se Rowe & Calnan 2006).  

 

Det specifika syftet med den externa revisionen är att producera en revisionsrapport som 

bygger på en granskning av årsredovisningen och räkenskaperna (den finansiella 

revisionen) samt granskning av ledningen och styrelsen (förvaltningsrevisionen). 

Revisionen säkerställer därmed trovärdighet i den finansiella informationen och skapar 

ett förtroende för ledningen i förhållande till ägare och borgenärer, leverantörer, klienter, 

anställda, och staten och lokala myndigheter (FAR:s Revisionsbok 2003 s. 14). 

 

Enligt de intervjuade företrädarna för FAR, är tillit och förtroende centrala för allt deras 

arbete: från att skapa förutsättningar för professionalism, och kontrollera efterlevnaden av 

professionsetik till offentlig kommunikation. Tillit och förtroende är förankrade i 

revisorns oberoende, sekretess och kompetens vilka är tre centrala aspekter av 

professionalism (FAR:s Revisionsbok 2000 s.91).  

 

Behovet av såväl oberoende som sekretess visar på skilda intressen; ledningens, ägarens, 

anställdas och andra parters intressen (Larsson 2007 se Brooks 2001 och Diamant 2004). 

Revisionen kan ses som en institutionalisering av misstro som skapar förutsättningar för 

opersonlig tillit/förtroende för en anonym marknad (Larsson se Braithwaite 1998, 

Shapiro 1987 och Zucker 1986). Både personliga och opersonliga former av tillit är 

kontigens överbryggande förväntningarna om framtida utfall som är knutna till olika 

stabiliserande strukturer (Larsson, 2007). 

Den empiriska fråga som Larsson (2010) undersökt gäller vilka förväntningar och 

kontroller som är viktigast för upprättande och underhåll av klientens förtroende. Larsson 

försöker besvara frågan genom att analysera svenska revisorers syn på klientens 

förtroende och orsakerna till misstro. Analysen bygger på en enkät som besvarades av 

694 svenska revisorer under 2003. Man skulle kunna hävda att det skulle vara  

bättre att vända sig till direkt till klienterna och andra aktörer på marknaden eftersom 

revisorerna kan ha fel om grunden för deras förtroende. Larsson menar dock att om man 

vill förstå hur revisorer hantera sina kundrelationer, är deras "reflexiva förväntningar" 

centrala. Förväntningar är de kognitiva verktygen genom vilka revisorerna orienterar sig 

mot sin omgivning i sina strategiska insatser för att producera och upprätthålla klienttillit 

och allmänhetens förtroende. Eftersom stora revisionsbyråer brukar göra egna 

klientutvärderingar, är revisorernas syn på kliententilliten förankrad i 

kundundersökningar och i personliga erfarenheter.  

 

Under år 2003 fanns det i Sverige 4146 stycken (auktoriserade eller godkända) revisorer. 

Majoriteten var organiserad i två yrkesföreningar: FAR hade 2520 revisorer som 

medlemmar, främst godkända revisorer, och SRS (förklaring till SRS se avsnitt 3.9) hade 

1391 revisorer, främst revisorer som specialiserat sig på revision av medelstora och små 
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företag. I Larssons (2007) studie drogs två oberoende stickprov från dessa förteckningar 

över medlemmar, 750 personer från FAR och 600 från SRS. 1 350 postenkäter skickades 

ut under hösten 2003 och svarsfrekvensen var 52 procent (netto). En bortfallsanalys visar 

god representativitet vad gäller kön och organisatoriska medlemskap i förhållande till 

urvalsramen (FAR/SRS medlemmar) och av graden av tillstånd (auktoriserad/godkänd) i 

förhållande till hela populationen av kvalificerade revisorer i Sverige.  

 

Larssons (2007) analys visar att praktiserande revisorer upplever den personliga 

dimensionen av förtroende som det primära, det processuella som sekundära och det 

opersonliga som tertiär. Studien bekräftar därmed vikten av ett personligt förtroende 

mellan revisor och klient som stabiliseras efter den professionella individuella karaktären 

och uppförandet. Det pekar också på det faktum att institutionaliseringen av misstro i 

professionella roller och värderingar är centrala för att bygga personliga och opersonliga 

förtroende. De institutionaliserade rollerna, programmen och värderingarna av yrket 

säkerställer att ett minimum av förtroende från marknaden och kunden finns innan det 

personliga förtroendet etablerats (Larsson, 2007).  

3.11.2 Forskning kring professionell etik och förtroende 

Enligt Brien (1998) kan ofta orsaken till etiska fel i organisationer spåras till deras 

organisationskultur och misslyckandet hos ledningen som aktivt skall främja etiska ideal 

och praxis. Detta gäller alla typer av organisationer, däribland de professionella 

individerna, som under senare år har haft pågående etiska problem. I varje samhälle har 

de professionella ockuperat viktiga och kraftfulla roller. De är viktiga eftersom de besitter 

specialkunskaper som inte allmänt innehas av samtliga medlemmar i ett samhälle, men 

som är viktigt för att leva i och viktiga för livet i samhället. De professionella kan vara 

alla typer av individer som har en maktställning gentemot sina klienter där de besitter mer 

kunskaper än klienten, revisorerna är ett exempel. De professionella individerna 

möjliggör för medlemmarna i ett samhälle och samhället som kollektiv att använda och 

dra nytta av dessa komplicerade och viktiga kunskaper. De professionella har en stark 

position eftersom de utövar en enorm kontroll över denna kunskap och dess användning. 

De är, som individer, i stor utsträckning självständiga när de agerar professionellt och 

självreglerande som en grupp. Av dessa skäl, är samhället och dess medlemmar beroende 

av de professionella och sårbar för åtgärderna inom professionen och enskilda 

professionsutövare. Det är detta beroende och utsattheten i samhället ihop med 

professionens kontroll över kunskap som stärker medlemmarna i professionen (Brien, 

1998). 

 

Problemet som uppstår för samhället och de individuella klienterna är hur de kan 

behärska makt asymmetrin. Hur kan samhället och de individuella klienterna försäkra sig 

om att makten hos de professionella inte missbrukas? (Brien, 1998). 

 

Det vanligaste sättet att förebygga oetiskt beteende eller hantera det när det väl sker är 

enligt Brien (1998) att hantera problemet direkt. Sådana åtgärder är fokuserat på oetiskt 

beteende, för att klargöra vad oetiskt beteende är, förbjuda det och försöka att avskräcka 

andra och straffa beteendet genom att införa eller hota om sanktioner. Sådana åtgärder 

kan också inbegripa, omvänt, åtgärder som syftar till att uppmärksamma och belöna etisk 
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handling. Vissa yrkesgrupper i USA till exempel har fastställt pris för etiskt korrekt 

beteende medlemmar och som försvar för att skydda medlemmarna som har agerat etiskt 

delas utmärkelser ut samt ger betyg till arbetsgivare som uppmuntrar etiskt korrekt 

uppträdande. 

 

Att direkt fokusera på etik direkt innebär enligt Brien (1998) att man använder, antigen 

ensamt eller i kombination av två olika typer av reglerande mekanismer. Den första 

strategin är statlig reglering genom lagstiftning. Sådan lagstiftning förändrar i själva 

verket oetiskt beteende till att bli olagligt beteende. Den andra strategin är självreglering. 

En sådan strategi lämnar över frågor om etik och disciplin till yrket. Det är inte ovanligt 

när det gäller de yrken att ge etikregler en central roll i det allmänna 

regelverksprogrammet. Följaktligen kan oetiskt beteende identifieras och förbjudas eller 

föreskriva etiskt uppträdande genom att upprätthålla, uppdatera, eller skriva för första 

gången, det vill säga en etisk kod. 

 

Etiska koder är dock ofta dåligt kända och används inte som en grund för åtgärder. De 

tycks inte minska nivån av oetiskt beteende hos professionella. Eller så kan koderna helt 

enkelt vara "ett fönster utåt" avsedda för att offentligt visa att man agerar etiskt men 

inte avsedd att användas. En viktig orsak till den bristande effektiviteten i koderna är att 

de ofta inte verkställs eller genomförs. I själva verket anses en effektiv och kraftfull 

verkställighet av de självreglerande koderna ofta strida mot de främsta målen för många 

yrkesorganisationer vilket är att skydda och främja sina medlemmars intressen. Enligt 

Bernard Barber, Roman Tomasic och Stephen Bottomley är denna frånvaro av 

entusiastiska verkställighet, eller mer allvarligt avsaknaden av effektiva och aktiva 

verkställighetsmekanismer, den största orsaken till deras misslyckande (Brien, 1998). 

 

Författarna kan därmed dra slutsatsen att etiska koder, i antingen ett reglerande eller 

självreglerande system är ineffektiva för att främja etiskt beteende om de inte 

marknadsförs, genomförs och verkställs. Koder tjänar bara för de etiska eftersom 

samvetslösa inte kan övertygas att vara etiska eller avskräckas från att oegentligheter med 

en kod mer än en tjuv kommer att reformeras genom att läsa straffrätt. Etiska regler 

skapar inte etiska människor (Brien, 1998).  

 

Koder fungerar inte i allmänhet och anledningen till det är att tillämpningen och 

genomförandet inte sker i den utsträckning som den borde. Koder som har genomförts 

och verkställts har dock en viktig roll att spela i arbetslivet. När de väl är formulerade 

förbjuder de inte bara utan kan också förskriva vissa åtgärder och kan därför användas 

som riktmärken i beteendet och är en grund för disciplin eller beröm. Ännu viktigare är 

att de uttrycker värden och ideal hos yrket - samma värden som motiverar de bästa 

medlemmar (Brien, 1998).  

 

En av de egenskaper som definierar en organisation som en profession är avsaknaden av 

lagar och regler och man förlitar sig på att organisationen reglerar sig själv. Så att med 

hjälp av lagstiftning reglera etiskt beteende innebär att man tenderar att av 

professionalisera professionen. En sådan åtgärd tar kontroll över yrket från yrket själv 

och lägger kontrollen i händerna på civila tillsynsmyndigheter och institutioner, t.ex. 
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domstolarna. Det största problemet med lagstiftningen är dock de olika typer av 

kostnader som uppstår i samband med detaljerad lagstiftning. Det kan vara ekonomiska, 

byråkratiska, undergrävande av innovation, korruptions syfte eller försening i arbetet 

inom regleringsmekanismer (Brien, 1998). 

 

Självreglering har enligt Brien (1998) varit det traditionella sättet som professionerna har 

fungerat och har varit ett av deras sätt att definiera deras varumärken. Dock verkar inte 

detta vara det bästa sättet att agera. De professioner som använder sig av självreglering 

visar ofta en märkbar ovilja att rapportera etiska överträdelser hos sina medlemmar och 

att disciplinera dem. Även om en profession disciplinerar en medlem finns risken att 

allmänheten tolkar det som något negativt, främst för att medlemmarna får möjligheten 

att dölja sina identiteter. Genom att hålla förhandlingarna bakom stängda dörrar, eller 

hemlighålla resultatet av utredningen skyddar professionen sina medlemmar (Brien, 

1998).  

 

Trots de problem som självregleringen står inför besitter självregleringen ett antal viktiga 

fördelar. För det första kan reglerna vara skräddarsydda för organisationen som skall 

regleras. De kan därför kapsla in de delar av organisationskulturen som anses önskvärt 

och eliminera de som inte är det. För det andra bärs kostnaden av organisation snarare än 

gemenskapen och därför finns det ett incitament för effektivitet. För det tredje kan 

självreglering öka antalet personer som omfattas av ett regelverk (Brien 1998). 

 

Slutligen har självreglering kapaciteten, mer än statlig lagstiftning, att angripa orsaker till 

problem samt att identifiera problem som kan döljas från statliga inspektörer. Inspektörer 

som själva är medlemmar i professionen får sannolikt utstå mindre antipati som 

framträder inom en profession gentemot en utomstående. Medlemmarna i en profession 

är ofta bättre rustade än en lekman när det gället att veta vad de ska leta efter. Således har 

självregleringen större möjligheter till att upptäcka fel, men trots de uppenbara fördelarna 

med självreglering, kanske det inte alltid översättas i konkreta insatser eller tydligt till ett 

program (Brien, 1998). 

 

Försök att sträva efter etik direkt (genom att använda koder, lagstiftning och 

självreglering) är åtgärder som är inriktade på vad människor gör snarare än vilken sorts 

person en individ är och därför misslyckas koderna, lagstiftningen och självregleringen 

med att framkalla etiska normer. Sådana åtgärder tar inte tillräcklig hänsyn till det faktum 

att en viktig del av att vara professionell är att vara en viss sorts person som värderar 

vissa saker på vissa sätt. Utmaningen ligger i att utveckla ett regelverk baserat på en etisk 

kod och som utnyttjar de fördelar som koder har att erbjuda. Kodernas fördelar är att de 

ger upphov till etiska normer och använder de fördelar som självreglering erbjuder en 

gemenskap. Dock måste man undvika de problem som självregleringen lider av. En del 

av lösningen är att använda en så kallad ”påtvingad självregleringsstrategi” (Brien, 1998).  

 

Normala självreglerande modeller lämnar organisationen ensam att agera som den finner 

lämpligt. Enligt den påtvingade självreglerande strategin skulle självregleringen 

verkställas av samhället. Regeringen skulle kräva att varje profession skriver en etisk kod 

som är anpassade till de unika omständigheterna i den professionen. En tillsynsmyndighet 
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skulle antingen godkänna dessa koder eller skicka tillbaka dem för omarbetning. Koderna 

måste bland annat vara tillräckligt stränga, adressera samhällsfrågor, skydda samhället 

från oacceptabla operatörer, erbjuda upprättelse och rättsmedel i fråga om oegentligheter 

och innehålla effektiv utbildning och utveckla ett program. Efter att koden antas skulle 

den ha laga kraft. Varje överträdelse av koden, inklusive icke-verkställighet, skulle vara 

lagöverträdelser och lämna överträdelser öppet för juridiska processer (Brien, 1998). 

 

Verkställigheten skulle lämnas till yrket. Interna mekanismer skulle behöva utvecklas för 

att verkställa den påtvingande självregleringen. Regleringen placerar det initiala ansvaret 

för att framkalla, uppmuntra och verkställa etiska uppträdande på den professionella 

gemenskapen. Kostnaderna skulle bäras av professionen själv. Detta är i sig en akt av 

förtroende från samhället. Den roll som regeringens tillsynsmyndighet skulle ha skulle 

fungera som en skyddsmekanism som ingriper i arbetet inom professionen endast när den 

inre självreglerande mekanismen inte utför sina uppgifter. Det vill säga när professionen 

har visat sig vara opålitliga och oförmögna att fullgöra det förtroende som de fått av 

samhället (Brien, 1998). 

 

Att främja etiska beteenden är en svår process och lösningen är inte bara att anta en 

påtvingad självreglerande strategi utan en del av lösningen är att sträva efter etik indirekt 

genom att sikta på mer närliggande och realistiska mål. Ett sådant synsätt identifierar ett 

mål som professionen moraliskt och eftertänksamt borde satsa på och som kan uppnås 

enbart genom etiskt beteende och sedan kräva att professionen eftersträvar det genom en 

påtvingad självreglerande strategi (Brien, 1998). Brien (1998) hävdar dock att mål med 

förtroende når bättre resultat om man eftersträvar det direkt istället för indirekt.  

3.11.3 Forskning kring granskning av sina egna 

I en studie som gjorts av Noel Harding och Ken T. Trotman så undersöker de vilken 

påverkan det har att revisorn som granskar en annan revisor har en relation med varandra. 

I många fall måste revisorn granska en annan revisors arbete, i det fallet måste han också 

ta i beaktning vilken kompetens som den revisor han ska granska besitter. I det fall när en 

revisor skall granska en underordnad eller en jämlik så är den upplevda kompetensen hos 

kollegan väldigt viktig. I de fall när en revisor skall granska en okänd kollega så visar 

deras studie på att den granskande revisorn upplever en stark påverkan på kompetensen 

han upplever hos själva gruppen som revisorn tillhör. Studien de gjort visar alltså på att 

revisorn använder sig av olika stöd för att göra sin bedömning beroende på hur han ser på 

den revisor som han skall bedöma. I fortsatta studier som de gjort så visar det sig att 

responsen mellan den bedömande revisorn och den bedömda revisorn skiljer sig beroende 

på vilken relation som finns mellan de två partnerna. Resultatet av återkopplingen på 

individ och medel gruppen är beroende på vilken relation som finns mellan bedömaren 

och den bedömda. 

3.11.4 Forskning kring för- och nackdelar med rotationsförslaget 

Det har forskats en del kring begreppet revisors rotation. Rotation innebär att revisorerna 

byts ut varje x antal år, det finns en rad olika förslag på hur ofta detta bör ske. Förslaget 
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att man skulle införa detta i publika bolag dök först upp i USA som ett resultat av de 

finansiella skandalerna som inträffat under tidigt 2000-tal, bland annat Enron
6
 skandalen.  

Rainborn, Schorg och Massoud (2006) har forskat i vilka för- respektive nackdelar som 

finns med förslaget. De menar att en del av problematiken med revisionen idag är att ju 

färre justeringar som behöver göras i redovisningen och ju snabbare (alltså billigare) 

revisionen kan utföras, desto mer nöjd är kunden med det valda revisionsbolaget (och de 

enskilda revisorerna). Och därmed blir det mer sannolikt att revisionsbyrån kommer att 

behålla kunden och enskilda revisorer kommer att ha fortsatt framtida sysselsättning, och 

relationen mellan kunder och revisorer blir då starkare. Och en stärkt relation leder till att 

revisorerna får starka affärsmässiga incitament till att bibehålla sina kunders välvilja och 

är mer benägna att godkänna deras klienters redovisning.  

 

Argumenten för att införa obligatorisk rotation av revisionsbyråer är först och främst att 

den minskar utvecklingen av vänskapsband mellan kunderna och revisionsbyrån, vilket i 

sin tur minskar risken för att revisorerna ger efter för trycket från kunderna att använda 

tvivelaktiga redovisningstekniker eller godkänna felaktiga årsredovisningar.  Ett annat 

argument för obligatorisk rotation är att det skulle stärka allmänhetens uppfattning om 

revisorns oberoende.  En sådan positiv uppfattning var en slutsats av Bocconi 

Universitetets Rapport från Italien, som har ett obligatoriskt krav angående 

revisorsrotation (Arel, Brady & Pany, 2005). (Rainborn, Schorg och Massoud, 2006). En 

tredje fördel är att det skulle göra det möjligt för revisionsbyråerna att vara mer högljudda 

om de inte håller med om sina klienters redovisningspraxis. Att veta att en klient bara 

skulle "tillhöra" revisionsbyrån under en begränsad tid, skulle leda till att revisionsbyrån 

inte riskerar att förlora en konstant intäkt genom att ifrågasätta sina kunders 

redovisningar (Rainborn, Schorg och Massoud, 2006). 

  

Det skulle även eventuellt kunna öka utbudet av revisionsbyråer som innehar den expertis 

som behövs för att granska de större börsnoterade bolagen. Det skulle även öka graden av 

konkurrens mellan revisionsbyråer och eventuellt leda till minskade revisionsarvoden, 

vilket skulle vara till fördel för kunderna. Kvaliteten på revisionen skulle även öka dels 

beroende på att det nuvarande revisionsbolaget skulle vara medvetna om att en 

efterträdande revisor mer sannolikt skulle upptäcka och avslöja fel begångna av 

föregående revisorer. Samt på grund av att kundernas rapporteringsrutiner granskas med 

nya ögon vid varje byte av revisionsbyrå (Rainborn, Schorg och Massoud, 2006).  

 

Nackdelarna enligt Rainborn, Schorg och Massoud (2006) är att förslaget leder till ökad 

risk för revisionsfel då den nya revisionsbyrån inte är lika bekant med sin kunds 

redovisningspraxis. Förslaget skulle även leda till ökade kostnader för revision då 

revisionsbyrån skulle bli tvungen att bekanta sig med kundens redovisningspraxis, något 

                                                 
6
 I Enron skandalen avslöjades brott som innefattade komplicerade och svåröverskådliga 

affärstransaktioner, men innebörden var ganska enkel: Enrons ledning övervärderade vinster och dolde 

förluster, i syfte att hålla aktiekursen uppe och vidmakthålla bilden av det starka och effektiva företaget 

som var ledande inom USA:s energisektor och i färd med att erövra världens marknader. Även bolagets 

revisionsfirma Arthur Andersen drogs in i skandalen. Något som skakade hela revisorsbranschen världen 

över (svt.se) 
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som skulle öka revisionsarvodena. Risken finns att dessa kostnader skulle minska 

företagets lönsamhet och aktieägarvärde.  

 

Den ökade möjligheten för den nya revisionsbyrån att vara mer kritiskt i sina uttalanden 

kan leda till ökade spänningar mellan den nya revisionsbyrån och kunden. Det minskar 

nivån av öppen kommunikation i relationen mellan revisor och klient. Risken finns även 

att revisionsbyråerna börjar fokusera för mycket på marknadsföring istället för att 

koncentrera sig på att tillhandahålla revisionstjänster av hög kvalitet. Risken finns även 

att efterträdande revisorer blir överdrivet beroende av sina föregångares arbete.  
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4 Empiri 

 
Det empiriska kapitlet består av en sammanfattning av de tidningsartiklar, vetenskapliga 

artiklar och debatter som förts angående revisorerna.  

 

4.1 Debatten kring förtroendet 

4.1.1 SvD:s granskning av revisorerna 

En bidragande orsak till den förtroendedebatt som blossade upp i massmedia efter HQ 

Banks konkurs kan tillskrivas SvD och deras granskning av revisorerna.  Det var 

reportrarna Carolina Neurath och Jakob Bursell som utförde granskning vilket också 

resulterade i Årets guldspade för bästa grävande journalistik (svd.se). Carolina Neurath 

kommenterade granskningen så här ”Vi har vänt ut och in på en hel bransch som aldrig 

tidigare har genomlysts ordentligt” (svd.se). 

 

I granskningen som presenterades visade det sig bland annat att vd:arna för de fyra största 

revisionsbyråerna tillsammans hade 300 uppdrag samtidigt som de hade sitt vd jobb 

(svd.se). Granskningen visade också att revisionsbyråerna säljer in både revision och 

konsulttjänster vilket leder till att revisionsbolagen granskar sina egna tjänster (svd.se). 

Enligt granskningen framkom att en varning från revisorsnämnden till en revisor som 

agerat olämpligt inte alltid resulterat i sänkt ersättning, vilket är tanken att det ska göra. 

Istället så ökar ersättningarna med över 30 procent (svd.se). Det framkom också att 

revisorerna får en hög ersättning för sina uppdrag. Revisorerna i börsbolagens 20 största 

bolag fick i snitt över 7 miljoner i ersättning per år. De fyra största revisionsbyråerna har 

genom lagens revisionskrav skapat ett oligopol vilket skulle kunna jämföras närmast med 

elbolagens maktställning (svd.se). 

4.1.1.1 HQ Bank  

Det var den 28 augusti 2010 som Finansinspektionen (FI) i ett pressmeddelande 

informerade om att HQ Bank AB:s oktroj blivit indraget (fi.se). Att få sin oktroj indraget 

innebar att HQ Bank inte längre fick bedriva bank och värdepappersrörelse. Det framkom 

att det bedrivits ett alldeles för högt risktagande i tradingverksamheten, vilket resulterat i 

att de försatt sig i en allvarlig situation. Tradingportföljen hade redovisats felaktigt och en 

väldigt stor övervärdering av portföljen hade skett. Det innebar också att de brutit mot 

både redovisnings- och kapitaltäckningsregler. Varken styrelsen eller Vd:n hade gjort 

något för att åtgärda situationen. Två dagar senare så lämnar FI in ansökan om en 

likvidation av HQ Bank. Vilket innebar att hela banken försattes i konkurs (fi.se). Även 

om vd:n och styrelsen hade högsta ansvaret, så har denna oegentlighet även påverkat 

även den ansvarige revisorn. Det var revisionsbyrån KMPG och revisorn Johan Dyrefors 

som hade i uppgift att granska bolaget (svd.se).  

 

Själva tanken med revisionsberättelsen är att det ska vara en garanti för att det står rätt till 

i bolaget. Både för år 2008 och år 2009 lämnades en ren revisionsberättelse av Johan 

Dyrefors. Uppenbarligen har inte det kunnat vara en garanti för att bolaget sköts korrekt. 

Redovisningsnämnden fick den 13 september 2010 in anmälan från FI mot KPMG och 



- 42 - 

 

revisorn Johan Dyrefors. Det handlade om ett så kallat disciplinärende (Balans nr 10 

2010). FI anser att revisorn har ett stort ansvar, hade han gjort sig jobb så hade skadorna 

förmodligen inte alls blivit så stora. FI ifrågasätter alltså om revisorn skött sitt uppdrag på 

det sätt som förväntas av honom. I ett uttalande beskriver FI situationen som: 
”Bristerna består inte i felaktiga affärsbeslut, utan i brister i förvaltningen av bankens 

verksamheter, bokföring och årsredovisning. Detta är centrala områden som en revisor ska 

granska” (e24.se). 

 

Johan Dyrefors anklagade i sin tur FI för att ha missuppfattat regelverket (di.se).  

FI svarade med att inget av de som det som de beskrivit i sin första anmälan bör ändras 

utan anmälan till RN står fast. De tar även upp exempel på när Johan Dyrefors felaktigt 

tolkat IFRS ramverk (fi.se).  

KPMG:s Vd försvarar i en intervju deras revisor Johan Dyrefors (Balans nr 10 2010). 

Hon säger att ”komplexiteten i IFRS regelverk är underskattad och debatten har speglats 

på ett förenklat sätt”. Hon säger vidare att ”det är revisorsnämnden som skall granska 

revisorerna och att de ser fram emot deras bedömning”. Ärendet kommer att avgöras i 

först i juni 2011. 

4.1.1.2 Carnegie  

Den 28 september 2007 varnades Carnegie av Finansinspektionen. Orsaken var att de 

hade allvarliga brister i styrningen och kontrollen av företagets verksamhet. Carnegie 

dömdes även att betala en straffavgift på hela 50 miljoner kronor vilket också är högsta 

straffavgiften (fi.se). 

 

Orsaken till att banktillståndet inte blev indraget var att Carnegie tog fram ett 

åtgärdsprogram som ansågs kunna vara tillräckligt för att kunna klara sig ur krisen. FI 

krävde även att vd:n sparkades och att det skulle utses nya styrelseledamöter. FI 

kritiserade framför allt Carnegie för att ansvarsfördelningen inte varit tillräckligt tydlig 

och granskningsuppgifter hade tilldelats personer som inte har haft tillräcklig kompetens 

för att kunna utföra dessa uppgifter. De hade använt sig av IAS 39 för värdering av 

handelslagret men inte följt de regler som finns om verkligt värde (FAR SRS INFO nr 2 

2009,37: Disciplinbeslut mot revisorer i Carnegie). 

 

Årsredovisningarna för åren 2005 och 2006 har inte innehållit tillräcklig information om 

tradingverksamheten. FI anser att revisorerna inte utfört sitt jobb tillräckligt och de två 

revisorer anmäldes till Revisorsnämnden. Dels så var det huvudrevisorn som 

bolagsstämman hade utsett och dels så var det FI egna utvalda revisor. FI tyckte det var 

”anmärkningsvärt” att de två revisorerna inte lämnat någon mer anmärkning i 

revisionsberättelserna än endast en gång på sex år (fi.se). 

 

RN fattade sitt beslut den 13 januari 2009. De ger inte mycket kritik till huvudrevisorn 

angående granskningen av den övergripande interna kontrollen. De konstaterar bara att 

revisorn borde påtalat skriftligt till bankens ledning att det förekom en brist i den interna 

kontrollen över handeln med finansiella instrument. RN ansåg att granskningen av 

derivatainstrument i handelslagret år 2006 inte motsvarade planerad granskning. Revisorn 

hade inte utfört sin revisionsstrategi på ett godtagbart sätt. Det fanns också väsentliga 
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delar av granskningen som utförts av personer som inte haft tillräcklig erfarenhet och 

kunskap för uppgiften. Handelslagrets granskning var inte tillräckligt systematiskt och 

djupgående. Utlanden i årsredovisningen om god redovisningssed som var upprättad 

saknande grund i fallet med IAS 39 (FAR SRS INFO nr 2 2009, 37: Disciplinbeslut mot 

revisorer i Carnegie).  

 

RN:s kommentar till oegentligheterna på tradingavdelningen är att det är svårt för en 

revisor att upptäcka sådana även vid revision enligt god revisionssed. Hade det utförts en 

fördjupad revisionsinsats är inte heller det säkert att oegentligheterna upptäckts. I 

årsredovisningarna från år 2005 och år 2006 ansåg RN att revisorn borde 

uppmärksammat vissa brister i redogörelsen för tillämpade redovisningsprinciper. RN 

anmärkte framför allt på att det ställs höga krav på en revisor som utför revision på en 

bank med verksamhet mot allmänheten (FAR SRS INFO nr 2 2009, 37: Disciplinbeslut 

mot revisorer i Carnegie).  

 

Angående den av FI egna utsedda auktoriserade revisor så ansåg RN inte att det skett 

felaktigheter vid revisorns granskning och bedömning av bankens övergripande interna 

kontrollsystem. Ifall revisorn borde uppmärksammat avsaknaden av interna riktlinjer för 

redovisning och värdering av finansiella instrument och felaktigheterna i redovisningen 

av handelslagret så ansåg RN att revisorn framförallt kunde lita på uppgifter som den 

huvudansvarige revisorn lämnat. Årsredovisningarna för år 2005 och år 2006 ansågs 

däremot revisorn ha litat allt för mycket på huvudrevisorn. RN beslutade att den av FI 

utsedda revisor får en erinran och den huvudansvarige revisorn tilldelas en varning (FAR 

SRS INFO nr 2 2009, 37: Disciplinbeslut mot revisorer i Carnegie). 

4.1.1.3 Habo Finans 

Habo Finans var uppbyggt på ett sätt som påminner om ett pyramidspel. Bolaget 

fungerade som så att bolaget skapade sparandeformen Diamanten vilket var en aktiefond.  

Vd:n informerade kunderna om att det var ett tryggt sparande som samtidigt gav en hög 

avkastning. Han sade även till kunderna att det fanns en så kallad bankgaranti och det 

fanns därför ingen risk att förlora något. Dock var inget av påståendena sanna och 

utdelningar gavs från nytillträdda kunder till de redan befintliga kunderna. Innan 

”bubblan sprack” hade kunderna förlorat ca cirka 100 miljoner kronor (e24.se) Det fanns 

cirka 800 sparare i bolaget när allt uppdagades. I februari 2007 begärdes att bolaget 

skulle träda i likvidation. Vd:n dömdes senare i tingsrätt till fem års fängelse grovt 

bedrägeri och grovt bokföringsbrott (di.se). Även de fem styrelseledamöterna dömdes i 

tingsrätten till villkorliga domar eller dagsböter. Det har i princip inte skett någon 

bokföring i bolaget sedan starten. Efter att svindleriet upptäckts anmäldes revisorn till 

RN. Revisorn som utfört revision i Habo Finans hade inte utfört sin granskning 

tillräckligt anser RN.  RN ansåg att revisorn borde ha undersökt hur det låg till bättre. 

Revisionsberättelsen som lämnat har inte varit tillräckligt korrekt utförd, han borde helt 

enkelt gjort ett mer noggrant jobb. RN tilldelade den ansvarige revisorn en varning. Vid 

rättegången uttryckte kammaråklagaren att det även bör påpekas att revisorn har blivit 

förd bakom ljuset på att medvetet sätt (di.se). 
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4.2 Disciplinåtgärder gentemot revisorerna  

En erinran eller varning utfärdad av RN är enligt Bertel Enlund (delägare på Ernst & 

Young och ledamot i RN:s tillsynsnämnd) värre än böter (svt.se). Erinran och varning 

skall leda till lägre lön och ska visa på att RN ifrågasätter revisorns professionella 

kompetens. Det i sin tur kan leda till revisorn kan få svårare att få jobb. 

”En varning får effekt, det är inget man stoltserar med i sitt cv” säger Peter Strömberg, 

myndighetschef för Revisorsnämnden. 

 

Fast det sker ingen kontroll från RN sida om det sker en sänkt ersättning. ”Det finns 

mekanismer inom de stora revisionsbolagen som gör att det fungerar så att den varnade 

revisorns ersättning sänks, och det fungerar så” säger Peter Strömberg 

(revisorsnamnden.se). 

 

I SvD:s granskning så visar det på att ersättningen istället oftare höjs. Under år 2005 till 

2009 så har 7 av 10 revisorer från någon av de fyra stora revisionsbyråerna fått högre 

ersättning efter tilldelats en varning. Inkomster av tjänst och kapital har ökat med 34 %. 

Alla de revisorer som tilldelats en varning arbetar kvar på samma byrå och har över 230 

revisionsrelaterade uppdrag per person (svd.se) 

 

Sammanlagt tog RN upp 295 stycken disciplinärenden mellan år 2005 och 2009, av dessa 

så fick revisorer från de fyra stora redovisningsbyråerna 54 stycken erinringar och 

varningar. Endast två eller tre stycken har mist sin auktorisation eller godkännande. 

Sammanlagt har 41 stycken revisorer mist sin auktorisation eller godkännande under 

denna period (revisorsnamnden.se).  

  

Sammansättningen som beslutat att endast två eller tre stycken revisorer mist sin 

auktorisation eller godkännande det vill säga RN:s tillsynsnämnd består av både domare 

och advokater men även revisorer från de stora redovisningsbyråerna. Sammanlagt består 

tillsynsnämnden av nio ordinarie ledamöter, till det kommer även ett antal ersättare 

(revisorsnamnden.se).  

 

Myndighetschefen Peter Strömberg förklarar hur det ser ut i tillsynsnämnden: 

”Tillsynsnämnden består av nio ledamöter, varav endast två är aktiva revisorer. 

Ordföranden och vice ordföranden är båda hovrättspresidenter, alltså två av landets 

mest meriterade domare. Övriga ledamöter är högt kvalificerade personer med en 

professionell erfarenhet av revisorer och revision, såsom rättschefen i Skatteverket, 

administrativa chefen i Finansinspektionen, en advokat som är en erfaren 

konkursförvaltare, en erfaren jurist från Svenskt Näringsliv och en tidigare Vd i Svenska 

Fondhandlareföreningen”. (revisorsnamnden.se) 

 

Bertel Enlund som representerar Ernst & Young och sitter med i RN:s tillsynsnämnd har 

kommenterat det hela: 

”I de fallen är det kanske lätt att man ändå ser att revisorn borde ha upptäckt det och då 

tycker jag att det är viktigare att man lutar sig tillbaka och tänker "okej, har det 

verkligen gått att upptäcka?" (svt.se). 
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För att det inte skall uppstå en jäv situation så beskriver Bertel det så här: 

”Det händer att de stora revisionsbyråerna behandlas samma dag i nämnden. För att det 

inte ska uppstå någon jävsituation går Ernst & Youngs revisor ut ur rummet när byrån 

ska granskas och bestraffas” (svt.se). 

 

En av anledningar till att de fyra stora revisionsbyråerna inte drabbats av hårdare straff 

kan kopplas till tillsynsnämndsdeltagarens Vilhem Anderssons uttalande: 

”Av och till anser jag att det ska vara en mer märkbar påföljd därför att jag bedömer att 

felet är allvarligt och man bör reagera på felet” Fast det är majoritetsbedömning som 

avgör och Vilhem har blivit nedröstad. ”Men han har blivit överkörd av majoriteten. Nu 

säger han att han inte ens orkar bråka varje gång han tycker olika”  

 

Regeringen som bestämmer hur sammansättningen i tillsynsnämnden skall se ut 

kommenterar genom justitieminister Beatrice Ask det hela så här det hela så här: 

”Det är inget ovanligt att ledamöter tycker annorlunda än tjänstemännen, det erfar jag 

ofta. I arbetet är det naturligtvis mycket diskussioner om var man ska landa.” (svt.se). 

 

Det går inte heller att få reda på hur diskussionerna som lett fram till beslutet gått till för 

allt som sägs inom tillsynsnämnden är hemligt (svt.se). 

 

Det är alltså RN:s Tillsynsnämnd som fattar disciplinåtgärder för revisorer som misskött 

sitt uppdrag.  Fast den största kontrollen som kan leda till disciplinåtgärder utgörs av 

FAR som granskar alla sina egna medlemmar (i praktiken den 4 största revisionsbolagen 

som granskar åt FAR), men även RN själva utgör en del av granskningen. RN skall 

granska de revisorer som inte är medlemmar i FAR och tidigare även speciella 

riskgrupper. Men pågrund av nya direktiv från regeringen från och med år 2009 skall RN 

inte längre kontrollera speciella riskgrupper utan istället skall RN numera kvalitetssäkra 

börsbolag. RN skall fokusera på att kontrollera revisorer som utför revision av 

börsbolagen (di.se). 

 

Den granskningen utförs av RN:s granskare som består bland annat av nyss pensionerade 

revisorer som skall granska sina före detta kollegor. RN:s ledamot Bertel Enlund 

kommenterar det: 

”…vi gör ingen skillnad på kollegor” (svt.se). 

 

Uppdraget med att kontrollera börsens revisorer har lett till att RN egna startade ärenden 

har minskat. År 2009 så var 32 av 128 hanterade ärenden startade av RN, under år 2010 

var siffran istället 24 av 119 sammanlagda ärenden. RN:s jurist Adam Diamant 

kommenterar det hela:  

”Med en full bemanning kan vi höja antalet ärenden vi tittar på, vår ambition är att öka 

granskningen av revisorer inom riskgrupper”(di.se). 

4.2.1 FAR:s kvalitetskontroll 

I överkommelsen från år 2007 så skall FAR två gånger per år lämna information till RN 

om vilka revisionsföretag och revisorer som omfattats av kontrollen och resultatet av den. 

RN skall även kvalitetssäkra FAR:s kontrollarbete, detta görs genom en 
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kvalitetsgranskning av cirka 20 stycken av FAR:s gjorda kontroller. Dessutom skall RN 

en gång per få namnet på de revisorer som lämnat FAR utan godkänt resultat i det 

systemgranskade kvalitetskontrollsystemet. Det finns cirka 40 stycken 

kvalitetskontrollanter inom FAR som utför kontrollen på revisorerna. För att bli 

Kvalitetskontrollant måste personen ha varit kvalificerad revisor i minst 10 år. 

Kvalitetskontrollanterna övervakas i sin tur av självständiga kvalitetsnämnder som finns 

inom FAR (Balans nr 1 2009 Kvalitetskontrollen är även en vägledning för revisorn). 

 

Inom FAR finns även ett kvalitetssekretariat som administrativt assisterar nämnderna och 

kvalitets kontrollanter. Kvalitetssekretariat väljer vart 6:e år ut de medlemmar som skall 

granskas av FAR:s kvalitetskontrollanter. När kvalitetssekretariatet valt ut de revisorer 

som skall granskas så kontaktas kontrollanterna som sedan meddelar om de anser att de 

är jäviga i något fall. I så fall byts kontrollanten ut. Kontrollen skall inte enbart ses som 

en kontroll utan även som vägledning och support. Dessutom är ett godkännande i 

kvalitetskontrollen ett bra sätt att visa omvärlden att arbetet är av god kvalitet. 

Kvalitetskontrollen fungerar på två olika sätt beroende på vem som granskas (Balans nr 1 

2009 Kvalitetskontrollen är även en vägledning för revisorn).   

 

Anledningen till att det sker olika sorters granskning beror på om revisionsföretaget eller 

dess nätverk har interna system för kvalitetskontroll eller inte. I revisionsföretag med 

sådana system görs kontroller av systemen samt efterlevnaden av dessa. I mindre 

revisionsföretag görs i stället en substansgranskning av revisionsarbetet. 

Substansgranskningen är i sin tur uppdelad i två delar. Dels sker en allmän kontroll som 

innebär en granskning av revisionsföretagets efterlevnad av RS 220 (Revisionsstandard i 

Sverige, RS), och dels sker en uppdragskontroll som dokumenteras i checklistor och en 

slutlig rapport där kontrollanten antingen godkänner eller underkänner revisionsföretaget 

eller revisorn (Balans nr 1 2009 Kvalitetskontrollen är även en vägledning för revisorn). 

 

I FAR:s styrelse som skall reflektera hur branschen ser ut finns det fjorton medlemmar. 

Åtta av dem kommer från någon av de fyra stora revisionsbyråerna. En del av 

medlemmarna hjälper till och utför den löpande tillsynen och en del sitter i FAR:s 

disciplinnämnd. Disciplinnämnden som avgör vilka ärenden som skall anmälas till RN 

har en hemlig sammansättning. Det går alltså inte att få reda på vilka av de fjorton 

styrelseledamöterna som sitter i disciplinnämnden och vilka som utför den löpande 

tillsynen. Chefjuristen på FAR, Urban Engerstedt kommenterade det: 

”Man vill bespara personerna mail från nyfiken allmänhet och från media” (svt.se). 

 

Under år 2009 så kontrollerade FAR med hjälp av de stora revisionsbyråerna i form av 

deras egen kontrollverksamhet närmare 900 revisorer. FAR hittade då bara en enda 

revisor med så allvarliga brister att de ansåg det borde anmälas till revisorsnämnden 

(svt.se se youtube.com). 

 

4.3 Frågan om Revisionsutskott 

I juni 2009 infördes det i svensk lag att alla bolag vars överlåtbara värdepapper är 

upptagna till handel på en reglerad marknad skall ha ett revisionsutskott, vilket utses av 
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styrelsen (ABL 8:49a). Diskussionerna innan införandet präglades till stor del av FAR:s 

åsikter om det. Anledningen till att det inte införts tidigare kan mycket väl bero på FAR:s 

ständiga motstånd mot det. Under 70 och 80-talen stod FAR hela tiden för ett hårt 

motstånd mot revisionsutskott. Argumenten som fördes mot revisionsutskott var bland 

annat att revisionsutskott var något amerikanskt och fungerade därför inte här (Balans nr 

6-7 2002 Revisionskommittéer: Ett stöd för både revisorn och revisionen). Det skulle 

försämra revisorernas ställning och revisorerna skulle få sämre kontakt med styrelsen, 

samt styrelsen skulle få mindre kontakt med revisionen. Det skulle också innebära en 

degradering av revisionen till en lägre nivå. Fermenta-fallet visade på att det inte var 

säkert bara för det fanns ett revisionsutskott. Revisionsutskott var byråkrati som bara var 

slöseri för den skulle inte lösa några informationsproblem. Styrelseledamöter som inte 

var med i revisionsutskottet kunde tro att de var säkrare än de egentligen var. De togs 

även upp revisionsutskott som bara upplöst för de helt enkelt inte fungerade (Balans nr 6-

7 2002 Revisionskommittéer: Ett stöd för både revisorn och revisionen). 

 

Ett uttalande från en av alla FAR kritiker Gunnar Widhagen löd år 1987:  

”Jag är ”lite kluven” i ett avseende: en svag revisor skulle kunna vara hjälpt av en 

revisionskommitté. Men å andra sidan: behövdes en särskild organisationsform för att 

kompensera för individuella brister? Det vore bättre att ta bort bristerna genom 

utbildning och kvalitetskontroll.” (Balans nr 6-7 2002 Revisionskommittéer: Ett stöd för 

både revisorn och revisionen).  

 

Långt senare år 2002 hade de samma kritiker ändrat åsikt och ansåg att revisionsutskott 

numera var väldigt bra, bland annat sa han: 

”Det är ett oskick att frågan om val av revisor i allt väsentligt avgörs av tjänstemän i 

bolaget. Här har revisionsutskottet en viktig funktion att självständigt förbereda 

bolagsstämmans val av revisor.” (Balans nr 6–7 2002 Revisionskommittéer: Ett stöd 

både för revisorn och revisionen). 

 

Fler fördelar som togs upp var att revisionsutskottet kan fungera som ett extra 

översynsorgan över revisorerna, den kan bli viktig i uppläggningen av revisionen, den gör 

riskbedömningar på det revisorerna gör vilket är bra för revisorn får mer personer att 

diskutera risker med. Det är bra att höra vilka riskbedömningar representanter för 

styrelsen gör. Det kan ske i revisionsutskott, det stärker revisionen och det stärker 

revisorns oberoende. Finns det revisionsutskott kan revisorn få mer tid till presentation av 

revisionen oftare än endast en årlig föredragning vid ett styrelsesammanträde (Balans nr 

6–7 2002 Revisionskommittéer: Ett stöd både för revisorn och revisionen).  

 

Det har även diskuterats att revisionsutskott har blivit än mer betydelsefull nu pågrund av 

komplexiteten har ökat på den finansiella rapporteringen (Balans nr 4 2004 Kodens regler 

om finansiell rapportering och revision).  

 

Dan Brännström som är generalsekreterare i FAR uttryckte sig år 2007 så här angående 

revisionsutskott: 

”Lagstiftarens krav på revisionsutskott i de noterade bolagens styrelser är ett stort 

ingrepp. Det är olyckligt om detta sätter käppar i hjulet för en fortsatt positiv utveckling 
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av den svenska bolagsstyrningskoden och praxis inom självregleringens ramar. 

Självregleringen är ofta en effektivare metod, även i arbetet att förhindra nya 

redovisningsskandaler” (Balans nr 10 2007 Krav på i alla börsnoterade bolag). 

 

Andra nackdelar som förts fram är ledamöterna i utskottet får ta ett större ansvar för att 

redovisningen är korrekt än de som inte är med i utskottet, det kan även skapas ett A och 

B lag inom styrelsen (Balans nr 12 2007 Ansvaret för redovisningen - det har alltid någon 

annan). 

 

Dåvarande justitieminister Tomas Bodström såg fler fördelar än nackdelar med ett 

revisionsutskott. Han ansåg att det var viktigt att bejaka revisorns oberoende ställning 

gentemot revisionsutskotten (Balans nr 12 2004 FAR-dagen 2004: "... oberoende revision 

av hög kvalitet"). 

Ansvaret är naturligtvis högst väsentligt när man diskuterar redovisningen i ett bolag. Det 

inträffar ibland att styrelseledamöter blir förvånade för att de blir ansvariga för 

felaktigheter som står i årsredovisningen. För de menar att revisorn borde ställas ansvarig 

pågrund denne godkänt redovisning. Fast revisorn kan inte ställas till att ansvar för en 

redovisning som de inte själva upprättat, de ska granska någon annans redovisning. Finns 

det inte ett tydligt ansvar för redovisningen kan det leda till att styrelseledamöter inte är 

tillräckligt engagerade i redovisningsfrågor i bolaget. Det är pågrund av att informationen 

inte varit tillräcklig som det vanligtvis uppstår felaktigheter i redovisningen, det är alltså 

inte medveten oriktig redovisning som är det vanligaste felet. Det är alltså upp till 

styrelsen att skaffa tillräcklig information som underlag för sitt beslutsfattande. Det är 

upp till styrelsen att ansvara för att årsredovisningen inte blir missvisande. (Balans nr 12 

2007 Ansvaret för redovisningen - det har alltid någon annan). 

 

Ser man på de företag som inrättat ett revisionsutskott så är de flesta väldigt nöjda med 

det. Kompetensen hos styrelseledamöterna gällande redovisning ökar, valet av revisor 

görs noggrannare, revisorns uppdrag specificeras tydligare genom samarbetet med 

utskottet, kommunikationen mellan styrelsen och revisorn har blivit bättre (Balans nr 12 

2007 Ansvaret för redovisningen - det har alltid någon annan). Fast framför allt så har 

riskkontrollen blivit bättre och revisionen har också blivit bättre. Revisionsutskottet har 

även lett till att förtroendet för den finansiella rapporteringen har ökat. Nackdelen är att 

det blivit lite mer formalia och byråkrati (Balans nr 11 2005 Revisionsutskottens "best 

practice" Mycket har hänt under de senaste åren visar en enkät från 2005).  

4.4 Revisorernas påverkan på avskaffandet av revisionsplikten 

Avskaffandet av revisionsplikten spåddes få effekter först efterhand. Pågrund av att 

många bolag väntades fatta beslut först när nuvarande avtalen med revisorerna gått ut 

(Balans nr 5 2010 kom, sågs ... och slopades). En av anledningarna till att 

revisionsplikten försvinner skulle kunna ligga i kritiken mot att det är svårt att veta hur 

mycket arbete revisorn lägger ner. Som en egenföretagare uttryckte det i en intervju i 

SvD:  

”Det står inte ett smack på fakturan”. 
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 Ändå betalar företagaren 20 000 kronor om året utan att veta vad revisorn gör. Väldigt 

många små och medelstora egenföretagare påpekar om att de har inte har en aning om 

vad deras revisor gör (svd.se). Många revisorer kände innan avskaffandet en oro över att 

deras monopolställning skulle försvinna och att konkurrensen skulle öka 

(farsrskomplett.se). 

4.4.1 Debatten innan slopandet av revisionsplikten 

Debatten präglades av den jävsituation som kan komma att uppstå. Den innebär att en 

revisor arbetar både som revisor och som redovisningskonsult. 

I en debatt artikel i Balans tar den före detta auktoriserade revisorn Steve Ribbestam upp 

vikten av att förklara skillnaden mellan en redovisningskonsult och en revisor. Han 

skriver:  

"Revisorn som person kan med stor fördel agera som redovisningskonsult och göra 

mycket av det redovisningskonsulten i dag gör, men inte på sitt revisionsuppdrag!" 

(Balans nr 1 2009 Redovisningskonsult eller revisor - viktigt att tydliggöra rollerna!).  

 

Längre fram i artikeln tar författaren upp att revisorns roll måste tydligöras för annars kan 

det påverka revisorns förtroende. Redovisningskonsulterna får inte ses som ersättare för 

revisorerna. Det är viktigt att inte gränserna mellan ekonomisk rådgivning/bokföring och 

revision inte försvinner (Balans nr 1 2009 Redovisningskonsult eller revisor -

 viktigt att tydliggöra rollerna!).  

 

FAR:s generalsekreterare Dan Brännström debatterar också hur den nya situationen kan 

komma att utvecklas (Balans nr 2 2009 Det är väl bättre att det blir rätt än att det blir fel). 

Brännström fortsätter:  

”Revisorn måste alltid bedöma hot mot den egna opartiskheten och självständigheten 

enligt revisorslagens analysmodell, för den blir kvar eftersom den bygger på ett EG-

direktiv.” (Balans nr 2 2009 Det är väl bättre att det blir rätt än att det blir fel). 

Generalsekreteraren argumenterar med Steve Ribbestam och ifrågasätter hans tro på 

värdet av revisionsberättelsen med de nya reglerna. 

”Ribbestam antyder alltså att revisionsberättelsen blir mindre värd om revisionsbyrån 

har biträtt med redovisnings-och betalningstjänster. Är det inte tvärtom? Kombiuppdrag
7
 

leder generellt till mycket hög kvalitet på redovisningen”. 

Generalsekreteraren tar upp exempel med utländska kollegor som infört systemet. Det ger 

kommentaren:  

”Det är väl bättre att det blir rätt än att det blir fel!” (Balans nr 2 2009 Det är väl bättre 

att det blir rätt än att det blir fel).  

 

Ribbestam i sin tur kommenterar med:  

”En tolkning är att om revisorn gör allt så blir det rätt? Vad är en revision värd om 

revisionsbyrån gjort allt från början till slut?” (Balans nr 3 2009 

Debatt: Gör revisionsbranschen självmål?)  

                                                 
7
 Definieras som uppdrag där revisionsbyrån innehar både revisionsuppdrag (lagstadgad revision) och 

rådgivningsuppdrag (ofta redovisnings- och skatterådgivningsuppdrag) (Balans nr 8-9 2006 Allmänna 

villkor för fristående rådgivning).  

 



- 50 - 

 

 

Ribbestam undrar vidare: 

”Hur många orena revisionsberättelser kommer att skrivas när revisionsbyrån skött 

allt?” (Balans nr 3 2009 Debatt: Gör revisionsbranschen självmål?).  

 

Dan Brännström nämner att det inte bara är FAR som är positiva till det nya förslaget: 

”Fritt ur minnet är det bara Advokatsamfundet och Ekonomistyrningsverket som är 

kritiska till slopandet av jävsreglerna i aktiebolagslagen”. Det stora flertalet 

remissinstanser är alltså positiva till den förenkling som ett slopande av jävsreglerna 

innebär. FAR SRS är därmed i gott sällskap. Exempel på detta är Sveriges 

Redovisningskonsulters Förbund, SRF, som också tillstyrker förslaget. Till och med 

Revisorsnämnden uttrycker förståelse för att "det i många fall är en fördel för små 

företag om samma revisionsföretag som utför revisionen även får utföra bokföringen i 

dess helhet. Detta kraftfulla stöd från så många olika håll gör att jag får en association 

till den gamla Elvis-plattan "50 000 000 fans can't be wrong" ” (Balans nr 4 2009 

Debatt: 50 000 000 fans can't be wrong).  

4.4.2 Utvecklingen efter slopandet av revisionsplikten 

Efter slopandet av revisionsplikten bildades Reko och ISQC 1/ISA. Det har gjort att de 

två yrkesrollerna blivit tydligare. Enligt ISQC 1 innebär det att revisionsföretaget ska ha 

riktlinjer och rutiner för hur kombiuppdragen ska genomföras. Det är ledningen i 

företaget som har ansvaret för att det följer ISQC 1. Reko i sin tur är den Standard som är 

till för redovisningskonsulter. När både Reko och ISQC 1/ISA tillämpas så går det att 

förhindra byråjäv och kommunikations missar när en redovisningskonsult och revisor är 

anställd i samma företag (Balans nr 4 2011, Fördjupning: Redovisning och revision i 

kombiuppdrag). 

 

Både Reko som ISQC 1/ISA gör det möjligt för en bra dialog mellan 

redovisningskonsulten och revisorn vilket kan påverka revisorns granskningsinsats. Hur 

detta bör fungera i praktiken ska framgå av revisionsföretagets riktlinjer och rutiner, som 

ska kommuniceras med personalen så att de förstås och följs. Det är företagets ledning 

som tilldelats det ansvaret (Balans nr 4 2011, Fördjupning: Redovisning och revision i 

kombiuppdrag). 

 

Vi ställde oss också frågan om det finns möjlighet för en revisor att både arbeta som 

redovisningskonsult på ett företag och sedan granska samma företag i sin roll som 

revisor? Vi mailade frågan till Lena Sjöblom på FAR som är ansvarig för 

redovisningstjänster. Hennes svar blev: 

”Enkelt svar på din fråga är NEJ. Något fylligare med inte komplett svar nedan. 

 En person kan leverera både revisions och redovisningstjänster men inte till samma 

kund. Ibland har denna person därför dubbla titlar: auktoriserad revisor och 

auktoriserad redovisningskonsult. Redovisningstjänster kan ofta levereras till en 

revisionskund men inte då av påskrivande revisor eller annan som ingår i 

revisionsteamet. Person utanför revisionsteamet (gärna då en auktoriserad 

redovisningskonsult) tecknar avtal med kunden om redovisningstjänster som utförs enligt 
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Reko. Organisation och ansvarsfördelning måste därmed vara strikt på 

revisions/redovisningsbyrån.” (mailkorrespondens med Lena Sjöblom 2011-05-04).  

4.5 Förväntningarna på revisionen 

Frågan som är väsentlig att ställa när man diskuterar revisorns förtroende är hur stor 

betydelse förtroendet för revision har?  Karin Jonnergård professor vid Växjö universitet 

och Ola Nilsson doktorand vid Växjö universitet har i en studie undersökt revisionens 

betydelse (Balans nr 5 2009 Revisionen viktig vid investeringsbeslut).  

 

De valde ut två företag från börslistornas små-, medel- och stora företag. Företagen var 

tvungna att ha antingen koncentrerat ägande eller spritt ägande och revideras av olika 

redovisningsbolag. Efter det skickade de 550 slumpmässiga enkäter till olika ägare där 

167 valde att svara. Det var tillräckligt för vara representativt för hela ägarpopulationen. 

Forskarna frågade om deras investeringsbeslut skulle påverkas om kraven på legal 

revision minskade? Två tredjedelar svarade ja på den frågan. Skulle kraven på legal 

revision minska skulle 83 % flytta sina investeringar till företag som frivilligt valde att 

behålla en omfattande revision av sin verksamhet. 46 % svarade att de alltid läser 

revisionsberättelsen innan de investerar. 48 % läser revisionsberättelsen ofta eller alltid 

efter dem investerat. 57 % uppgav att revisionsberättelsen hade stor eller mycket stor 

betydelse. De undersöker också vilken skillnad de är mellan förväntan på den lagstadgade 

revisionen. Det går att utläsa en skillnad mellan förväntningen och upplevelsen (Balans 

nr 5 2009 Revisionen viktig vid investeringsbeslut).  
 

 
Figur 6 (Balans nr 5 2009) 
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4.6 Kodgruppens förslag 

I april 2004 hade Kodgruppen med Erik Åsbrink som ordförande sammanställt sitt 

slutbetänkande för att förstärka förtroendet för näringslivet. Den innehöll bland annat 

förslag på hur förtroendet kunde stärkas inom områdena för finansiell rapportering och 

revision. De föreslog att en ny myndighet skulle inrättas för att underlätta frågorna 

gällande redovisning och revision. Myndigheten skulle heta Redovisningsinspektionen. 

De föreslog också att Bokföringsnämnden och Revisorsnämnden skulle läggas ner. 

Redovisningsinspektionen skulle i betydande utsträckning delegera uppgifter till 

självreglerande organ. Redovisningsinspektionen borde även få ett ökat tillskott till sin 

verksamhet från nuvarande cirka 8 miljoner kronor till 50 miljoner kronor.  Det lades 

också fram förslag för att säkerställa kvaliteten i den finansiella rapporteringen: Det finns 

ett behov av att säkerställa revisorns integritet och självständighet och att revision sker i 

tillräcklig omfattning (Balans nr 5 2004 Sammanfattning av förtroendekommissionens 

slutbetänkande: Skärpta lagar ska förstärka företroendet för näringslivet). Dock blev inte 

förslaget realiserat utan man valde att behålla de reglerande organen som de sett ut innan 

bolagskodens uppkomst.  

4.7 Debatten kring Finansinspektionen  

Det har framförallt under år 2010 förts diskussioner i massmedia gällande revisorernas 

rapportering till Finansinspektionen (FI). FI:s generaldirektör Martin Andersson tycker 

inte att revisorerna skött uppgiften med att rapportera in till FI vid allvarliga brister. Han 

säger ” I flera fall har vi sett att revisorerna har "varit på" de här frågorna, men de har valt 

att inte rapportera vidare till oss, trots att det är en lagstadgad skyldighet att göra det” 

(Balans 12 2010 Fl riktar skarp kritik mot revisorer).  

 

Det som kan tolkas i diskussionerna som förts mellan Företrädarna för regeringen och 

företrädarna för revisorerna är att det är olika syn på förväntningarna på vad de ska 

prestera. FAR:s generalsekreterare Dan Brännström ansåg att med nuvarande regler så 

skall inte FI få speciellt många rapporter. Kritiken från FI:s generaldirektör och 

finansmarknadsministern resulterade i möten med ordföranden för de stora 

redovisningsbyråerna och FAR:s generalsekreterare. Där slog man bland annat fast att 

kommunikationen mellan FI och revisorn måste förbättras (Balans nr 3 2011, Peter 

Norman ger revisorn utökat uppdrag).  

 

I början på 2000-talet togs även frågan upp om FI skulle överta RN:s roll för att sköta 

tillsynen av revisorerna i noterade bolag. Det var den dåvarande överdirektören vid 

riksgäldskontoret Ingrid Bonde som fick uppdraget att utreda om FI möjligheter att överta 

arbetet. Den utredningen kom fram till att FI inte borde ta över det ansvaret. Utredningen 

ansåg det inte nödvändigt att en tillsynsmyndighet för finansiella bolag var tvunget att 

sköta tillsynen över revisorerna. Det skulle inte ske något oerhört mervärde av att flytta 

inspektionen. Det skall också tas hänsyn till att FI själva använder sig mycket av 

godkända och auktoriserade revisorer för att göra granskningar åt FI. Det skulle bli svårt 

att kombinera med tillsyn och disciplinär verksamhet. Nästan alla revisorer i de noterade 

bolagen har andra uppdrag i t.ex. fonder, stiftelser och onoterade bolag. Det skulle 

innebära att om FI övertog tillsynen över revisorerna i de noterade bolagen skulle RN 

ändå fortsatte göra en stor del av tillsynen. Det skulle inte bli en bra uppdelning och 
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ansågs därför inte vara aktuellt (Balans nr 3 2003 

Finansinspektionen vill inte ha revisorstillsynen).   

 

I samband med utredningen så skedde det också en diskussion inom EU om ett mer 

enhetligt regelsystem och tillsynssystem för revisorer. Det blev ett enhetligt regelverk där 

noterade bolag inom EU från och med 1 januari 2005 tillämpar International Accounting 

Standards (IAS) i sin koncern redovisning (Balans nr 10 2004 Noteringar: 

Finansinspektionens projekt för att anpassa tillsynen till IAS).  

 

Det skedde ingen bestämmelse om ett enhetligt tillsynssystem och har inte heller 

beslutats senare om det. Det dras också slutsatsen i FI utredning att det sker ett ökat 

arbete mot en samordning och harmonisering men som inte kommit lika långt som inom 

andra områden. (Balans nr 3 2003 Finansinspektionen vill inte ha revisorstillsynen). 

4.8 Branschens lösning på förtroendedebatten 

4.8.1 FAR:s förtroendekampanj 

FAR har lanserat en kampanj som de kallar för ”Förtroendehuset”, för att stärka 

förtroendet för revisorer, vilket kan ses som ett tecken på att branschen faktiskt genomgår 

en förtroendekris. Enligt Bengt Skough på FAR, som är ansvarig för att informera om 

”Förtroendehuset”, symboliserar huset den byrå kunderna vänder sig till. Här får de 

tillgång till all den kompetens och de tjänster som branschen kan erbjuda. Tanken med 

kampanjen är att anpassa traditionella storföretagstjänster till små och medelstora företag. 

Att de valt att kalla kampanjen för förtroendehuset säger Bengt beror på att utan 

förtroende blir det inga affärer. Branschen behöva ha förtroende från allmänheten för att 

kunna sälja sina tjänster till företagen. Att bistå marknaden med att bygga och 

upprätthålla förtroende är revisions- och rådgivningsbranschens främsta uppgift. 

Branschen är enligt honom synonym med förtroende (far.se). 

4.8.2 Regeringen agerar för att stärka förtroendet 

Efter HQ:s konkurs och SvD:s granskning i massmedia kallade Finansmarknadsminister 

Peter Norrman i november 2010 samman ledarna för de fyra stora revisionsbyråerna. 

Anledningen till mötet uttryckte finansmarknadsministern som: 

”Det finns en enighet mellan oss att det finns skäl att stärka förtroendet för den här 

branschen. Och det är ett arbete som ska utföras”(svd.se). 

 

Mötet resulterade inte i några konkreta förslag, utan mötet var mer en genomgång överlag 

hur förtroendet kunde stärkas. Mötet ledde i alla fall till att framför allt de fyra stora 

revisionsbyråerna fick i uppdrag att ge förslag på hur de skulle kunna stärka förtroendet. 

Peter Norrman kommenterade mötet så här:  

”Nu har vi gett en beställning till branschen och får se hur de kommer att hantera det 

här.”(svd.se).  

 

Cheferna för de fyra stora revisionsbyråerna uttryckte hur de såg på situationen: 

På frågan om revisorsbranschen gjorde sitt jobb under finanskrisen? Svarar Peter 

Clemedtson, ordförande i PWC: 
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”Ja, det anser jag. Det är viktigt att komma ihåg revisorns roll. En revisor ska utgå ifrån 

gällande regelverk för revision och inte vara en del i utformningen av 

revisionsklienternas strategier och affärsmodeller.”(svd.se).   

 

Svante Forsberg, ordförande för Deloitte säger: 

”Att de måste bli bättre på att pedagogiskt förklara vad det är de gör.”(svd.se).  

Han uttryckte också sig om revisorerna arbete under finanskrisen med: 

”Det har generellt sett varit få problem, och anmälningarna hos Revisorsnämnden har 

inte ökat under finanskrisen. Om det finns större problem och de inte anmäls är det inte 

bra, men vi ser inte det. Vi ser inte att det finns något systemfel.”(svd.se).  

 

Lars Träff ordförande för Ernst & Young säger att oegentligheterna på HQ Bank och 

Carnegie får en orättvis påverkan på en hel bransch. Han säger: 

”Hela revisionsbranschen får klä skott för problem i ett mycket begränsat antal bolag. 

Tillsynen av revisorernas jobb, menar han, fungerar i det ljuset 

tillfredsställande.”(svd.se).  

 

Han säger vidare: 

”Få branscher är så kvalitetskontrollerade som revisionsbranschen. Vi har 

Revisorsnämnden, vi har FAR, men också interna kvalitetskontroller.”(svd.se).  

 

Carl Lindgren, ordförande i KPMG säger  

”Kan vi göra något mer som påverkar förtroendet positivt är det jättebra. 

Finansmarknadsministern har framfört viss kritik och vi är intresserade av att höra mer 

specifikt vad det är som är brister. Och när sådana här kriser inträffar funderar vi på 

vad och hur vi kan göra allt bättre.” (svd.se). 

 

I februari 2011 hade de fyra stora redovisningsbyråerna tillsammans med FAR:s 

generalsekreterare Dan Brännström utarbetat förslag på hur förtroendet skulle stärkas. 

Förslagen bestod av:  

- Revisorn ska snabbare och mer frekvent rapportera till Finansinspektionen när 

hon eller han noterar väsentliga regelöverträdelser, hot mot det finansiella 

företagets fortsatta drift eller andra väsentliga förhållanden. Detta kommer att 

närmare beskrivas i FAR:s vägledning till revisorerna.  

- Revisorn ska initiera möten mellan företaget, Finansinspektionen och revisorn 

själv (trialog) när väsentliga problem identifieras i revisionen. Den gemensamma 

ambitionen måste vara att snabbt upptäcka och åtgärda problem. 

- Finansinspektionens sekretesstillämpning måste förändras så att den inte hämmar 

revisorns rapportering.  

- Finansinspektionen bör rutinmässigt informera revisorn i ett finansiellt företag om 

pågående utredningar eller motsvarande. 

- Vi vill bjuda in Finansinspektionen till ett återkommande erfarenhetsutbyte och en 

samverkan inom kompetensutveckling. Agendan kan omfatta områden som ny 

reglering, riskområden, redovisnings- och internkontrollfrågor etc.  

- Kraven för att bli licensierad revisor i finansiella företag bör höjas. 

Licensieringen, som FAR svarar för, är därför föremål för en översyn. 
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- Vi föreslår att Revisorsnämnden, förutom att svara för revisorstillsynen, ska ta 

över de löpande kvalitetskontroller som FAR utför idag avseende revisionen i 

finansiella företag.  

- Vi anser dessutom att kraven på rotation av ansvarig revisor i börsbolag kan 

utökas till att även omfatta revisorer i finansiella företag. 

Det är vår förhoppning att dessa initiativ kan bidra till ett ökat förtroende för 

revisionen i finansiella företag. 

 

Från att ha riktat stark kritik mot branschen verkar nu parterna, efter mötet, överens om 

hur revisorerna bäst ska skärpa kontrollen av finansbolagen (far.se).  

 

Dan Brännström sa efter mötet: 

”Vi har gått igenom våra förslag och nu blir det ingen nytt möte. Vi är mycket nöjda.” 

(di.se).  

 

Finansmarknadsministern uttryckte sig så här efter mötet: 

”Vi träffades ju först före jul, och nu finner vi att vi fått igenom en förbättring” 

Han sa också: 

”Tillsammans med Finansinspektionen kommer vi följa upp förslagen, och följs de inte 

kan man inte utesluta lagstiftning.” (di.se).  

 

SvD kommenterar i en artikel förslaget att det inte ges några konkreta förslag för hur 

förtroendet för branschen skall förbättras. Istället anses SvD att de uttrycker ett 

försvarstal för branschen och ett ingående försvar av svensk revision. Det mesta av 

förslaget är ”snömos” och det var inte vad finansmarknadsministern eller FI frågat efter 

(svd.se).   

4.9 Förtroendet idag enligt FAR 

På grund av SvD:s och Svt/Rapports granskning under hösten 2010 beslöt FAR att under 

februari och mars 2011 undersöka hur det stod till med förtroendet bland företagsledare, 

politiker och allmänheten. Frågan man ville ha svar på var om de negativa skriverierna 

under slutet på 2010 påverkat revisorsbranschen.  Undersökningen genomfördes av 

opinionsinstitutet Skop och telefonintervjuer användes framför allt. 601 företagsledare, 

212 politiker och 1000 personer från allmänheten intervjuades. Efter undersökningen drar 

FAR sina tre viktigaste slutsatser: 

1. Förtroendet för revisorer är mycket stort i samhället. 

2. Det finns inget samband mellan rapporteringen om revisorer hösten 2010 och 

förtroendet för revisorer. 

3. Det som påverkar förtroendet mest är egna personliga erfarenheter av revisorer. 

 

Undersökningen visar även att förtroendet för revisorer är stort i samhället – såväl bland 

allmänheten som bland politiker och företagsledare. Förtroendet för revisorer är stort 

bland politiker. 97 procent av tillfrågade politiker – kommunalråd och riksdagsledamöter 

– har stort förtroende för revisorer. Åtta av tio företagsledare har stort förtroende för 

revisions- och rådgivningsbranschen. Och drygt sju av tio svenskar har stort förtroende 

för revisorer. På frågan hur stort eller litet är ditt förtroende för revisions- och 
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rådgivningsbranschen/revisorer i allmänhet?  Svaren blev: 7 % mycket stort, 65 % ganska 

stort, 23 % ganska litet, 5 % mycket litet. 
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5 Analys 

 
I det analyskapitlet kopplar vi ihop relevanta delar från den teoretiska referensramen med 

det empiriska materialet. 

 

5.1 Redovisningsskandalerna 

Under år 2010 granskade SvD och Svt/Rapport revisorsbranschen i Sverige. SvD:s 

granskning inriktade sig framförallt på de fyra stora revisionsbyråerna, revisionsbyråerna 

vd:ar och deras revisionsuppdrag, revisorernas oberoende, nyanställdas situation, antal 

uppdrag per revisor och otydliga fakturor. SvD har även granskat Revisorsnämndens 

koppling till de fyra stora revisionsbyråerna. I de inslag som visats i Rapport/SVT har 

fokus legat på RN:s tillsyn där granskningen varit hur revisorer medverkar i 

tillsynsnämndens beslut i disciplinärenden (far.se). Anledningen till att SvD inledde sin 

granskning av revisorsbranschen var efter HQ Banks konkurs så insåg journalisterna 

Carolina Neurath och Jakob Brusell att det fanns ett stort engagemang och intresse för 

yrkeskåren (Balans nr 12 2010).  

 

HQ Bank:s konkurs orsakades av en allt för stor risk i tradingverksamheten, de hade även 

redovisat tradingportföljen felaktigt vilket hade resulterat i att en övervärdering skett. 

(fi.se). Det är styrelsen som är ansvarig för den finansiella rapporteringen (8 kap. 4 § 

aktiebolagslagen). Det är alltså inte revisorn som ansvarar för upprättandet av den 

finansiella rapporteringen. Det går att utläsa i 10 kap. 3§ ABL att revisorn skall i den 

omfattning god revisionssed bjuder kontrollera bolagets årsredovisning, bokföring samt 

styrelsens och verkställande direktörens förvaltning. I HQ banks fall så ansåg FI inte att 

revisorn utfört sitt uppdrag på det sätt som förväntas av honom (e24.se). I maj 2011 stod 

det även klart att styrelsen nekades ansvarsfrihet vilket innebar att HQ Bank kan inleda 

en skadeståndsprocess mot dem (di.se). Fallet med HQ bank kommer att avgöras i juni 

2011.  

 

I Carnegies fall vilket också resulterade i stor massmedial uppmärksamhet slutade med 

att de två ansvariga revisorerna tilldelades en varning och en erinran. (FAR SRS INFO nr 

2 2009, 37: Disciplinbeslut mot revisorer i Carnegie). Bakgrunden till fallet var att FI 

ansåg att Carnegie hade allvarliga brister i sin styrning och kontroll av företagets 

verksamhet (fi.se). FI ansåg också att ansvarsfördelningen inte var tillräcklig specificerad 

och personer hade inte tillräcklig kompetens för att klara av sina uppgifter. Handelslagret 

hade värderats till verkligt värde med hjälp av IAS 39. IAS 39 är redovisningsstandarder 

utvecklade av International Accounting Standards Board (IASB).  Standarderna skall från 

och med den första januari 2005 användas av alla koncerner i Sverige. (Wallerstedt, 

2009).  Standarderna är principbaserade vilket innebär att revisorn får granska 

värderingar av marknadsvärden som banken har gjort. Redovisningsnämnden kommentar 

till oegentligheterna på tradingverksamheten var att det är svårt för en revisor att 

upptäcka sådana även vid revision enligt god revisionssed. (FAR SRS INFO nr 2 2009, 

37: Disciplinbeslut mot revisorer i Carnegie).  
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Habo Finans fick även det massmedial uppmärksam när det under år 2007 visade sig att 

bolaget lurat omkring 800 sparare i ett pyramidliknande upplägg. Enligt 

kammaråklagaren hade vd:n medvetet lurat revisorn för att kunna utföra sina 

ogentligheter (di.se). Vd:n dömdes senare i tingsrätten till fem års fängelse grovt 

bedrägeri och grovt bokföringsbrott (di.se), en dom som även fastställdes i hovrätten 

(e24.se). Även fast revisorn blivit förd bakom ljuset så ansåg RN att revisorn inte utfört 

sitt jobb tillräckligt och tilldelade denne en varning. (di.se) 

5.2 Disciplinåtgärder gentemot revisorerna och FAR:s kontroll 

Revisorsnämnden har som en av sina två huvuduppgifter att sköta en tillsyn över 

revisorerna och säkerställa att de utför sina uppdrag korrekt (revisorsnamnden.se). RN:s 

tillsyn kan delas in i fyra olika delar. Den första delen är den systematiska och 

uppsökande tillsynen där vissa utvalda revisorer och revisionsbolag granskas. Den delen 

har dock under år 2009 och år 2010 fått stå tillbaka för regeringens och EU:s krav på 

kontroll av de marknadsnoterade bolagen. Fokusändringen ledde till att RN:s 

egeninitierade ärenden minskade. Under år 2009 granskades 128 ärenden, varav 32 var 

startade av RN. Under år 2010 hade siffrorna sjunkit till 24 egeninitierade av 119 

sammanlagt (di.se). Den andra delen i RN:s verksamhet som också är den som fått 

väldigt stor uppmärksamhet i både SvD:s och Svt/Rapports granskning av 

revisorsbranschen är kvalitetskontrollen. RN som pågrund av sin relativt lilla myndighet 

sett till antalet revisorer har tagit hjälp av FAR för att kunna sköta kvalitetskontrollen 

(revisorsnamnden.se). FAR:s kvalitetskontroller leder väldigt sällan till anmälan till RN.  

 

Under år 2009 så skedde det omkring 900 kvalitetskontroller av FAR, endast en av dessa 

ledde till anmälan till RN. RN som efter fått in en anmälan kan välja om de vill starta ett 

disciplinärende. Ifall RN anser att revisorn åsidosatt sina skyldigheter kan de välja att 

antingen dela ut en erinran, varning eller upphävande av revisorns godkännande eller 

auktorisation. Mellan år 2005 och 2009 miste 41 stycken revisorer sin auktorisation eller 

godkännande, av dessa var det enbart två eller tre stycken från någon av de fyra stora 

revisionsbyråerna (revisorsnamnden.se). I framför allt Svt/Rapports granskning så 

riktades kritik mot sammansättningen av RN:s tillsynsnämnd. De visade sig att nämnden 

till viss del bestod av representanter från de fyra stora revisionsbyråerna. Det visade sig 

också att en erinran och varning i praktiken var verkningslös för en revisor som arbetade 

på en av de fyra stora redovisningsbyråerna om personen jobbade kvar på samma byrå. 

Det hade istället i de flesta fall lett till höjd lön fast det skulle leda till sänkt (svt.se). Den 

tredje delen är att RN ger ut förhandsbesked på så sätt kan RN pröva vissa frågor om 

oberoende. Den fjärde delen är disciplinärenden (rn.se). 

5.3 Frågan om Revisionsutskott 

Revisionsutskottet ökar de utomstående intressenternas garanti att den finansiella 

informationen är korrekt. Frågan om revisionsutskott debatterades under hela 70 och 80-

talen (Balans nr 6-7 2002 Revisionskommittéer: Ett stöd för både revisorn och 

revisionen). FAR tyckte inte revisionsutskott var rätt väg att gå och ansåg att det inte 

skulle gynna revisorerna. För revisionsutskott skulle påverka revisorernas ställning och 

kontakten mellan revisorn och styrelsen skulle försämras. (Balans nr 6-7 2002 

Revisionskommittéer: Ett stöd för både revisorn och revisionen). Fast i juni år 2009 så 
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infördes lagen om att alla bolag med överlåtbara värdepapper som är upptagna till handel 

på en reglerad marknad så skall styrelsen inrätta ett revisionsutskott (ABL 8:49a). FAR 

hade även påpekat att byråkratin skulle öka vid ett införande av revisionsutskott. (Balans 

nr 6-7 2002 Revisionskommittéer: Ett stöd för både revisorn och revisionen). Det var 

också något som bekräftats av de företag som sedan tidigare infört revisionsutskott. Men 

det var framförallt många fördelar som fördes fram. Bland annat så hade styrelsens 

kompetens ökat gällnade redovisning, revisorn väljs noggrannare och uppdraget blir 

tydligare genom att revisorn och revisionsutskottet kan diskutera mellan varandra. Även 

kommunikationen mellan revisorn och styrelsen har blivit bättre. Men det som bolagen 

som infört revisionsutskott framförallt märkt, är att riskkontrollen och revisionen blivit 

bättre. Revisionsutskottet har även inneburit att förtroendet för den finansiella 

rapporteringen stärkts (Balans nr 11 2005 Revisionsutskottens "best practice" Mycket har 

hänt under de senaste åren visar en enkät från 2005).  

5.4 Avskaffandet av revisionsplikten 

Anledningen till att revisionsplikten avskaffades i november 2010 var framförallt för att 

göra det enklare för småföretagare. Slopandet beror även på Sveriges strävan efter att 

anpassa sig till EU (Balans nr 5 2010 kom, sågs ... och slopades). Avskaffandet spås leda 

till en ökning av antalet redovisningskonsulter (Balans nr 1 2008, medlemmarna har 

blivit fler och äldre). Innan avskaffandet fördes en diskussion mellan FAR:s 

generalsekreterare Dan Brännström och den före detta auktoriserade revisorn Steve 

Ribbestam. Båda två var positiva till förslaget men förde ändå en diskussion i balans hur 

revisorn skulle påverkas an den nya situationen. Steve Ribbestam påpekade vikten av att 

förklara skillnaden mellan en redovisningskonsult och en revisor och vi ställde oss frågan 

om det finns möjlighet för en revisor att både arbeta som redovisningskonsult på ett 

företag och sedan granska samma företag i sin roll som revisor? 

5.5 Tidigare förslag från kodgruppen 

När kodgruppen sammanställt sin slutsats för att stärka förtroendet för näringslivet så 

presenterade de bland annat den nya myndigheten Redovisningsinspektionen. 

Redovisningsnämnden och Bokföringsnämnden skulle läggas ner. 

Redovisningsinspektionen skulle i betydande utsträckning delegera uppgifter till 

självreglerande organ. Redovisningsinspektionen skulle även få mer pengar för att kunna 

utöva sin verksamhet.  

5.6 Finansinspektionen 

Finansinspektionen har som uppgift är att se till att det finansiella systemet fungerar 

effektivt och uppfyller kravet på stabilitet (fi.se). Det som är utmärkande för debatten 

som varit mellan revisorsbranschen och FI är deras svårigheter att samarbeta. Bland annat 

så ansåg FI:s generaldirektör Martin Andersson att revisorerna inte rapporter tillräckligt 

ofta till FI angående allvarliga brister som revisorer upptäckt. ). FAR:s  

generalsekreterare Dan Brännström ansåg däremot att FI inte skall få speciellt många 

rapporter med gällande regler. FI uppgift att verka för ett gott konsumentskydd. För att 

konsumentskyddet ska fungera så bra som möjligt behöver det finnas en bra 

kommunikation mellan FI och revisorerna. Finansmarknadsminister Peter Norrman sa 

också att kommunikationen mellan FI och revisorerna måste bli bättre (Balans nr 3 2011, 
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Peter Norman ger revisorn utökat uppdrag). FI som för en tillsyn över 3700 finansiella 

företag, 600 utländska finansiella företag som har sin verksamhet i Sverige och 

informationen från 300 börsbolag fick även i ett förslag frågan om de kunde börja utföra 

tillsynen av revisorerna. Det vill säga den tillsyn som RN för tillfället har ansvaret för 

(rn.se). Förslaget gick inte igenom mycket på grund av att utredningen kom fram till att 

det inte var nödvändigt att en tillsynsmyndighet för finansiella bolag var tvunget att sköta 

tillsynen över revisorer. Det skulle inte ske något oerhört mervärde av att flytta 

inspektionen (Balans nr 3 2003 Finansinspektionen vill inte ha revisorstillsynen).  

5.7 Branschens lösning på förtroendedebatten 

5.7.1 FAR:s kampanj 

FAR:s kampanj ”Förtroendehuset” sägs vara en kampanj riktad mot små och medelstora 

företag för att behålla dessa som kunder efter avskaffandet av revisorsplikten. Att de valt 

att ha med ordet förtroende i sin kampanj sägs bero på att branschen är synonym med 

ordet. Som Bengt Skough från FAR sa ”Utan förtroende, inga affärer!”. 

5.7.2 Regeringens förslag på lösningar 

Efter skandalerna som inträffade i början på decenniet skapade regeringen kodgruppen 

för att stärka förtroendet. Det var inte redovisningsskandaler som orsakade den debatt 

som ledde fram till kodgruppen bildande i april 2004. Aktieägare och allmänheten var i 

huvudsak upprörda på att många företag haft stora problem med strategi, sunt förnuft och 

omdöme. (bolagsstyrning.se). Fast precis som vid redovisningsskandalerna så ansåg 

regeringen att de hade en förtroendekris att lösa, men nu ansågs det vara en 

förtroendekris för näringslivet. För att stärka förtroendet bildade regeringen kodgruppen 

som fick i uppdrag att ta fram förslag för hur förtroendet kunde stärkas (Balans nr 4 2004 

Att föreslå åtgärder för att återställa förtroendet).  I nästa förtroendekris som istället kan 

kallas en förtroendekris för revisorsbranschen, vilken orsakades efter HQ banks konkurs 

och framförallt SvD:s granskning utsåg istället regeringen de fyra stora revisionsbyråerna 

och FAR att själva ta fram förslag för att stärka förtroendet.   

5.8 Kritisk granskning 

Revisorsbranschen är inte van vid att bli granskad och ifrågasatt. Det har inte tidigare 

skett någon granskning av branschen på det sätt som SvD och Svt/rapport genomfört 

(far.se). SvD:s granskning ledde till att journalisterna Carolina Neurath och Jakob Bursell 

tilldelades årets guldspade (svd.se). Kritiken som riktades mot revisorsbranschen 

besvarades till viss del av RN genom myndighetschefen Peter Strömberg på deras 

hemsida (revisorsnamnden.se). 

 

På kritiken att de fyra stora revisionsbyråerna kan styra RN:s verksamhet svarade RN: 

Kravet på kvalitet i vår verksamhet medför självklart att vi måste ha spetskompetens i de 

frågor omfattas av vår tillsyn. Vi anställer därför högt kvalificerade, gamla erfarna 

revisorsrävar med 25 års yrkesverksamhet bakom sig för att utreda och 

kvalitetskontrollera revisorer och revision. De gör det tillsammans med våra rutinerade 

och välmeriterade jurister i team som behandlar varje ärende. Utan denna dubbelsidiga 

sammansättning av arbetsteamen skulle vi inte få den kunniga och djupa analys och den 
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förmåga att se bortom formalia som präglar vår tillsyn. Genom vår 

personalsammansättning har vi den kompetens, erfarenhet och legitimitet som behövs för 

att utföra vårt tillsynsuppdrag.  

 

Kritiken som riktas kan tolkas som de fyra stora revisorsbyråerna hade inflytande i 

tillsynsnämnden, på det svarade RN:  

Inte heller i myndighetens organ för beslut bl.a. i disciplinära ärenden, Tillsynsnämnden, 

finns det någon möjlighet för revisionsjättarna att diktera RN:s beslut. Tillsynsnämnden 

består av nio ledamöter, varav endast två är aktiva revisorer. Ordföranden och vice 

ordföranden är båda hovrättspresidenter, alltså två av landets mest meriterade domare. 

Övriga ledamöter är högt kvalificerade personer med en professionell erfarenhet av 

revisorer och revision, såsom rättschefen i Skatteverket, administrativa chefen i 

Finansinspektionen, en advokat som är en erfaren konkursförvaltare, en erfaren jurist 

från Svenskt Näringsliv och en tidigare vd i Svenska Fondhandlareföreningen. Den här 

typen av sammansättning är mycket vanlig internationellt i liknande beslutsorgan. Att få 

för sig att revisorsbranschen skulle kunna utöva något otillbörligt inflytande i denna 

församling är inget annat än befängt. 

 

I kritiken gick det att tolka som att revisorer slipper för billigt undan när RN utövar sin 

tillsyn, på det svarar RN:  

RN har under åren 2005-2009 avgjort ungefär 300 disciplinärenden (295 st). Rapport 

lyfter fram att bara 14 av dessa gäller upphävande av auktoriserade revisorer. Det är en 

riktig siffra som ger intryck av att bara 4,5 procent av disciplinärendena mot revisorer 

slutar i den strängaste reaktionen. Det skulle kunna tyda på en viss flathet från RN:s 

sida. Vad Rapport inte redovisar är att under samma tid upphävdes 27 godkända 

revisorer, vilket gör att den strängaste sanktionen utdelats i 41 fall, vilket motsvarar 14 

%. En betydligt rimligare, men inte lika uppseendeväckande siffra.  

 

Kritiken som riktas ger intrycket av att det är riskfritt att vara revisor i någon av de fyra 

stora revisionsbyråerna, på det svarar RN:  

Det är riktigt att revisorer därifrån inte har mist sin auktorisation eller godkännande mer 

än i två eller tre fall de senaste fem åren. De har dock fått varning eller erinran i ett 

drygt femtiotal fall (54) vilket motsvarar ungefär 18 % av det totala antalet ärenden 

avgjorda av RN under perioden. En varning eller en erinran är inte en betydelselös 

sanktion. En sådan ska i de stora byråerna påverka den rörliga ersättningens storlek för 

delägarna. Vi har dock inte följt upp detta på individnivå, det har SvD rätt i. Det är ändå 

RN:s uppfattning att en sanktion från RN är en professionell belastning. Många blivande 

klienter, både internationella och nationella, frågar RN om den tilltänkte revisorn har 

något sådant på sig. 

 

RN besvarar också kritiken hur det kommer sig att de fyra stora revisionsbyråerna som 

sysselsätter nästan hälften av Sveriges revisorer inte har en större andel av den kritik som 

RN utdelar:  

De fyra eller fem största revisionsbyråerna är långt ifrån felfria, men deras lägstanivå på 

kvalitet ligger generellt sett högre än andras. Det visar också den internationella 

erfarenheten från andra tillsynsmyndigheter. 
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På frågan vilket ansvar RN tar av kritiken svarar de: 

RN tar sitt fulla ansvar för kvalitetskontrollen av revisorer. RN har ansvar för att 

löpande kvalitetskontroll äger rum för alla revisionsföretag och revisorer. Det ska ske 

var tredje år beträffande dem som reviderar börsföretag och var sjätte år för övriga. Den 

förstnämnda kategorin kvalitetskontrollerar RN med egen personal och på egen hand. 

När det gäller de övriga utnyttjar RN den kvalitetskontroll som Far genomför av sina 

medlemmar. Vi kvalitetssäkrar den genom att tillsammans med Far bestämma inriktning, 

omfattning, metodologi och kvalifikationskrav för kontrollanter. Vidare tar vi stickprov 

på utförda kontroller och får rapporter om allvarliga avsteg från god revisionssed. 

Härigenom finns en koppling till de disciplinära sanktionerna. Systemet är fullt 

accepterat internationellt och uppfyller helt EU:s krav. 

5.9 Förtroende 

Branschen har under 2000-talet fått utstå flera förtroendekriser och har ständigt försökt 

lösa problemet men lösningarna har aldrig varit långvariga. Förtroendet har gått upp 

under en viss tid men så fort en ny finansskandal inträffat har förtroendet återigen börjat 

svaja.  

 

Efter bolagskodens introduktion som uppkom i samband med en förtroendekris tog 

diskussionen kring begreppet revisionsutskott fart. Ett revisionsutskott är tänkt att 

granska bolagets revisor för att verkligen säkerställa att revisionen går rätt till. Det 

fungerar alltså som ett kontrollsystem av revisionen. Problematiken med 

revisionsutskotten är att de är just ett kontrollsystem, som enlig Mjölnevik (2010) ersätter 

förtroendet. Att inrätta ett kontrollsystem kan visa att det antingen inte finns något 

förtroende för bolagets revisorer alternativt att förtroende för revisorn behöver stärkas. 

Risken med kontrollsystem är att det tolkas av människor och därmed riskerar att ändå 

innehålla felaktigheter.  

 

En av förutsättningarna för att ett samhälle skall fungera är att det finns förtroende mellan 

individerna och de gemensamt skapade institutionerna. Enligt Bergmasth & Strid 

kommer ett samhälle utan förtroende att präglas av osäkerhet och otrygghet. Det är det 

som inträffar här i Sverige när debatten kring revisorerna och deras ansvar blossar upp. 

Osäkerheten och otryggheten tar överhanden och alla parter tenderar att skylla på 

varandra. Kostnaderna som uppstår på grund av bristande förtroende tenderar att vara 

närmare än hälften av BNP i västvärlden (Bergmasth & Strid 2006 se Wallis & North 

1986). Och visst finns det kostnader som uppstår på grund av förtroendedebatten, redan 

under tidigt 2000-tal fick samhället ökade kostnader på grund av bristande förtroende 

gentemot revisionsbranschen. Då utformades bolagskoden som en lösning på den 

förtroendekris som pågick då. Koden har reviderats vid ett flertal tillfällen sedan den 

första versionen utkom. Att kostnaderna skulle vara närmare än hälften av BNP är svårt 

för oss att bedöma, men sammantaget kan vi i alla fall konstatera att kostnader uppstår.  

 

Enligt Bergmasth och Strid (2006) finns det två fundamentala företeelser på företagsnivå 

i den förtroendeskapande processen. Dessa är regelbunden kommunikation och den andra 

är uppvaktning. Med kommunikation menas regelbundet utbyte av information mellan 
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parterna. Svante Forsberg, ordförande för Deloitte, medger att det finns brister i 

revisorernas kommunikation med samhället och säger att revisorerna måste bli bättre på 

att förklara vad de gör. Utan kommunikation finns risken att parterna förlorar kontakten 

med varandra och därigenom även förmåga att förutse varandras reaktioner. Den andra 

företeelsen, uppvaktning, sker enligt Bergmasth och Strid (2006) genom dels 

kommunikation och uppvaktning. Det handlar om att lära sig mer om motparten och här 

misslyckas revisorsbranschen likaså, samhället förstår inte alltid vad revisorsbranschens 

syfte och motiv är, för om så vore fallet hade debatter kring branschen inte varit så 

vanliga.  

 

Förväntningar är enlig Bergmasth och Strid (2006) en viktig komponent i att bevara och 

stärka förtroendet. För låga eller för höga förväntningar motverkar uppkomsten av 

förtroende. En handling som överträffar förväntningarna kan tolkas som att 

förtroendetagaren (i det här fallet revisorsbranschen) försöker införskaffa sig en fördel 

genom handlingen. Det är i interaktionen mellan förtroendetagaren (revisorsbranschen) 

och förtroendegivaren (samhället) som förväntningarna utvecklas. Det är lättast att 

påverka förväntningarna initialt och över tiden kommer kunskapen och erfarenheten i 

relationen att stabilisera förväntningarna.  

 

Vi har ställt oss frågan i vilken utsträckning revisionen når upp till förväntningarna? 

Studien av Jonnergård och Nilsson (2009) undersöker revisionens betydelse. 

Sammanfattningsvis kan man konstatera att investeringsbeslut i vilket fall påverkas om 

kraven på legal revision minskar. Två tredjedelar utav de ägare i studien som blev 

tillfrågade svarade att deras investeringsbeslut skulle påverkas. Om kraven på legal 

revision minskade skulle hela 83 % flytta sina investeringar till företag som frivilligt 

valde att behålla revisionen. 46 % svarade att de alltid läser revisionsberättelsen innan de 

investerar. Och 48 % fortsätter att läsa revisionsberättelsen ofta eller alltid efter 

investeringen. 57 % uppgav att revisionsberättelsen hade stor eller mycket stor betydelse. 

De undersöker också vilken skillnad de är mellan förväntan på den lagstadgade 

revisionen. Det går alltså att utläsa en skillnad mellan förväntningen och upplevelsen 

(Balans nr 5 2009 Revisionen viktig vid investeringsbeslut).  

 

Förväntningarna på revisorn är höga, framförallt vad gäller att försäkra att den externa 

redovisningen är korrekt och att se till att inga bedrägerier har begåtts. Generellt sett nåt 

inte revisorn upp till de förväntningar som finns. Om man tolkar siffrorna som 

presenteras i studien grovt kan man säga att investerarna inte anser att revisorn gör det 

han eller hon skall. I vilken utsträckning det påverkar förtroendet anser Jonnergård och 

Nilsson (2009) är omöjligt att uttala sig om. De konstaterar att samhället fortsätter att lita 

på revisorn och professionen trots svikna förväntningar. Det beror på att det inte är 

revisorn som person som är viktigast för förtroendet utan revisionen som slutprodukt. En 

annan slutsats som kan dras är betydelsen av att ha ett legalt ramverk kring revisionen. 

Tilltro skapas genom att det finns regleringar och lagstadgade regler kring revisionen och 

kompetensen. En tolkning av detta är att det är en reaktion på de skandaler där enskilda 

revisorer hängts ut i pressen. Media hävdar att revisorer är lika ofullkomliga och giriga 

som vem som helst och tilltron sätts därför till systemet, inte till den enskilda revisorn 

(Balans nr 5 2009 Revisionen viktig vid investeringsbeslut).   
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Larssons studie visar dock vilken stor betydelse det personliga förtroendet har mellan 

revisor och klienten. Studien visar även att de institutionaliserade rollerna, programmen 

och värderingarna av professionen säkerställer att ett minimum av förtroende från 

marknaden och kunden finns innan det personliga förtroendet etablerats. Studiens slutsats 

visar att det personliga förtroendet enligt revisorerna är det viktigaste i relationen mellan 

revisor och klienten. 

5.10  Agentteorin 

En agentrelation uppstår, som vi tidigare nämnt, när det finns ett kontrakt under vilket en 

av parterna (principalen) anställer en annan part (agenten) att ta ansvar för ledningen av 

företaget istället för principalen. Relationen uppstår alltså när ägandet är separerat från 

kontrollen av företaget.  

 

Teorin kan tillämpas på relationen mellan revisorer och ägare. När ägaren anställer en 

oberoende revisor för att granska ledningen och den verkställande direktören kan 

handlingen ses som att ägaren (principalen) anställer en andra agent för att kontrollera 

den första agentens aktiviteter. Revisionen blir enligt agentteorin en verksamhet som 

begränsar agentens handlingsutrymme i redovisningen och därmed reduceras risken för 

principalen. För principalen blir revisionen ett verktyg för att försäkra sig om kvaliteten 

på informationen som agenten lämnar. Revisionen genererar därmed ett värde genom att 

minska informationsasymmetrin mellan agenten och principalen (Power, 1999).  

 

Det finns flera exempel på agentrelationer inom redovisningens ramar, ett exempel är 

som ovannämnt relationen mellan ägare och revisorer, där revisorn blir en agent som 

skall granska den huvudsakliga agenten (det vill säga företagsledningen) åt ägaren 

(principalen). Men det är inte det enda exemplet, ett annat är revisionsutskottet där 

principalen (ägaren) anställer en tredje agent att granska främst revisorn (agent 2) men 

indirekt företagsledningen (agent 1). Problematiken ligger i att revisorn kan ha egna 

motiv och inte alltid agera i ägarens intresse. Som vi har nämnt tidigare finns det en risk 

för att revisorn inte rapporterar alla fel då han är beroende av att få in kapital via 

uppdraget och att påpeka fel kan leda till att denne förlorar uppdraget.  

 

Utöver det traditionella sättet att se på agentteorin som ett formellt kontraktskrivande 

mellan agent och principal finns det andra alternativa sätt att se på teorin. Redovisningen 

kan ses som ett medel för att reglerar relationen mellan agenten och principalen. Främst 

för att redovisningen baseras på transaktioner och relationen mellan människor kan 

baseras på transaktioner eller förtroende. Förtroendet har därmed en stark relation med 

transaktionen. I de fall där det inte finns förtroende behövs transaktioner.  

5.11  Etik 

Etiken är en beståndsdel inom revisionsbranschen som ofta glöms bort. Förtroende har 

som Bengt Skough hos FAR säger blivit synonymt med branschen. Men etiken bör 

uppmärksammas då etik och moral är grunden för att säkerställa att varje handling blir 

korrekt. För att förtroendet skall finnas för revisorerna förutsätter det att revisorerna 
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agerar moraliskt och etiskt korrekt. Trots det pratar man väldigt lite om den etiska 

aspekten i branschen.  

 

Inom deontologiska teorier skall en person inte bara ta hänsyn till en handlings 

konsekvenser, en handling skall också avgöras om den är rätt genom att ställa den i 

förhållande till ett antal övergripande regler. Den princip som motiverar handlingsvalet 

skall vara sådan att man skulle vilja att andra också utgår från den. Denna princip kallas 

för ett ”rättsnöre” eller en ”plikt”. Problematiken med pliktetiken är att olika ”plikter” 

kan komma i konflikt med varandra. När ett sådant problem uppstår väljer man intuitivt 

den ”plikt” som man skall följa och den blir då den faktiska ”plikten” (Winroth & Lycke, 

2011). En sådan konflikt skulle kunna vara att revisorn sitter på två stolar samtidigt, vad 

är viktigast för revisorn? Att påpeka alla fel i redovisningen men riskera att förlora 

uppdraget eller inte påpeka alla fel och behålla uppdraget och på så sätt tjäna mer pengar. 

De tre fallen med redovisningsskandaler som vi nämnt under uppsatsens gång är typ 

exempel på fall där revisorer inte agerat som de bör, och helt enkelt valt att inte se 

betydande brister i bolagens redovisning. Motiven bakom revisorernas agerande varierar 

säkerligen men en av anledningarna kan mycket väl tänkas vara problematiken av att sitta 

på två stolar samtidigt.  

 

Enligt Winroth och Lycke (2011) är grunden i etisk egoism att en människa handlar på 

det sätt som gynnar henne så mycket som möjligt, eller att man utgår från det som gynnar 

den grupp man tillhör. RN:s val att låta FAR sköta granskningen av revisorerna är ett 

typiskt exempel på något som leder till etisk egoism. RN har inte resurserna för att sköta 

granskningen, vilket i sig kan ifrågasättas varför det är så. Men det stora problemet ligger 

i att FAR tagit över granskningen men valt att lägga ut detta på de 4 största 

revisionsbolagen (PWC, KPMG, Ernst & Young samt Deloitte) och sedan bara 

kontrollera så att kontrollsystemen hos dessa fungerar. Situationen öppnar upp för etisk 

egoism. De stora revisionsbolagen riskerar att inte kontrollera den egna revisionsbyrån 

och sina kollegor i branschen i den utsträckning som hade behövts då de istället väljer 

agerar på ett sådant sätt som gynnar den egna gruppen. Att anmäla en brist i det egna 

ledet ses troligtvis inte som något som gynnar den enskilde revisorn eller gruppen som 

helhet.   

  

Självreglering har enligt Brien (1998) varit det traditionella sättet som många 

professioner har fungerat, däribland revisionsprofessionen. Dock tycks inte detta vara det 

bästa sättet att agera. Professioner som använder sig av självreglering visar ofta en 

märkbar ovilja att rapportera etiska överträdelser hos sina medlemmar och att disciplinera 

dem. Även om en profession väljer att disciplinerar en medlem finns risken att 

allmänheten tolkar det som något negativt, främst för att medlemmarna får möjligheten 

att dölja sina identiteter. Genom att hålla förhandlingarna bakom stängda dörrar, eller 

hemlighålla resultatet av utredningen skyddar professionen sina medlemmar. 

Revisionsbranschen är som nämnt en bransch som har hög grad av självreglering och 

enligt debatten som pågått i media de senaste åren är detta sannerligen inte den bästa 

lösningen. Det finns en hel del problematik med självreglering. En av de tänkbara 

anledningarna till att samhället vid flera tillfällen ifrågasätter branschens självreglering 

kan mycket väl tänkas vara att branschen, det vill säga RN, väljer att hålla alla sina 
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disciplinärenden bakom stängda dörrar och sedan även tar bort namn och bolagsnamn i 

de disciplinärärenden som publiceras och offentliggörs. Att skydda sina medlemmars 

identitet är även ett tecken på etisk egoism, då RN handlar på ett sätt som gynnar den 

grupp de tillhör, med andra ord revisorerna.  
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6 Diskussion 

 
I diskussionen tar vi upp våra egna tankar och funderingar kring förtroendet för revisorerna 

och för en diskussion kring det som vi tagit upp i empirin och analysen.  

 

6.1 Situationen idag  

Debatten kring förtroendet för revisorerna samt deras agerande eller rättare sagt bristen 

på agerande har diskuterats flitigt i media och diskuteras än idag. Även i andra länder 

diskuteras ämnet. Någon universal lösning på problematiken har ännu inte presenterats av 

någon part även om det framkommit en del förslag på hur man skall lösa problematiken.  

Debatten har enligt oss lett till att revisorerna just nu står inför en så kallad 

förtroendekris. Samhället har börjat ifrågasätta om en självreglering verkligen är den 

bästa lösningen för att se till att revisorerna utövar sitt yrke på ett moraliskt och etiskt 

korrekt sätt. Till det tillkommer avskaffandet av revisorsplikten för små företag. Detta 

sammantaget leder enligt oss till att branschen måste återuppfinna sig själva och hitta nya 

sätt att arbeta efter och nya sätt att stärka förtroendet för revisorerna.  

6.2 Disciplinåtgärder gentemot revisorerna och FAR:s kontroll 

Vi inser att det skulle bli allt för dyrt med en statlig myndighet som skulle granska alla 

revisorer. Därför är det av stor vikt att den myndighet som fattar beslut i disciplinärenden 

har ett stort förtroende. Som vi ser på det har den inte det nu. Diskussionerna som leder 

fram till ett beslut är hemliga vilket skapar möjlighet till misstroende. Väldigt många 

beslut har lett till erinran eller varning, vi tycker att det borde vara större möjlighet för en 

revisor att bli av med sitt godkännande eller auktorisation, det tror vi skulle leda till att 

förtroendet i längden skulle öka.  

Som det fungerar nu så försöker erfarna revisorer samla på sig väldigt många uppdrag. 

De låter sedan i sin tur stor del av revisionen utföras av assistenter. För det är i praktiken 

omöjligt för en ensam revisor att granska över 200 uppdrag per år helt själv. Skulle det 

bli lättare att bli av med sin auktorisation eller godkännande skulle troligtvis samla på sig 

kulturen troligen minska och granskningen skulle bli noggrannare.  

6.3 Frågan om Revisionsutskott 

Vi tror att FAR hela tiden varit emot införandet av revisionsutskott är för att det skulle 

kunna påverka revisorns inflytande och viss mån makt. Men de borde också tänkt på att 

ett revisionsutskott i längden skulle kunna hjälpa till att stärka förtroendet för revisorerna. 

Vi får en uppfattning av att FAR sätter revisorernas egen vinning i så stort fokus att de 

inte alltid reflekterar över hur viktigt förtroendet är. För i längden kommer det vara hur 

förtroendet ser ut som kommer påverka hur lagstiftarna kommer att bestämma om 

revisorernas utveckling. Kravet på att bolag med överlåtbara värdepapper upptagna till 

handel på en reglerad marknad ska ha ett revisionsutskott tror vi hör samman med att 

regeringen framförallt vill undvika en redovisningsskandal på ett stort börsbolag. Det är 

även därför tror vi som Revisorsnämnden har fått i uppdrag att lägga sin fokus på börsens 

bolag. För skadan skulle bli så mycket större både för revisorerna och regeringen om det 

skedde en redovisningsskandal där. 
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6.4 Debatten innan avskaffandet av revisionsplikten 

I debatten om slopad revisionsplikt mellan Dan Brännström och Steve Ribbestam går det 

att urskilja en skillnad i synen på förtroende frågan. Ribbestam ifrågasätter hur 

förtroendet kan komma att påverkas i framtiden med de nya reglerna. Brännström ser inte 

faran på samma sätt. Vi tror att mycket ligger i det, att FAR måste få en mer ödmjuk 

inställning till vikten av förtroendet. Det kan svänga väldigt snabbt i revisorsbranschen då 

gäller det att hela tiden ligga ett steg före i sitt tankesätt som Ribbestam gör.  

6.5 Tidigare förslag från kodgruppen 

Vi tycker det är ett väldigt bra förslag koden kom fram till. Ett inrättande av 

Redovisningsinspektionen och en helt ny sammansättning med nya medlemmar skulle 

öka förtroendet i längden. Redovisningsinspektionen borde också göra slumpmässiga 

kontroller på medlemmar som FAR granskar för att kontrollera att deras granskning är 

tillräckt noggrann. På så sätt skulle man få upp ögonen för om den kontrollen är 

tillräcklig.  

6.6 FAR:s kampanj och Finansinspektionens utveckling 

Vi undrar dock om man verkligen behöver trycka på förtroende för att få de små 

företagen att stanna kvar som kunder. Borde det egentligen inte räcka med att man visar 

vilka fler användningsområden kunderna kan ha sina revisorer till? Att branschen tagit till 

begreppet förtroende samt att kampanjen kom lägligt efter att debatten kring revisorernas 

ansvar blossat upp igen i media och inte i samband med att revisorsplikten avskaffades 

tolkar vi som att branschen är väl medveten om den förtroendekris som den står inför.   

6.6.1 Regeringens förslag på lösningar 

Vår analys av det är att regeringen agerar efter vad som förväntas av dem. Blir det en stor 

uppmärksamhet i massmedia måste regeringen agera för att visa handlingskraft och på så 

sätt vinna förtroende. Det är ju regeringen som bestämt hur tillsynen skall se ut för 

revisorerna. Det är ju regeringen som utser ledamöterna i RN och uppenbarligen så är de 

tillräckligt nöjda med hur det ser ut. Att Beatrice Ask försvarar RN tolkar vi som logiskt, 

annars skulle det betyda att hon fattat egna dåliga beslut. Framför allt tolkar vi det som en 

kostnads fråga. Som det fungerar nu blir kostnaden väldigt låg och nyttan med den låga 

kostnaden är så hög att det är försvarbart med att förtroendet tenderar att sjunka. Först när 

nästa skandal inträffar kommer det ske en förändring.  

 

Vi tror även att finansinspektionen behöver mer resurser för att kunna förbättra sin 

verksamhet. Som det ser ut nu finns det tecken som pekar på att revisorerna inte har det 

förtroende som skulle vara önskvärt för myndigheten. Vi tror att det är stor anledning till 

att kommunikationen mellan FI och revisorerna inte är tillfredställande. I förslagen som 

presenteras efter den senaste redovisningsskandalen tar företrädarna för de fyra stora 

revisionsbolagen upp FI till stor del. Förslagen ger en bild av att det är mycket som kan 

förbättras i kommunikationen mellan FI och revisorerna. Det hade varit intressant att 

lyssna på FI:s uppfattning av om förslagen och hur det i praktiken kommer utvecklas. Det 

som visats sig tidigare är att självregleringen inte fungerat tillräckligt bra. De två första 

förslagen som innebär att revisorn i snabbare och mer frekvent ska rapportera till FI och 
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att revisorn ska initiera möten mellan företaget, FI och revisorn när väsentliga problem 

identifieras i revisionen är exempel på självreglerande förslag.  

 

Att FI:s sekretesstillämpning måste förändras och att FI bör rutinmässigt informera 

revisorn i ett finansiellt företag om pågående utredningar eller motsvarande är förslag 

som inte kommer gynna förtroendet anser vi, utan vi tror det är bra att FI bedriver sin 

verksamhet på samma sätt som de gör i dessa frågor. En inbjudan till FI om 

erfarenhetsutbyte är positivt och framtiden får visa hur det blir i praktiken. Vår 

uppfattning är att sådana förslag har en tendens att inte alltid bli av i praktiken. Kraven på 

att bli licensierad revisor i finansiella företag bör höjas. När antalet redovisningskonsulter 

förmodligen successivt kommer öka tror vi att det även det är bra kraven höjs för att bli 

licensierad revisor. Förslaget att RN skall ta över revisorstillsynen tror vi företrädarna 

själva är medvetna om att det är ett förslag som inte kommer bli verklighet då regeringen 

tycker det troligen är för dyrt. Rotationsförslaget är väldigt svårbedömt, i en utvärdering 

av de fördelar och nackdelar som vi tagit upp anser vi att fördelar övervägar nackdelarna. 

Vi tror att ett genomarbetat förslag med rotation hade varit positivt för förtroendet i 

längden.  

6.7 Kritisk granskning 

Vår uppsats bygger till stor del på artiklar som publicerats i massmedia. SvD är en av de 

källor som vi använt för att skapa oss en uppfattning om hur situationen ser ut för 

revisorerna. SvD:s granskning ledde även till att reportrarna Carolina Neurath och Jakob 

Bursell tilldelades årets guldspade. Vi lägger ingen åsikt i på vilka grunder som domarna 

fattar sina beslut eller till vilken tilltro man kan lägga till ett sådant pris. Vi anser dock att 

man alltid måste ha ett kritiskt förhållningssätt till det som publiceras i massmedia. Som i 

detta fall så har reportrarna fått stor uppmärksamhet för sina negativa reportage om 

revisorerna. Reportrarna har alltså något att vinna på att förtroendet för revisorer 

framställs som lågt då det bekräftar deras granskning och även bekräftar riktigheten i att 

de vunnit grävarpriset. De har också något att vinna på att framställa personerna som 

jobbar inom redovisningsbranschen på ett negativt sätt. Även FAR har något att vinna på 

att det framställs på ett visst sätt. I och med att revisorsbranschen är uppbyggd på att det 

måste finnas ett förtroende så är det till deras fördel om det framställs som att förtroendet 

är högt.  

 

När FAR släppte sin undersökning om förtroendet bland allmänheten, företagarna och 

politikerna så ger det vid en första anblick ett väldigt förtroendegivande intryck. Dan 

Brännström kommenterar undersökningen med att det finns ett grundmurat förtroende för 

revisorn. Fast när vi läst igenom undersökningen ordentligt upptäcker vi exempel på 

vinklad statistik för att skapa en starkare bild till sin egen fördel. Av undersökningen drar 

FAR framför allt tre viktiga slutsatser. 1. Förtroendet för revisorer är mycket stort i 

samhället.  2. Det finns inget samband mellan rapporteringen om revisorer hösten 2010 

och förtroendet för revisorer. 3. Det som påverkar förtroendet mest är egna personliga 

erfarenheter av revisorer.  

 

Vi analyserade dessa slutsatser. Den första: 1. Förtroendet för revisorer är mycket stort i 

samhället.  Här svarar den största delen ganska stort, trots det väljer FAR att dra 
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slutsatsen att förtroendet är mycket stort. Det fanns inte heller något svarsalternativ för de 

som saknar förtroende. Den andra slutsatsen som dras är: 2. Det finns inget samband 

mellan rapporteringen om revisorer hösten 2010 och förtroendet för revisorer. I 

undersökningen så har 35 procent av företagarna, 55 procent av politikerna och 28 

procent av allmänheten har läst eller sett något negativt om revisorer i media. Att ingen 

av dem skulle påverkats förtroendemässigt gentemot revisorer ter sig tämligen 

osannolikt, det går i alla fall inte att bekräfta att det inte skulle finnas något samband. I 

undersökningen skriver de även själva att vissa åsikter kan ha sin grund i rapporteringen i 

media. Hur de då kan dra den slutsatsen är oförståligt. 3. Det som påverkar förtroendet 

mest är egna personliga erfarenheter av revisorer. Att en företagares förtroende påverkas 

mest av egna erfarenheter tycker vi är självklart. Det är svårt att dra en sådan slutsats 

utefter allmänhetens och politikernas svar, då det inte ges något svar på det i 

undersökningen. När FAR publicerar en sådan här vinklad undersökning väcker det 

frågor som, hur skall man kunna lita på att det de säger inte vinklat i andra frågor? Är 

FAR själva rädda att förtroendet verkligen är så långt från vad de själva vill det ska vara? 

FAR spelar de personer som misstror dem rakt i händerna. En helt ovinklad undersökning 

hade kunnat ge klara besked hur det låg till och skapat en bra bild för alla och som FAR 

hade kunnat arbeta efter.  

6.8 Förtroendet 

Debatten kring förtroendet för revisorerna har som vi nämnt tidigare diskuterats ofta och i 

stor utsträckning. Varför är då förtroendet av sådan stor vikt inom revisorsbranschen? 

Enligt oss beror det på att revisorerna är i en position då de dels måste granska andra 

samt ge råd till andra. Detta innebär att motparten måste kunna lita på att de råd som ges 

är bra råd och allmänheten och samhället måste kunna förlita sig på att granskningen är 

korrekt, inget utav detta är möjligt utan ett grundläggande förtroende.  

 

Revision handlar i grund och botten om att det finns en relation mellan dels revisorn och 

ägare/ledning men även en relation mellan revisorn och samhället. I takt med att 

relationen utvecklas skapas ett förtroende baserat på erfarenheter. Frågan är då hur man 

ska se till att det finns ett förtroende för branschen? Förtroende är något som måste få 

växa fram. Idag finns det enligt Jonnergård och Nilsson (2009) ett glapp mellan 

förväntningarna och upplevelserna, vilket enligt oss leder till att relationen försämras och 

därmed förtroendet. Relationer kan baseras på förtroende och på transaktioner/åtgärder. 

När det saknas förtroende blir vi tvungna att ha mer transaktioner för att kompensera för 

bristen på förtroende. Idag finns dessvärre inte alltid förtroende vilket leder till ökade 

transaktioner och därmed ökade kostnader. Vi tror att dessa transaktioner behövs för att 

stärka förtroendet. Vi hade dock önskat att samhället och regeringen tog tag i problemet 

med förtroende och skapade mer reglering och minskade på självregleringen. 

Självregleringen tror vi kan vara en av anledningarna till varför branschen utsätts för 

förtroendedebatter. Så fort det finns anledning att tro att en bransch inte agerar som den 

bör (vilket i detta fall stärks av alla redovisningsskandaler) kommer förtroendet att 

minska.  
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6.9 Agentteorin 

Agentteorin är flitigt refererad till men oftast när den omnämns så tar den upp ett 

kontraktsförhållande mellan en principal (ägaren) och en agent (företagsledningen). 

Teorin har dock utvecklats en hel del sedan den första versionen. Det finns mer än ett 

alternativt sätt att se på teorin. Det intressantaste är att redovisningen kan, som vi nämnt, 

ses som ett medel för att reglerar relationen mellan agenten och principalen. 

Redovisningen är då en transaktion för att det saknas förtroende i relationen mellan 

agenten och principalen. Vi tycker det är självklart att det behövs redovisning för att 

kunna säkerställa att agenten agerat som denne borde men detta går inte att säkerställa så 

länge det finns tvivel på om revisorn som sköter redovisningen verkligen gör det denne 

bör. Agentteorin är en komplex teori och förhållandet är inte alltid så lätt som det låter. 

Att anlita en revisor kan ses som att principalen anställer en andra agent för att granska 

den förste. Men då varken principalen eller samhället litar på att granskningen är korrekt 

har revisionsutskott införts i ABL. Revisionsutskotten fungerar då indirekt som en andra 

granskning av agenten (företagsledningen), men framförallt är den en granskning av 

bolagets revisorer då det saknas ett förtroende för dessa. Att införa granskning av 

granskaren är enligt oss visserligen ett steg på väg men långt ifrån det som behövs. Så 

länge regeringen fortsätter att sopa problemen under mattan kommer problematiken med 

redovisningsskandaler att kvarstå.  

6.10  Etik  

Det finns som vi visat tidigare en del problem med den etiska aspekten i 

revisorsprofessionen. En del av problematiken kan spåras till deontologiska och 

konsekvensetiska teorier (däribland etisk egoism). Den deontologiska teorin baseras på 

vad som är rätt och vad som är fel medans konsekvensetiska teorier baseras på vad som 

är gott och ont. De deontologiska teorierna är av normativa slag medan de 

konsekvensetiska är mer praktiska. Det finns som vi visat nackdelar med båda teorierna, 

inom de deontologiska finns risken att revisorn väljer ”fel” plikt. Och inom de 

konsekvensetiska teorierna skyddar revisorerna sina medlemmar. Men generellt sätt är 

den deontologiska att föredra för revisionsbranschen då den trots allt är baserad på vad 

som är rätt och fel, den konsekvensetiska är mer lämpad för ledningen då den som sagt 

baseras på gott och ont. Redovisning är ett begrepp som inte kan vara gott eller ont 

däremot kan det vara rätt eller fel. Vi kan därmed dra slutsatsen att det är när revisorn inte 

följer den normativa etiken som förtroendet minskar.  

 

Vi ställer oss därmed frågan vilken av teorierna som de svenska revisorerna följer? Det är 

vår slutsats att de svenska revisorerna använder sig av både deontologiska och 

konsekvensetiska teorier. Vilket kan vara en av anledningarna till varför förtroendet för 

branschen går upp och ner över tid.  
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7 Slutsats 

 
I detta avsnitt presenterar vi de slutsatser vi kan dra av studien samt besvarar våra 

forskningsfrågor.  

 
 

För att underlätta för läsaren presenterar vi våra frågeställningar igen i detta avsnitt och 

besvara de därefter.  

7.1 Hur debatteras det kring revisorernas förtroende i media?  

Debatten kring revisorerna har präglats till stor del av ett misstroende. Revisorsbranschen 

har framför allt genom SvD:s granskning blivit ifrågasatt på ett sätt som den tidigare inte 

blivit. En stor del av debatten har kretsat kring revisorernas bristande tillsyn, samla på sig 

kultur och svårigheter att veta vad revisorn egentligen gör. Allt detta är en debatt som vi 

anser påverkat förtroendet för revisorerna. I och med att förtroende är så otroligt viktigt 

för revisorerna är debatten som nu varit inte till revisorernas fördel. Utmärkande för 

professionens agerande är deras sätt att försvara sig. FAR:s Generalsekreterare Dan 

Brännström har bland annat tagit upp att tillsynen av revisorerna uppfyller EU:s krav, 

revisorerna i Sverige är bland de bästa i världen och att det är en väldigt liten andel 

skandaler sätt till antalet gjorda revisioner. Det är sant men vi tror inte det är rätt sätt att 

stärka förtroendet.  

7.2 Hur reagerar professionen på revisorernas agerande i de 
beskrivna bolagen? 

Vi definierade i början av studien professionen som branschorganisationer så som FAR 

och RN samt enskilda revisorer. 

 

RN reagerade starkt på kritiken som branschorganisation fick genom granskningen som 

SvD och Svt genomfört under 2010. Myndighetschefen Peter Strömberg valde att gå ut 

och svara på alla de punkter som branschen fick kritik på. Ett dokument publicerades på 

deras hemsida. I det dokumentet svarar Strömberg på kritiken om att de fyra stora 

revisionsbyråerna kan styra RN:s verksamhet, att de fyra stora revisionsbyråerna har 

inflytande i tillsynsnämnden, kritiken att revisorer slipper för billigt undan, att det skulle 

vara riskfritt att vara revisor i någon av de fyra stora revisionsbyråerna samt varför de 

fyra största revisionsbyråerna inte har större andel av kritiken som RN utdelar. RN 

förklarar även vilket ansvar de tar.  

 

Även FAR har besvarat en del utav kritiken. I en debattartikel svarar organisationen på 

den kritik som FAR fått av Finansmarknadsministern Peter Norman. I artikeln som är 

skriven av Peter Clemedtson (ordförande PwC), Svante Forsberg (ordförande Deloitte), 

Carl Lindgren (ordförande KPMG), Lars Träff (ordförande Ernst & Young) samt Dan 

Brännström (generalsekreterare FAR) medger branschen att revision förutsätter 

marknadens och allmänhetens förtroende. Ett antal initiativ presenterades för att stärka 

förtroendet för revisionen.  
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Branschen har utöver de två exemplen givetvis vart med i debatten och debatterat flitigt. 

Sammanfattningsvis kan vi konstatera att professionen reagerat kraftigt på den debatt 

som pågått, inte minst genom att lansera en kampanj vid namn ”Förtroendehuset” som 

mycket lägligt lanserades i samband med debatten. Men även genom att FAR genomfört 

en undersökning om förtroendet för de svenska revisorerna.  

7.3 Hur har regeringen reagerat på redovisningsskandalerna? 

Vi tror att fokus måste ändras och faktiskt se att situationen i många fall inte är bra. I 

längden kommer det inte bli en bra utveckling. Regeringen har genom 

Finansmarknadsminister Peter Norrman i starka ordalag kritiserat redovisningsbranschen. 

Men det är skillnad på att hårt kritisera i massmedia och göra saker i praktiken. Vi tycker 

regeringen har reagerat starkt i massmedia men i konkret agerande har de inte gjort 

mycket. Förslagen som företrädarna för branschen la fram efter senaste skandalen är till 

viss del bra. Men frågan kvarstår hur många av dessa som kommer bli realitet. Skulle inte  

det inte bli förbättringar sa Peter Norrman att det skulle bli lagstiftning. Vi tror att det är 

så det kommer bli i framtiden, vi tror också att utvecklingen inom EU kommer få stor 

inverkan på hur det kommer se ut i Sverige. SvD:s reportrar har beskrivit hur deras 

granskning har lett till en enorm respons från allmänheten.  

7.4 Vilket förtroende har allmänheten för revisorerna?   

Vår slutsats om vilket förtroende allmänheten har för revisorerna är att det är långt ifrån 

tillräckligt. En bransch som är uppbyggd och beroende av förtroende måste sträva efter 

att göra allt för förtroendet ska vara stort. När generalsekreteraren Dan Brännström 

redovisar Skop:s undersökning och framhåller att förtroendet är stort så ifrågasätter vi om 

man verkligen kan vara nöjda med det. Endast 7 % har mycket stort förtroende, 23 % 

ganska litet och 5 % mycket litet. Vi anser att det är väldigt låga siffror i den 

förtroendeberoende branschen som revisorerna befinner sig i. Far måste inse att de måste 

bli bättre på att visa på vilken nytta revisorerna gör, att de arbetar hårt och att pedagogiskt 

beskriva vad det är de gör. På grund av att branschen inte tidigare varit utsatt för 

granskning tror vi att det underlättat för en utveckling där egenintresset styr mycket. Vi 

tror inte bara det gäller redovisningsbranschen utan alla branscher överlag. 

 

7.5 Sammanfattningsvis 

Vi tror att granskningen av revisorerna har lett till att revisorerna även i framtiden 

kommer granskas och ifrågasättas hårdare. Vi ser det som väldigt positivt för det hjälper 

till att utveckla branschen positivt. Men som det ser ut nu tror inte det är en fråga om, 

utan när nästa skandal kommer inträffa. Så som situationen ser ut nu kommer 

förmodligen debatten blossa upp på liknande sätt igen. 
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8 Förslag på vidare forskning 

 
I detta avsnitt presenterar vi förslag på vidareforskning som vi anser dels är intressant 

men framförallt av stor vikt för att förstå revisorsbranschen och på sikt förbättra 

förtroendet.  

 
 

Då vi har varit tvungna att avgränsa vår studie för att hinna med inom tidsramarna inser 

vi att det finns många områden där mer forskning hade varit önskvärd. Först och främst 

anser vi att det borde forskas mer kring förtroende och etik i revisorsprofessionen.  

 

Vidare anser vi att det vore intressant med forskning kring hur de mindre 

redovisningsbyråerna ser på kvalitetskontrollen för revisorer, tycker de att den är rättvis. 

Debatten har låtit de större redovisningsbyråerna uttala sig om kontrollen men vi saknar 

de mindres åsikter. Tycker de att kvalitetskontrollen är rättvis och korrekt? 

 

FAR har som nämnt presenterat en undersökning om revisorernas förtroende men vi hade 

istället önskat oss en oberoende undersökning bland allmänheten om revisorernas 

förtroende utan vinklade frågor. 

 

Vidare tycker vi att mycket utav Kodgruppens förslag har varit bra och frågan är varför 

dessa inte införlivats i Sverige? Det vi framförallt tycker är av vikt är varför regeringen 

valde att inte införa Redovisningsinspektionen? Forskning kring detta hade varit 

intressant.   
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http://www.fi.se/upload/43_Utredningar/40_Skrivelser/2011/yttrandel_RN_10-8409_slutlig_110403.pdf
http://www.fi.se/upload/43_Utredningar/40_Skrivelser/2011/yttrandel_RN_10-8409_slutlig_110403.pdf
http://www.fi.se/Press/Pressmeddelanden/Listan/FI-varnar-Carnegie-ger-straffavgift-pa-50-miljoner-kr-och-byter-ut-VD-och-styrelse/
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http://www.fi.se/Press/Pressmeddelanden/Listan/FI-varnar-Carnegie-ger-straffavgift-pa-50-miljoner-kr-och-byter-ut-VD-och-styrelse/
http://www.revisorsnamnden.se/rn/om_rn_4706.html
http://www.revisorsnamnden.se/rn/tillsyn.html
http://www.revisorsnamnden.se/rn/regelverk.html
http://www.revisorsnamnden.se/rn/om_rn_4706/organisation.html
http://www.revisorsnamnden.se/rn/showdocument/documents/statistik/lopande/statistik_110401.pdf
http://www.revisorsnamnden.se/rn/showdocument/documents/statistik/lopande/statistik_110401.pdf


- 82 - 

 

http://www.revisorsnamnden.se/rn/showdocument/documents/yttranden_skrivelser_m_m

/kommentar_svd_och_rapport.pdf      Besökt 2011-05-04 

 

http://www.revisorsnamnden.se/rn/showdocument/documents/yttranden_skrivelser_m_m

/kommentar_svd_och_rapport.pdf      Besökt 2011-05-04 

 

http://www.revisorsnamnden.se/rn/om_rn/organisation/namndledamoter.html 

         Besökt 2011-05-04 

http://www.revisorsnamnden.se/rn/yttranden_mm/svenska_dagbladets_och_svt_rapports

_granskning_av_revisorsnamnden_en_kommentar.html  Besökt 2011-04-29 

 

http://www.revisorsnamnden.se/rn/tillsyn/mer_om_disciplinarenden.html 

         Besökt 2011-05-09 

 

www.regeringen.se: 

http://www.regeringen.se/content/1/c6/03/15/70/c1e08cbf.pdf    

         Besökt 2011-03-25  

 

http://www.regeringen.se/sb/d/119/a/6447         

         Besökt 2011-02-22  

 

http://www.regeringen.se/sb/d/108/a/102124       

         Besökt 2011-05-02 

 

www.svt.se: 

http://svt.se/2.22620/1.2241462/ingen_vanskapskorruption 

         Besökt 2011-05-02 

 

http://svt.se/2.22620/1.2241379/revisorsbranschen_paverkar_disciplindomar 

         Besökt 2011-05-02 

 

http://svtplay.se/v/2244233/rapport/revisorer_slipper_bota    

         Besökt 2011-05-09 

 

 

Youtube.com 

http://www.youtube.com/watch?v=27PkOfAtuMo  

         Besökt 2011-04-28 
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Högskolan i Borås är en modern högskola mitt i city. Vi bedriver utbildningar inom ekonomi och 
informatik, biblioteks- och informationsvetenskap, mode och textil, beteendevetenskap och 
lärarutbildning, teknik samt vårdvetenskap. 
 
På institutionen för data- och affärsvetenskap (IDA) har vi tagit fasta på studenternas framtida 
behov. Därför har vi skapat utbildningar där anställningsbarhet är ett nyckelord. Ämnesintegration, 
helhet och sammanhang är andra viktiga begrepp. På institutionen råder en närhet, såväl mellan 
studenter och lärare som mellan företag och utbildning. 
 
Våra ekonomiutbildningar ger studenterna möjlighet att lära sig mer om olika företag och 
förvaltningar och hur styrning och organisering av dessa verksamheter sker. De får även lära sig om 
samhällsutveckling och om organisationers anpassning till omvärlden. De får möjlighet att förbättra 
sin förmåga att analysera, utveckla och styra verksamheter, oavsett om de vill ägna sig åt revision, 
administration eller marknadsföring. Bland våra IT-utbildningar finns alltid något för dem som vill 
designa framtidens IT-baserade kommunikationslösningar, som vill analysera behov av och krav på 
organisationers information för att designa deras innehållsstrukturer, bedriva integrerad IT- och 
affärsutveckling, utveckla sin förmåga att analysera och designa verksamheter eller inrikta sig mot 
programmering och utveckling för god IT-användning i företag och organisationer. 
 
Forskningsverksamheten vid institutionen är såväl professions- som design- och 
utvecklingsinriktad. Den övergripande forskningsprofilen för institutionen är handels- och 
tjänsteutveckling i vilken kunskaper och kompetenser inom såväl informatik som företagsekonomi 
utgör viktiga grundstenar. Forskningen är välrenommerad och fokuserar på inriktningarna 
affärsdesign och Co-design. Forskningen är också professionsorienterad, vilket bland annat tar sig 
uttryck i att forskningen i många fall bedrivs på aktionsforskningsbaserade grunder med företag och 
offentliga organisationer på lokal, nationell och internationell arena. Forskningens design och 
professionsinriktning manifesteras också i InnovationLab, som är institutionens och Högskolans 
enhet för forskningsstödjande systemutveckling. 
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