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Abstract 
 
Background: The shareholders trust in the auditing process has been affected negatively due 

to the recent audit scandals. The reliability of the audit has been questioned by the users of the 

financial statements due to the audit scandals. One of the main scandals during the 2000s is 

the scandal of HQ- Bank, where the auditor had mismanaged his work and defrauded 

shareholders and customers. Demands for stricter legislation has been requested because of 

the scandals. As a result of this, new arrangements in terms of a reform of the EU statutory 

audit market has been developed. However, there has been disagreements regarding the 

effectiveness when it comes to fixing the problem. The independence in fact and the 

independence in appearance has had a major role in this context when it comes to rebuilding 

strengthen the trust.   

 

Purpose: This study aims to deepen the discussion in trust-building actions and examines how 

the shareholders trust in the audit will be affected by the measures in the reform of the audit 

market. 

 

Methodology: The question is answered through qualitative interviews and appropriate 

theories to create an accurate picture of the research area. The theories that are selected for the 

study are the basis for the analysis of the collected data 

 

Findings: The study indicates that the effect of the reform of the audit market will not be 

obvious, and the question is if it is the right move. The reason for the negative outcome 

appears to be due to unhealthy relationships based on social mechanisms. Based on this the 

regulation can be seen as only fulfilling a social function since social mechanisms can be 

difficult to regulate. It can further be seen as the independence in appearance has played a 

bigger role than the independence in fact when it comes to establishing the trust. The study 

finds further problems in the expectation gap in society that shows knowledge gaps regarding 

the auditor's responsibilities, which the reform of audit market cannot reach. A smoothing of 

the expectation gap might alleviate the problem as to why the focus should probably be on 

reducing the gap.  

 

Orginality/value: The study has contributed to the discussion regarding trust-building actions 

within the audit and the reform of the audit markets effect when it comes to influencing the 

shareholders trust. 

 

This thesis will continue in Swedish.  
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Sammanfattning 
 
Bakgrund: Aktieägarnas förtroende för revisionen och de finansiella rapporterna har 

påverkats negativt på grund av de revisionsskandaler som har varit aktuella under senare tid. 

Skandalerna har lett till att pålitligheten i revisionen har ifrågasatts av de finansiella 

rapporternas användare. En av skandalerna som har varit aktuell under 2000-talet är skandalen 

med HQ-Bank, där revisorn hade misskött sitt arbete och bedragit aktieägare och kunder. På 

grund av skandaler som denna har krav på hårdare lagstiftning efterfrågats. Till följd av detta 

har det tagits fram åtgärder i form av ett revisionspaket. Det har dock funnits delade meningar 

om åtgärdernas effekt när det kommer till att åtgärda problemet. Det faktiska och det synliga 

oberoendet har haft en stor roll i diskussionen när det kommer till att återuppbygga och stärka 

förtroendet. 

 

Syfte: Studien syftar till att fördjupa diskussionen i frågan om de förtroendestärkande 

åtgärderna och undersöker hur aktieägarnas förtroende till revisionen kommer att påverkas av 

åtgärderna i revisionspaketet.  

 

Metod: Frågeställningen besvaras genom kvalitativa intervjuer och lämpliga teorier för att 

skapa en korrekt bild över forskningsområdet. Teorierna som är utvalda för studien ligger till 

grund för analysen av det insamlade datamaterialet.  

 

Resultat: Studien tyder på att revisionspaketets effekt inte kommer att bli särskilt märkvärd, 

och frågan är om det är rätt åtgärd att vidta. Orsaken till det negativa utfallet tycks bero på 

osunda relationer som bygger på sociala mekanismer. Utifrån detta kan regleringen ses som 

att den endast fyller en social funktion eftersom sociala mekanismer kan anses svårreglerade.  

Det kan vidare uppfattas som att det synliga oberoendet har fått en större roll än det faktiska 

oberoendet när det kommer till att etablera förtroende. Studien finner ytterligare problem i att 

det råder ett förväntningsgap i samhället som visar på kunskapsluckor gällande revisorns 

ansvar, något som revisionspaketet inte kommer åt. En utjämning av förväntningsgapet skulle 

kunna mildra problemet varför fokus kanske borde ligga på att reducera gapet.  

 

Orginalitet/värde: Studien har bidragit till diskussionen kring förtroendestärkande åtgärder 

inom revisionen och revisionspaketets effekt när det gäller att påverka aktieägarnas 

förtroende.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nyckelord: Revisorns oberoende, revisionspaketet, revisorsrotation, byrårotation, icke-

revisionstjänster, aktieägarnas förtroende, förtroendeteori, agentteori, teorin om 

förväntningsgap. 



 

 V 

Förord 
 
 

Inledningsvis vill vi tacka Christer Holmén för vägledning och gott engagemang. Därefter vill 

vi rikta ett stort tack till de respondenter som har deltagit i studien och på så sätt gjort den 

möjlig. Vi vill även passa på att tacka Högskolan i Borås och dess bibliotekspersonal för god 

rådgivning. Vi tackar även uppsatskoordinator Stavroula Wallström för sitt goda engagemang. 

Till sist riktar vi ett stort tack till våra nära och kära för deras stöd under våren.  

 
Borås, juni 2015 

 

 

 

 

Alisa Brzac     Jessica Hellman



 

 VI 

Innehållsförteckning 
 

1 Inledning .................................................................................................................................... - 1 - 
1.1 Bakgrund ................................................................................................................................... - 1 - 
1.2 Problemdiskussion .................................................................................................................... - 2 - 
1.3 Problemformulering .................................................................................................................. - 4 - 
1.4 Syfte .......................................................................................................................................... - 5 - 
1.5 Avgränsning .............................................................................................................................. - 5 - 
1.6 Uppsatsens fortsatta disposition ................................................................................................ - 6 - 

2 Metodkapitel ............................................................................................................................. - 7 - 
2.1 Ämnesval .................................................................................................................................. - 7 - 
2.2 Forskningsstrategi ..................................................................................................................... - 7 - 
2.3 Forskningsdesign ...................................................................................................................... - 8 - 

2.3.1 Urval .................................................................................................................................. - 8 - 
2.3.2 Intervjumetodik ................................................................................................................. - 9 - 

2.4 Informationssökning ............................................................................................................... - 10 - 
2.5 Analys av data ......................................................................................................................... - 10 - 
2.6 Metodreflektion ....................................................................................................................... - 11 - 

2.6.1 Trovärdighet och äkthet ................................................................................................... - 11 - 
2.7 Källkritik ................................................................................................................................. - 13 - 
2.8 Etiska reflektioner ................................................................................................................... - 14 - 

3 Teoretisk referensram ............................................................................................................ - 15 - 
3.1 Principal- agentteorin .............................................................................................................. - 15 - 
3.2 Förtroendeteori ........................................................................................................................ - 16 - 
3.3 Teorin om förväntningsgapet .................................................................................................. - 18 - 
3.4 Revisorns roll .......................................................................................................................... - 19 - 

3.4.1 Tillsättningen av revisorn ................................................................................................ - 20 - 
3.5 Revisorns oberoende ............................................................................................................... - 20 - 

3.5.1 Synligt och faktiskt oberoende ........................................................................................ - 21 - 
3.5.2 Analysmodellen ............................................................................................................... - 21 - 

3.6 Tidigare forskning ................................................................................................................... - 22 - 
3.6.1 Revisorsrotation ............................................................................................................... - 22 - 
3.6.2 Byrårotation ..................................................................................................................... - 23 - 
3.6.3 Icke-revisionstjänster ....................................................................................................... - 24 - 

4 Empiri ...................................................................................................................................... - 25 - 
4.2 Intervjuer ................................................................................................................................. - 26 - 

4.2.1 Studiens respondenter ...................................................................................................... - 26 - 
4.2.2 Vikten av förtroende och oberoendets roll ...................................................................... - 26 - 
4.2.3 Osunda relationer ............................................................................................................. - 28 - 
4.2.4 Förtroendestärkande åtgärder .......................................................................................... - 29 - 
4.2.5 Effekten av de förtroendestärkande åtgärderna ............................................................... - 32 - 

5 Analys ...................................................................................................................................... - 34 - 
5.1 Vikten av förtroende och oberoendets roll .............................................................................. - 34 - 
5.2 Osunda relationer .................................................................................................................... - 36 - 
5.3 Förtroendestärkande åtgärder .................................................................................................. - 37 - 
5.4 Effekten av de förtroendestärkande åtgärderna ....................................................................... - 39 - 

6 Diskussion & Slutsats ............................................................................................................. - 42 - 
6.1 Diskussion ............................................................................................................................... - 42 - 
6.2 Slutsats .................................................................................................................................... - 43 - 
6.3 Vidare forskning ..................................................................................................................... - 44 - 

7 Referenslista ............................................................................................................................ - 45 - 
Bilagor - Intervjuguider .................................................................................................................. - 51 - 



 

 VII 

Förkortningar 
 
 

ABL  Aktiebolagslagen 

 

EtikR 1 Fars Yrkesetiska regler  

 

EtikU 13 Fars Revisorsrotations regler   

 

EU  Europeiska Unionen  

 

FAR  Branschorganisation för redovisningskonsulter, revisorer och rådgivare  

 

GAO  General Accounting Office 

 

PwC  Price waterhouse Coopers 

 

RevL  Revisorslagen 

 

SCA  Svenska Cellulosa Aktiebolag 

 

SFS  Svensk författningssamling  

 

SvD  Svenska Dagbladet 

 



 

 - 1 - 

 

1 Inledning 

 
Kapitlet innehåller en introducerande bakgrund för problemområdet kring vår studie om 

förtroendestärkande åtgärder för revisionen och de finansiella rapporterna. Detta följs av en 

fördjupad problemdiskussion. Vidare beskriver vi vårt syfte med studien och hur vi har valt att 

avgränsa oss. 

 

1.1 Bakgrund 

 

Revisorn utses av bolagsstämman och fungerar som bolagets kontrollerande organ. Revisorns 

primära uppgift är att som oberoende part granska VD och styrelsens förvaltning av företaget 

samt de finansiella rapporterna för bolagets intressenter, vilket inkluderar aktieägarna (Svensk 

kod för bolagsstyrning 2010). Den lagstadgade revisionens kvalitet och revisorernas arbete är 

viktiga eftersom intressenter är beroende av de finansiella rapporterna. Revisionen är 

lagstadgad för att stärka förtroendet hos allmänheten för de finansiella rapporterna från företag 

av allmänt intresse (Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 537/2014, L 158/77, 

16.04.2014, ss. 77- 112). Det är revisorns ansvar att säkra förtroendet genom revision till den 

verksamhet som granskas. Förtroendet skapas genom att revisionen fyller sin funktion och att 

revisorn således är kunnig. Om inte kunderna litar på arbetet som revisorn utför kommer 

förtroendet att gå förlorat. Det är därför av yttersta vikt att revisorn är och uppfattas som 

oberoende (Diamant 2004). Detta eftersom aktiebolagets primära syfte är att ge vinst till 

aktieägarna (3 kap. 3§ ABL).  

 

Styrelsens uppgift, som bolagets högsta förvaltare, är att ansvara för bolagets organisation och 

förvaltningen av bolagets angelägenheter i aktieägarnas intresse. En viktig uppgift som 

styrelsen har är att godkänna väsentliga uppdrag som Vd:n har utanför bolaget (Svensk kod 

för bolagsstyrning 2010). Detta är en av anledningarna till att det är viktigt att revisorn är och 

uppfattas som oberoende. Med anledning av oberoendefrågan har man inom Europeiska 

Unionen (EU), inklusive Sverige, valt att instifta nya lagar för att stärka revisorns oberoende 

och på så sätt även stärka aktieägarnas förtroende till revisionen. Senast den 17 juni 2016 skall 

en ny revisionsreform, det så kallade revisionspaketet, införas. Revisionspaketet innefattar 

bland annat rotation av revisionsbyrå efter tio år för företag av allmänt intresse och ett 

rådgivningstak på 70 % av revisionsarvodet. Revisionspaketet instiftas eftersom företag av 

allmänt intresse har stor betydelse för allmänheten. I och med ansvaret hos det granskade 

företagets ledning att tillhandahålla intressenter med finansiell information anses det vara 

viktigt att stärka revisionsfirmorna och revisorernas kritiska granskande mot företaget som 

revideras. En orsak är att det kan finnas felaktigheter som har sin grund i bedrägerier eller 

misstag (Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 537/2014, L 158/77, 16.04.2014, 

ss. 77- 112).  

 

Det har förekommit många revisionsskandaler världen över de senaste åren (Nelson, Price & 

Rountree 2008; Petrick & Scherer 2003). En stor del av det som har rapporterats på 

oberoendeområdet under 2000-talet har handlat om Enronskandalen som skedde under 2001 

med felaktigheter i redovisningen och revisionsbyrån Arthur Andersens roll i granskningen. 

Arthur Andersen gick från att vid tidpunkten vara en av de fem största revisionsbyråerna i 

världen till att helt försvinna från marknaden (Nelson, Price & Rountree 2008; Petrick & 

Scherer 2003). Det var bland annat på grund av Enronskandalen som lagstiftarna i USA valde 



 

 - 2 - 

att se över lagstiftningen och instiftade nya lagar för att stärka oberoendet inom 

revisionsbranschen (Diamant 2004). Det fanns en intressekonflikt mellan revisorer och 

aktieägare i fallet med Enron under tiden då Arthur Andersen reviderade för företaget. Det 

påstods vara omöjligt för revisorerna att rekommendera andra tillvägagångssätt och att 

kritisera de handlingar som uppstod i samband med skandalen. Det här ledde till 

revisionsmisslyckanden på grund av revisorernas bristande oberoende (Chan, Farrell & Healy 

2014). 

 

En omdiskuterad skandal som ägde rum i Sverige år 2010 var HQ Bankkraschen där banken 

gick med stora förluster (Hellekant & Hedelius 2014). Det visade sig att revisorn, som 

tillhörde revisionsbyrån KPMG, hade misskött sitt uppdrag och under tre års tid tillsammans 

med HQ Bank bedragit kunder och aktieägare. Enligt Albin Rännar som är chef för 

Aktiespararnas marknadsbevakning är det här inte något ovanligt, han har sett att ”revisorerna 

hamnar i knäet på sina storkunder” ett antal gånger. Han anser också att det verkar som att 

revisorerna håller varandra om ryggen. Det finns ett förtroende gentemot revisorerna och 

aktieägarna förväntar sig att om något ser ovanligt ut kommer detta att åtgärdas direkt. 

Dessvärre fungerar det inte alltid på det här viset och det har blivit ett mönster som blir allt 

mer förekommande. Detta resulterar i att det uppstår en osund lojalitet mellan revisor och 

kund (Hellekant & Hedelius 2014). Så sent som under januari 2015 uppdagades flera problem 

med oberoende inom den svenska hygienjätten Svenska Cellulosa Aktiebolaget (SCA). Det 

handlande bland annat om revisorer som hade flugit med SCA:s privatjet. Det betonades att 

aktieägarnas förtroende till de inblandade i härvan hade påverkats negativt (Cervenka & 

Almgren 2015). Flygningarna genomfördes i privata syften vilket skulle kunna handla om 

missbruk av aktieägarnas pengar. Skandalen kan ligga inom ramen för mutbrott och kan leda 

till böter eller fängelse (Cervenka 2015). Dessutom anlitade SCA revisionsbyrån Price 

waterhouse Coopers (PwC) att utreda härvan och detta har fått kritik från Aktiespararna 

eftersom det äventyrar oberoendet med tanke på att PwC har granskat SCA:s räkenskaper 

under tre decennier (Cervenka & Almgren 2015). 

 

En revisors uppdrag är att kontrollera att företagets affärer följer lagkraven och se till att 

resultatet redovisas på ett korrekt sätt (Diamant 2004). Det har dock funnits brister i revisorns 

kontroll och de nuvarande lagarna för att stärka revisorns oberoende anses inte vara 

tillräckliga, vilket bland annat kan ses av de skandaler som har uppkommit på senare tid. 

Genom att stärka rapporternas kvalitet anses det bidra till en tillfredsställande ordning på 

marknaderna, eftersom det förbättrar de finansiella rapporternas integritet och effektivitet 

(Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 537/2014, L 158/77, 16.04.2014, ss. 77- 

112). 

 

1.2 Problemdiskussion        

 

De senaste åren har det förekommit tydliga revisionsmisslyckanden runt om i världen 

(Aruñada 2004). Lagstiftare lägger därför stor vikt på att utveckla nya lagar och pröva nya 

system som eventuellt kan fungera på marknaden. Revisionsbranschen är överreglerad, bland 

annat på grund av de skandaler som har uppkommit de senaste årtiondena (Aruñada 2004). 

Ändå finns ett behov av att införa nya lagar på revisionsområdet (KOM 2010:561). Behovet 

har framkommit med anledning av att aktieägande innebär både ekonomiska och etiska risker 

som kräver ett visst förtroende för ledning och marknad (Ryan & Buchholtz 2001). De 

revisionsskandaler som har uppkommit på senare tid, där revisorer har godkänt felaktiga 

finansiella rapporter, har skadat förtroendet för revisorer på finansmarknaden. Revisorernas 



 

 - 3 - 

oberoende ifrågasätts när bedrägerier av ledningen inträffar. Det förekommer att intressenter 

ifrågasätter revisionsprocessen och huruvida revisorerna förbättrar värdet på den tillgängliga 

informationen för intressenterna (Barlaup, Drønen & Stuart 2009). Investerare önskar att få 

strängare regler vad gäller revisionen eftersom det finns en oro hos investerare angående 

revisorernas oberoende (Dart & Chandler 2013). 

 

Generellt har aktieägare med små innehav ingen möjlighet till övervakning av företagen, detta 

på grund av att dessa aktieägare har liten makt och på så sätt finner de inga incitament att 

engagera sig i övervakningen (Kandel, Massa & Simonov 2011). En stor del av motiven för 

redovisning och revision har att göra med att kontrollera de incitamentsproblem som finns 

inom företagen. Anledningen till att oberoende revisorer används är att samhället inte litar på 

att företagsledningen gör trovärdiga rapporter på eget bevåg (Lambert 2001). Den viktigaste 

informationen ur ett aktieägarperspektiv, när man funderar på att köpa en aktie, är företagets 

finansiella resultat (Ryan & Buchholtz 2001). 

 

Den intressekonflikt som uppstår inom aktiebolag när aktieägare endast bistår med kapital, 

medan bolagets ledning utses att fatta besluten, är välkänd inom litteraturen. Det här innebär 

att de fördelar som kan uppstå med denna form av arbetsfördelning får vägas mot att 

bolagsledningen kan ha andra intressen än att maximera vinsten i företaget ur ett 

aktieägarperspektiv (Bergström & Samuelsson 2012). Enligt Grönboken (KOM 2010:561) är 

de garantier som revisorerna lämnar till intressenterna om posterna i balansräkningen och den 

värdering som görs av dessa poster på balansdagen inte tillräckliga utifrån ett 

användarperspektiv. 

 

Inom forskningen på oberoendeområdet diskuteras regelbundet några återkommande 

huvudproblem som påverkar revisorns oberoende utifrån ett intressentperspektiv (Romero 

2010). Ett av problemen är att samma revisionsbyrå kan granska samma företag under åratal 

(Chung 2004). Långa relationer leder ofta till att vänskap utvecklas mellan revisor och det 

företag som granskas vilket påverkar revisorernas oberoende (Moore, Tetlock, Tanlu & 

Bazerman 2006). Problemet har försökt att åtgärdas genom revisorsrotation men det har 

ansetts att åtgärden inte har varit tillräcklig och behöver därför stärkas ytterligare. Åtgärden 

med revisorsrotation som gjordes år 2009 berodde på att man ansåg att om en revisor arbetar 

under en längre period och regelbundet för en och samma revisorsklient skapas det ett nära 

band mellan dessa parter sinsemellan vilket i sin tur leder till ett hot mot revisorns oberoende, 

ett så kallat vänskapshot (SFS 2008/09:135 s.86). Grönboken (KOM 2010:561) belyser att 

revisorns oberoende kan stärkas av revisorsrotation och att det medför mer dynamik och 

kapacitet i revisionsmarknaden. Dessvärre kvarstår det ett hot om förtrolighet, varför det 

anses finnas ett behov av fler regleringar (KOM 2010:561). 

 

Det har dock diskuteras om det finns behov av att införa byrårotationen eller om 

revisorsrotationen är tillräcklig i sig (Aruñada 2004). I en studie undersöktes effekterna av 

byrårotation kontra revisorsrotation på kvaliteten av den reviderade årsredovisningen (Gates, 

Jordan Lowe & Reckers 2006; 2007). Författarna fann att byrårotationen gradvis påverkade 

intressenternas förtroende för de finansiella rapporterna medan revisorsrotationen inte tycktes 

ha samma positiva effekt (Gates, Jordan Lowe & Reckers 2006; 2007). Åsikterna angående 

byrårotationens effektivitet går dock isär (Ouyang & Wan 2013). Det finns flera studier som 

har visat att kortare mandattider ger bättre revision (Chung 2004; Copley & Doucet 1993). 

Långsiktiga relationer mellan revisor och klient har visat sig kunna leda till att revisorer blir 

mindre effektiva i sin arbetsroll, därför anses obligatorisk byrårotation vara till fördel enligt 

vissa studier (Lu & Sivaramakrishnan 2009).   
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Motståndarna till byrårotationen menar istället att kvaliteten på revisionen blir sämre då 

revisionsbyrån byts så ofta. En orsak anses bland annat vara att det tar tid att sätta sig in i 

arbetet för en ny revisor (Geiger & Raghunandan 2002; Chung 2004). I en studie av Geiger 

och Raghunandan (2002) fann författarna större brister i rapporteringen i början av ett 

revisorsuppdrag än vad som fanns efter att samarbetet mellan klient och revisor hade pågått 

under en längre tid.  Författarna ansåg således att det fanns ett negativt samband mellan 

revisorns mandattid och felen i rapporteringen (Geiger & Raghunandan 2002). 

 

Vidare finns problem med att revisionsbyråer utför kombinerad revision och rådgivning 

(Romero 2010). Normgivare är rädda att de höga inkomsterna från icke revisionstjänster kan 

komma att påverka revisorernas oberoende negativt. Detta eftersom det stärker relationen 

mellan företag och revisor då det ger revisorn ekonomiska incitament att agera efter eget 

intresse (Quick, Sattler & Wiemann 2013). Förordningen för att stärka revisorns oberoende 

innefattar därför inte bara införande av byrårotation utan även ett rådgivningstak om 70 % 

(Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 537/2014, L 158/85, 16.04.2014, ss. 77- 

112). När revisorn ger det företag som reviderars rådgivning i samband med 

revisionsuppdraget skapas det enligt Simunic (1984) en intressekonflikt när de levererar båda 

tjänsterna. Författaren menar att revisorn har ett egenintresse i att säkra företagets framgång, 

detta eftersom revisorn är beroende av att det går bra för företaget (Simunic 1984). Av rädsla 

att förlora viktiga kunder kan revisorn ge rådgivning utöver vad som efterfrågas av kunden 

(Liu & Chan 2012). Till följd av att revisorn både agerar som revisor och som rådgivare 

brister oberoendet i revisionsuppdraget (Simunic 1984). Att kombinera dessa tjänster kan ge 

revisionsföretagen ekonomiska fördelar. För vissa kunder överstiger revisionsarvodena för 

rådgivning arvodena för revisionen (Liu & Chan 2012).    

 

Problematiken med revision i kombination med rådgivning har lett till att flera länder i 

Europa har valt att införa restriktioner för rådgivning. Frankrike har till och med valt att införa 

ett totalförbud att utföra andra tjänster än revisionstjänster för revisorer (KOM 2010:561). Det 

försämrade oberoende som över tid kan drabba revisorer som tillhandahåller icke 

revisionsbaserade tjänster till sina kunder är något som påverkar investerares och 

kreditgivares förtroende för revisionen och revisorer negativt (Quick, Sattler & Wiemann 

2013). 

 

Förtroendeproblemet i och med revisorns bristande oberoende blir tydligt dels på grund av 

revisionsskandalernas uppmärksammande men också på grund av revisionssystemets 

utformning. Dessa omständigheter skadar förtroendet för revisionen ur ett aktieägarperspektiv 

(Diamant 2004). Det kan ses som överraskande att aktieägarna har fått så liten 

uppmärksamhet med anledning av deras stora betydelse i samhället (Ryan & Buchholtz 

2001). 

  

1.3 Problemformulering  

 

Utifrån problemdiskussionen har vi tagit fram följande frågeställning:  

 

 Är revisionspaketet rätt åtgärd att vidta för att stärka aktieägarnas förtroende för de 

finansiella rapporterna? 

 

 

http://search.proquest.com.lib.costello.pub.hb.se/abicomplete/indexinglinkhandler/sng/au/Geiger,+Marshall+A/$N?accountid=9670
http://search.proquest.com.lib.costello.pub.hb.se/abicomplete/indexinglinkhandler/sng/au/Raghunandan,+K/$N?accountid=9670
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1.4 Syfte  

 

Syftet med studien är att fördjupa diskussionen inom förtroendestärkande åtgärder för 

revisionen och de finansiella rapporterna. Detta görs genom att undersöka hur ett urval av 

organisationer tror att aktieägarnas förtroende till revisionen kommer att påverkas av 

införandet av revisionspaketet i Sverige. Vidare fördjupar vi oss i oberoende frågan och 

undersöker hur samtliga parter i urvalet ser på denna problematik. 

 
1.5 Avgränsning 

 

Vi har valt att avgränsa vår studie genom att enbart titta på respondenternas inställning till 

byrårotationen och 70 % -regeln när det gäller revisionspaketets påverkan på aktieägarnas 

förtroende. Vi kommer således inte att gå in på den nya revisionsberättelsen. Detta eftersom 

byrårotationen och 70 % -regeln är de som är mest diskuterade på forskningsområdet.  
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1.6 Uppsatsens fortsatta disposition  
 

Kapitel 2 Metod  

I kapitlet som följer presenteras studiens tillvägagångssätt i form av ämnesval, 

forskningsstrategi, forskningsdesign, informationssökning och analys av data.  Därefter 

kritiseras och reflekteras kring den valda metoden och källorna. Kapitlet avslutas med en etisk 

reflektion. 

 

Kapitel 3 Teoretisk referensram  

Avsnittet inleds med att presentera tre relevanta teorier utifrån vårt valda ämne. Dessa teorier 

är Principal- agentteorin, förtroendeteorin samt teorin om förväntningsgap. Teorierna ligger 

till grund för analysen av det insamlade datamaterialet. Dessa teorier kan tydligt kopplas till 

förtroendefenomenet och intressentrollen, varför de anses relevanta. Därefter behandlas 

revisorns roll samt oberoendeaspekten och tidigare forskning angående förtroendestärkande 

åtgärder, vilka också är underlag för analysen.  

 

Kapitel 4 Empiri  

I kapitlet presenteras inledningsvis revisionspaketets innehåll, därefter följer en presentation 

av studiens respondenter och de empiriska data som samlats in i form av respondenternas svar 

från intervjuundersökningen. 

Kapitel 5 Analys  

I kapitlet analyseras den empiriska datan och kopplas till den teoretiska referensramen. 

Kapitlet behandlar fyra områden som relaterar till förtroendefenomenet. Områdena är; vikten 

av förtroende och oberoendets roll, osunda relationer, förtroendestärkande åtgärder och 

effekten av de förtroendestärkande åtgärderna. Analysen utgör grunden till besvarandet av 

studiens frågeställning. 

Kapitel 6 Diskussion & Slutsats  

I det avslutande kapitlet följer en diskussion av studiens resultat utifrån analysplanens 

huvudkategorier. Det synliga och det faktiska oberoendet genomsyrar diskussionen. Vidare 

dras slutsatser som studien har kommit fram till angående hur aktieägarnas förtroende till 

revisionen kommer att påverkas av revisionspaketet och om det är rätt åtgärd att vidta. 

Kapitlet avslutas med förslag till fortsatta studier inom forskningsområdet. 
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2 Metodkapitel 

 
I kapitlet som följer presenteras studiens tillvägagångssätt i form av ämnesval, 

forskningsstrategi, forskningsdesign, informationssökning och analys av data. Därefter 

kritiseras och reflekteras kring den valda metoden och källorna. Kapitlet avslutas med en 

etisk reflektion. 

 

2.1 Ämnesval   

 

Ämnet angående hur aktieägarnas förtroende till revisionen kommer att påverkas av 

införandet av revisionspaketet valdes med anledning av den dagliga samhällsdebatt som 

funnits på oberoendeområdet en längre tid. Vi fann revisorernas oberoende intresseväckande 

på grund av dess betydelse för samhället. Tidigare studier på området har inriktats på enskilda 

delar ur revisionspaketets innehåll och dess samhällseffekter. Att vi tittar på aktieägarnas 

situation i sammanhanget gjordes eftersom vi ansåg att det fanns en kunskapslucka gällande 

denna intressentgrupp. Vi ville därmed skapa en större förståelse för hur regleringen 

egentligen påverkar dem och om det är rätt åtgärd att vidta. 

 

2.2 Forskningsstrategi 

 

I studien har vi valt att använda oss av en kvalitativ metod. Detta eftersom syftet med studien 

är att undersöka respondenternas attityder och vi ville få en djupare förståelse samt en så 

detaljerad information som möjligt från respondenterna. Vi finner en kvalitativ metod lämplig 

eftersom forskningen då inte blir lika påverkad av strikta anvisningar och riktlinjer för hur 

data ska samlas in och analyseras som vid användandet av en kvantitativ metod (Bryman & 

Bell 2014). Dessutom bygger den kvalitativa metoden enligt Bryman och Bell (2014) just på 

att skapa förståelse för den sociala verkligheten utifrån hur deltagarna i en specifik miljö 

tolkar verkligheten. 

 

Vi använder oss vidare av en abduktiv ansats, den är lämplig för vår studie då vi fortlöpande 

under insamlandet av den empiriska datan genom intervjuerna kunnat tolka datan efter aktuell 

teori vilket har resulterat i att vår förståelse för forskningsområdet har förbättrats. Abduktion 

används ofta vid fallstudiebaserade undersökningar och är en kombination av induktion och 

deduktion (Pålsson Syll 2001). Induktion innebär att teori generaliseras från praktiken medan 

en deduktiv ansats innebär att teorin styr forskningen (Bryman & Bell 2014). Dessa ansatser 

inbegriper inte förståelse till skillnad från en abduktiv enligt Pålsson Syll (2001), något som vi 

ansåg var viktigt. Vår undersökning inleddes med insamling av information angående brister i 

revisionen för att kunna fastställa ett problem. Under insamlingsprocessen kombinerade vi 

insamling av data i form av teorier och forskning för att komma närmare problemområdet. I 

samband med denna process genomförde vi intervjuer för att kunna komma djupare in på 

problematiseringen. Där av är detta att se som en abduktiv ansats då vi låter teori och empiri 

växelverka under forskningsprocessens gång (Alvesson & Sköldberg 2008).  

 

Studien utgår från ett tolkningsperspektiv och är i enighet med Lindholms (1999) beskrivning 

av ett hermeneutiskt synsätt då författaren menar att hermeneutik bygger på att tolka ett visst 

fenomen. I studien har vi undersökt fenomenet förtroende utifrån att tolka teorier och empiri. 

Att använda ett positivistiskt synsätt för studien hade istället inneburit att vi hade behövt 
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observera och förklara insamlingen av fakta (Alvesson & Sköldberg 2008), vilket inte passar 

in på vår studie då vi måste tolka fakta i form av respondenternas svar eftersom detta inte 

alltid framgår helt tydligt. 

 

2.3 Forskningsdesign 

 

I vår undersökning har vi valt att använda oss av kvalitativa intervjuer där data har samlats in 

från flera olika källor, något som passar in under en typisk tvärsnittsdesign enligt Bryman och 

Bell (2014). Studien inbegriper kvalitativa innehållsanalyser vilket innebär att ett urval av 

källor kopplas till en specifik händelse. Vi har använt oss av intervjuer med ett urval 

respondenter där intervjuerna utförts under ett tillfälle. Därefter har vi från intervjuerna 

kopplat respondenternas svar till varandra för att få ett sambandsmönster.  

 

2.3.1 Urval  

 

Urvalet i studien passar in under kategorin målstyrt urval som utgör en form av icke-

sannolikhetsurval enligt Bryman och Bell (2014). Vi valde metodiskt ut respondenter från 

olika organisationer som är välbekanta med forskningsområdet. Tillvägagångssättet användes 

för att uppfylla studiens syfte och ge en relevant bild av verkligheten. Därför behövde vi 

åsikter från flera olika representanter i ledande ställning med kunskap inom problemområdet. 

Vi utgick från de organisationer som är involverade i processen med de förtroendestärkande 

åtgärderna för revisorns oberoende. De personer som skulle representera de olika 

organisationerna valdes genom att vi kontaktade de högst ansvariga i de utvalda 

organisationerna, för att få en rekommendation om lämplig representant från organisationen. 

Detta gjordes på ett strategiskt sätt för att vi skulle vara säkra på att få prata med personer som 

har rätt kunskap inom ämnet, för att ge en relevant åsikt som speglar de utvalda 

organisationerna. 

 

För studien användes representanter från fyra olika organisationer. Eftersom vår frågeställning 

utgår från aktieägarnas situation fann vi det därför lämpligt att intervjua en representant från 

Aktiespararna för att få deras syn på de förtroendestärkande åtgärderna. Vi ansåg att 

Aktiespararnas åsikter var av stor vikt för att vi skulle kunna genomföra vår studie eftersom 

det var aktieägarnas situation vi ville lyfta fram. De förtroendestärkande åtgärderna berör 

även revisorer samt deras byråer. Därför intervjuade vi även en revisor för att få revisorernas 

syn på frågan. Vi tyckte också att en intervju med FAR var aktuellt eftersom de är 

branschorganisation för redovisningskonsulter, revisorer och rådgivare. Detta ansågs relevant 

ur studiens perspektiv för att ge den större dynamik genom att ha med ett normgivande organ. 

 Vi ville även ha en synvinkel från någon utomstående med insikt i ämnet och valde därför att 

kontakta en välkänd finansanalytiker som ofta deltar i debatten kring de förtroendestärkande 

åtgärderna. Detta gjordes eftersom vi ville skapa en rättvis bild och en respondents oberoende 

perspektiv. Eftersom studien bygger på ett kommande lagförslag ville vi förstärka studiens 

kvalitet ytterligare genom att ha med ett till normgivande organ i undersökningen. Vi försökte 

därför att få en intervju med Revisorsnämnden men de kunde dessvärre inte medverka i någon 

intervju på grund av tidsbrist. Vårt målstyrda urval förstärktes under forskningsprocessens 

gång då vi fann att ett flertal av talespersonerna utvalda för studien förekom i mediedebatten 

där problemområdet har diskuterats.  
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2.3.2 Intervjumetodik 

 

Forskningsmetoden utgör tekniken för insamlingen av data (Bryman & Bell 2014). Vi valde 

att använda oss av intervjuer i form av kvalitativa intervjuer framför enkäter eftersom vi ville 

låta intervjun röra sig i sin egen riktning och få mer fylliga och detaljerade svar. Dessutom 

ville vi även ha en flexibilitet i intervjun, något som Bryman och Bell (2014) anser vara några 

av fördelarna med kvalitativa intervjuer.  

 

Vi har valt att använda oss av semistrukturerade intervjuer i vår studie. Bryman och Bell 

(2014) beskriver att semistrukturerade intervjuer utgår från en lista med frågor där 

intervjuaren ges möjlighet att ställa kompletterande frågor vid behov. Respondenterna hade 

därmed möjlighet att fritt utforma sina svar och på så sätt får empirin ett större djup. Genom 

respondenternas fria svar ville vi vidare hitta ett mönster i intervjuerna och skapa en struktur 

för att kunna jämföra intervjusvaren sinsemellan. Eftersom vår studie hade ett tydligt fokus 

ansåg vi att det var lämpligt att använda oss av semistrukturerade intervjuer för att kunna 

besvara vår frågeställning. Detta är något som Bryman och Bell (2014) förespråkar i en sådan 

situation. 

 

Med anledning av att vi ville kontakta stora organisationer ansåg vi att det var lämpligast med 

telefonintervjuer i dessa fall med tanke på distansen och tidsaspekten. Telefonintervjuer är 

lämpliga att använda enligt Kvale och Brinkmann (2014) då det geografiska utgör ett problem 

vad gäller tid och pengar. Dessutom fanns det önskemål från vissa respondenter att utföra 

intervjun via telefon varför vi ansåg det lämpligt. Enligt Bryman och Bell (2014) är 

telefonintervjuer att anse minst lika representativt som direkta intervjuer. En ytterligare fördel 

med att genomföra telefonintervjuer är att respondenterna inte kan se personen som intervjuar 

och därmed påverkas inte svaren av faktorer såsom intervjupersonens ålder, klass och etnisk 

bakgrund. Det finns dessutom tillfälle att ge respondenten känsliga frågor per telefon som 

kanske inte lämpar sig vid en personlig intervju (Bryman & Bell 2014). Våra frågor kan anses 

som något känsliga då respondenternas åsikter skulle kunna ge konsekvenser för 

respondenterna. Vi har där av tagit hänsyn till att det kan uppstå krav på konfidentialitet som 

enligt Trost (2010) innebär att namnet på respondenten inte kommer att spridas. Därför har vi 

valt att inte namnge revisorsrespondenten och dess revisionsbyrå med hänsyn till dennes 

önskemål. 

 

Det finns även nackdelar med telefonintervjuer enligt Bryman och Bell (2014), bland annat att 

en telefonintervju inte bör vara längre än 20-25 minuter. Att intervjuaren inte har möjlighet att 

se respondenten under intervjun är också en nackdel eftersom intervjupersonen inte kan läsa 

av kroppsspråk och ansiktsuttryck under intervjun. En nackdel med intervjuer över lag är att 

information kan undanhållas av respondenten. Vi ansåg dock att fördelarna med 

telefonintervjuer övervägde nackdelarna varför vi valde detta tillvägagångssätt. 

 

Utöver telefonintervjuerna gjordes inledningsvis en intervju som bestod av en personlig 

intervju med en av respondenterna. Tillvägagångssättet valdes på grund av att det var 

lättillgängligt och det var vad som erbjöds från respondentens sida. Fördelarna med denna 

form av intervjumetodik var att vi kunde ta del av de fördelar som inte ges vid en 

telefonintervju såsom längre intervjutider och möjligheten att se respondentens ansiktsuttryck 

och reaktioner som gör att konversationen blir tydligare. Detta tillvägagångssätt kan även vara 

till fördel för respondenten då den kan välja en trygg miljö för intervjun. Enligt Trost (2010) 

är platsen för intervjun av yttersta vikt då miljön kan påverka respondenten och intervjuaren 

eftersom en trygg och lugn miljö är att föredra av båda parterna. Våra telefonintervjuer kan 
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därmed också ses som fördelaktiga då både respondenterna och vi som intervjuade hade 

möjlighet att välja en miljö som båda parterna känner sig bekanta med och därmed skapas en 

trygghet från båda hållen. 

 

2.4 Informationssökning 

 

Vår informationssökning inleddes med att undersöka vad som skrivits i dagstidningarna om 

problemområdet, för att se hur det diskuterades och hur aktuellt det var. Därefter gick vi 

djupare in i sökningen vilket ledde oss fram till att titta på direktivet för revisionspaketet och 

hur regleringen på området ser ut idag samt problematiken som låg bakom förslaget. 

Därigenom tog vi hjälp av regleringar, direktiv och andra viktiga dokument som har hämtats 

från Europaparlamentets och regeringens externa webbsidor. Vidare tittade vi på avhandlingar 

som gav oss en bredare förståelse för de förtroendestärkande åtgärderna och deras bakgrund. 

Vi har även använt oss av annan litteratur rekommenderad från institution och bibliotek men 

också genom våra egna sökningar på bibliotekets webbsida. Den litteratur som vi har använt 

oss av för att lägga grunden till studien har valts med omsorg. Detta utgjorde sedan grunden 

för hur vi skulle gå vidare med sökprocessen för den teoretiska referensramen.  

 

I sökprocessen för referensramen använde vi oss av högskolans elektroniska databaser för att 

söka fram information inom det valda ämnet. Vi sökte i databaser som Summon, 

ABI/INFORM Complete och Business Source Premier. Vi utgick från nyckelorden auditor 

independence, auditor rotation, auditor firm rotation, non-audit services,  agency theory, 

shareholder trust, trust och expectation gap. Vi har avgränsat sökningarna till vetenskapliga 

Peer-review publikationer i databaserna för att säkerställa deras kvalitet. Utöver dessa 

sökningar har vi även använt oss av något som kallas för kedjesökning, vilket innebär att en 

bra referens från en källa leder till en annan (Rienecker & Stray Jørgensen 2008). Vi har 

därmed under sökprocessens gång letts vidare från en källa till en annan för att kunna följa 

diskussionen kring problemet. För att förstå diskussionen kring problemområdet har vi använt 

oss av Svenska Dagbladet (SvD) som en inspirationskälla. Som referenssystem har vi använt 

Harvardsystemet enligt högskolans riktlinjer och som även rekommenderas av Bryman och 

Bell (2014).  

 

 

2.5 Analys av data  

 

Inför analysen gjorde vi en analysplan. Detta är något som rekommenderas för att kunna göra 

en bra dataanalys då en dataanalys ska vara väl genomtänkt enligt Christensen (2010). Vi såg 

fördelen med att göra en analysplan då den skulle hjälpa oss att välja ut vilka kategorier som 

skulle vara lämpliga att analysera samt i vilken ordning analysen skulle göras. Detta är enligt 

Christensen (2010) en av analysplanens fördelar, dessutom menar han att analysplanen 

effektiviserar arbetet med analysen och minskar tidsåtgången.  
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Analysplan 

Figur 2.1 

 

Vi börjar med att analysera förtroende och oberoendets roll som är det mest centrala i vår 

studie, att börja med det mest centrala i undersökningen är att rekommendera enligt 

Christensen (2010). Därefter kommer vi logiskt in på osunda relationer då dessa är orsakerna 

till förtroendeproblemen. Utifrån kategorin osunda relationer leds analysen in på 

förtroendestärkande åtgärder eftersom dessa efterfrågas från samhället på grund av de osunda 

relationernas negativa effekt på aktieägarnas förtroende. Slutligen analyseras huvudfrågan 

som är effekterna av de förtroendestärkande åtgärderna. Kategorierna i sig kan anses vara 

skarpa och tydliga vilket enligt Merriam (1994) är viktigt vid en analys. Analysen är logisk då 

den leder läsaren igenom problemformuleringens utveckling. Det är viktigt att analysplanen är 

logisk och att kategorierna är relevanta utifrån en oberoende granskares perspektiv enligt 

Merriam (1994).  

 

2.6 Metodreflektion 

 

Det finns både för och nackdelar med att använda en kvalitativ metod enligt Nyberg och 

Tidström (2012). Nackdelarna är enligt författarna att eftersom materialet blir så detaljerat blir 

därmed studien begränsad till endast några få informanter vilket gör studiens resultat svårt att 

generalisera. När det gäller bedömningen av och trovärdigheten i uppsatser är det vanligt 

förekommande att hänvisa till reliabilitet och validitet, framförallt inom kvantitativa studier. 

När det kommer till kvalitativa studier finns det forskare som istället hänvisar till andra 

kriterier än reliabilitet och validitet (Bryman & Bell 2014).  

 

2.6.1 Trovärdighet och äkthet  
 

Lincoln och Guba (1985) föreslår de grundläggande kriterierna “trovärdighet” och “äkthet” 

för att mäta hur bra en kvalitativ undersökning är. Vi fann dessa kvalitetsbegrepp passande för 
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vår studie eftersom de anses lämpade för kvalitativa undersökningar. I besvarandet av vår 

frågeställning ansåg vi att studiens trovärdighet och äkthet var av stor vikt för att säkerställa 

en rättvisande bild. Detta är i enighet med Merriam (1994) som anser att man skall ha 

avpassade krav när det kommer till val av kvalitetskriterier i sin undersökning.   

 

Trovärdighet kan kopplas till reliabilitet och validitet men vid utvärdering används även andra 

begrepp för att mäta undersökningens kvalitet. Dessa kvalitetsbegrepp är tillförlitlighet, 

överförbarhet, pålitlighet och konfirmering (Lincoln & Guba 1985). Tillförlitlighet handlar 

om hur troliga eller sannolika resultaten är (Lincoln & Guba 1985). Vi har, för att säkerställa 

studiens tillförlitlighet, efter genomförda intervjuer skickat ut den transkriberade intervjun till 

respondenterna för att de ska kunna kommentera ifall det förekommer några felaktigheter i 

materialet. Utöver detta spelades även intervjuerna in för att öka tillförligheten i 

intervjusvaren. Dessa tillvägagångssätt uppfyller Bryman och Bells (2014) syn på 

respondentvalidering.  

 

Överförbarhet handlar om huruvida studien kan göras om och användas i andra sammanhang 

samt vid en annan tidpunkt (Bryman & Bell 2014). Vi har försökt att vara så detaljerade som 

möjligt när det kommer till beskrivningen av studiens tillvägagångssätt. Vårt tillvägagångssätt 

med tydliga intervjuguider möjliggör för andra forskare att göra om samma studie eller 

använda samma tillvägagångssätt i ett senare skede.  

 

Pålitlighet handlar om i vilken utsträckning resultatet kan återfås om studien upprepas 

(Bryman & Bell 2014). Inom kvalitativa studier finns det en risk att respondenternas 

uppfattningar varierar över tid, varför Lincoln och Guba (1985) anser att man ska sträva efter 

att resultatet är meningsfullt istället för att det ska kunna replikeras. Studiens pålitlighet kan 

anses vara tämligen hög eftersom det målstyrda urvalet innefattar representanter som har höga 

befattningar inom de speciellt utvalda organisationerna, som anses ha störst kunskap inom 

forskningsområdet. Vi anser med anledning av detta att resultatet är meningsfullt i enighet 

med Lincoln och Guba (1985) men vi är medvetna om att undersökningen troligen inte helt 

går att replikera eftersom respondenternas åsikter kan ändras över tid. Eftersom vår studie 

innehåller intervjuguider finns det dock möjlighet att försöka replikera undersökningen vid ett 

senare tillfälle. När det kommer till pålitligheten i revisorns svar i undersökningen skulle den 

dock kunna kritiseras eftersom revisorn för närvarande arbetar på en revisionsbyrå i Borås 

vilket kan anses som otillräcklig kunskap. Dock har revisorn i undersökningen tidigare arbetat 

med börsnoterade bolag varför revisorn hade tillräcklig kunskap inom problemområdet för att 

dennes åsikter skulle vara relevanta och pålitliga. Eftersom vi ville få en jämn fördelning 

mellan respondenterna ansåg vi inte att det var lämpligt att intervjua fler revisorer då 

aktieägarnas perspektiv skulle vara i fokus. 

 

Konfirmering berör forskarnas personliga värderingar och deras inverkan på studien (Bryman 

& Bell 2014) och här ser vi en möjlighet att våra personliga värderingar påverkar 

utformningen av intervjuguiderna men även studien som helhet. Med detta menar vi att de 

frågor som vi har ställt är utformade efter vår personliga syn på problemställningen och det 

som vi har influerats av på forskningsområdet. Detta är något som är svårt att komma ifrån 

enligt Bryman och Bell (2014) och därmed inget som vi medvetet har kunnat styra över. Vi 

har dock försökt att hålla oss så objektiva som möjligt under studiens gång. 

 

När det kommer till kriteriet äkthet har vi valt att avgränsa oss till underkriteriet rättvis bild då 

det är ett viktigt kriterium enligt vår mening och passar bra in på vår studie för att mäta dess 

äkthet. Rättvis bild har att göra med urvalets sammansättning och hur väl det möjliggör en 
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generalisering (Lincoln & Guba 1985). Kvalitativa studier är dock inte avsedda för att kunna 

generaliseras på en hel population utan det är kvaliteten på de teoretiska slutsatserna som är 

det viktiga (Bryman & Bell 2014). Vårt syfte har inte varit att generalisera utan det har varit 

att ge en rättvis bild av hur uppfattningen hos olika organisationer ser ut i en specifik fråga. 

Urvalet i studien kan anses vara rättvisande med anledning av att det inte är många som har 

kunskap om ämnet, varför vi har intervjuat de personer och organisationer som kan anses ha 

störst koppling och förståelse för problemområdet. Det har således inte varit möjligt att uppnå 

någon större urvalsgrupp med anledning av att ämnet är såpass specifikt och att vi har haft 

höga krav på kvaliteten i det insamlade materialet. Det är därmed endast några få personer i 

samhället som besitter den kunskap som krävs för att ge studien en rättvis bild enligt vår 

mening.  

 

Vi har undersökt eventuell medverkan från andra organisationer och personer som skulle 

kunna bidra till studiens bredd och bidra till en mer rättvisande bild men dessvärre utan vidare 

resultat. Vi försökte bland annat att få en intervju med Revisorsnämnden men de kunde 

dessvärre inte medverka på grund av tidsbrist. Vi har även varit i kontakt med professorer 

men inte lyckats hitta någon som har varit tillräckligt insatt i problemområdet eller så har de 

haft andra orsaker till att de inte ville medverka i studien. Antalet respondenter i studien kan 

kritiseras enligt Glaser och Strauss (1967) då författarna menar att det krävs minst fem 

respondenter i en studie för att nå en teoretisk mättnad. Vi har varit medvetna om det här 

problemet men vi anser ändå att vår studie fyller en teoretisk mättnad genom att äktheten i 

studien inte verkar bli nämnvärt påverkad. Detta eftersom samtliga respondenter tycks ha en 

någorlunda samstämmig syn på studiens frågeställning. 

 

2.7 Källkritik 

 

Det är viktigt att den insamlade informationen för forskningsområdet är objektiv och pålitlig. 

Det är således av stor vikt att forskaren förhåller sig kritisk till källorna (Rienecker & Stray 

Jørgensen 2008). Under forskningsprocessen har vi noggrant granskat våra källor och gjort 

avvägningar för att säkerställa kvaliteten på materialet. Det här betyder dock att det är vår 

subjektiva bedömning i kombination med rekommendationer från litteraturen om hur urvalet 

av källor ska gå till som har legat till grund för de utvalda källorna vilket kan kritiseras. När 

det gäller valet av litteratur, för att förklara våra teorier, har vi grundat dessa på teoriernas 

ursprungliga källor. Dessa källor sträcker sig såpass långt bak i tiden som till 70 -talet. Detta 

kan enligt Nyberg och Tidström (2012) vara ett problem då man bör vara försiktig med 

litteratur som är äldre än 15 år gammal. Dock påpekar författarna att det kan vara acceptabelt 

att använda gamla klassiker som är avsevärt äldre än 20 år i vissa fall (Nyberg & Tidström 

2012), varför vi ansåg att det var i sin ordning då litteraturen fyllde ett visst syfte. I 

bakgrunden förekommer ett antal artiklar från dagstidningar som används för att belysa det 

aktuella problemet i samhället. Enligt Nyberg och Tidström (2012) kan detta kritiseras 

eftersom man inte bör använda dagstidningar i en uppsats då det inte bygger på vetenskap. 

Dock menar författarna att det i vissa fall kan utgöra viktigt källmaterial exempelvis när det 

handlar om uppfattningar. Vår problembakgrund syftar till att lyfta fram problemet i samhället 

och samhällets uppfattning om problemet varför vi ansåg att det var lämpligt att använda 

tidningsartiklar. Vi har dock medvetet valt ut artiklar från dagstidningar som anses ha högt 

anseende i samhället. Detta ger källan aktualitet enligt Rienecker och Stray Jørgensen(2008). 
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2.8 Etiska reflektioner 

 

Enligt samtyckeskravet ska deltagarna i studien ha möjlighet att samtycka till sin medverkan 

och ha förståelse för vad deltagandet innebär (Bryman & Bell 2014). Vi har därför inför varje 

intervju informerat respondenterna om studiens frågeställning samt försett dem med 

intervjuguider för att kunna ta ställning till sitt deltagande och förbereda sig inför frågor av 

känslig karaktär. Enligt konfidentialitetskravet ska respondenternas identitet dessutom 

behandlas på ett konfidentiellt sätt i studien om de så önskar (Bryman & Bell 2014). Med 

anledning av studiens karaktär kan den anses som känslig då den handlar om respondenternas 

åsikter i en specifik fråga och varför en av respondenterna valde att vara anonym. 
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3 Teoretisk referensram 

 
Avsnittet inleds med att presentera tre relevanta teorier utifrån vårt valda ämne. Dessa 

teorier är Principal- agentteorin, förtroendeteorin samt teorin om förväntningsgap. Teorierna 

ligger till grund för analysen av det insamlade datamaterialet. Dessa teorier kan tydligt 

kopplas till förtroendefenomenet och intressentrollen, varför de anses relevanta. Därefter 

behandlas revisorns roll samt oberoendeaspekten och tidigare forskning angående 

förtroendestärkande åtgärder, vilka också är underlag för analysen. 

 

3.1 Principal- agentteorin 

 

Principal- agentteorin är en teori som ofta används inom forskning för att förklara relationer 

inom revisionsområdet. Ekonomer har under lång tid oroat sig för de incitamentproblem som 

uppkommer vid beslutsfattande i företag där ledningen består av andra personer än ägarna. 

Agentteorin är en teori som behandlar ägarstrukturen i företagen och baseras på att 

informationen är asymmetriskt fördelad mellan principal och agent (Jensen & Meckling 

1976). Inom agentteorin definieras en agentrelation som en relation där en eller flera personer, 

principaler, det vill säga ägare till en tillgång anlitar en annan person, agenten, för att utföra 

en tjänst som innefattar någon form av beslutsfattande åt principalernas vägnar (Watts & 

Zimmerman 1986). Agentteorin bygger på att alla individer drivs av egenintresse och att de 

agerar opportunistiskt för att stärka den egna välfärden. Det tas inte hänsyn till andra aspekter 

som moral och lojalitet inom teorin. Således utgår agentteorin från att både principal och 

agent är nyttomaximerare och att de arbetar för sina egna intressen (Watts & Zimmerman 

1986). När båda parterna är nyttomaximerare finns enligt Jensen och Meckling (1976) 

anledning att anta att agenten inte kommer agera för principalens bästa. 

 

När en agent anlitas för att jobba med att maximera principalens välfärd uppstår agentproblem 

(Jensen & Meckling 1976). Problemen uppstår när principalens och agentens mål skiljer sig 

från varandra. Problem finns även i för principalen att försöka övervaka vad agenten faktiskt 

gör eftersom principalen inte vet om agenten har agerat korrekt (Eisenhardt 1989). Inom 

litteraturen beskrivs två aspekter av agentproblemet som; 1) Moral hazard vilket kopplas till 

agentens avsaknad av ansträngning. Det vill säga att agenten inte anstränger sig lika mycket 

som principalen skulle ha gjort i samma situation. Problemet uppstår när principalen inte har 

tillräcklig insikt eller kunskap om agentens arbete. Det andra agentproblemet 2) adverse 

selection kopplas till agentens förmåga att vilseleda principalen. Agenten kan hävda något 

som sedan är svårt för principalen att kontrollera (Eisenhardt 1989). Principalen kan begränsa 

avvikelser från sina egna intressen genom att upprätta lämpliga incitament för agenten genom 

kontrakt och genom att använda övervakningskostnader i syfte att begränsa avvikande 

verksamhet från agentens sida (Jensen & Meckling 1976). Jensen och Meckling (1976) 

belyser att det i vissa fall lönar sig för agenten att godta vissa bindningskostnader för att 

garantera att denne inte kommer att vidta vissa åtgärder som skulle kunna skada principalen, 

eller att principalen kompenseras om denne vidtar sådana åtgärder. 

 

Relationen mellan bolagsledning och aktieägare är att anse som en agentrelation där 

bolagsledning är agent och aktieägarna är att se som principaler, därmed har relationen en 

tydlig koppling till agentproblemen (Jensen & Meckling 1976; Diamant 2004). Problematiken 

i relationen ligger för aktieägarna i att försöka se till att företagsledarna agerar för 

aktieägarnas bästa (Berle, Means & Weidenbaum 1991). Bolagsledningens respektive 
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aktieägarnas intressen att maximera sitt egna välstånd innebär att bolagsledningen kommer att 

försöka maximera sin egen nytta på bolagets och aktieägarnas bekostnad. Detta är något som 

kan leda till att bolagsledningen utgör skada för aktieägarna (Diamant 2004). Utöver att 

företagsledningen utnyttjar systemet i egenintresse kan det också förekomma att 

företagsledarna inte anstränger sig tillräckligt för att maximera vinsten för aktieägarna (Berle, 

Means & Weidenbaum 1991). Lösningen till denna problematik inom 

bolagsstyrningssammanhang ligger således i att aktieägarna accepterar vissa agentkostnader. 

Dessa agentkostnader är kostnader som uppkommer i samband med försök att skapa 

incitament för företagsledningen att göra sitt yttersta och agera i aktieägarnas intresse, eller i 

samband med bevakning av opportunistiskt beteende hos företagsledningen (Berle, Means & 

Weidenbaum 1991).       

         

Agentteorin tar upp olika åtgärder som minskar agentkostnader för att bibehålla ett 

välfungerande principal- och agentförhållande (Jensen & Meckling 1976). Eftersom agenten 

anses som ansvarig för att sammanställa de finansiella rapporterna anses det finnas ett behov 

av att dessa ska granskas annars antas det inom agentteorin att agenten i egenintresse 

exempelvis övervärderar vinsten för att öka sin egen andel. Redovisning och revision är att se 

som övervakningskostnader. Behovet av redovisning uppstår med de kontrakt som används 

för att minska agentkostnaderna men dessa är inte effektiva om de inte övervakas och 

revisionen är en viktig del i detta. Revisorn kontrollerar att avtalsbestämmelser har följts och 

att de har beräknats på ett sätt som är accepterat, men revisorns övervakning är bara värdefull 

så länge aktieägarna anser att den minskar agentkostnaderna (Watts & Zimmerman 1986). 

Därför krävs det att revisorn är oberoende från företaget och ledningen (Jensen & Meckling 

1976). 

 

Relationen mellan aktieägare och revisor är också att anse som en agentrelation med 

agentproblem där aktieägarna är principaler och revisorn är agent enligt Harris och Raviv 

(1978) som menar att agentrelationen kan appliceras på olika samarbeten i en organisation. 

 Agentproblemet uppstår då revisorn har incitament att öka sin egen vinning och revisorn kan 

då vara villig att acceptera bristfällig redovisning från ledningens sida (Pott, Tebben & Watrin 

2014; 2012). 

 

 

3.2 Förtroendeteori  

 

Förtroendeteorin förekommer ofta inom affärsforskning då teorin anses viktig inom relationer 

(Barber 1983). När vi har förtroende till andra litar vi på att de ska ta hand om något som vi 

bryr oss om men som de skulle kunna stjäla om de ville. På så sätt gör sig aktieägare sårbara 

när de investerar i aktier (Phillips 1997). Förtroende kan definieras på många olika sätt, 

Morgan och Hunt (1994, s. 23) definierar förtroende som ”när den ena parten litar till den 

andre partens pålitlighet och integritet” medan Johansson, Jönsson och Solli (2006) menar 

att förtroende har att göra med en balans mellan olika intressen.  

 

Barber (1983) och Luhmann (1979) var några av de första att studera förtroende och de menar 

att förtroende snarare är ett fenomen än en funktion av individuella personlighetsvariabler. 

Enligt Luhmann (1979) är att ha förtroende för sina förväntningar något som är 

grundläggande i det sociala livet. Luhmann (1979) menar att förtroende endast är involverat 

när en förtroendefull förväntan gör skillnad vid ett beslut och att människor har en större vilja 

att ha ett förtroende om de känner en inre trygghet över något. Människor kan välja att lita på 

något/någon eller att inte göra det men Luhmann (1979) påpekar att det lättare alternativet är 
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att välja att lita på något och det är därför en stark anledning till att man bör välja det 

alternativet när man går in i en ny relation.  

 

Enligt Barber (1983) medför förtroende förväntningar av något slag och det är en del i alla 

sociala relationer. Aktörer ger förväntningar på sina egenskaper från omgivningen när de 

fattar beslut om vilka handlingar och reaktioner som är rationellt effektiva, känslomässigt och 

moraliskt rätta. Olika roller, däribland revisorer, skapar förväntningar från andra aktörer. 

Förväntningarna byggs upp i processer som kan omskapas av aktören själv eller av andra 

(Barber 1983). Barber (1983) delar in förtroende i tre typer av förväntningar som innehåller 

några grundläggande betydelser av förtroende. Den första är den mest allmänna och syftar till 

förväntningar på samhällsnormer av moralisk och naturlig karaktär som ständigt skall 

uppfyllas. Den andra typen av förväntningar är förväntan på kunskap och teknisk kompetens 

som är viktigt i vårt samhälle där fokus ligger på professionell kompetens och prestation. Den 

tredje och sista indelningen handlar om att en individ genomför sina skyldigheter och tar sitt 

ansvar, och detta kan leda till att andras intressen sätts framför ens egna intressen. I huvudsak 

handlar förtroende om de förväntningar som samhällets människor införlivar. Förtroende är 

enligt Barber (1983) en social mekanism och som vid en kunskapsasymmetri skulle kunna 

leda till ett maktmissbruk (Barber 1983). En funktion av förtroende, speciellt när det gäller 

förväntningar på kompetent utförande och av förmyndarskapets ansvar, är social kontroll. 

Social kontroll är dock ofta negativt laddat då man vill hindra ett beteende. Barber (1983) 

anser istället att det bör ses positivt genom att man sätter upp de mål som ska uppnås efter 

samhällets önskemål.  

 

Aktieägarnas relation till företaget anses vara ett viktigt område inom 

bolagsstyrningssammanhang (Ryan & Buchholtz 2001). Detta eftersom det innefattar både 

ekonomiska och etiska risker som kräver en viss nivå av förtroende för bolagsledning och 

marknad. Aktieägarnas beteende påverkas inte enbart av risken de är villiga att ta utan även 

av förtroendet till ledning och marknad (Ryan & Buchholtz 2001). Förtroende är viktigt i 

organisation och aktieägarrelationen eftersom aktieägarna har investerat pengar i företaget 

och företagets plikt är att maximera vinsten till aktieägarna. Eftersom makten ligger i 

företagets händer är det dock inte säkert att det går att lita på att de ansvariga agerar för 

intressenternas bästa (Greenwood & Van Buren 2010). Greenwood och Van Buren (2010) 

hävdar att organisatorisk trovärdighet behöver utvecklas eftersom mindre intressenter inte har 

något annat alternativ än att lita till organisationens trovärdighet med risken att 

företagsledning handlar i egennytta. När den ena parten tar en risk och gör sig sårbar inför den 

andra parten gör den det i tron om att den andre parten kommer att uppfylla sin moraliska 

skyldighet för att skydda dennes intresse. Denna tro baseras till viss del på förtroendet till den 

andra parten. Därför anses förtroendet  till den andra parten vara av stor vikt för utvecklingen 

av meningsfulla relationer, speciellt inom organisations- och intressentrelationer (Greenwood 

& Van Buren 2010). Intressenter befinner sig i särskilt utsatta situationer och utsattheten ökar 

ytterligare när intressenten inte deltar i relationen på egna villkor. Med detta menas att 

behovet hos en intressentgrupp att förlita sig till pålitligheten hos en organisation och att de 

ska uppfylla sin moraliska skyldighet inte är helt optimal (Greenwood & Van Buren 2010). 

 

Aktieägarnas förtroende kan delas in i aktieägarnas förtroende för den mänskliga naturen och 

aktieägarnas tillit till marknadens effektivitet (Ryan & Buchholtz 2001). Förtroende för den 

mänskliga naturen inrymmer de förväntningar aktieägare har på framtida handlingar från 

ledningen, medan förtroende till marknadseffektiviteten är en form av institutionellt 

förtroende som innefattar investerarnas tro att marknadens osynliga hand kommer att se till att 

chefer/förvaltare agerar korrekt (Bigley & Pearce 1998). Ryan och Buchholtz (2001) menar 
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att om aktieägarna litar på marknaden kommer eventuell misstro mot ledningen att ha en 

mindre påverkan på aktieägarnas beteende. 

 

3.3 Teorin om förväntningsgapet  
 

Förväntningsgapet som teori har använts inom revisionen sedan 1974 (McEnroe & Martens 

2001). I de företagsskandaler som har skakat omvärlden har intressekonflikter varit en stor 

bidragande faktor. Det har oftast handlat om konflikter mellan revisorns egenintresse och 

revisorns professionella skyldighet för att ge goda råd (Moore et al. 2006). Det råder ett gap 

som kan beskrivas som skillnaden mellan vad allmänheten och finansiella användare tror att 

revisorns ansvarsuppgifter är, och vad revisorerna själva tror att deras ansvarsuppgifter är. 

Förväntningsgapet är inte något nytt utan det sträcker sig långt bak i tiden (McEnroe & 

Martens 2001). Redan under 1930-talet uppkom bedrägerier såsom McKesson och Robbins 

bedrägeri, och man ville under 1948 utbilda allmänheten om det sanna ansvaret som 

revisorerna har. Förväntningsgapet har varit ett långvarigt dilemma (Nazri Fadzly & Ahmad 

2004).   

 

Liggio beskrev förväntningsgapet redan år 1974 som två nivåer av förväntad prestation sett 

från den självständiga revisorn och användarna av de finansiella rapporterna. Således är 

förväntningsgapet skillnaden mellan dessa två nivåer. Ur allmänhetens synvinkel är revisorn 

en garanti, en försäkring, för företagets soliditet (Liggio 1974). Liggio (1974) tar upp ett 

exempel om att vi människor tidigt har lärt oss att två plus två är fyra. Författaren menar att 

matematik är vetenskap, och att siffror är exakta och precisa. Där av ser användaren av de 

finansiella rapporterna dessa rapporter som en komposition av siffror och antar automatiskt att 

dessa skall vara exakta och precisa, utan några felaktigheter. Att revisorn tar siffror och bara 

räknar ihop, dividerar och multiplicerar för att få ut ett resultat stämmer inte riktigt, detta är 

bara en illusion. Därmed har allmänheten en större förväntan på revisorer än vad de 

egentligen är kapabla till att utföra, och detta ligger utanför deras makt (Liggio 1974).  

 

Även Howieson (2013) menar att förväntningsgapet inom revisionen kan förklaras som att 

investerare ser revisionen där revisorn arbetar som en så kallad ”vakthund”, alltså som en 

garanti, som skall rapportera uppkomna bedrägerier. Det finns därmed en stark förväntan på 

revisorerna, det förväntas att de skall ge en perfekt säkerhet (Howieson 2013). 

Förväntningsgapet ses därmed som allmänhetens förväntningar på revisionen och vad 

revisorerna faktiskt utför. Debatten kring förväntningsgapet började snabbt växa under 1990-

talet, och detta på grund av en oro hos allmänheten över de skandaler som pågick under 1980-

talet (Nazri Fadzly & Ahmad 2004). När Enron kraschade tog revisionsbranschen stor skada. 

Nazri Fadzly och Ahmad (2004) menar att förväntningsgapets kärna är förtroende, och att 

förtroendet skulle kunna komma till skada. Förtroende är ett ord med många definitioner. 

Enligt Howieson (2013) kan förtroende inom revisionen ses som korrupta aktiviteter. 

Författaren menar att en förtroendebaserad relation kan leda till att olagligt beteende tillåts 

och att faran med förtroende är att någon part överskrider vad som är nödvändigt (Howieson 

2013). 

 

Förväntningsgapet har således funnits länge, men det är långt ifrån färdigdiskuterat (Ruhnke 

& Schmidt 2014). Det råder svårigheter hos allmänheten när det gäller bedömning av 

revisorns resultat, och det anses att allmänheten har överdrivna förväntningar på revisionen. 

Allmänhetens förväntningar på revisorns roll och revisorns ansvar överstiger revisorns 

faktiska arbete. Enligt Ruhnke och Schmidt (2014) finns det dock även brister i revisorns 

arbete och författarna menar att revisorerna själva inte riktigt är medvetna om deras ansvar 
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vilket kan leda till bristfälliga prestationer. När det har gått snett för företag har revisorns roll 

ofta kritiserats i oredan och att denne inte har upptäckt eller rapporterat uppkomna 

bedrägerier. De lagstadgade reglerna för revisionen kan därför ses som att de endast fyller en 

social funktion (Ruhnke & Schmidt 2014).  

 

Förväntningsgapet är skadligt för revisorns trovärdighet och branschens rykte (Oseni & Ehimi 

2012). Detta eftersom när förväntningarna på revisorns roll och ansvar inte uppfylls bidrar 

detta till en oro i samhället och revisorns oberoende och effektiviteten i regleringarna 

ifrågasätts (Willmott 1991). Investerare har satt höga krav på revisionsbranschen efter alla 

redovisningsskandaler. Trots att det har tagits till med olika åtgärder vad gäller skandalerna 

och för att stärka revisorns oberoende, finns det mycket kvar som måste göras på området 

(Bostick & Luehlfing 2004). I samband med finanskrisen och de uppkomna bedrägerierna 

lades det fram ett förslag för hur revisorns oberoende skulle kunna förbättras, den så kallade 

grönboken. Grönboken innehöll många förslag till hur revisorns oberoende kan stärkas, men 

det som specifikt kommenterades var förväntningsgapet mellan intressenterna och revisorn 

för att vidare debattera fram en lämplig prestation hos revisorn (Ruhnke & Schmidt 2014). 

 

Förväntningsgapet kan alltså leda till förändringar i de lagstadgade reglerna för revisionen, 

och därmed till en ökad reglering. Klyftan som uppstår kan dels bero på fel uppfattning hos 

allmänheten och fel hos revisorn, men det kan också bero på fel uppfattning hos lagstiftarna. 

Det här betyder att om revisionsstandarderna är inkonsekventa eller om revisorns ansvar läggs 

upp på ett otydligt sätt leder detta till fel hos lagstiftarna (Ruhnke & Schmidt 2014). 

 

I en studie gjord av McEnroe och Martens (2001) kom även de fram till att revisorer och 

investerare inte var överens om revisorns ansvarsuppgifter, och att uppfattningarna såg olika 

ut. Författarna menar att en möjlig lösning till att reducera detta gap kan vara att revisorer 

informerar aktieägare på bolagsstämman och ger dem möjlighet att ställa frågor kring 

revisionen. En sådan utbildning kan således leda till att förväntningsgapet minskar och på så 

sätt minskas förväntningsgapets betydelse (McEnroe & Martens 2001).  

 
3.4 Revisorns roll 

 

Externa revisorer spelar en viktig roll i samhället genom att erbjuda en tjänst som skyddar 

investerarnas intressen (Chung 2004). I Sverige ska aktiebolag och andra företag av större 

betydelse granskas av revisor enligt lag (Diamant 2004). Ett aktiebolag i Sverige är skyldigt 

att ha minst en revisor (ABL 9 kap. § 1). I revisorns uppdrag ingår att granska företagets 

räkenskaper, dess förvaltning såväl som att kontrollera att ledningen följt de 

associationsrättsliga regler som finns (ABL 9 kap. 3§). Utöver bestämmelserna i ABL 9 kap. 

3§ förekommer det även att revisorn har vissa andra tilläggsuppdrag. Revisorns granskning 

ligger till grund för revisorns uttalanden gällande det reviderade företaget och om dess 

ledning har levt upp till de krav som ställts på dem (ABL 9 kap. 3§). Revisorn fungerar som 

en utomstående specialist som kontrollerar att affärer sköts enligt lag och på ett korrekt sätt, 

samt att ställning och resultat är riktigt redovisade. Detta eftersom aktieägare med små 

aktieinnehav generellt inte har någon egen möjlighet till övervakning av företagen, på grund 

av att de har liten makt (Kandel, Massa & Simonov 2011) Syftet med revisionen kan 

sammanfattas med att den ska säkra förtroendet till den granskade verksamheten. Det är 

därför viktigt att det går att lita på att revisorn sköter sitt granskningsuppdrag efter de regler 

som finns för revisionen varför revisorns oberoende blir av stor vikt (Diamant 2004). 

Revisionen anses vara en viktig bidragande faktor för att kunna åstadkomma finansiell 
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stabilitet. Den bidrar till den finansiella hälsan hos företagen. Revisorerna ger klienterna en 

slags försäkran och ger intressenterna en högre säkerhet genom att försöka minimera antalet 

felaktigheter och oegentligheter i de finansiella rapporterna (KOM 2010:561). Det är dock 

inte alltid helt tydligt vad revisorn kan och får göra mellan olika parter vilket utgör ett 

problem med revisorsrollen (McEnroe & Martens 2001).  

 

3.4.1 Tillsättningen av revisorn 

 

Det är revisionsutskottets uppgift att ge förslag på val av revisor till bolagsstämman som 

sedan beslutar om valet av revisor (ABL 8 kap. 49b§). Styrelser i aktiebolag i Sverige är 

skyldiga att upprätta ett revisionsutskott där ingen av ledamöterna får vara anställda av 

bolaget (ABL 8 kap. 49 a§). En av revisionsutskottets ledamöter ska dessutom vara oberoende 

och ha redovisnings- eller revisorskompetens (ABL 8 kap. 49a§). Det finns en del oberoende 

problematik bakom tillsättningen av revisorn och dess arvode eftersom betalningen av 

revisionsarvodet går direkt från revisionsobjektet till revisorn. Detta gör att det skapas ett 

ekonomiskt intresse i det reviderade företagets framgång när revisionsobjektet står för 

betalningen (Alles, Kogan & Vasarhelyi 2002). Problemet ligger enligt Lavin (1976) i att 

ledningens motiv inte alltid är i enighet med intressenternas när de finansiella rapporterna 

sammanställs. Risken när revisorn har egna incitament är att denne försöker öka sin egen 

vinning genom att acceptera bristfällig redovisning från ledningens sida (Lavin 1976). Höga 

bonusar till VD och godtyckliga periodiseringar har kunnat kopplas till höga arvoden i 

samband med rådgivningstjänster. Dock kan en kompetent revisor se till att aktieägarnas 

intressen efterlevs istället för att tillfredsställa sina egna intressen (Pott, Tebben & Watrin 

2014; 2012). Det är viktigt att revisorn är objektiv och därför ger revisorns oberoende värde 

till de finansiella rapporterna (Lavin 1976).  

 

3.5 Revisorns oberoende   

 

Revisorns försäkrande funktion kräver att revisorer och revisionsbyråer förblir "oberoende" av 

revisionsobjektet och agerar på uppdrag av det offentliga (aktieägarna), inte revisionsobjektet 

(Chung 2004). Oberoendet kan dock liknas vid ett mentalt tillstånd som är svårt att visualisera 

enligt Khurana och Raman (2006). Ett oberoende hos en revisor kan definieras som den 

sammanlagda sannolikheten för att revisorn ska upptäcka ett brott och även rapportera brottet 

i fråga. Revisorns förmåga att motstå tryck från klienter blir därför central när det gäller 

revisorns oberoende (Watts & Zimmerman 1986). Bazerman, Morgan, och Loewenstein 

(1997) definierar en oberoende revisor som en revisor som agerar i intressenterna och 

användarna av de finansiella rapporternas intressen, och att revisorn försäkrar att de 

finansiella rapporterna kan ses som opartiska utvärderingar av det granskade företaget. 

Sannolikheten för att felaktigheter upptäcks är enligt Craswell, Stokes och Laughton (2002) 

kopplad till revisorns kompetens medan sannolikheten för rapportering av de upptäckta 

oegentligheterna hänför sig till revisorns oberoende. Revisorns oberoende ställning är av 

grundläggande betydelse för allmänhetens förtroende för revisorn och för 

revisionsberättelsen. Den oberoende ställningen bidrar till att göra den finansiella 

informationen trovärdig och fungerar som en säkerhet för företagens intressenter 

(Kommissionens Rekommendation (EG) nr 2002/590/EG, OJ L 191/22, 19.7.2002, s. 1). De 

finansiella rapporterna skulle inte vara trovärdiga för investerare, kreditgivare och 

standardsättare om inte revisorn ansågs som oberoende (Geiger & Raghunandan 2002). Enligt 

Moore et al. (2006) skulle den externa revisionen sakna betydelse om revisorn inte var 



 

 - 21 - 

oberoende. Riktigt oberoende revisorer kan bistå allmänheten med högkvalitativa 

granskningar genom att de saknar koppling till revisionsobjektet. Avsaknaden av koppling till 

klienten ger en säkrare revision genom att resultaten av vad som framkommit i granskningen 

av revisionsobjektet rapporteras. Det argumenteras att oberoende revisorer är mer benägna att 

både finna och rapportera negativ information som är kopplad till granskningen av klienten 

(Geiger & Raghunandan 2002).  

 

3.5.1 Synligt och faktiskt oberoende 

 

Oberoende kan delas in i synbart och faktiskt oberoende. Det faktiska oberoendet, 

independence in fact, är kopplat till revisorns objektivitet när det kommer till att inte bli 

påverkad av sitt egenintresse (Carmichael & Swieringa 1968). Faktiskt oberoende innebär 

exempelvis att uttalanden från en revisor görs utan att revisorn påverkas av faktorer som 

skulle kunna påverka dess professionella omdöme. Detta medför att revisorn inger integritet 

och att denne har ett objektivt synsätt och agerar professionellt skeptiskt (EtikR 1). Det 

synbara oberoendet, independence in appearance, innebär att revisorn undviker förhållanden 

och omständigheter som skulle kunna påverka åsikten hos en tredje man så att dennes 

förtroende till revisorn och revisionen äventyras (EtikR 1). Eftersom det är svårt att mäta hur 

oberoende en revisor är har det synliga oberoendet fått stort fokus (Diamant 2004). Luckor i 

det synbara oberoendet anses endast behöva åtgärdas om en intressekonflikt uppstår genom en 

händelse och att någon intressent då upptäcker luckan. Såvida det inte uppstår 

intressekonflikter finns inga incitament att åtgärda luckorna (Carmichael & Swieringa 1968). 

Det räcker dock inte att bara stärka det synliga oberoendet, det är också viktigt att det faktiska 

oberoendet får fokus genom att revisorn informerar sina intressenter om just sitt faktiska 

oberoende (Diamant 2004). 

 

Åtgärder i form av en analysmodell instiftades av regeringen då det faktiska oberoendet inte 

ansågs vara tillräckligt för att garantera revisorns oberoende. Genom analysmodellen är 

revisorn skyldig att granska sina egna uppdrag och på så sätt undersöka att uppdraget inte 

utgör omständigheter som kan förstöra förtroendet för revisorn (Moberg 2006).  

 

3.5.2 Analysmodellen 

 

Revisorslagen finns för att garantera revisorns oberoende (RevL 21§; EtikR 1). 

Analysmodellen i RevL 21 § används för att pröva revisorns opartiskhet och självständighet i 

enskilda uppdrag. I analysmodellen listas ett antal hot mot revisorns oberoende som ska 

beaktas av revisorn i samband med revisorsuppdraget. Om revisorn finner något av hoten 

inom följande kontrollkategorier så finns en presumtion för att revisorn ska avgå; 

Egenintresse, innebörden är att revisorn har ett direkt eller indirekt intresse i 

uppdragsgivarens verksamhet. Självgranskning, innebär att revisorn har lämnat råd i någon 

fråga som i någon mån omfattas av uppdraget. Partsställning, innebär att revisorn har deltagit 

i någon rättslig eller ekonomisk angelägenhet där uppdragsgivaren har varit inblandad. 

Vänskap, innebär att revisorn har en nära personlig relation till uppdragsgivaren eller till 

någon person i dennes ledning.  Skrämsel, innefattar att revisorn utsätts för hot eller annan 

påtryckning som är ämnad att ge obehag. Övrigt, innefattar andra förhållanden än de i 

föregående kategorier som på något sätt kan rubba revisorns opartiskhet eller självständighet 

(RevL 21§; EtikR 1). Om revisorn kan visa att det i det enskilda fallet föreligger särskilda 

omständigheter, eller om denne kan visa att nödvändiga åtgärder har vidtagits för att revisorns 
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opartiskhet och självständighet inte ska kunna ifrågasättas, behöver revisorn dock inte avsäga 

sig uppdraget (RevL 21§; EtikR 1).  

 

3.6 Tidigare forskning      

 

På oberoendeområdet finns det en del problem. Några av de främsta oberoendeproblemen 

inom forskningen, där det anses finnas behov av att stärka förtroendet för revisionen, kan 

delas in i tre kategorier. Dessa kategorier innefattar revisionstjänster i kombination av 

rådgivningstjänster och långa relationer mellan revisor och företagsledning, men även 

revisorsrotation diskuteras (Romero 2010).  

 

3.6.1 Revisorsrotation 

 

Revisorsrotationen som infördes 2009 var en åtgärd för att stärka revisorns oberoende för att 

komma ifrån vänskapshotet mellan ledning och revisor (SFS 2008/09:135 s.86). 

Revisorsrotationens syfte har främst varit att lösa problemen kring oberoendefrågorna och 

däribland vissa av de ovanstående problemen (Roush, Church, Gregory Jenkins, McCracken 

& Stanley 2011). Det har argumenterats både för och emot revisorsrotation (Mihaela, Aurelia 

& Eugeniu 2011). En av fördelarna med en revisorsrotation kan bland annat vara att hindra att 

långsiktiga relationer mellan företag och revisor uppstår. De långsiktiga relationerna skulle 

kunna ge en negativ effekt genom att revisorn blir för bekväm och därmed inte upptäcker 

förändringar i det reviderade företagets resultat. Det skapas ett förtroendeband mellan 

parterna vilket kan leda till att revisorer utför färre granskningar av de finansiella rapporterna, 

eller helt enkelt utför de mindre strikt. Därmed skulle en revisorsrotation vara till fördel. En 

annan fördel skulle kunna vara att revisorn som granskar ett företag har i vetskap att denne 

kommer att bytas ut så småningom genom en revisorsrotation och därmed blir revisorn mer 

noggrann i sitt arbete innan denne lämnar över uppdraget (Mihaela, Aurelia & Eugeniu 2011). 

 

När en revisor granskar ett företags finansiella rapporter under en längre period tar revisorn 

med sig viktig kunskap om det reviderade företaget och får en djup förståelse för företagets 

struktur, som vid en revisorsrotation kan gå förlorad (Mihaela, Aurelia & Eugeniu 2011). Det 

här är därmed en negativ effekt som kan uppkomma genom revisorsrotation. En annan 

nackdel skulle kunna vara att revisorn som tar över uppdraget vid en rotation försöker att bli 

bekant med företaget och klienten, på så sätt kan vissa fel som dyker upp under de första åren 

efter en rotation bli totalt ignorerade då revisorn inte har tillräcklig kunskap om företaget och 

klienten. Därmed hindrar revisorsrotation revisionsplaner över flera år. Det kvarstår en öppen 

debatt kring revisorsrotation (Mihaela, Aurelia & Eugeniu 2011).  

 

Grönboken (KOM 2010:561) menar att det fortfarande händer att revisorns oberoende brister 

och att det därför krävs fler åtgärder för att stärka revisorns oberoende. Den nuvarande 

revisorsrotationen togs fram för att stärka revisorns oberoende, trots detta kvarstår ett hot mot 

förtroendet genom att endast byta ut den huvudansvarige revisorn (KOM 2010:561). Inom 

forskningen föreslås ytterligare oberoende åtgärder med anledning av att revisorsrotationen 

inte anses vara tillräcklig för att lösa problemen kring revisorns oberoende. En åtgärd som 

föreslås är byrårotation och detta för att ge investerare ett skydd men också för att öka 

revisorns oberoende och kvaliteten på revisionen och de finansiella rapporterna (Roush et al. 

2011). 
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3.6.2 Byrårotation  
 

Historiskt sett har det funnits ett intresse från myndigheter runt om i världen att införa 

obligatorisk byrårotation för att öka revisorernas oberoende. Byrårotationen används främst 

för att komma åt de långa relationerna mellan revisor och företagsledning, den var även tänkt 

att åtgärda problemet med marknadskoncentrationen (Romero 2010). Främst är det de stora 

börsnoterade företagen som berörs av problemet med marknadskoncentrationen och det anses 

att revisionskommittéer och aktieägare skulle ha större nytta av en marknad som är mindre 

koncentrerad och där det finns ett större utbud av revisionsföretag att välja bland. Detta 

eftersom valmöjligheter anses viktiga för aktieägarna med tanke på att granskningen ska vara 

så oberoende som möjligt (DG Internal Market and Services 2009).   

 

När det gäller byrårotationens effektivitet, i att åtgärda de problem som uppstår med de långa 

relationerna, finns det oenigheter inom forskningen (Chung 2004). Det som även har 

diskuterats inom forskningen är huruvida de långa relationerna äventyrar revisionskvaliteten. 

De som förespråkar byrårotationen anser att en långsiktig relation mellan revisor och ledning 

kan leda till en vänskapsrelation och att detta påverkar revisorernas opartiskhet och deras 

oberoende genom att viljan att ifrågasätta ledningens agerande vid behov minskar (Ouyang & 

Wan 2013). Tidsbegränsningen i byrårotationen har enligt vissa forskare visat sig leda till att 

öka kvaliteten på revisionen genom att incitamenten för revisorn att agera i klientens intressen 

minskar. Wang och Tuttle (2009) undersökte effekterna av obligatorisk byrårotation på 

förhandlingarna med klienten. Studien visar på att obligatorisk byrårotation leder till att 

revisorer blir mindre villiga att förhandla till klientens fördel och uppfattning då det gäller 

värdering av tillgångar och revisorn är mer benägen att hålla sig till sin egen uppfattning 

(Wang & Tuttle 2009). De kortare mandattiderna anses av förespråkarna bidra till att 

manipulering av resultaten minskas och att revisorernas oberoende stärks (Chung 2004). 

 

Resultaten av studier är blandade när det gäller huruvida långa mandattider försämrar 

revisionskvaliteten (Ouyang & Wan 2013). Det finns studier som pekar på att långa 

mandattider inte alls försämrar revisionskvaliteten utan att de längre uppdragen istället 

innehåller färre felaktigheter än de kortare uppdragen (Walker, Lewis & Casterella 2001). 

Motståndarna anser således att kvaliteten försämras då man byter revisionsbyrå så ofta 

eftersom det för en ny revisor tar lång tid att sätta sig in i arbetet (Geiger & Raghunandan 

2002). Geiger och Raghunandans studie (2002) undersökte en grupp företag som gått i 

konkurs under en treårsperiod och upptäckte att det fanns större brister i rapporteringen i 

början av ett revisionsuppdrag än då samarbetet mellan klient och revisor pågått en längre tid. 

Geiger och Raghunandan (2002) påpekade i sin studie att det finns forskning som visar på att 

revisorer är mer villiga att tillfredsställa en ny klients behov än de som har varit klienter under 

en längre tid.      

 

Den tid det tar att återuppbygga den kunskap om företaget som krävs vid ett revisionsuppdrag 

har enligt forskningen också visat sig bidra till nackdelen med ökade kostnader i samband 

med bytet av revisionsbyrå (Arruñada Sánchez 1997). Kostnaderna tros dock kunna jämna ut 

sig efter en tid då revisorn har skaffat sig nödvändig kunskap om verksamheten. De flesta 

stora börsnoterade företag tror att obligatorisk byrårotation kan vara en fördel på lång sikt och 

därmed tycks kostnaderna vara värda arbetet (U.S. GAO 2003). Däremot kan de mindre 

företagen komma att påverkas mer, då byrårotationen medför en risk genom att deras partners 

kanske inte har tillräckligt med kunskap vilket medför kostnader för företaget (Daugherty, 

Dickins, Hatfield & Higgs 2012).  
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3.6.3 Icke-revisionstjänster 

 

Det har forskats mycket om den kombinerade revisionen och rådgivningen från 

revisionsbyråer under åren. De två tjänsterna kan enligt forskningen antingen ses som en 

potentiell fördel med tanke på den kunskap som revisorn erhåller om företaget då denne utför 

båda tjänsterna, men det kan även ses som ett hot mot revisorns oberoende (Krauss & Zülch 

2013). Inom forskningen på rådgivningsområdet har det observerats att den stora ökningen av 

mängden rådgivningstjänster har utvecklat revisionen (Adelepo 2009). Det har dock 

uppmärksammats att revisionstjänster används som en ”lockvara” för att underlätta 

revisionsföretagens inträde i kundernas organisation för att kunna förhandla fram lönsamma 

rådgivningstjänster. Det anses finnas stordriftsfördelar i att kunna utföra båda tjänsterna 

eftersom kunskap från den ena tjänsten överförs till den andra tjänsten (Adelepo 2009).  

 

Även för kunden har det varit tydligt att det finns incitament att kombinera tjänsterna genom 

att de inte behöver lägga extra kostnader på förhandling om andra tjänster med någon annan 

utövare. Dessutom anses revisorn kunna ge en mer klientspecifik tjänst genom att revisorn 

innehar en bättre uppskattning av kundens verksamhet (Adelepo 2009). Denna komposition är 

dock förenad med risker eftersom ett gemensamt tillhandahållande av revisions- och 

rådgivningstjänster till revisionsklienterna kan öka graden av ekonomisk bindning mellan 

revisorn och revisionsobjektet och göra revisorn beroende av sina kunder och därmed ökar 

risken för att revisorn börjar kompromissa (Adelepo 2009). Om någon av kunderna står för en 

stor andel av inkomsterna, i form av revision och rådgivning, ökar incitamenteten att behålla 

kunden vilket kan påverka kvaliteten på revisionen (Romero 2010). De företagsskandaler som 

har varit den senaste tiden har bidragit till diskussionen om revisorernas självständighet och 

det har funnits en stor debatt kring lämpligheten i att revisorerna tillhandahåller gemensamma 

revisions- och rådgivningstjänster till sina revisionskunder (Adelepo 2009). 
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4 Empiri  

 
I kapitlet presenteras inledningsvis revisionspaketets innehåll, därefter följer en presentation 

av studiens respondenter och de empiriska data som samlats in i form av respondenternas 

svar från intervjuundersökningen. 

          

4.1 Revisionspaketet        

 

För att studera förtroendefrågan har vi valt att titta på revisionspaketet och dess innehåll i 

form av byrårotation och rådgivningstak på 70 %. Vi belyser även den tidigare åtgärden med 

revisorsrotation och dess effekt på aktieägarnas förtroende.   

 

Den 1 juli 2009 infördes (EtikU 13) lagen om revisorsrotation för noterade företag i Sverige. 

Orsaken till att revisorsrotation infördes beror på att lagstiftarna ansåg att det nära samarbetet 

som skapas mellan klient och revisor, när de arbetar under en längre tid tillsammans, bidrar 

till ett hot mot revisorns oberoende (SFS 2008/09:135 s.86). Revisorsrotation innebär enligt 

ABL 9 kap 21a§ en mandattid för den huvudansvariga revisorn på sju år i ett börsnoterat 

företag. Efter avgången måste det göras ett uppehåll på två år sedan revisorn lämnat ifrån sig 

revisionsuppdraget (ABL kap 9 § 21a).  

 

Utöver den lagstadgade revisorsrotationen vart sjunde år finns idag ett beslut om en ny EU 

förordning för företag av allmänt intresse, det så kallade revisionspaketet. Förordningen 

kommer att träda i kraft senast den 17:e juni 2016. De nya lagarna införs med anledning av, 

som tidigare nämnts, att det har ansetts att de nuvarande reglerna inte har varit tillräckliga för 

att stärka revisorns oberoende. Lagstiftarna anser att åtgärderna i revisionspaketet bör öka 

revisorernas opartiskhet, självständighet och objektivitet. Dessutom bör åtgärderna bidra till 

en större öppenhet och ge bättre tillförlitlighet när det gäller revisorer och de revisionsföretag 

som utför lagstadgad revision av företag av allmänt intresse (Europaparlamentets och rådets 

förordning (EU) nr 537/2014, L 158/77, 16.04.2014, ss. 77- 112).  

 

I den nya lagstiftningen ingår obligatorisk byrårotation för företag av allmänt intresse. 

Byrårotationen syftar till att stärka revisorernas och revisionsbyråernas opartiskhet och 

självständighet (Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 537/2014, L 158/79, 

16.04.2014, ss. 77- 112). Den nya förordningen innebär en obligatorisk byrårotation efter 10 

år. Medlemsstaterna har möjligheten att besluta om förlängning upp till 10 år efter att en 

upphandling har skett. Dessutom kan uppdraget förlängas ytterligare 14 år när fler än en 

lagstadgad revisor eller fler än ett lagstadgat revisionsföretag anlitats samtidigt. Efter att den 

längsta varaktigheten löpt ut får samma revisionsföretag inte revidera samma företag under en 

fyraårsperiod (Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 537/2014, L 158/97, 

16.04.2014, ss. 77- 112).  

 

Utöver den obligatoriska byrårotationen införs även begränsningar i rådgivning och det har 

beslutats om att svartlista vissa tjänster som därmed förbjuds. Förbudet innefattar bland annat 

värderingsuppdrag, utformning och implementering av internkontroll, rådgivning kring 

finansiering och kapitalstruktur samt skatterådgivning, med undantag för vissa skattetjänster 

där man fått klartecken från revisionsutskottet. Det blir således upp till revisionsutskottet att 

godkänna all form av rådgivning. Dessutom införs ett rådgivningstak om 70 % vilket innebär 

att rådgivningen inte får överstiga 70 % av revisionsarvodet under en treårs period 
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(Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 537/2014, L 158/85, 16.04.2014, ss. 77- 

112). Förrutom byrårotationen och 70 % -regeln kommer även en förändring av 

revisionsberättelsen att göras (Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 537/2014, L 

158/90, 16.04.2014, ss. 77- 112).        

 

4.2 Intervjuer  

4.2.1 Studiens respondenter  

 

Nedan följer en presentation av de utvalda respondenterna för studien, deras befattning och 

arbetsuppgifter. Därefter följer en kort genomgång av de organisationer som respondenterna 

representerar. 

 

Albin Rännar                  

Albin Rännar är chef för marknadsbevakningen på Aktiespararna. Aktiespararna är världens 

största privatspararorganisation och har funnits i snart 50 år. Aktiespararna har över 66 000 

medlemmar och deras syfte är att främja ägarmiljön för sparare. Förutom aktiesparare värnar 

de även sparare i indirekta aktieformer som fonder, livsförsäkringar, pensioner med mera. 

 

Dan Brännström             

Dan Brännström är generalsekreterare för FAR vilket innebär att han arbetar mycket med 

branschfrågor, lobbying och internationella arbeten. FAR är branschorganisation för 

redovisningskonsulter, revisorer och rådgivare. FAR arbetar med att utveckla den goda 

yrkesseden genom att ta fram rekommendationer och olika former av standarder som ska 

hjälpa deras medlemmar att göra ett bra och professionellt arbete. Dessutom arbetar de 

mycket med kompetensutveckling. FAR arbetar också med opinionsbildning, driver debatt 

och deltar i angelägen debatt.  

 

Peter Malmqvist              

Peter Malmqvist är en oberoende finansanalytiker och aktieanalytiker som skriver i ett flertal 

olika tidningar. Malmqvist arbetar för Stockholmsbörsen med olika undersökningar på 

börsbolagen och är ordförande i Sveriges finansanalytikers förening. Malmqvist har varit 

aktiv i debatten kring de förtroendestärkande åtgärderna.  

 

Revisor X   

Revisor X är en auktoriserad revisor från en revisionsbyrå i Borås och har varit delägare i 

revisionsbyrån sedan 2007. Revisor X har arbetat som auktoriserad revisor sedan april 1994 

med revision och konsultation i en blandning av företag, allt från börsföretag till 

enmansföretag. 

 

4.2.2 Vikten av förtroende och oberoendets roll    

 

Förtroende och oberoende är viktiga aspekter i relationen mellan aktieägare och revisorer 

enligt forskningen. Detta eftersom revisorerna ska fungera som en försäkrare för aktieägarna. 

Dock är det inom forskningen tydligt att det i samhället förekommer att olika personer har 

olika syn på revisorns roll och vad en oberoende revisor är. Nedan presenteras hur 

respondenterna ser på vikten av att aktieägarna har förtroende till revisorn och betydelsen av 

revisorns oberoende. Detta följs av en redogörelse för vad respondenterna i undersökningen 
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anser vara en oberoende revisor och om de anser att det finns ett behov av att stärka 

aktieägarnas förtroende till revisionen.  

                 

Respondenterna är alla överens om att förtroende till revisorn och därmed revisorns 

oberoende är viktiga frågor för aktieägare. Detta eftersom aktieägare påverkas av kvaliteten 

på de finansiella rapporterna och ledningens arbete. Respondenterna tydliggör risken att 

ledningen handlar i egenintresse.    

”Dessa frågor utgör en jätteviktig funktion för att säkerställa kvalitén på de finansiella 

rapporterna. Aktieägarna är de som utser revisorn på årsstämman och det är de som placerar 

sina pengar på börsbolaget. Det är klart att aktieägarna förväntar sig att revisorerna är 

oberoende mot ledning och styrelse.” (Revisor X) 

Åsikterna skiljer sig dock mellan respondenterna i frågan kring behovet av att stärka 

aktieägarnas förtroende till revisionen. Peter Malmqvist och Albin Rännar anser båda att det 

finns ett behov av att stärka aktieägarnas förtroende till revisionen. Enligt Rännar är det en 

självklar fråga då han anser att det finns ett bristande förtroende för revisorerna. Revisor X 

och Dan Brännström har andra åsikter kring frågan och tycker att det inte finns något större 

behov av att stärka aktieägarnas förtroende till revisionen i dagsläget då de anser att de 

nuvarande reglerna är tillräckliga. Brännström anser att det är viktigare med transparens och 

öppenhet än införandet av nya regler. Brännström tror att det finns ett kunskapsgap och tror 

att revisorer och FAR måste bli bättre på att berätta hur dessa oberoende regler fungerar. Att 

en revisor faktiskt alltid värnar om sitt oberoende, det är helt avgörande menar Brännström.  

  

Samtliga respondenter tycks ha en samsyn över hur en oberoende revisor ska vara även om 

det förekommer lite olika definitioner mellan respondenterna. Rännar definierar en oberoende 

revisor som en revisor som tar sitt uppdrag på allvar och förstår att den är tillsatt och vald 

direkt av aktieägarna på en bolagsstämma. Revisorn ska återrapportera direkt till aktieägarna 

och får förvisso betalt från bolaget men har helt fria händer att gräva hur djupt och i vad som 

helst för att få fram en försäkran om att bokföringen och redovisningen ger en rättvisande bild 

av bolaget. En oberoende revisor ska enligt Rännar dessutom se till att bolaget har koll på sina 

risker och att det finns lämpliga rutiner för allt som det ska finnas rutiner för så att det är 

säkert att vara aktieägare i bolaget. För Malmqvist är en oberoende revisor en revisor som kan 

säga nej. Om företaget föreslår en viss redovisningsteknik eller liknande ska revisorn kunna 

säga: “Nej, det här accepterar vi inte”. “Det är inte inom lagens ram eller standardernas ram”. 

 “Vår tolkning av det här är annorlunda”. Att kunna säga nej är enligt Malmqvist en 

oberoende revisor. Brännström menar att en oberoende revisor är en självständig revisor med 

stor integritet och som står upp för sin uppfattning. Brännström menar att det viktigaste är 

självständiga revisorer och att vi i Sverige har översatt “independence” felaktigt till oberoende 

istället för den mer lämpliga översättningen självständighet. Brännström påstår att det inte 

finns några oberoende revisorer, det finns inga oberoende människor, däremot finns det 

revisorer som har stor självständighet och hög integritet.  

          

Rännar, Malmqvist och Revisor X är överens om att det finns ett behov av att stärka revisorns 

oberoende som det ser ut idag, framförallt när det gäller vissa centrala frågor. Det handlar 

främst om relationen mellan revisor, styrelse och ledning. De ovannämnda respondenterna 

påpekar eller antyder att revisorerna är allt för ekonomiskt beroende av revisionsobjektet. 

Rännar uttrycker att det finns ett problem med att revisionsbolagen har väldigt mycket 

konsulttjänster idag förutom revisionstjänster och att det är lite olyckligt då det kan skapa 

intressekonflikter. Dels för att bolaget är kund till revisionsbolaget och att revisionsbolaget 

sedan oberoende ska granska och kritisera samt avslöja missförhållanden. Detta även om det 
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är till skada för de personer som sitter i ledning och styrelse. Enligt Rännar finns ytterligare 

problem med revisorns oberoende. Detta är att de personer som revisorn ska granska är de 

personer som ska rekommendera att revisorn ska omväljas eller om revisorn ska bytas ut. Då 

vill revisorn inte trampa på några ömma tår. Rännar anser att aktieägare förlitar sig väldigt 

mycket på revisorerna och kanske lite väl mycket, och borde kanske istället bli mer syniska. 

Rännar påpekar att revisorerna inte gör någon heltäckande granskning, de gör stickprov, de 

tittar på rutiner, de lägger ner ett visst arbete, de får betalt i löpande räkning oftast så de får ju 

betalt för det arbete de gör. Det kan dock vara ännu mer lukrativt för dem att sälja in 

rådgivning kring skatteplanering eller andra typer av konsulttjänster och Rännar menar att det 

gör att de vill hålla sig väldigt väl med kunden istället för att kritiskt granska kunden.              

  
4.2.3 Osunda relationer  

             

Osunda relationer mellan revisor och företagsledning har varit vanligt förekommande de 

senaste åren inom aktiebolag. Agentproblem har varit tydliga orsaker genom att både 

revisorer och företagsledningar har haft egna incitament i relationen med aktieägarna. Bland 

vissa av respondenterna har det även kunnat urskiljas en oro för att revisor och ledning ska 

skapa en vänskapsrelation och att ett vänskapshot ska uppstå. Den som var mest orolig för 

vänskapshotet var Rännar, men även revisorn X hade förståelse för att vänskapshotet kan 

förekomma. Rännar påpekar att revisor och företagsledning ofta har arbetat väldigt länge 

tillsammans såsom i SCA-fallet där de hade arbetat tillsammans med PwC i 30 år. Rännar 

exemplifierar med hur Stora Ensos revisorer PwC under deras långa samarbete tillät att 

felaktigheter uppstod. När sedan Deloitte tog över arbetet vågade de inte ta tag i de 

felaktigheter som de funnit vid revisionen då Deloitte var rädda att förlora uppdraget. De ville 

inte riskera att bli utsparkade. Rännar menar vidare att det är aktieägarna som får betala 

kalaset genom att de äger aktier i ett bolag som sakta men säkert ruineras. Revisor X anser att 

man som revisor har en viss integritet som ska göra att man inte faller i vänskapsfällan, men 

menar att det är tydligt att om revisorn har haft en kund i 12 år-20 år är det klart att man blir 

mer vän med åren än vad man var innan. Både Brännström och Malmqvist var kritiska till 

vänskapshotets existens och dess problem. Malmqvist tror inte att vänskapshotet är det 

primära problemet. Han tror att det i huvudsak handlar om pengar och inte om vänskap. 

Malmqvist påpekar att även om revisorn har varit med i bolaget i flera år är det ganska 

tvetydigt att bli vän med företagsledningen i alla fall när det gäller börsbolag. 

“Det är inte där skon klämmer utan skon klämmer vid att rent generellt har ett börsuppdrag 

en rätt hög status inom organisationen för någon som ger det här påskrivandet, ofta 

partnern.” (Malmqvist) 

Brännström tror inte heller att vänskapshotet förekommer särskilt ofta och anser därför att det 

inte är något problem i verkligheten.  

        

Samtliga respondenter har en enig uppfattning om att hotet mot oberoendet kan växa fram 

långsamt när revisorn granskar sig själv enligt analysmodellen. Respondenterna tar upp olika 

mänskliga faktorer som en orsak till framväxten. Brännström anser att det alltid finns en risk i 

att revisorn kan bli en del av en kultur eller en miljö som fungerar på ett visst sätt. Enligt 

Brännström är det dock mänskligt och naturligt att det blir så i och med att man jobbar i team, 

särskilt i större företag, men på något sätt finns det en inbyggd kontroll. Rännar tror att det 

kan finnas en blindhet hos revisorerna. 
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”Om en revisor har jobbat på samma ställe i fem, sex, sju år med samma personer, då kan 

denne tycka sig fortfarande vara oberoende.” (Rännar) 

Revisorerna märker inte att de har blivit kompis med företagsledningen och har ett gott 

samarbete. Rännar menar att revisorn vet om de problem som finns men att de blivit 

försäkrade av företagsledningen om att det inte är några konstigheter. Rännar kopplar detta till 

psykologiska mekanismer och menar att människor är sociala varelser som vill hålla sig väl 

med de som de tycker om, och det tror Rännar att revisorerna inte riktigt är medvetna om. 

Malmqvist anser att hotet mot oberoendet finns från dag ett, att det finns från själva 

upphandlingsfasen där revisorerna lovar olika saker som de vet att de däremot inte kommer 

att kunna hålla. Revisorerna lägger sig lågt i sina offerter och Malmqvist menar att det är 

oerhört viktigt för revisorerna att de får uppdraget och att de därför “skrapar ner sina offerter 

på bara benen” för att sedan kunna sälja in andra tjänster. Malmqvist menar att hela upplägget 

i sig är grunden till ett långsiktigt affärsförhållande, och att det hela tiden handlar om pengar 

och vilka resurser man drar in till revisionsbyrån. Varje påskrivande revisor har enligt 

Malmqvist vinning av de uppdrag som de själva drar in till firman eller får ta över och skriva 

på. Revisor X menar att det med tidens gång finns risker ju mer revisor och ledning lär känna 

varandra. Revisor X tror att det kan vara svårt när man själv sitter på ett revisionsuppdrag, och 

att det inte alltid är revisorn själv som är den bästa bedömaren. Det är viktigt utåt sett, 

revisorn ska känna sitt oberoende men om inte aktieägare eller intressenter utanför tycker att 

revisorn är oberoende fast att revisorn tycker det själv då har man ett problem enligt revisor 

X. Det är det här som hela analysmodellen är till för att lösa.          

      

4.2.4 Förtroendestärkande åtgärder    

      

Det har funnits en efterfrågan på förtroendestärkande åtgärder med anledning av de olika 

företagsskandaler som har uppkommit på senare tid. Det har funnits varierande åsikter kring 

de förtroendestärkande åtgärdernas effektivitet och det har debatterats mycket inom 

forskningen i frågan. Som vi har nämnt tidigare har åtgärder med revisorsrotation gjorts för att 

stärka revisorns oberoende och förtroendet till revisionen. Nedan presenteras respondenternas 

åsikter angående den senaste förtroendestärkande åtgärden revisorsrotation och dess 

effektivitet när det kommer till att stärka aktieägarnas förtroende. Vidare presenteras 

respondenternas åsikter angående de förtroendestärkande åtgärderna i revisionspaktet och hur 

de tror att de olika åtgärderna kommer att påverka aktieägarnas förtroende till revisionen.   

 

Det finns lika som inom forskningen delade meningar bland studiens respondenter när det 

gäller inställningen till den nuvarande revisorsrotationsregeln samt dess tillräcklighet när det 

gäller att stärka de finansiella rapporternas pålitlighet ur ett aktieägarperspektiv. Vissa 

respondenter anser att den är fullt tillräcklig medan någon annan är lite mer kritisk, samtidigt 

finns det någon som inte tycks ha någon bestämd åsikt angående dagens rotationsregel. 

Rännar anser att det finns en bra tanke kring begränsningen med revisorsrotation men att det 

också är viktigt med en byrårotation ur ett aktieägarperspektiv. Brännström anser dock att den 

nuvarande rotationsregeln är tillräcklig och att FAR dessutom har gjort undersökningar som 

säger att börsföretagen byter revisionsbyrå vart sjunde år ungefär i samband med 

revisorsrotationen. Därmed menar Brännström att det i praktiken är en fungerande 

byrårotation. Malmqvist anser å andra sidan att det inte finns någon vits med att bara rotera 

det påskrivande namnet. Detta menar Malmqvist eftersom den som ersätter den avgående 

revisorn efter sju år naturligtvis är en person som har jobbat länge på byrån. Den efterträdande 

revisorn har med all sannolikhet “vuxit upp” med det reviderade företaget. Malmqvist menar 

att det är där någonstans det blir ännu värre när den nye revisorn som har varit inblandad i 



 

 - 30 - 

företagets revision till slut får entra översta posten och skriva under själva årsredovisningen. 

Malmqvist menar att oberoendet om möjligt skadas ytterligare på detta sätt till skillnad från 

om man skulle komma utifrån och förutsättningslöst ska ta över uppdraget och skriva under 

årsbokslutet. Ur ett aktieägarperspektiv menar Malmqvist att det inte är tillräckligt att endast 

rotera revisorn utan hela uppdraget måste lämnas över till en annan byrå. Enligt Malmqvist är 

det nödvändigt att rotera hela uppdraget bort från byrån och in i nästa byrå så att nya ögon 

tittar på samma problem ur en ny synvinkel med vetskap om att byrån under en avgränsad 

tidsperiod har ansvaret. På så sätt menar Malmqvist att revisorn kan fokusera otroligt hårt på 

att vara just oberoende eftersom denne vet att uppdraget kommer att lämnas över till en annan 

granskare efter en viss tidsperiod. Revisor X anser däremot att den nuvarande rotationsregeln 

är rimlig och bra, och att det har med förtroendefrågan att göra. 

”I grund och botten handlar det om ett oberoende.” (Revisor X) 

Revisor X menar att man som revisor kanske inte tycker att man är beroende efter sju år men 

däremot måste alla aktieägare och omvärlden känna sig trygga med en oberoende revisor så 

att man i deras ögon uppfattas som oberoende. I grund och botten anser revisor X att den 

nuvarande revisorsrotationen är bra och att den har fungerat. Revisor X menar att man kan ha 

kvar vissa delar av revisionsteamet på revisionsuppdraget eftersom de i teamet oftast sitter 

med bra kunskap om bolaget, rutiner, miljön och den branschen som revisorerna jobbar i. På 

det här sättet behålls kunskapen men samtidigt byter man ut den som är huvudansvarig revisor 

för uppdraget. Revisor X menar att bolaget har kvar nyttan lite grann samtidigt åtgärdar man 

eventuella vänskapshot med rotationsbyten. Överlag anser revisor X att revisorsrotationen är 

tillräcklig för att säkra pålitligheten i de finansiella rapporterna ur ett aktieägarperspektiv. 

  

Lika som i frågan om revisorsrotationen finns det även delade meningar gällande åsikterna 

om revisionspaketet och det är samma personer som är mer optimistiska till revisionspaketet 

som var mer optimistiska till revisorsrotationen. Rännar anser att alla förbättringar och alla 

förstärkningar av revisorernas oberoende, som det här revisionspaketet ska syfta till, är 

positiva. Rännar undrar dock om revisionspaketet är tillräckligt långtgående och om 

åtgärderna kan vara för svaga. Malmqvist tycker inte att revisionspaketet är ett fullständigt 

slag i luften men menar att det viktiga i sammanhanget är att revisorerna har sett att det finns 

en stark kraft i samhället, både från politiker, aktieägare och andra intressentgrupper och att 

de har ögonen på revisorerna och deras oberoende. 

”Det är viktigt att revisorerna känner sig övervakade och att de har vetskap om att det inte är 

någon egen trevlig liten “hemmaplan” som de kan spela på utan de kommer att vara 

övervakade på ett helt annat sätt.” (Malmqvist)   

Revisor X anser dock att det inte är säkert att nyttan överstiger kostnaden när det gäller 

byrårotationen. När det gäller 70 % -regeln är revisorn lite mer positiv men poängterar att den 

nuvarande regeln är tillräcklig för oberoendet. Brännström är inte heller positiv till det nya 

revisionspaketet då det både är dyrt och krångligt för företagen enligt honom. 

         

När det gäller utformningen av 70 % -regeln i revisionspaketet har respondenterna en 

liknande ståndpunkt. Det framkommer att de inte är helt nöjda med utformningen av 

rådgivningstaket. Med 70 % -regeln tycker Rännar inte riktigt att man kommer åt kärnfrågan 

med intressekonflikterna som finns i revisionsbolagen. På något sätt är lärdomen att det inte 

helt går att reglera bort utan det måste finnas en mycket starkare personintegritet hos 

revisorerna. Rännar anser att det bör finnas ett totalförbud av rådgivningstjänster för 

revisionsbolag istället för att ha ett tak på 70 %. Det skapas en intressekonflikt genom att 

revisorn agerar både som granskare men också som säljare, vilket enligt Rännar inte går ihop. 



 

 - 31 - 

Genom 70 % -regeln menar Rännar att det kan leda till att revisionsbolag, som tidigare har 

legat på en lägre procentnivå, väljer att öka andelen rådgivningstjänster i och med att det 

betraktas som acceptabelt och att revisorn fortfarande är oberoende så länge rådgivningen 

ligger under 70 %. Rännar anser att om man lägger ett max tak är det inte säkert att det leder 

till förbättringar och det kan istället ha motsatt effekt som till exempel vid införandet av 

maxtaket på två årslöner i avgångsvederlag för Vd:ar i statliga bolag. Detta från att många 

hade legat under denna nivå. Regeln resulterade då i att alla lade sig på maxgränsen vilket inte 

var syftet med regeln enligt Rännar. Malmqvist är tydligt negativ till införandet av 70 % -

regeln. 

”Jag anser att det är helt åt pipan. Jag anser att det ska vara 0 % .” (Malmqvist) 

Malmqvist menar att en revisionsbyrå som utför ett revisionsuppdrag inte ska ha någon 

konsultation utanför revisionen till det reviderade bolaget och att oberoendet måste värnas på 

ett tydligt sätt. Konsultationen innebär att revisorn involverar sig i företagets 

affärsverksamhet. Malmqvist poängterar att det måste vara en helt bisarrt självständig revisor 

som kommer och anlägger samma kritiska blick på sina kollegor i den egna byrån som 

revisorn skulle anlägga på det konkurrerande konsultbolaget. Brännström är också kritisk och 

anser att 70 % -regeln är fyrkantig och att det kan komma att bli dyrare för företagen eftersom 

de måste anlita firmor som inte kan företagen lika bra. Brännström bekymrar sig för att regeln 

inte tar hänsyn till företagens speciella situation, utan att det ska gälla lika för alla.                  

  

Respondenternas inställning till byrårotationen varierar något, men de flesta har en kritisk 

åsikt. Kritiken som tas upp handlar om att det uppstår vissa onödiga problem för bolaget som 

har att göra med revisorns kunskap men det handlar också om tidsaspekten. Brännström 

tycker inte om regeln om byrårotation och han anser att det redan finns en fungerande rotation 

och att det blir fel att man måste byta revisionsbyrå vid en viss tidpunkt bara för att “klockan 

har gått”. Enligt Brännström är det bättre att företag byter revisionsbyrå när de finner behov 

av att förnya revisionen eller tycker att byrån har fastnat i sin utveckling på något sätt. Det är 

olyckligt att man tvingas rotera revisionsbyrå, och Brännström menar att det kan vara så att 

företaget är i någon slags krissituation då det är högst olämpligt att byta men att dessa regler 

kommer att tvinga fram ett byte. Revisor X är inte heller särskilt positiv till byrårotation då 

han inte tror att nyttan kommer att överstiga kostanden och han tycker att man går lite för 

långt med en sådan här reglering. Revisor X menar att det blir jobbigare för bolagen med 

upphandling av de olika revisionstjänsterna, byte av revisionsbyråer samt byte av team. Enligt 

revisor X kan kunskapen om företaget gå förlorad vid en obligatorisk byrårotation. Malmqvist 

tycker att tidsaspekten är fel. Sex år är en lämplig fokusering enligt honom och därför är tio år 

otillräckligt. Malmqvist anser att det faktum att man kan få dispens för ännu längre tid gör att 

det i grunden inte har uppnåtts någonting. Detta eftersom han anser att dispensen kommer att 

ges ganska frekvent för de företag som är relativt små med motiveringen att det tar sådan lång 

tid att lära sig uppdraget. Tio år med dispens är således alldeles för lång tid enligt Malmqvist. 

Rännar betonar betydelsen av att revisorerna alltid anstränger sig, att de är på tårna och kan 

samarbeta bra med bolagen. Rännar påpekar problematiken i att om revisionsbolaget vet om 

att de kommer att bytas ut inom en snar framtid. Detta gör att revisorerna blir lata och gör ett 

sämre arbete eftersom det inte kommer att finnas en längre relation mellan revisor och det 

reviderade företaget enligt Rännar. I grunden tycker Rännar dock att införandet av 

byrårotationen är positiv. Enligt Rännar finns det både naturlig och onaturlig rotation. Han 

menar att det endast bör finnas en naturlig rotation då den onaturliga rotationen innebär att 

revisionsbolagen arbetar väldigt länge i ett nära samarbete med det reviderade företaget. 
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4.2.5 Effekten av de förtroendestärkande åtgärderna   
       

Inom forskningen på oberoendeområdet har det förekommit olika åsikter angående effekterna 

av dessa förtroendestärkande åtgärder, varför det är svårt att tydligt säga vad deras effekt kan 

komma att bli och hur de kan komma att påverka aktieägarnas förtroende till revisionen. Vad 

gäller 70 % -regelns effekt när det kommer till att stärka revisorns oberoende och påverkan 

för aktieägarnas förtroende har respondenterna en tämligen negativ attityd i varierande grad 

till införandet av regeln. Brännström tror att 70 % -regeln kommer att stärka revisorns 

oberoende till det yttre i viss mån. Det är dock bara till det yttre, det är inte där oberoendet 

sitter. Brännström menar att oberoendet sitter hos revisorns personlighet, alltså självständighet 

och integritet och tror därför inte att rådgivningstaket kommer att påverka aktieägarnas 

förtroende för revisionen nämnvärt då rådgivningen sällan är 70 %. Malmqvist tror inte alls 

att rådgivningstaket kommer att stärka revisorns oberoende då han anser att det skulle krävas 

en 0 %- regel för detta. Han menar att oberoendet blir direkt hotat om revisionsbyrån har 

intäkter från annat än revision från revisionsklienten. När det gäller regelns påverkan på 

aktieägarnas förtroende till revisionen tror Malmqvist att det kan ge en negativ effekt. Detta 

eftersom han menar att ingen aktieägare har trott att det ska finnas så mycket som 70 % 

rådgivning utanför revisionen och menar att det inte borde finnas någon annan 

affärsverksamhet utanför revisionen. Rännar menar att det inte är säkert att regeln kommer att 

leda till att revisorns oberoende stärks och att det är osäkert huruvida den kommer att påverka 

aktieägarnas förtroende till revisionen. Rännar poängterar att förtroendet kan stärkas om 

lagstiftarna lyckas göra det på ett tillräckligt bra sätt.    

 

När det gäller huruvida byrårotationen kommer att stärka revisorernas oberoende och om 

regeln kommer att stärka aktieägarnas förtroende till revisionen och pålitligheten i de 

finansiella rapporterna, kan respondenterna se vissa fördelar trots den inledningsvis kritiska 

inställningen till byrårotationen. Rännar tror att byrårotationen kommer att leda till att 

revisorns oberoende stärks. Rännar menar dock att byrårotationen också skulle kunna bli som 

ett slags alibi. Egentligen tycker Rännar att man behöver komma åt revisorernas “mindset”, 

alltså deras mentala inställning så att de inte ska vara rädda för att granska bolaget och säga 

obekväma sanningar. Regeln om byrårotation är en formell regel som indirekt ska kunna 

stärka oberoendet men ett oberoende är en personlig egenskap egentligen enligt Rännar och 

det är det han menar att man vill komma åt indirekt .  

 

När det gäller att stärka de finansiella rapporternas pålitlighet och aktieägarnas förtroende tror 

Rännar att rotationsreglerna är viktiga men att det behövs ytterligare åtgärder. Malmqvist tror 

att byrårotationen kommer att påverka revisorns oberoende till viss del eftersom revisorerna 

vet att uppdraget i normalfallet kommer att avslutas. Med detta menar Malmqvist att 

skillnaden mellan tio år och evigheter för en normal människa är ganska liten eftersom tio år 

är så lång tid och att man knappt kommer ihåg vad man gjorde för tio år sedan. Malmqvist 

åsyftar att det inte finns något som styr människan och vad som händer om tio år och därför 

kommer det inte i någon stor utsträckning att styra revisorerna heller. Det enda som kommer 

att styra de är enligt Malmqvist att revisorerna vet om att det är ett område som omvärlden är 

intresserad av och därigenom kan samhället indirekt stärka deras oberoende ställning. Revisor 

X är osäker på om de nya reglerna där man tvingar till byrårotation stärker oberoendet. Han 

menar att det är möjligt att de gör det eftersom att det har funnits ett flertal skandaler i stora 

bolag, banker och så vidare. Revisor X anser dock att det är svårt som revisor att ta ställning 

till då det handlar om marknaden där ute, vad aktieägarna, samhället och alla intressenter 

tycker. Revisor X menar att det kan vara så att det känns som att oberoendet stärks för att det 

finns ett tvång om att byta revisionsbyrå.  
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Revisor X är osäker på om byrårotationen är nödvändig för aktieägarnas förtroende till 

revisionen. Han tror inte heller att den kommer att ge någon effekt till de finansiella 

rapporternas pålitlighet. Brännströms åsikt är att revisorns oberoende kommer att stärkas men 

endast till det yttre i och med byrårotationen. Brännström menar att det kommer att framstå 

som att oberoendet har stärkts men han poängterar att det är inte där problemet sitter. Han 

anser att det är viktigt med det synliga oberoendet men det är framförallt vad revisorn säger 

och gör som är viktigast. Brännström tror därmed inte att byrårotationen kommer att påverka 

aktieägarnas förtroende till revisionen och de finansiella rapporternas pålitlighet.    

 

Angående aktieägarnas situation vid ett införande av byrårotation har respondenterna 

varierande åsikter. Vissa respondenter har dessutom egna förslag på hur man skulle kunna 

förbättra oberoendet och pålitligheten både när det gäller förbättringar av byrårotationen men 

även när det gäller andra förtroendestärkande åtgärder. Revisor X tror inte att byrårotationen 

kommer att göra aktieägarnas situation bättre. Revisor X antyder att en rotation på mindre än 

tio år skulle kanske kunna påverka men det skulle inte vara ett alternativ då det är för 

krångligt. Malmqvist tror att byrårotationen kan komma att göra aktieägarnas situation något 

bättre men inte markant. Det viktiga är att frågan har lyfts. Malmqvist menar att det viktigaste 

är att revisorerna vet om att det finns ett stort missnöje med att de eventuellt kan vara 

beroende. Ett förslag från Malmqvists sida om hur man kan göra byrårotationen bättre är att 

ha en snabbare rotation på sex år. Brännström anser att det kan bli besvärligt för aktieägarna 

när de inte kan byta revisionsbyrå hur och när de vill på grund av den obligatoriska 

byrårotationen. Brännström menar att det blir en sämre situation då aktieägarnas rådighet över 

företagen minskar. Om aktieägarna vill ha en viss revisor och en viss revisionsbyrå kommer 

de inte att kunna ha det eftersom de måste följa dessa rotationsregler. Brännström 

argumenterar för att det inte ska vara någon rotation, och att aktieägarna tillsammans med 

företagsledarna och styrelsen måste föra en dialog om hur revisionen skall fungera i företaget 

istället för att tvingas av en lagstiftning. Rännar är något mer positiv än föregående om att 

byrårotationen kommer att förbättra aktieägarnas situation och tycker att det är ett bra 

initiativ. Rännar anser att det behövs mer än en byrårotation för att stärka oberoende och 

pålitlighet. 

”Det är inte tillräckligt med byrårotationen för att uppnå oberoende utan det krävs annat 

också.” (Rännar) 

 

Rännar anser att ett alternativ skulle kunna vara att revisorerna berättar mer om sitt arbete, 

berättar mer om vad de tycker om bolaget, att inte vara rädda för att säga sanningen. 

Revisorernas egentliga enda sätt att signalera någonting enligt Rännar är att antingen ge en 

ren revisionsberättelse eller att ge en oren och det är ett enormt stort steg. Rännar menar att 

man från Aktiespararnas sida önskar att det fanns en större öppenhet och att revisorerna skulle 

kunna ha en mycket större skala där de kan sätta betyg på vad de tycker om bolaget. 
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5 Analys 

 
I kapitlet analyseras den empiriska datan och kopplas till den teoretiska referensramen i form 

av teorier och tidigare forskning. Kapitlet behandlar fyra områden som relaterar till 

förtroendefenomenet. Områdena är; vikten av förtroende och oberoendets roll, osunda 

relationer, förtroendestärkande åtgärder och effekten av de förtroendestärkande åtgärderna. 

Analysen utgör grunden till besvarandet av studiens frågeställning.

 

5.1 Vikten av förtroende och oberoendets roll  

 

Respondenterna är alla överens om att förtroendet till revisorn och därmed revisorns 

oberoende är viktiga frågor för aktieägare. Detta anser respondenterna eftersom aktieägare 

påverkas av kvaliteten på de finansiella rapporterna och ledningens arbete. Respondenterna 

tydliggör risken med att ledningen kan handla i egenintresse. Detta kan kopplas till Phillips 

(1997) resonemang som menar att aktieägare gör sig sårbara när de investerar i aktier då de 

riskerar att bli lurade när de sätter sitt förtroende till andra. Greenwood och Van Buren (2010) 

är inne på samma resonemang då de belyser att förtroende är viktigt i organisation- och 

aktieägarrelationen eftersom aktieägarna har investerat pengar i företaget och företagets plikt 

är att maximera vinsten till aktieägarna. Författarna påpekar att eftersom makten ligger i 

företagets händer är det inte säkert att det går att lita på att de ansvariga agerar för 

intressenternas bästa (Greenwood & Van Buren 2010). Detta är i enighet med agentteorin som 

bygger på att parterna i agentrelationen handlar i egenintresse (Watts & Zimmerman 1986; 

Diamant 2004). Chung (2004) belyser i en studie de externa revisorernas viktiga roll i 

samhället genom att erbjuda en tjänst som skyddar investerarnas intressen och kastar ljus på 

vikten av revisorns oberoende.  

 

Åsikterna skiljer sig dock mellan respondenterna i frågan kring behovet av att stärka 

aktieägarnas förtroende till revisionen. Peter Malmqvist och Albin Rännar anser båda att det 

finns ett behov av att stärka aktieägarnas förtroende till revisionen då det finns ett bristande 

förtroende till revisorerna, något som kan kopplas till deras samhällsställning. Deras 

resonemang kan kopplas till Greenwood och Van Burens (2010) diskussion om förtroende 

och relationer. Resonemanget bygger på att när den ena parten A tar en risk och gör sig sårbar 

inför den andra parten B gör den det i tron att B kommer att uppfylla sin moraliska skyldighet 

för att skydda A:s intresse. Denna tro baseras till viss del på förtroendet till den andra parten. 

Därför anses tilliten i den andra parten vara av stor vikt för utvecklingen av meningsfulla 

relationer. Detta speciellt inom organisations- och intressentrelationer (Greenwood & Van 

Buren 2010).  

 

Revisor X och Dan Brännström har andra åsikter i frågan trots att de var överens med övriga 

respondenter om att förtroende och oberoende är viktigt, det här kan kopplas till att de inte har 

samma relation till aktieägarna. De tycker inte att det finns något större behov av att stärka 

aktieägarnas förtroende till revisionen i dagsläget då de anser att de nuvarande reglerna är 

tillräckliga. Brännström anser att det är viktigare med transparens och öppenhet än införandet 

av nya regler. Brännström hänvisar till att det finns ett kunskapsgap och tror istället för att 

instifta fler lagar att revisorer och FAR måste bli bättre på att berätta hur oberoendet fungerar 

för att minska gapet. Kunskapsgapet är i enighet med McEnroe och Martens (2001) 

resonemang som menar att det finns olika uppfattningar mellan investerare och revisorer om 

hur revisorns ansvarsuppgifter ser ut. Lika som Brännström anser Oseni och Ehimi (2012) att 
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förväntningsgap är negativt då de anser att förväntningsgapet är skadligt för revisorns 

trovärdighet och branschens rykte. Enligt McEnroe och Martens (2001) skulle man kunna 

reducera detta gap genom att revisorerna informerar aktieägarna bättre på bolagsstämman 

vilket är i linje med Brännströms förslag. Att utbilda och informera aktieägarna om revisorns 

sanna ansvar är ett gammalt förslag och kan härledas tillbaka till 1940-talet (Nazri Fadzly & 

Ahmad 2004).   

 

De externa revisorernas roll i samhället är viktig och kräver att revisorer och revisionsbyråer 

förblir "oberoende" av revisionsobjektet och agerar på uppdrag av aktieägarna och inte 

revisionsobjektet (Chung 2004). Trots att oberoendet är så viktigt finns det ingen enhetlig 

definition inom forskningen på vad en oberoende revisor är utan det förekommer många olika 

tolkningar. Bazerman, Morgan och Loewenstein (1997) definierar en oberoende revisor som 

en revisor som agerar i intressenterna och användarna av de finansiella rapporternas intressen. 

Revisorn ska försäkra att de finansiella rapporterna kan ses som opartiska utvärderingar av det 

granskade företaget (Bazerman, Morgan & Loewenstein 1997). Samtliga av ovanstående 

tankar stämmer överens med Rännars resonemang som menar att en oberoende revisor är en 

revisor som tar sitt uppdrag på allvar och som förstår att den är tillsatt och vald direkt av 

aktieägarna på en bolagsstämma. En oberoende revisor ska enligt Rännar dessutom se till att 

bolaget har koll på sina risker och att det finns lämpliga rutiner för allt som det ska finnas 

rutiner för så att det är säkert att vara aktieägare i bolaget. Det framgår av Rännars tydliga 

beskrivning att han har ett starkt engagemang vilket kan kopplas till hans nära relation till 

aktieägarna. Malmqvist definerar till skillnad från Rännar en oberoende revisor som en 

revisor som kan säga nej. Brännström menar att en oberoende revisor är en självständig 

revisor. Därmed menar Brännström att ordet “independent” är felaktigt översatt och att den 

mer lämpliga översättningen bör vara självständig och detta då det enligt Brännström inte 

finns oberoende revisorer eller oberoende människor. Malmqvist och Brännström delar 

uppfattning med Watts och Zimmerman (1986) som definerar ett oberoende hos en revisor 

som den sammanlagda sannolikheten för att revisorn ska upptäcka ett brott och även 

rapportera brottet i fråga. Revisorns förmåga att motstå tryck från klienter blir därför central 

när det gäller revisorns oberoende (Watts & Zimmerman 1986). Oberoende revisorer är mer 

benägna att både finna och rapportera negativ information som är kopplad till granskningen 

av klienten (Geiger & Raghunandan 2002).      

 

Rännar, Malmqvist och Revisor X är de respondenter som är överens om att det finns ett 

behov av att stärka revisorns oberoende som det ser ut idag, framförallt när det gäller vissa 

centrala frågor. Det handlar främst om relationer mellan revisor, styrelse och ledning. Dessa 

relationer kan ses som agentrelationer enligt Watts och Zimmerman (1986). Problematiken i 

denna form av relation ligger för aktieägarna i att få dessa individer att agera utifrån 

aktieägarnas intresse (Berle, Means & Weidenbaum 1991). Enligt Eisenhardt (1989) uppstår 

agentproblemen när principalens och agentens mål skiljer sig från varandra. Det är svårt för 

aktieägarna att veta vad dessa individer faktiskt gör eftersom det är svårt att kontrollera om de 

har agerat korrekt. Agentproblemen är också tydliga när respondenterna påpekar eller antyder 

att revisorerna är allt för ekonomiskt beroende av revisionsobjektet idag. Detta är i enighet 

med Romeros (2010) forskning som har visat att det finns ett behov av att stärka förtroendet 

för revisionen på grund av vanliga oberoendeproblem såsom; revisionstjänster i kombination 

av rådgivningstjänster, de långa relationerna mellan revisor och företagsledning, vem som står 

för revisorns betalning och hur revisorn väljs är centrala frågor (Romero 2010). Detta är just 

vad Rännar uttrycker att det finns ett problem med när det gäller oberoendet. Rännar påpekar 

speciellt det faktum att revisionsbolagen har väldigt mycket konsulttjänster idag förutom 

revisionstjänster och påpekar att revisorerna har ett intresse i att sälja in mycket 
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konsulttjänster förutom revisionen med anledning av de pengar som genereras. Det är negativt 

enligt Rännar då revisorns huvudsakliga syfte är att kritiskt granska verksamheten och inte att 

ha en affärsrelation som bygger på merförsäljning. Ett annat viktigt oberoendeproblem enligt 

Rännar är att de personer som revisorn ska granska är de personer som ska rekommendera att 

revisorn ska omväljas eller om revisorn ska bytas. Dessa problem är i enighet med forskning 

på förtroendeområdet som menar att aktieägarnas relation till företaget anses vara ett viktigt 

område inom bolagsstyrningssammanhang. Detta eftersom det innefattar både ekonomiska 

och etiska risker som kräver en viss nivå av förtroende för bolagsledning och marknad. 

Aktieägarnas beteende påverkas inte enbart av risken de är villiga att ta utan även av 

förtroendet till ledning och marknad (Ryan & Buchholtz 2001).  

 

5.2 Osunda relationer  
 

Agentteorin behandlar ägarstrukturen i företaget och inom agentteorin definieras en 

agentrelation som en relation där en eller flera principaler, det vill säga ägare till en tillgång, 

anlitar en annan person som agent för att utföra en tjänst som innefattar någon form av 

beslutsfattande åt principalernas vägnar (Jensen & Meckling 1976; Watts & Zimmerman 

1986). Agentteorin bygger på att alla individer drivs av egenintresse och att de agerar 

opportunistiskt för att stärka den egna välfärden (Watts & Zimmerman 1986). Jensen och 

Meckling (1976) menar att när båda parterna är nyttomaximerare finns det anledning att anta 

att agenten inte kommer agera för principalens bästa. Rännars resonemang är i enighet med 

denna agentproblematik då Rännar menar att problematiken förekommer i företagen idag. 

Rännar påpekar att det inte är bra när ledning och revisorer agerar efter egna intressen då det 

är aktieägarna som får stå för de kostnader som uppkommer i samband med det felaktiga 

agerandet. De incitamentproblem som uppkommer vid beslutsfattandet i företag där ledning 

består av andra personer än ägarna är något som under lång tid har oroat ekonomer (Watts & 

Zimmerman 1986). Revisor X ser lika som Rännar också problematiken i dessa relationer, 

och  menar att det kan uppstå vänskapsrelationer. Malmqvist och Brännström menar å andra 

sidan att det inte är vänskapshotet som är problemet. Malmqvists förklaring är att det handlar 

om pengar och de incitamentproblem som uppstår i samband med dessa. Respondenternas 

diskussion om osunda relationer kan tolkas som att det finns en oro för de agentkostnader som 

kan uppstå i företagen och det skulle då vara till aktieägarnas nackdel.          

      

För att motverka osunda relationer mellan revisor och annan part har det tagits fram en 

analysmodell. Samtliga respondenter har en enig uppfattning om att det är möjligt att hotet 

mot oberoendet kan växa fram långsamt när revisorn granskar sig själv enligt analysmodellen. 

Respondenterna tar upp olika mänskliga faktorer som en orsak till framväxten. Förtroende är 

enligt Barber (1983) en social mekanism och som vid en kunskaps asymmetri skulle kunna 

leda till ett maktmissbruk (Barber 1983). En funktion av förtroende är social kontroll, speciellt 

när det gäller förväntningar på kompetent utförande och av förmyndarskapets ansvar varför 

oberoendet blir av stor vikt. Barbers (1983) sociala mekanism kan alltså kopplas till samtliga 

respondenters syn på problematiken i att revisorn granskar sig själv. Detta blir särskilt tydligt i 

Brännströms och Rännars resonemang. Brännström menar att det är mänskligt och naturligt 

att människor blir en del av en företagskultur eller en företagsmiljö, och Rännar menar att 

hotet mot oberoendet har med sociala mekanismer att göra då människor vill hålla sig väl med 

varandra. Det kan tolkas som att respondenterna anser att det finns sociala risker som skulle 

behöva åtgärdas genom kontroll. Enligt Barber (1983) är social kontroll dock ofta negativt 

laddat då man vill hindra ett beteende. Barber (1983) anser istället att det bör ses positivt 

genom att mål som ska uppnås sätts upp efter samhällets önskemål. Agentteorin tar upp olika 

åtgärder som minskar agentkostnader för att bibehålla ett välfungerande principal- 



 

 - 37 - 

agentförhållande (Jensen & Meckling 1976). Det anses dock att revisorns övervakning endast 

är värdefull så länge aktieägarna anser att den minskar agentkostnaderna (Watts & 

Zimmerman 1986).   

 

Eftersom agenten anses som ansvarig för att sammanställa de finansiella rapporterna anses det 

finnas ett behov av att dessa ska granskas. Annars antas det inom agentteorin att agenten i 

egenintresse exempelvis övervärderar vinsten för att öka sin egen andel, det så kallade 

adverse selection problemet (Watts & Zimmerman 1986; Eisenhardt 1989). Redovisning och 

revision är att se som övervakningskostnader. Behovet av redovisning uppstår med de 

kontrakt som används för att minska agentkostnaderna men dessa är inte effektiva om de inte 

övervakas och revisionen är en viktig del i detta. Revisorn kontrollerar att avtalsbestämmelser 

har följts och att de beräknats på ett sätt som är accepterat (Watts & Zimmerman 1986). 

 

5.3 Förtroendestärkande åtgärder             

 

Det råder delade läger bland respondenterna när det gäller inställningen till den nuvarande 

revisorsrotationen och dess tillräcklighet när det kommer till att stärka de finansiella 

rapporternas pålitlighet ur ett aktieägarperspektiv. Vissa respondenter anser att den är fullt 

tillräcklig medan någon annan är lite mer kritisk, samtidigt finns det någon som inte tycks ha 

någon bestämd åsikt angående dagens rotationsregel. Rännar är en av de respondenter som 

anser att det finns en bra tanke kring begränsningen med revisorsrotation men att det inte är 

tillräckligt ur ett aktieägarperspektiv. Revisor X anser dock att den nuvarande 

revisorsrotationen är ok och att den har fungerat för sitt ändamål. Brännström har samma åsikt 

som Revisor X och anser att den nuvarande rotationsregeln är tillräcklig och hänvisar till de 

undersökningar som FAR har gjort på området. Dessa påståenden kan kopplas till det som 

Carmichael och Swieringa (1968) benämner som det synbara oberoendet. Luckor i det 

synbara oberoendet anses endast behöva åtgärdas om en intressekonflikt uppstår genom en 

händelse och att någon intressent då upptäcker luckan. Såvida det inte uppstår 

intressekonflikter finns inga incitament att åtgärda luckorna enligt Carmichael och Swieringa 

(1968). I Rännars, Revisor X och Brännströms fall handlar det om det synbara oberoendet och 

luckorna i detta. Detta genom att Rännar ser att det finns luckor som behöver åtgärdas medan 

Revisor X och Brännström inte ser några sådana behov varför ingen åtgärd enligt de är 

nödvändig. 

 

Malmqvist är starkt emot den nuvarande revisorsrotationen då han anser att den inte uppfyller 

sin funktion eftersom man bara roterar det påskrivande namnet. Detta tillvägagångssätt anser 

Malmqvist möjliggör att samma personer ändå är inblandade i uppdraget vilket är 

problematiskt för oberoendet. Det här är anledningen till att åtgärden inte är tillräcklig ur ett 

aktieägarperspektiv utan hela byrån måste roteras för att uppnå någon effekt enligt Malmqvist. 

Detta är något som Bostick och Luehlfing (2004) diskuterar, att det har tagits till med olika 

åtgärder med anledning av brister i oberoendet men att det finns mycket kvar som måste göras 

på området. Enligt Ruhnke och Schmidt (2014) kan de lagstadgade reglerna för revisionen ses 

som att de endast fyller en social funktion vilket det kan tolkas som att Malmqvist menar 

utifrån sitt resonemang.  

  

Enligt Luhmann (1979) är att ha förtroende för sina förväntningar något som är 

grundläggande i det sociala livet. Barber (1983) delar in förtroende i tre typer av 

förväntningar som innehåller några grundläggande betydelser av förtroende. Den mest 

allmänna formen av förväntningar syftar till förväntningar på samhällsnormer av moralisk och 

naturlig karaktär som ständigt skall uppfyllas. Förtroendeteorin kan kopplas till Rännar och 
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Malmqvists resonemang kring införandet av revisionspaketet, då Rännar anser att det är är 

positivt med alla förbättringar och förstärkningar av revisorns oberoende utifrån ett 

samhällsperspektiv. Malmqvist menar också att de olika delarna i revisionspaketet är viktiga 

då revisorerna skall vara medvetna om att det finns en stark kraft i samhället som granskar 

deras oberoende, så att de inte känner sig fria att handla hur de vill. Dock är ingen av 

respondenterna helt positiv till revisionspaketets införande. Revisor X och Brännström 

poängterar att kostnaderna blir stora och att det inte är helt säkert att nyttan överstiger 

kostnaderna. Dessa kostnader kan tolkas som agentkostnader. Agentkostnader uppkommer i 

samband med försök att skapa incitament för företagsledningen att göra sitt yttersta och agera 

i aktieägarnas intresse eller i samband med bevakning av opportunistiskt beteende hos 

företagsledningen (Berle, Means & Weidenbaum 1991).   

  

När det gäller utformningen av 70 % -regeln i revisionspaketet har respondenterna liknande 

ståndpunkter sinsemellan. Det framkommer att respondenterna inte är helt nöjda med 

utformningen av rådgivningstaket. Rännar, Malmqvist och Brännström menar att det är en 

fråga om revisorernas personliga egenskaper och att det därmed är svårt att reglera bort. 

Respondenternas resonemang kan kopplas till att regleringen är fel och är i linje med Ruhnke 

och Schmidts (2014) resonemang. Författarnas resonemang bygger på att det råder ett 

förväntningsgap mellan aktieägarnas förväntningar på revisionen och revisorns faktiska 

ansvarsuppgifter. Klyftan i gapet kan leda till förändringar i de lagstadgade reglerna för 

revisionen, och därmed till en ökad reglering. Denna klyfta kan resultera i att det blir fel i 

lagstiftningen genom att revisionsstandarderna är inkonsekventa eller om revisorns ansvar 

läggs upp på ett otydligt sätt (Ruhnke & Schmidt 2014). Rännar och Malmqvist menar vidare 

att det borde finnas ett totalförbud av rådgivningstjänster för revisionsbolag istället för att ha 

ett tak på 70 % och Rännar poängterar att det är personintegriteten som är kärnfrågan. Enligt 

Rännar skapas det en intressekonflikt genom att revisorn agerar både som granskare men 

också som säljare, vilket enligt Rännar inte går ihop. Även Malmqvist poängterar att 

oberoendet måste värnas och att man inte kan kombinera revisionsuppdrag och konsultation 

eftersom det skapar intressekonflikter. Agentproblemet uppstår i denna typ av situation enligt 

Pott, Tebben och Watrin (2012) då revisorn har incitament att öka sin egen vinning och 

revisorn kan då vara villig att acceptera bristfällig redovisning från ledningens sida. Enligt 

Geiger och Raghunandan (2002) kan riktigt oberoende revisorer bistå allmänheten med 

högkvalitativa granskningar genom att de saknar koppling till revisionsobjektet. Att inte ha en 

alltför nära relation till klienten ger enligt Geiger och Raghunandan (2002) en säkrare revision 

genom att resultaten av vad som framkommit i granskningen av revisionsobjektet rapporteras.  

  

När det kommer till respondenternas åsikter kring införandet av byrårotationen är 

inställningen även här ganska negativ såsom vid 70 % -reglen, men med något undantag. 

Brännström och Revisor X är kritiska till införandet av byrårotationen och menar att det är bra 

som det är idag, man ska inte behöva byta revisor om det inte finns ett behov eftersom det kan 

vara negativt för företaget. Respondenterna hänvisar till att det är fel i lagstiftningen. Även 

Malmqvists åsikt kan tolkas som detta då han anser att en lämplig tidsaspekt skulle vara sex 

år. Respondenternas åsikter om byrårotationen kan, såsom i frågan om 70 % -regeln, också 

kopplas till förväntningsgapets effekt på utformningen av nya lagar. Med detta anses det 

kunna uppstå felaktigheter i lagstiftningen när olika aktörer har olika syn på en fråga som där 

av skapar en klyfta. Klyftan resulterar i att revisionsstandarderna blir inkonsekventa och 

otillräckliga (Ruhnke & Schmidt 2014). Detta genom att revisorsrollen skapar förväntningar 

från andra aktörer och dessa förväntningar byggs upp i processer som kan omskapas av 

revisorn själv eller av andra (Barber 1983). Ett ytterligare tydligt problem enligt vissa 

respondenter är att kunskapen om företaget kan gå förlorad i samband med en byrårotation 
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och de diskuterar även att det kan medföra högre kostnader. Detta är ett problem som ofta har 

nämnts inom forskningen på byrårotation (Arruñada Sánchez 1997).   

 

I motsats till övriga respondenter har Rännar en något mer positiv inställning till införandet av 

byrårotationen vilket vi kopplar till att han anser att det är ett viktigt problem som nu har 

uppmärksammats. Rännar påpekar dock att det finns en problematik i att revisionsbolaget vet 

om att de kommer att bytas ut inom en snar framtid. Åtgärden skulle enligt Rännar kunna göra 

att revisorerna blir lata och gör ett sämre arbete eftersom det inte kommer att finnas en längre 

relation mellan revisor och det reviderade företaget. Rännars resonemang om att revisorer blir 

lata kan kopplas till det välkända problemet moral hazard inom agentteorin vilket innebär en 

avsaknad av ansträngning från agentens sida (Eisenhardt 1989; Berle, Means & Weidenbaum 

1991). Det vill säga att agenten inte anstränger sig lika mycket som principalen skulle ha gjort 

i samma situation. Moral hazard möjliggörs när principalen inte har tillräcklig insikt eller 

kunskap om agentens arbete (Eisenhardt 1989).   

 

5.4 Effekten av de förtroendestärkande åtgärderna                

 

Även när det gäller effekterna av de förtroendestärkande åtgärderna är respondenterna 

tämligen negativa i sina attityder till införandet men de har ändå visat en viss tilltro till deras 

effektivitet i vissa avseenden. När det kommer till 70 % -regeln och dess effekt i att stärka 

revisorns oberoende och i att påverka aktieägarnas förtroende tror Brännström att 70 % -

regeln kommer att stärka revisorns oberoende till det yttre i viss mån. Brännström menar att 

oberoendet sitter hos revisorns personlighet och tror därför inte att rådgivningstaket kommer 

att påverka aktieägarnas förtroende för revisionen nämnvärt då rådgivningen sällan är 70 %. 

Brännströms uttalande kan tolkas som att 70 % -regeln inte kommer åt det faktiska 

oberoendet men att det synliga oberoendet kan påverkas en aning eftersom problemet 

egentligen sitter i revisorernas personlighet. Något som kan liknas vid ett mentalt tillstånd 

enligt Khurana och Raman (2006). Malmqvist är till viss del enig med Brännström och tror 

inte alls att rådgivningstaket kommer att stärka revisorns oberoende då han anser att det skulle 

krävas en 0 % -regel för detta. Malmqvist tror därför att regelns påverkan på aktieägarnas 

förtroende till revisionen kan vara negativ. Detta eftersom han menar att ingen aktieägare har 

trott att det ska finnas så mycket som 70 % rådgivning utanför revisionen och menar istället 

att det inte borde finnas någon annan affärsverksamhet utanför revisionen. Malmqvist 

argumentation kan kopplas till de svårigheter som råder hos allmänheten när det gäller 

bedömningen av revisorns ansvar och det kan anses som att allmänheten har överdrivna 

förväntningar på revisionen. Investerarna har en tro om att marknadens osynliga hand 

kommer att se till att chefer agerar korrekt (Bigley & Pearce 1998). Allmänhetens 

förväntningar på revisorns roll och revisorns ansvar överstiger revisorns faktiska arbete 

(Ruhnke & Schmidt 2014). Revisorn förväntas fungera som en garanti och revisorerna har 

svårigheter att uppfylla allmänhetens förväntningar då det ligger utanför deras makt 

(Howieson 2013; Liggio 1974). Liggio (1974) menar att det förekommer en tro hos 

allmänheten att revisorn bara adderar ihop ett resultat, vilket endast är en illusion. Rännar som 

hade en något positiv attityd till införandet av 70 % -regeln menar ändå att det inte är säkert 

att regeln kommer att leda till att revisorns oberoende stärks och att det är osäkert huruvida 

den kommer att påverka aktieägarnas förtroende till revisionen. Rännar poängterar att 

förtroendet kan stärkas om lagstiftarna lyckas göra det på ett tillräckligt bra sätt. Något som 

kan kopplas till en osäkerhet kring lagens funktionalitet vilket kan härledas till teorin om 

förväntningsgapet och hur de olika uppfattningarna i samhället kan leda till felaktig 

lagstiftning (Ruhnke & Schmidt 2014).  
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Vad gäller synen på byrårotationen menar Rännar och Brännström att regeln kommer att leda 

till att revisorns synliga oberoende stärks medan det faktiska oberoendet inte påverkas 

nämnvärt. De menar att det huvudsakliga oberoendeproblemet inte kan avhjälpas med 

byrårotation då problemet ligger i revisorernas mentala inställning, varför de endast tror att 

byrårotationen kommer att stärka revisorns oberoende till viss del. Rännars och Brännströms 

tankar kring detta kan kopplas till Khurana och Ramans (2006) benämning på ett mentalt 

tillstånd, som regelbundet har återkopplats i texten. Regleringen kan därmed ses som att den 

endast fyller en synlig funktion och att man inte kommer åt det faktiska som är revisornas 

mentala inställning. Revisor X är osäker på om byrårotationen kommer att påverka revisorns 

oberoende. Malmqvist tror dock att det kommer att påverka till viss del eftersom revisorerna 

vet att uppdraget i normalfallet kommer att avslutas och att detta är ett område som omvärlden 

är intresserad av och därigenom kan samhället indirekt stärka deras oberoende ställning. 

Malmqvists resonemang kan genom tolkning kopplas till Bostick och Luehlfings (2004) 

forskning som visar att investerarnas krav har ökat på revisionsbranschen med anledning av 

de redovisningsskandaler som har uppkommit (Bostick & Luehlfing 2004).  När det har gått 

snett för företag har revisorns roll ofta kritiserats i oredan och att denne inte har upptäckt eller 

rapporterat uppkomna bedrägerier (Ruhnke & Schmidt 2014). Ruhnke och Schmidt (2014) 

menar dock att reglerna som har införts med anledning av skandalerna, för att stärka 

oberoendet, endast fyller en social funktion eftersom problem fortfarande kvarstår, vilket är i 

enighet med Malmqvists resonemang.   

 

När det gäller att stärka de finansiella rapporternas pålitlighet och aktieägarnas förtroende tror 

Rännar att rotationsreglerna är viktiga men att det behövs ytterligare åtgärder. Brännström och 

Revisor X har dock en mer negativ syn och tror inte att byrårotationen kommer att påverka 

aktieägarnas förtroende till revisionen och de finansiella rapporternas pålitlighet. 

Respondenternas inställning till byrårotationens effekt var varierande vilket var förväntat då 

det även inom forskningen finns olika resultat på forskningsområdet. 

 

När det kommer till huruvida aktieägarnas situation kommer att förbättras av byrårotationen 

tror Malmqvist att regeln kan komma att göra aktieägarnas situation något bättre men inte 

markant. Brännström menar istället att deras situation kan komma att försämras. Malmqvists 

och Brännströms åsikter kan ses som att byrårotationen inte är tillräcklig för att förbättra 

aktieägarnas situation. Deras synpunkter kan tolkas som att de anser att det endast är det 

synliga oberoendet som möjligtvis kan komma att påverkas men det framkommer att det är 

det faktiska oberoendet som är viktigt för att påverka aktieägarnas situation. Det här är i 

enighet med Diamant (2004) som menar att det inte räcker att bara stärka det synliga 

oberoendet utan det är viktigt att det faktiska oberoendet stärks för att komma åt problemet. 

Rännar är inne på samma spår som Malmqvist och Brännström vad gäller det synliga och det 

faktiska oberoendet. Rännar är positiv till initiativet men anser också att det behövs mer än en 

byrårotation för att stärka oberoende och pålitlighet. Rännar anser att ett alternativ skulle 

kunna vara att revisorerna berättar mer om sitt arbete, berättar mer om vad de tycker om 

bolaget, att inte vara rädda för att säga sanningen. Det faktiska oberoendet kan ses som att 

revisorn inte ska påverkas av sitt egenintresse (Carmichael & Swieringa 1968), och enligt 

Barber (1983) kan andras intressen sättas framför ens egna när individer genomför sina 

skyldigheter och tar sitt ansvar. Detta är något som Rännar anser måste kommas åt och hans 

förslag till förbättring kan vidare kopplas till McEnroe och Martens (2001) forskning om 

förväntningsgapet. För att reducera detta gap menar författarna att revisorer bör informera 

aktieägare på bolagsstämman och ge aktieägarna möjlighet att ställa frågor kring revisionen, 

och detta är därmed i likhet i vad Rännar diskuterar. Vad det gäller Revisor X inställning tror 
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han inte att byrårotationen kommer att göra aktieägarnas situation bättre. Revisor X antyder 

att en rotation på mindre än tio år kanske skulle kunna förbättra aktieägarnas situation men det 

skulle inte vara ett alternativ då det är en alltför krånglig process. Detta är i likhet med vad 

Chung (2004) tar upp i sin forskning, att de kortare mandattiderna kan bidra till att 

manipulering av resultaten minskas och att revisorernas oberoende stärks. 
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6 Diskussion & Slutsats 

 
I det avslutande kapitlet följer en diskussion av studiens resultat utifrån analysplanens 

huvudkategorier. Det synliga och det faktiska oberoendet genomsyrar diskussionen. Vidare 

dras slutsatser som studien har kommit fram till angående hur aktieägarnas förtroende till 

revisionen kommer att påverkas av revisionspaketet och om det är rätt åtgärd att vidta. 

Kapitlet avslutas med förslag till fortsatta studier inom forskningsområdet. 

 

6.1 Diskussion  

 

En stor orsak till att förtroende och oberoende är viktiga frågor för aktieägare idag tycks vara 

att företagsledning och revisorer handlar i egenintresse. Ur studien framkom det att det fanns 

tydliga åsikter kring behovet av förstärkt förtroende för aktieägare. Med anledning av studiens 

resultat tycks revisorns oberoende vara en viktig del i detta då det tydliggörs att oberoendet är 

viktigt i relationer mellan revisor, styrelse och ledning. Studien visar att det finns en stark 

förväntan på hur en oberoende revisor ska vara, men det här tycks inte efterlevas av 

revisorerna i samhället. Detta har visat sig genom att studiens resultat relaterar till 

agentproblem i relationer mellan styrelse, revisorer och aktieägare. Denna problematik 

överensstämmer med Jensen och Mecklings (1976) studie och pekar på att det är ett problem 

som har förekommit under en längre tid.  

 

Av studien framkommer det således att problematiken med agentrelationer tycks kvarstå i 

samhället. Studien indikerade på att vänskapsrelationer mellan revisor och ledning är ett 

problem men att det också endast kan handla om ett ekonomiskt intresse. Det är något som 

kan ses som ett hot mot aktieägarna eftersom det är de som får stå för de kostnader som 

uppkommer i samband med att egenintressen uppfylls från revisor och företagsledningens 

sida. SCA-fallet är ett tydligt exempel på förekomsten av osunda relationer idag. Sociala 

mekanismer tycks vara en anledning till att osunda relationer växer fram då analysmodellen, 

som revisorn använder sig av vid självgranskning, inte tycks vara optimal. Detta kan tolkas 

som att det därför behövs ytterligare åtgärder för att motverka att dessa osunda relationer 

uppstår. Kanske kan dagens regler tolkas som att de endast fyller en social funktion, i enighet 

med Ruhnke och Schmidts (2014) resonemang angående revisionens otillräckliga funktion. 

När det gäller just sociala mekanismer kan de anses svåra att åtgärda med anledning av deras 

abstrakta karaktär varför det kan antas att de är svåra att reglera bort. 

 

På grund av problemet i de osunda relationerna och bristerna i revisorns oberoende har det 

sedan tidigare införts åtgärder i form av en revisorsrotation. Det har funnits delade meningar 

kring dess tillräcklighet inom forskningen och det har återspeglats i studiens resultat. Det som 

framgår utifrån studien är att regeln endast tycks påverka det synbara oberoendet eftersom 

resultatet tyder på att rotationsregeln inte kommer åt det egentliga problemet som är revisorns 

personliga egenskaper. Studien har visat att den spontana inställningen till åtgärden med 

revisionspaketet, som har antagits med anledning av de befintliga åtgärdernas otillräcklighet, 

har varierat. Denna variation i uppfattning kan kopplas till den variation i forskningsresultat 

på området varför ingen enig uppfattning hade kunnat förväntas. Dock har en mer enig 

uppfattning kunnat observeras när det gäller mer detaljerade frågor. När det gäller införandet 

av 70 % -regeln framkommer det av studien ett mer enigt resultat som tyder på en negativ 

inställning till regeln. Detta kan återigen kopplas till personliga egenskaper som är svåra att 

reglera bort. Studiens resultat i 70 % -frågan är i enighet med Ruhnke och Schmidts (2014) 
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resonemang kring förväntningsgapet och kan vidare tolkas som att regleringen inte blir 

optimal då den inte kommer åt det egentliga problemet med de personliga egenskaperna. 

Problematiken kring förvätningsgapet återfinns även i studiens resultat om inställningen till 

byrårotationen då resultatet visade på en kritisk syn gällande utformningen av lagen. Det går 

dock inte att dra några långtgående slutsatser i denna fråga då en av respondenterna var något 

positiv i frågan. 

 

När det gäller huruvida 70 % -regeln kommer att ge någon effekt kan resultatet tolkas som att 

den inte kommer att ha någon större effekt. Resultatet kan kopplas till att regeln inte anses 

vara tillräcklig för att möta samhällets höga förväntningar på revisorn. Om förväntningarna är 

för höga från samhällets sida kan inte revisorn leva upp till dessa och då brister förtroendet. 

Detta är i överensstämmelse med Liggios (1974) antagande om att revisorer har svårt att leva 

upp till allmänhetens förväntningar när det ligger utanför deras makt. Enligt Barber (1983) har 

förväntningar med förtroende att göra vilket kan tolkas som att om inte förväntningarna 

uppfylls brister förtroendet. 

 

Byrårotationen kan enligt studien tolkas som något mer effektiv i att stärka aktieägarnas 

förtroende till revisionen jämfört med 70 % -regeln. Det framkommer dock tydligt av studien 

att det är det synliga oberoendet som kommer att påverkas. När det gäller det faktiska 

oberoendet tycks regeln inte ge någon märkvärd effekt eftersom studien återigen visar att 

problemet ligger i revisorns personliga egenskaper. Detta är i enighet med Khurana och 

Ramans (2006) forskning som visar att regleringar i vissa fall endast fyller en social funktion 

och att det faktiska problemet ligger i revisorernas personliga egenskaper. Trots att det synliga 

oberoendet inte ger någon större effekt kan det ändå anses viktigt att underhålla på grund av 

att samhället hela tiden granskar revisionsområdet. Studiens resultat kan vidare kopplas till 

förväntningsgapet där Ruhnke och Schmidt (2014) menar att även om regler, som har införts 

på grund av att stärka revisorns oberoende, inte kommer åt alla problem fyller de ändå en 

social funktion.  

 

En del av studiens resultat pekar på att byrårotationen kan komma att stärka aktieägarnas 

situation något, detta med anledning av att det synliga oberoendet åtminstone påverkas av 

regleringen. Det går dock inte att dra några långtgående slutsatser då andra resultat pekade på 

motsatsen. Trots detta kan resultatet tydligt kopplas till frågan om faktiskt och synligt 

oberoende och Diamants (2004) forskning som visar på att det inte är tillräckligt att endast 

påverka det synliga oberoendet. För att få någon egentlig effekt behöver det faktiska 

oberoendet uppmärksammas enligt Diamant (2004). Resultatet av studien indikerar på att det 

krävs ytterligare åtgärder för att aktieägarnas situation ska förbättras och att deras förtroende 

till de finansiella rapporterna ska stärkas. 

 
6.2 Slutsats 

 

Är revisionspaketet rätt åtgärd att vidta för att stärka aktieägarnas förtroende för de finansiella 

rapporterna? 

 

Studien har inte kunnat urskilja några större indikationer på att aktieägarnas förtroende skulle 

komma att förbättras av revisionspaketet. Resultaten av studien tyder på att det kommande 

revisionspaketet inte är tillräckligt utvecklat och att det behövs ytterligare åtgärder. Ett stort 

problem tycks vara revisorns oberoende när det kommer till aktieägarnas förtroende. Här är 

det de osunda relationerna mellan företagsledning och revisor som är det stora 
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problemområdet, vilket regleringen inte tycks komma åt tillräckligt. Studien tyder på att det är 

personliga egenskaper som är orsaken till att dessa osunda relationer uppstår.  

 

När osunda relationer uppstår är det naturligt att ta till åtgärder som syftar till att förhindra att 

dessa uppstår. Aktieägarnas förtroende anses viktigt och ett rubbat förtroende för revisionen 

kan komma att skada revisionsbranschen. Detta är något som har uppmärksammats i flera 

revisionsskandaler under 2000-talet. De åtgärder som har vidtagits genom revisorsrotation och 

det kommande revisionspaketet kan anses som att de inte kommer åt det faktiska problemet 

med revisorns personliga egenskaper. Därmed är det inte troligt att revisionspaketet kommer 

att stärka aktieägarnas förtroende till revisionen nämnvärt. Revisionspaketets åtgärder kan 

istället ses som att de främst fyller en social funktion och påverkar revisorns synliga 

oberoende. Med anledning av samhällets starka förväntningar på revisorn har samhället krävt 

reglering. Eftersom det är svårt att reglera personliga egenskaper har det synliga oberoendet 

fått en större roll för att lugna samhället och visa att det vidtas åtgärder för att stärka revisorns 

oberoende och samhällets förtroende. Problematiken med det faktiska oberoendet tycks 

därmed kvarstå.  

 

Revisionspaketet tycks inte vara någon särskilt effektiv åtgärd med utgångspunkt från studiens 

resultat. För att kunna åtgärda problemet med förtroendet tycks en lösning till problematiken 

vara att revisorerna informerar samhället bättre om vad deras faktiska ansvar är eftersom det 

råder ett kunskapsgap mellan samhället och revisorer. Åtgärden skulle göra att samhällets 

förväntningar reduceras till en nivå i linje med revisorernas faktiska ansvar. Ett minskat 

förväntningsgap skulle kunna kräva mindre behov av reglering eftersom förväntningarna 

minskar och förtroendet för de finansiella rapporterna skulle därmed kunna stärkas.  

 

6.3 Vidare forskning 

 

Vi har i vår studie tittat på vissa förtroendestärkande åtgärders påverkan på aktieägarnas 

förtroende. Det här är något som är aktuellt idag med anledning av de företagsskandaler som 

har förekommit på senare tid, vilket har berört intressenter såsom aktieägare och samhället 

som helhet. Studien har bidragit till diskussionen kring förtroendestärkande åtgärder inom 

revisionen och revisionspaketets effekt när det gäller att påverka aktieägarnas förtroende. 

Eftersom revisionspaketet ännu inte är infört kan förslag till vidare forskning vara att titta på 

hur den faktiska effekten upplevs efter införandet. Det skulle också vara intressant att titta på 

hur man ser på effekten av revisionsberättelsen då det är något som vi har uteslutit i vår 

studie. Utöver de förtroendestärkande åtgärder som vi har tittat på kan man också titta på 

andra åtgärder såsom svensk kod för bolagsstyrning om man är intresserad av att jämföra 

förtroendestärkande åtgärders effektivitet. 
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Bilagor - Intervjuguider  
 

Bilaga 1  

Intervjuguide Aktiespararna  

 

Bakgrund 

1. Berätta om din befattning, vad du arbetar med. 

2. Berätta kort om Aktiespararna. 

 

 

Förtroendefrågor 

3. Vad är en oberoende revisor för er? 

4. Hur ser ni på revisorns oberoende idag? 

5. Tror ni att tillit och oberoende är en viktig fråga för aktieägare?  

6. Tycker ni att det finns ett behov av att stärka aktieägarnas förtroende till revisionen 

som den ser ut idag? 

7. Hur ser ni på vänskapshotet mellan revisor och företagsledning utifrån ett 

aktieägareperspektiv? 

8. Tror ni att det är lätt att hotet mot oberoendet växer fram långsamt och att det inte 

märks så tydligt då revisorn granskar sig själv? (Analysmodellen) 

 

 

Revisorsrotation 

9. Kan ni berätta vad ni anser om de nuvarande reglerna för revisorsrotationen? 

10. Tror ni att de här rotationsreglerna är tillräckliga för att stärka pålitligheten i de 

finansiella rapporterna sett från ett aktieägarperspektiv?  

 

 

Förtroendestärkande åtgärder 

11. Hur ser ni på införandet av revisionspaketet? 

12. Vad tycker ni om 70 %- regeln? 

13. Tror ni att den här regeln kommer att leda till att revisorns oberoende stärks? 

14. Tror ni att den kommer att påverka aktieägarnas förtroende för revisionen? 

15. Vad tycker ni om byrårotation? 

16. Tror ni att byrårotationen kommer att leda till att revisorernas oberoende stärks? 

17. Tror ni att byrårotationen är nödvändig för aktieägarnas förtroende till revisionen, och 

för att stärka de finansiella rapporternas pålitlighet? 

18. Tror ni att byrårotationen kommer att göra aktieägarnas situation/ställning bättre, 

sämre eller oförändrad? 

19. Skulle man kunna göra byrårotationen bättre för att stärka oberoende och pålitlighet? 

20. Ser uppfattningen angående revisionspaketets effektivitet olika ut mellan aktieägare 

tror ni? Vad kan detta bero på? Spelar aktieinnehavets storlek roll? 
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Bilaga 2  
Intervjuguide FAR  

 

Bakgrund 

1. Berätta om din befattning, vad du arbetar med. 

2. Berätta kort om organisationen FAR. 

 

 

Förtroendefrågor 

3. Vad är en oberoende revisor för er? 

4. Hur ser ni på revisorns oberoende idag? 

5. Tror ni att tillit och oberoende är en viktig fråga för aktieägare?  

6. Tycker ni att det finns ett behov av att stärka aktieägarnas förtroende till revisionen 

som den ser ut idag? 

7. Hur ser ni på vänskapshotet mellan revisor och företagsledning utifrån ett 

aktieägareperspektiv? 

8. Tror ni att det är lätt att hotet mot oberoendet växer fram långsamt och att det inte 

märks så tydligt då revisorn granskar sig själv? (Analysmodellen) 

 

 

Revisorsrotation 

9. Kan ni berätta vad ni anser om de nuvarande reglerna för revisorsrotationen? 

10. Tror ni att de här rotationsreglerna är tillräckliga för att stärka pålitligheten i de 

finansiella rapporterna sett från ett aktieägarperspektiv?  

 

 

Förtroendestärkande åtgärder 

11. Hur ser ni på införandet av revisionspaketet? 

12. Vad tycker ni om 70 %- regeln? 

13. Tror ni att den här regeln kommer att leda till att revisorns oberoende stärks? 

14. Tror ni att den kommer att påverka aktieägarnas förtroende för revisionen? 

15. Vad tycker ni om byrårotation? 

16. Tror ni att byrårotationen kommer att leda till att revisorernas oberoende stärks? 

17. Tror ni att byrårotationen är nödvändig för aktieägarnas förtroende till revisionen, och 

för att stärka de finansiella rapporternas pålitlighet? 

18. Tror ni att byrårotationen kommer att göra aktieägarnas situation/ställning bättre, 

sämre eller oförändrad? 

19. Skulle man kunna göra byrårotationen bättre för att stärka oberoende och pålitlighet? 
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Bilaga 3  

Intervjuguide Finansanalytiker  

 

Bakgrund 

1. Berätta om vad du arbetar med. 

 

 

Förtroendefrågor 

2. Vad är en oberoende revisor för er? 

3. Hur ser ni på revisorns oberoende idag? 

4. Tror ni att tillit och oberoende är en viktig fråga för aktieägare?  

5. Tycker ni att det finns ett behov av att stärka aktieägarnas förtroende till revisionen 

som den ser ut idag? 

6. Hur ser ni på vänskapshotet mellan revisor och företagsledning utifrån ett 

aktieägareperspektiv? 

7. Tror ni att det är lätt att hotet mot oberoendet växer fram långsamt och att det inte 

märks så tydligt då revisorn granskar sig själv? (Analysmodellen) 

 

 

Revisorsrotation 

8. Kan ni berätta vad ni anser om de nuvarande reglerna för revisorsrotationen? 

9. Tror ni att de här rotationsreglerna är tillräckliga för att stärka pålitligheten i de 

finansiella rapporterna sett från ett aktieägarperspektiv?  

 

 

Förtroendestärkande åtgärder 

10. Hur ser ni på införandet av revisionspaketet? 

11. Vad tycker ni om 70 %- regeln? 

12. Tror ni att den här regeln kommer att leda till att revisorns oberoende stärks? 

13. Tror ni att den kommer att påverka aktieägarnas förtroende för revisionen? 

14. Vad tycker ni om byrårotation? 

15. Tror ni att byrårotationen kommer att leda till att revisorernas oberoende stärks? 

16. Tror ni att byrårotationen är nödvändig för aktieägarnas förtroende till revisionen, och 

för att stärka de finansiella rapporternas pålitlighet? 

17. Tror ni att byrårotationen kommer att göra aktieägarnas situation/ställning bättre, 

sämre eller oförändrad? 

18. Skulle man kunna göra byrårotationen bättre för att stärka oberoende och pålitlighet? 
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Bilaga 4  
Intervjuguide Revisor 

  

Bakgrund 

1. Berätta lite om din befattning och vad du arbetar med 

 

Revisorsrotation 

2. Kan ni berätta om vad ni anser om de nuvarande reglerna för revisorsrotationen? 

3. Tror du att de här rotationsreglerna är tillräckliga för att säkra pålitligheten i de 

finansiella rapporterna sett från ett aktieägarperspektiv?  

 

 

Byrårotation 

4. Hur ser du på införandet av byrårotationen?  

5. Tror ni att byrårotationen kommer att leda till att revisorernas oberoende stärks?  

6. Tror du att byrårotationen kommer att hjälpa att stärka de finansiella rapporternas 

pålitlighet ur ett aktieägarperspektiv?  

7. Tror ni att byrårotationen kommer att göra aktieägarnas situation påverkas till det 

bättre, sämre eller oförändrad?  

8. Varför tror du att det finns så många åsikter om byrårotationen över lag?  

9. Tycker ni att tidsbegränsningen är bra eller tycker ni att den borde vara på något annat 

sätt?  

10. Hur skulle man kunna göra byrårotationen bättre för att stärka oberoende och 

pålitligheten?  

 

Förtroende  

11. Hur ser ni på förtroendet för revisionsbranschen idag?  

12. Hur tror du att förtroendet till revisionen påverkas när man byter revisor eller 

revisionsbyrå?  

13. Tror du att aktieägarnas förtroende till revisionen kommer att stärkas i och med 

byrårotationen?  

14. Kan du ge ett exempel på en situation då revisorns oberoende har kunnat äventyras?  

 

 

Vänskapshot  

15. Hur ser ni på revisorns oberoende idag?  

16. Hur viktigt är oberoendet över lag och mot aktieägarna?  

17. Tycker du att det finns något problem med att revisorn arbetar nära VD och ledning 

medan uppdragsgivaren är aktieägarna?  

18. Tror du att vänskapshotet kommer att minska i och med den nya lagen om 

Byrårotation? Har din åsikt förändrats över tid?  

19. Tror du att det är lätt hänt att hotet mot oberoendet växer fram långsamt så att det inte 

märks så tydligt då denne granskar sig själv? (Analysmodellen)  
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