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Bakgrund och problem: På senare tid har finansiella skandaler fått ett allt större utrymme i
media, vilket skapat en debatt bland allmänheten och näringslivet om revisorns förtroende.
Revisionsbranschen utgör en av de viktigaste grundstenarna i samhällsekonomin och ett
minskat förtroende för dem är problematiskt. Då förtroende är viktigt, är det nödvändigt att
känna till hur revisorer skapar ett förtroende och vad det påverkas av.
Syfte: Uppsatsen avser att beskriva hur revisorer skapar förtroende, vad som påverkar revisorernas förtroende samt att belysa de konsekvenser och risker som finns med minskat förtroende.
Metod: Studien använder sig av beskrivande metoder, där primärdata består av intervjuer med
respondenter och sekundärdata tillhandahölls av vetenskapliga artiklar, böcker, tidningsartiklar och webbsidor. Studien har genomförts med en kvalitativ metod, där verkligheten studerades genom att tillämpa abduktion. Igenom studien kontrolleras det att uppsatsen håller en
hög reliabilitet, validitet och objektivitet.
Slutsats: Denna empiriska studie visade att revisorns kompetens är centralt för att dess klienter och intressenter ska kunna lita på denne. För att det ska säkerställas att revisorn har de kunskaper som krävs och att det inte finns oseriösa revisorer, är det viktigt att revisorer kvalitetskontrolleras. Författarna har kommit fram till att revisorerna arbetar förhållandevis lika när det
gäller kraven och dess ansvar för att skapa förtroende. Detta troligen på grund av att de stora
revisionsbyråerna har goda förutsättningar i form av interna system, utbildningar och tillgång
till expertis. Förtroendet mellan en revisor och dess klient samt övriga intressenter är relationsbaserat och växer fram med tiden. Förutom kompetens- och kvalitetskontroll bygger revisorers
förtroende på att dagens regelverk är bra utformad, revisorers tystnadsplikt och oberoende
samt att revisorn har de rätta personliga kvalifikationerna. En konsekvens av ett minskat
förtroende för revisorer kan vara att fler bolag kan helt enkelt väljer bort revisionen, vilket
även kan komma att påverka hela samhällsekonomin. Slutligen har studien klarlagt att strikt
reglering gentemot företagsledningar/internrevisorer och revisorer när det gäller olagliga
former av vinstmanipulering inte finns idag.

Förslag till vidare forskning: Ett möjligt område för vidare forskning inom ämnet skulle
vara att undersöka stora respektive små företags förtroende för revisorer eller att fördjupa sig i
om det finns några skillnader i förtroendet för godkända respektive auktoriserade revisorer
samt varför. Ett annat tänkbart område är att kontakta några stora respektive små aktiebolag
för deras kommentarer och då fördjupa sig i frågan varför revisorer är inblandade i vissa
finansiella skandaler. Slutligen skulle ett tänkbart område kunna vara att undersöka massmedias påverkan i revisionens förtroendeskapade process.
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Background and problem: In the recent years the financial scandals have got more attention
in the medias, which created a debate among the public and business world on the auditor´s
trust. The audit´s industry makes one of the important foundation in the national economy and
a diminished of trust creates the problematically for them. Trust is important and it also is
required to know how auditors create a trust and what it’s affected by.
Purpose: The aim of this study is to describe how auditors create trust, what influence their
trust and also illustrate and highlight the consequences and risks associated with decreased of
the trust.
Method: The study uses the descriptive method, where primary data consists of interviews
with respondents and the secondary data makes up of the scientific articles, books, newspaper
article and websites. The study is done with a qualitative method and the reality has studied to
conform to abduction method. During the process controls that the thesis keeps in the high
reliability, validity and objectivity.
Conclusion: This empirical study showed that the auditor´s skills and abilities are the center
of the trust to its clients and parties. To ensure that the audit has the skill and ability which is
required, and there are no unreliable auditors, it´s very important that the audit is regularly
quality controlled. The authors have concluded that the auditors are working relatively similar
in terms of the requirements and responsibilities to building trust, and obviously the trust
creates because the large accounting firms are well organized in term of internal control
systems, educations and access to the expertise. The trust between an audit and its client, and
party is based on the relationship which grows with the time. In addition to the competences,
skills – and the quality controls, the trust to auditors built on the regulations, confidentiality
and independences, and that the auditor has the right personal skills. One consequence with a
diminished of trust in auditors can be that more companies - if they can - simply can opt out
the audit, which also may affect the national economy. Ultimately the study has made clear
that today there are no stricter rules towards the managements/internal auditors and the
auditors in relation to unlawful and irregular of earnings managements.

Plan for further research: One possible area for further research on the subject would be to
examine both large and small companies’ trust for auditors or examine whether there are any
differences in the trust for approved or certified auditors and why? Another possible area
would be to contact a few large respective small companies for their comments and then
examine why auditors are involved in some financial scandals. Ultimately a possible area
could be to examine the media's influence in the audit´s trust processes.
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1 Inledning
I det här kapitlet ges läsaren en introduktion till vad uppsatsen behandlar. Först presenteras
en bakgrund, sedan diskuteras en problematisering som leder fram till frågeställning och
syfte. Slutligen anges avgränsningar i arbetet, val av målgrupp samt en disposition.

1.1 Bakgrund
Under hösten år 2010 och vintern år 2011 granskande tidningen Svenska Dagbladet revisionsoch rådgivningsbranschen och skrev en rad artiklar om detta. Tidningen avslöjade att revisorer
kan ta på sig för många uppdrag. Det leder i sin tur till att revisorer dels kan plocka ut höga
arvoden och dels att själva revisionen påverkas negativt (Danielsson, 2011a; Malmlund, 2011,
31 maj). Genom tidningens granskning skapades en debatt bland allmänheten och näringslivet
om revisorns förtroende.
Bakgrunden till att tidningen började sin granskning är dels att revisionsbranschen inte
granskats så mycket tidigare. En annan förklaring kan hittas i de många företagsskandaler som
skett över världen det senaste århundradet, där revisorer i många fall varit inblandade
(Danielsson, 2011a). Fenomenet med företagsskandaler är inget nytt, utan det är snarare så att
dessa blivit mer frekventa på senare år (SOU 2004:47).
En av de första företagsskandalerna berörde Kreugerkraschen år 1932. Ägaren och grundaren
över Kreugerkoncernen hittades skjuten innan ett möte den 12 mars 1932. Efter hans plötsliga
död visade det sig att koncernen innehöll många transaktioner mellan bolag, som i många fall
inte kunde spåras. Som en följd av detta gick koncernen i konkurs och tusentals familjer blev
utblottade. Det dröjde decennier innan misstron mot aktiemarknaden övervanns (Borgström,
2007, 12 mars).
I början av 2000-talet härjade en rad internationella företagsskandaler där revisorer var
inblandande. Den mest kända företagsskandalen berörde företaget Enron. Den skandalen
handlade om ett utstuderat bedrägeri, där Enron och dess revisorer under flera år ljög om
företagets finansiella ställning, bland annat genom att dölja sina skulder (BBC News, 2002, 22
augusti).
Enligt Brewster (2003, s.289) ledde dessa skandaler till en förtroendekris för kapitalmarknaden. Trots att ingen revisor blev dömd för ekonomisk brottslighet i samband med skandalerna, menade ändå Brewster att det skulle ta lång tid för revisorsyrket att återfå förtroendet.
De skandalerna ledde även till att den svenska regeringen, genom ett regeringsbeslut den 5:e
september 2002, tillkallade en kommission. Denna kommission knöt till sig flera experter
inom området och fick namnet Förtroendekommissionen, vars uppgift blev att analysera
behovet av åtgärder som skulle säkerställa förtroendet för det svenska näringslivet (SOU
2004:47).

1

I slutet av 2000-talet inträffade svenska företagsskandaler liknande de internationella skandalerna i början av 2000-talet. Skandalerna berörde då främst de svenska bankerna Carnegie,
Habo finans och HQ Bank. Dessa tre skandaler handlade bland annat om brister i internt kontrollsystem, olagligt hanterande av risker, grovt bedrägeri, bokföringsbrott, insiderhandel och
svindleri. Konsekvenserna av skandalerna blev alltifrån böter och att en verkställande direktör
fick sparken till fängelse. Påföljden för revisorerna blev varning eller erinran. (Zachrison,
2009, 27 januari; Göteborgsposten, 2010, 11 december; Rörbecker, 2010, 1 september;
Bryngelsson, 2010, 30 augusti)
Denna bakgrund ovan har gett ett intresse att undersöka hur revisorer skapar sitt förtroende.
Trots att förtroendet för revisorsyrket sjönk i samband med de ovan nämnda skandalerna så
menar Artsberg (2005, s.108) att skandaler där revisorer varit inblandade i, snarare leder till
att stärka revisionsbranschens ställning på längre sikt och att kraven på alltmer revision ofta
höjs vid sådana tillfällen. Detta synbara mönster menar Artsberg kan ses genom hela 1900talet och de skandalerna som var då.
Samtidigt som dessa skandaler ovan skett, har vinstmanipulering inom företag varit ett av de
mest diskuterade ämnena inom den finansiella redovisningen- och finansieringen under det
senaste decenniet. Genom olämpligt användande av diskretionära och godtyckliga periodiseringar kan företagsledningar dölja det verkliga resultatet (Healy & Wahlen, 1999). Frågan
som då kan ställas är vilken effekt revisorn har på omfattningen av vinstmanipulering i småoch medelstora företag samt hur revisorer ska förhålla sig till ett företags vinstmanipulering i
sin förtroendeskapande process.

1.2 Problematisering
Utifrån bakgrunden kan det utläsas att det under senaste decenniet har skett flera revisionsoch redovisningsskandaler internationellt som nationellt, där revisorer ofta varit inblandade.
De inblandade revisorerna har bidragit till ett minskat förtroende för revisionsbranschen och
näringslivet (Lapidus, 2010, 4 november; Suneson, 2003, 12 maj; SOU 2004:47). Att
revisionsbranschen och näringslivet i helhet fått ett minskat förtroende är problematiskt
eftersom det är en av grundstenarna i samhällsekonomin, då det påverkar alltifrån ett lands
ekonomiska tillväxt till de enskilda individernas sparande och pensioner (SOU 2004:47).
Den lagstadgade revisionens funktion är att ge trovärdighet åt den ekonomiska informationen
som ett företag lämnar, i exempelvis sin officiella årsredovisning. För att det ska säkerställas
att den ekonomiska informationen som lämnas är tillförlitlig och att företaget följer god
redovisningssed, säger lagstiftningen att en revision skall utföras av en kompetent revisor som
följer god revisionssed. Med en kompetent revisor och god revisionssed menas enligt
revisorslagen 20 § att en revisor skall utföra sitt uppdrag opartiskt, självständigt och objektivt i
förhållande till det reviderade företaget. Syftet med revisionen är därmed att ge ökad
trovärdighet åt företagets finansiella information och att skydda företagets intressenter. Med
företagets intressenter menas till exempel aktieägare, leverantörer, kreditgivare, samhället och
de anställda (Danielsson, 2011b; Engerstedt & Strömquist, 2003).
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Från och med 1 november 2010 kan mindre aktiebolag välja att inte ha revision, dock ska
samtliga publika aktiebolag fortfarande ha minst en revisor (Sveriges Redovisningskonsulters
Förbund; Regeringskansliet, 2010).
Denna trovärdighet väcker problematiken om vad som egentligen är revisorns roll och hur
denna skall förhålla sig till omvärlden. Problemet bottnar i att intressenterna ovan är olika
grupper. I och med att de är olika grupper kan de ha olika behov av olika slags information
samt att de kan tänkas ha olika intressen att skydda. Det som ytterligare komplicerar detta är
att en revisor kan sägas sitta på “två stolar” samtidigt. Med det menas att när en revisor beaktar god revisionsed vid revisionen, så kan denne utsättas för påtryckningar, från exempelvis en
företagsledning, och han/hon kan därmed riskera att mista revisionsuppdraget om denne är för
kritisk. Ett annat exempel är om revisorn i ett tidigare uppdrag gett ett dåligt råd som kan ha
påföljden att revisorn i sitt kommande uppdrag blir passiv och rädd. Hur revisorn löser dessa
bitar är något som är centralt för att dess klient och intressenter skall ha ett förtroende för
honom/henne.
En annan problematik kopplat till revisorns roll är om revisorn ska bygga sitt förtroende på
ansvarighet eller ansvarsfullhet. Att en revisor bygger sitt förtroende på ansvarighet menas att
denna till punkt och pricka följer lagstiftningen och normer. Om förtroendet i stället byggs
efter revisorns egen bedömning och inte exakt efter lagstiftningen, så byggs förtroende på
ansvarsfullhet. Det som kan ses som problematiskt i detta är vilket av dessa synsätt som är det
bästa, vilket som används av revisorer och vilket som allmänheten anser mest accepterat.

1.3 Frågeställning
Revisorns skyldighet och ansvar har fått oss att fundera på innebörden av intressenternas
förtroende och vi vill därav undersöka följande frågeställning:
● Hur skapar och bygger revisorer förtroende samt vad påverkas det av?

1.4 Syfte
Uppsatsen avser att beskriva hur revisorer skapar förtroende, vad som påverkar revisorernas
förtroende samt att belysa de konsekvenser och risker som finns med minskat förtroende.

1.5 Avgränsningar
Av tidsskäl har denna studie avgränsats till ett urval av revisionens intressentgrupper som
representeras av ekonomichefer, kreditgivare, revisorer och redovisningskonsulter.

1.6 Målgrupp
Denna studie är främst inriktad till personer som har en grundläggande ekonomisk utbildning
eller motsvarande arbetslivserfarenhet. Studien vänder sig även till övriga personer som är
intresserade av ämnesområdet revision. Detta val av målgrupp påverkar vilka termer och
begrepp som anses vara kända och vilka som behöver förklaras.
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1.7 Disposition för uppsatsens fortsatta upplägg
I Figur 1 nedan presenteras en disposition för uppsatsens fortsatta upplägg.

Figur 1. Uppsatsens disposition
Källa: Björklund & Paulsson, 2003, s.43 (egen bearbetning)
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2 Metod
I detta kapitel presenteras en beskrivning av de utgångspunkter och tillvägagångssätt som
valts för genomförandet av uppsatsen. De intervjuer som ligger till grund för empirin presenteras här också.

2.1 Uppsatsens tillvägagångssätt
För att finna kunskap kan olika tillvägagångssätt användas. De tillvägagångssätten som idag är
de mest populära är deduktiv, induktiv och abduktiv metod. Med deduktiv metod ligger
utgångspunkten i redan existerande teori och syftet kan då till exempel vara att förstärka,
omkullkasta, tillämpa eller utveckla denna teori. I en induktiv metod finns däremot
utgångspunkten i empirin med syftet att utveckla en ny teori (Artsberg, 2005, s.31-32). Den
abduktiva metoden däremot anses utgöra en kombination av de två tidigare nämnda
metoderna. Detta eftersom nivåvandringen i denna metod skiftar fram och tillbaka mellan
teori och empiri (Björklund & Paulsson, 2003, s.62).
I denna studie används en abduktiv metod med ett deskriptivt syfte, då teori samlades in innan
genomförandet av intervjuerna. Efter intervjuerna så användes och tillkom dock bara den teori
som ansågs relevant för empirin. Syftet med studien är deskriptivt, eftersom denna studie går
ut på att tala om hur något är och inte hur något bör vara.

2.2 Val av metod och ansats
En studie kan antingen göras med en kvantitativ eller kvalitativ metod, ofta kan dock en
kombination av dessa två metoder även göras. En kvantitativ metod används för studier där
någon form av information kan mätas eller värderas numeriskt, till exempel genom
användning av matematiska modeller. Den kvalitativa metoden används om författare till en
studie vill ha en djupare förståelse för ett ämne och vanligtvis sker då intervjuer med
respondenter, varav den informationen inte är mätbar (Holme & Solvang, 1997, s. 88-92;
Björklund & Paulsson 2003, s.63).
Val av ansats bör utgå ifrån om frågeställningen är beskrivande eller förklarande. Skillnaden
är att den beskrivande undersökningen koncentrerar sig på att beskriva skillnaden och likheten
vid en given tidpunkt medan den förklarande förklarar varför dessa skillnader och likheter
uppstår (Jacobsen, 2002, s. 221). I denna studie lämpar sig den beskrivande ansatsen bäst för
det valda problemområdet. Vidare kommer denna studie att ha en tolkande ansats, då
intervjuer kommer att genomföras för att kunna förstå och tolka respondentens synpunkter.
Informationen från dessa intervjuer kommer inte kunna vara mätbar och därför är denna studie
kvalitativ.
Vid undersökning av trovärdigheten för revisorer har en intensiv metod används. Den karaktäriseras av att studien går på en djupare undersökning på ett antal enheter såsom intervjuer.
Syftet med den intensiva metoden är att få en så fullkomlig bild som möjligt av situationen
(Jacobsen, 2002).
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2.3 Insamling av data
Denna studie består av både primära- och sekundära källor. Björklund & Paulsson (2003, s.68)
definierar primärdata såsom “data som samlats in i syfte att användas i den aktuella studien”
och exempel på detta är intervjuer, enkäter, observationer och experiment. Fördelen med
användningen av primärdata är att den kan utformas så att den passar den genomförda studien
och därigenom blir mer användbar (Halvorsen, 1992, s.72). Med sekundärkällor menas “data
som tagits fram i annat syfte än det som föreligger för den aktuella studien”. Exempel på
sekundärkällor är all form av litteraturstudier och föreläsningar (Björklund & Paulsson, 2003,
s.67). Fördelen med utnyttjande av sekundärdata är det inte tar lika mycket ekonomiska
resurser (Lundahl & Skärvad, 1999, s.131-133).
Primärdata i denna studie består av intervjuer med representanter från Anticimex, Ernst &
Young, KPMG, Länsförsäkringar Bergslagen och ett anonymt företag. Anledningen till att
dessa företag valdes som respondenter till denna studie är dels att dem anses som
representativa för studien, men även att de ingår i studiens kontaktnät. Respondenterna anses
representativa då dem har behov av ett starkt förtroende för revisorer och att dem har en bred
teoretisk kunskap och yrkeserfarenhet inom området.
Sekundärdata har använts i denna studie för att få en vetenskaplig bas att stå på. Fenomenet
kring hur revisorn skapar förtroende hos intressenter har ej studerats tidigare i särskilt stor
utsträckning, vilket således medfört att sådana källor ej ligger till grund för denna uppsats.
Sekundärdata består istället av publicerade vetenskapliga artiklar och böcker samt övriga
artiklar och webbsidor med anknytning till den svenska lagstiftningen och normgivningsramen. De publicerade vetenskapliga artiklarna har hämtats från databaser såsom Google
Scholar och Emerald. De sökord som då använts är “förtroende”, “revisor”, “vinstmanipulering”, “företagsetik”, “trust”, “auditor”, “earnings management”, “business ethics” och
“interview method”. Sekundärdata har även erhållits ifrån elektroniska internationella- och
svenska tidningsartiklar, Nationalencyklopedins webbsida samt företagswebbsidor kopplat till
de valda respondenterna.

2.4 Praktiskt tillvägagångssätt
Det finns fyra olika typer av intervjumetoder: strukturerade, halvstrukturerade, ostrukturerade
och icke-styrande. Med strukturerad intervjumetod menas att alla respondenter, utifrån en
intervjumall, ges samma frågor med samma värdering och följd. Den halvstrukturerade
intervjumetoden å andra sidan är inte lika standardiserad och den är mer vanligt förekommande i kvalitativa studier, såsom exempelvis denna studie. I den halvstrukturerade intervjumetoden används även där en intervjumall, dock kan ytterligare frågor läggas till under
intervjun eller så kan ordningen på frågorna ändras beroende på situationen eller respondentens svar. Den ostrukturerade intervjumetoden är en mycket mer flexibel intervjutyp
gentemot de andra. Vid användande av denna metod så blir varje intervju annorlunda, då
respondenten uppmanas att fritt och öppet bemöta ämnet. Vid den icke-styrande intervjumetoden är det däremot respondenten som leder samtalet, vilket innebär att den som intervjuar
lyssnar och inte tar ledningen. Denna intervjumetod är den minst vanligaste av dessa fyra
beskrivna metoder (Kajornboon, 2005).
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I denna studie kommer den halvstrukturerade intervjumetoden att användas, på grund av att
den intervjumetoden mest liknar en vanlig konversation, då den inte låser respondenten vid
sina frågor. För att intervjumetoden inte skall bli för ostrukturerad så har det i denna studie
skapats en intervjumall som återfinns i Bilaga 1. Intervjumallen skapades innan den första
intervjun och utifrån den teoretiska referensramen som fanns tillgänglig vid den tidpunkten, (i
enlighet med den abduktiva metoden ovan). Eftersom denna studie bygger på en halvstrukturerad intervjumetod så kommer intervjumallen inte fullgöras till punkt och pricka, utan mallen
ses mer som riktlinjer under intervjuerna.
2.4.1

Genomförande av intervjuerna

Innan genomförandet av intervjuerna fick respondenterna ta del av den skapade intervjumallen. Intervjuerna skedde under avslappnade former på kontor och i privatbostad. Den sammanlagda tiden för intervjuerna låg mellan 30-90 minuter. Under intervjun fick respondenten fritt
besvara frågorna för att denna skulle få ett bra flyt och framhäva det som var mest väsentligt
utifrån respondentens perspektiv. I de fall som ansågs nödvändiga ställdes följdfrågor.
Vid intervjutillfällena ställdes frågan om respondenterna ville vara anonyma. En respondent i
studien önskade förbli anonym och därav kändes det naturligt att samtliga respondenter blev
anonyma. Anonymiteten medförde att respondenterna blev mer öppna i intervjuerna. Namnet
på företaget där respondenten arbetade på, valdes att publiceras i de fall där samtycke fanns
med respondenten. Efter genomförandet av intervjuerna sammanställdes materialet. Under de
flesta intervjuerna användes en diktafon och det var till stor hjälp vid sammanställningen av
materialet. Dessutom fördes det under intervjun anteckningar som senare var till stöd i sammanställningen.
Figur 2 Kort sammanställning över de valda respondenterna.
Respondent

Företag

Ort

Datum

Tid

A- Ekonomiansvarig/Internrevisor

Anticimex

Örebro

24/03/12

11.00

B- Extern revisor (godkänd)

Ernst & Young

Västerås

11/04/12

14.00

C- Kreditgivare

Länsförsäkringar
Bergslagen

Västerås

12/04/12

18.00

D- Extern revisor (auktoriserad)

KPMG

Örebro

20/04/12

11.00

E- Redovisningskonsult

Anonymt

Västerås

08/05/12

16.30

2.5 Problematik med vald metodik
I alla former av undersökningar och studier kan trovärdigheten hos primär- och sekundärdata
ifrågasättas. Nackdelen med primärdata är att det ofta är tidskrävande och att det kan sluka en
del ekonomiska resurser. Nackdelen däremot med sekundärdata är att det inte alltid tydligt
framgår vilka metoder som används för den insamlande informationen eller till vilket syfte.
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Sekundärkällor kan därmed ibland vara vinklade eller inte belysa hela sanningen. Därigenom
blir denna form av data ändamål för en sekundäranalys (Björklund & Paulsson, 2003, s.69-71;
Lundahl & Skärvad, 1999, s.131-133). Användandet av primär- och sekundärdata kan även
sättas i relation till hur en studie förhåller sig till sina källor, det vill säga källkritik. Begreppet
källkritik och denna studies förhållningssätt gentemot källorna nämns mer ingående nedan.
För att mäta en studies trovärdighet kan tre begreppsmått användas; validitet, reliabilitet och
objektivitet. Gemensamt för dessa tre begrepp är en så hög validitet, reliabilitet och objektivitet bör eftersträvas. Dock bör detta vägas mot tiden som kan läggas ned (Björklund & Paulsson, 2003, s.59-60). Dessa tre begrepp samt denna studies förhållningssätt till dem förklaras
djupare nedan.
2.5.1

Källkritik

Källkritik är en vetenskaplig metod där målet är att fastställa om källans innehåll är sant eller
falskt samt användbart eller ej för den fråga som önskas svar på. Med andra ord genom källkritik och källkritiska kriterier (tidskriteriet, beroendekriteriet och tendenskriteriet) kan en källas trovärdighet och användbarhet testas. Med tidskriteriet menas att en berättande källa är mer
trovärdig ju närmare i tiden denna är. Beroendekriteriet belyser vikten av att en trovärdig källa
inte skall vara påverkad av någon annan källa. Med tendenskriteriet menas att en trovärdig
källa inte skall ha personliga, ekonomiska eller andra intressen för att uppge en falsk bild av
verkligheten (Nationalencyklopedin, sökord “Källkritik”). I början av denna studie användes
internationella- och nationella tidningsartiklar. Dessa tidningsartiklar kan ha gett en snäv bild
av verkligheten. Syftet med användningen av tidningsartiklarna var enbart en inblick i de ovan
nämnda skandalerna. Därav ligger den datan ej till grund för den empiriska undersökningen
och bör inte ha påverkat denna studie negativt. Övriga källor som studerats i denna studie har
noggrant kontrollerats gällande upplaga och tidpunkt för utgivande. Det har även eftersträvats
att källans upphovsmän och respondenterna i denna studie är tillförlitliga.
2.5.2

Validitet

Enligt Björklund & Paulsson (2003, s.59-60) kan validitet definieras som “i vilken utsträckning man verkligen mäter det man avser att mäta”. Validitet är en prövning om de slutsatser
som genererats från en undersökning hänger ihop eller inte. Det insamlade materialet bör
ifrågasättas så att en hög grad av validitet upprätthållas (Bryman & Bell, 2005, s.184). För att
öka validiteten i en studie kan flera olika perspektiv användas. Ett exempel på detta är att
författarna kan vid en intervjusituation försöka skapa tydliga och inte vinklade intervjufrågor.
För att lyckas mäta det som avsetts så har intervjufrågorna i denna studie utformats noggrant.
Det finns för- och nackdelar med att den empiriska undersökningen i denna studie enbart bygger på intervjuer. Fördelen med intervjuer är att det möjliggör en diskussion med respondenter, vilket minskar risken för missförstånd. Å andra sidan är nackdelen med intervjuer att respondenten har en möjlighet att slingra sig runt frågorna och därmed undvika att svara på de
frågor som ställts. Det finns en medvetenhet om att de valda respondenterna för denna studie
kan ha tolkat de ställda frågorna på sitt eget sätt och därigenom oavsiktligt gett ett vilseledande svar. Detta kan ha påverkat studien negativt.
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2.5.3

Reliabilitet

Med reliabilitet menas graden av tillförlitlighet, det vill säga i vilken utsträckning samma
värde kan erhållas om undersökningen upprepas. Reliabiliteten i en studie kan ökas genom användande av kontrollfrågor i intervjuer (Björklund & Paulsson, 2003, s. 59-60). Det finns tre
faktorer inblandade när måttet av reliabilitet ska fastställas. Stabilitet påverkar måttet genom
att frågan ställs om det resultat som presenteras är hållbar över tid. Intern reliabilitet är frågan
om de indikatorer som utgör en skala eller ett index är pålitliga. Till sist är det interbedömarreliabilitet som kan påverka tillförlitligheten genom att flera observatörer kan vara inblandade
och då finns risk att deras subjektiva bedömningar påverkar resultatet (Bryman & Bell, 2005,
s.79). Under uppsatsens gång kommer detta att beaktas, bland annat genom valet av respondenter samt användande av kontrollfrågor vid intervjuerna. Dessutom gavs respondenterna
samma typ av frågeställningar, vilket höjer reliabiliteten.
2.5.4

Objektivitet

Objektivitet kan enligt Björklund & Paulsson (2003, s.59-61) definieras som “i vilken utsträckning värderingar påverkar studien” Genom att tydligt motivera de olika val som görs i
en studie kan författaren ge läsaren möjlighet att ta ställning till studiens resultat. Det är ett exempel på hur objektiviteten kan ökas i en undersökning (Björklund & Paulsson, 2003, s.5961). I denna studie är målsättningen en så hög objektivitet som möjligt och att inte påverka
respondenterna genom egna värderingar i någon fråga. För att inte kunna påverka respondenterna har en intervjumall använts som riktlinjer i samtliga intervjuer.

2.6 Kapitelsammanfattning
Eftersom uppsatsens syfte är att kartlägga hur revisorer skapar förtroende, vad som påverkar
revisorernas förtroende samt att belysa de konsekvenser och risker som finns med minskat
förtroende så kommer verkligheten studeras genom abduktion. Den metod som har valts är
kvalitativ och genom intervjuer möjliggörs en djupare förståelse för det undersökta området,
vilket underlättar besvararandet av frågeställningen. Primärdata som används i studien består
av intervjuer med representativa respondenter ur respektive intressentgrupp, vilka valts för att
få så pålitlig underlag som möjligt. De intervjuer som gjorts har skett personligen, via möte.
Sekundärdata har hämtats från publicerade vetenskapliga artiklar och böcker, webbsidor,
tidningsartiklar, Nationalencyklopedins webbsida samt företagswebbsidor kopplat till de valda
respondenterna. Genomgående har kritisk granskning av använda källor gjorts för att öka
uppsatsens trovärdighet. Dessutom kontrolleras det under studiens gång att uppsatsen håller en
hög reliabilitet, validitet och objektivitet. I det kommande kapitlet behandlas den teoretiska
referensramen som används för att förtydliga och belysa resultaten från den empiriska
undersökningen.
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3 Teoretisk referensram
I det här kapitlet presenteras den teoretiska referensram vilket till en viss del ligger till grund
för den empiriska undersökningen. Referensramen tar upp innebörden av revision och revisor,
revisionens intressenter, förtroende, hur revisorer- och revisionsbranschen skapar förtroende
samt revisorers koppling till vinstmanipulering.

3.1 Revision och revisor
Revision är en oberoende granskning i efterhand av ett företags- eller en annan organisations
redovisning och förvaltning i syfte att ge upplysning om redovisnings tillförlitlighet och ledningens sätt att förvalta företaget eller organisationen (Nationalencyklopedin, sökord “Revision”). En revisor väljs av uppdragsgivaren och den revisorn skriver sedan ett kontrakt med
företaget att han/hon förbinder sig att till utöva revision. Det finns olika kategorier av revisorer. De vanligast förekommande är: auktoriserad revisor, godkänd revisorer, internrevisor,
miljörevisor och taxeringsrevisor vid skatteförvaltning (Trohammar & Wernerman, 2006, s.15). Auktoriserade- och godkända revisorer är externa revisorer och således inte anställda hos
granskade företaget. Internrevisorer å andra sidan är själva anställda i den organisationen som
de granskar (Nationalencyklopedin, sökord “Revision”). En internrevisor kan aldrig ersätta en
extern revisor, utan internrevisorn är mer ett hjälpmedel för en företagsledning att kontrollera
företagets verksamhet och effektivitet. Den externa revisorn kan välja om denne vill använda
sig av den interna revisorns granskning, vilket den externa revisorn ofta brukar göra (Trohammar & Wernerman, 2006, s.4).
Vem som helst får kalla sig för revisor, dock är titlarna auktoriserad- och godkänd revisor
skyddade. För att en revisor ska kunna titulera sig som auktoriserad respektive godkänd finns
det en del krav och dessa finns givna i revisorslagen 4-6 §§. Exempelvis skall en revisor vara
myndig, inte försatt i konkurs och inte underkastad näringsförbud (Thomasson, 2011, s.215).
Dessutom krävs det att revisorn har den utbildning som krävs. Skillnaden mellan en auktoriserad och en godkänd revisor är att den förstnämnda har mer högskolepoäng och mer praktisk
erfarenhet samt avlagt en högre revisorsexamen (FARs webbsida). Godkännande- och auktorisation av revisorer sker av Revisorsnämnden (RN) för fem år i taget och ett sådant beviljande
kan upphävas direkt för den revisorn som lämnar yrket (Trohammar & Wernerman, 2006,
s.2).
En yrkestitel som ofta, felaktigt, förväxlas med revisorer är redovisningskonsulter (Trohammar & Wernerman, 2006, s.2). En redovisningskonsult är en person som självständigt hjälper
externa uppdragsgivare med redovisningstjänster och rådgivning. Det som skiljer en redovisningskonsult mot en revisor, är att en redovisningskonsult generellt sett har ett bredare arbetsområde och att denne inte har lika begränsade möjligheter att ge rådgivning. Vem som helst
får kalla sig för redovisningskonsult, dock är titeln auktoriserad redovisningskonsult skyddad.
En auktoriserad redovisningskonsult ska i sitt arbete beakta svensk standard för redovisningstjänster, Reko (Sveriges Redovisningskonsulters Förbund).
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Enligt revisionslagen (1999:1079) 3 § skall ett företag “ha minst en revisor” och i 5 §, i
samma lag, står det att revisorns uppgift är att “granska företagets årsredovisning och bokföring samt företagsledningens förvaltning. Granskningen skall vara så ingående och omfattande som god revisionssed kräver.” Enligt aktiebolagslagen (2005:551) 9 kap. 1 § behöver
dock inte privata aktiebolag, sedan 1 november 2010, ha en revisor om de understiger två av
dessa tre gränsvärden:
● 3 anställda
● 1,5 miljoner kronor i balansomslutning
● 3 miljoner kronor i nettoomsättning
Enligt revisorslagen (2001:883) 19 § ska en revisor, utöver god revisionssed, även följa god
revisorsed. God revisorssed är - till skillnad från god revisionssed - yrkesetiska regler för
revisorer utformade av Föreningen auktoriserade revisorer (FAR) och en viktig etisk regel är
just att följa god revisionssed (Trohammar & Wernerman, 2006, s.8). En vidare förklaring av
FARs yrkesetiska regler följer nedan.
En revisor har av tradition två olika roller. Den ena rollen innebär att revisorn granskar och
uttalar sig om ett företags-, myndighets- eller förenings årsredovisning, bokföring och förvaltning överensstämmer med den rådande lagstiftningen och normgivningsramen. Den andra
rollen innebär att revisorn ses som en rådgivare. Med rådgivare menas att revisorn får lämna
råd och synpunkter till beslut, men aldrig får fatta beslut åt exempelvis en företagsledning.
Vilka uppgifter som ingår i dessa två roller går isär bland revisorer och företagare, vilket
skapat ett förväntningsgap (Engerstedt & Strömquist, 2003).
Det finns starka samhällsekonomiska motiv för att olika företags externa redovisningsinformation lämnas på ett standardiserat sätt. Standardisering bidrar till att den information som ett
företags externa intressenter får via redovisningen lättare kan användas som underlag för olika
typer av ekonomiska beslut. Eftersom det är svårt att reglera alla de olika frågeställningar som
dyker upp på redovisningsområdet, så är de viktigaste lagarna, bokföringslagen (1990:1078)
och årsredovisningslagen (1995:1554), allmänt skrivna. I stället är det normgivningsramar,
såsom Bokföringsnämndens allmänna föreskrifter, som mer specifikt ger svaren på de olika
frågeställningarna (Thomasson et al., 2006, s.103).

3.2 Revisionens syfte
I alla former av företag där ägarnas ansvar är begränsat ställs det speciella krav på hur företagets resultat och ställning redovisas utåt. De som är intressenter för ett företags ekonomiska
information måste kunna lita på att den informationen är korrekt och att förvaltningen sköts
som den ska. Ansvaret för denna redovisning av information har styrelsen och den verkställande direktören. Syftet med revisionen är därigenom att ge ökad trovärdighet åt företagets
finansiella information och även att skydda företagets intressenter. Dessutom ger revisionen
en tilltro till att styrelsen och den verkställande direktören sköter sin förvaltning och sitt
uppdrag (Trohammar & Wernerman, 2006, s.5).
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3.3 Intressenter
Revision har stor betydelse för ägare samt andra externa intressenter som kreditgivare,
leverantörer, kunder, anställda samt stat och kommun. Alla dessa intressenter har direkt eller
indirekt nytta av revisorns arbete. En företagsledning har dessutom ofta behov av en aktiv
kontakt med revisorn. Har företaget ingen revisor som utför revision, skulle de olika intressenterna vara tvungna att göra egna kontroller för att skapa tilltro till företaget och dess
ekonom-iska rapportering (Trohammar & Wernerman, 2006, s.5).
3.3.1

Ägarna

I ett litet enmansföretag har ägaren ofta full överblick över sin verksamhet och han/hon utför
oftadet mesta av arbetet själv, medan i ett större företag sitter sällan ägarna i bolagets företagsledning. Utan egen insyn måste ägarna lita på de ekonomiska rapporter som företagsledningen
förser dem med. Det är då viktigt att informationen ger en korrekt och rättvisande bild av företaget, då ägarna utifrån detta fattar beslut om sitt fortsatta ägande. Revisorns bedömning av
den rättvisande bilden av företaget kan därmed vara avgörande för dessa beslut (Trohammar
& Wernerman, 2006, s.5).
3.3.2

Kreditgivare

För banker och andra kreditgivare är det viktigt att veta om att deras kunder kan betala tillbaka
sina lån. Därför är det viktigt för ett företag som vill låna pengar, att de uppvisar en rättvis bild
av dess ekonomiska information, då det är en säkerhet för den som lånar ut pengarna och den
säkerheten blir större då en opartisk och självständig revisor granskat den (Trohammar &
Wernerman, 2006, s.5).
3.3.3

Leverantörer

För att ett företags leverantör ska veta om de vågar leverera och lämna kredit på sina varor är
det viktigt att den ekonomiska informationen som företaget publicerar är trovärdig (Trohammar & Wernerman, 2006, s.5).
3.3.4

Kunder

Ett företags kunder vill ha en trovärdig ekonomisk information då de vill veta om företaget
kan förväntas fortsätta att sköta sina leveranser (Trohammar & Wernerman, 2006, s.6).
3.3.5

Anställda

De personer som är anställda hos ett företag är personligt beroende av en trovärdig ekonomisk
information från företaget (Trohammar & Wernerman, 2006, s.6).
3.3.6

Styrelse och verkställande direktör

Styrelse och verkställande direktör har ofta en stor nytta av revisorns bedömningar och synpunkter. I många ekonomiska frågor kan revisorn bli en samtalspartner och ge tolkningar av
händelser i företaget som annars kanske inte skulle komma fram (Trohammar & Wernerman,
2006, s.6).
3.3.7

Stat och kommun

Stat och kommun måste kunna lita på vad företagen redovisar, då redovisningen ligger till
grund för skatter och avgifter samt bidrag. När ett företags redovisning granskas av en revisor
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så ökar sannolikheten att redovisningen är korrekt och därigenom att företaget betalar rätt
skatt samt enbart erhåller de bidrag som företaget har rätt till (Trohammar & Wernerman,
2006, s.6).

3.4 Förtroende
Trots att det forskats mycket om förtroende genom åren så har forskare haft svårt att enas om
en gemensam definition. Idag är dock den mest accepterade definitionen av förtroende detta:
“viljan att ta en risk” (Rousseau et. al, 1998, s.394; Mayer et al. 1995, s.712). Det finns en
stark koppling mellan förtroende, risk och ömsesidigt beroende. Risk kan definieras som
“sannolikheten att förlora någonting”. Kopplingen mellan förtroende och risk, är att risk skapar en möjlighet för förtroende, vilket så småningom kan leda till ett risktagande. Rousseau et
al. (1998, s.395) nämner att förtroende inte skulle finnas om det inte fanns någon risk. Förutom risk krävs det ytterligare att det finns ett ömsesidigt beroende mellan minst två parter för
att ett förtroende skall finnas. När det ömsesidiga beroendet ökar så ändras risker och förtroende.
Rousseau et al. (1998, s.398-401) klargör för fyra olika former av förtroende. Avskräckandebaserat förtroende är den första formen av förtroende och den grundas på att en part i en relation ser den andra parten som förtroendegivande, då det exempelvis skulle kosta för mycket
att den relationen skulle brytas. Den andra formen av förtroende är kalkylbaserat förtroende
och den baseras på en förnuftig kalkylering av de för- respektive nackdelar av att ha förtroende för en part. Relationsbaserat förtroende är den tredje formen av förtroende och bygger
på en relation mellan exempelvis två partner som till en början styrs av kontrakt för att senare
övergå till ett förtroendebaserat samarbete. Den sista och fjärde formen av förtroende är
institution-baserat förtroende och den bygger på institutionella förhållanden som både kan
stödja och motarbeta uppkomsten av förtroende. Ett exempel på den sistnämnda förtroendeformen är att ett examensbevis skapar ett förtroende hos arbetsgivaren om att studenten har de
kunskaper som krävs. Enligt Artsberg (2005, s.118) är relationen mellan en revisor och dess
klient en social relation. I sådana fall bygger relationen på ett relationsbaserat förtroende. Till
viss del bygger även förtroendet på ett institution-baserat förtroende, eftersom det krävs ett
examensbevis för att kunna kalla sig auktoriserad eller godkänd revisor (Trohammar &
Wernerman, 2006, s.1).
Det är viktigt att allmänheten har ett stort förtroende för revisorer och i sin tur näringslivet,
eftersom det är en av de viktigaste aspekterna i samhällsekonomin. Detta eftersom det påverkar ett företags blivande investerare, ett företags möjlighet att skaffa kapital, de enskilda individernas arbete, sparande och pensioner samt ett lands ekonomiska tillväxt. Revisionen
spelar en stor roll för avgörandet om en intressent kan lita på den ekonomiska informationen
som ett företag lämnat och därigenom, om revisionen utförs på ett korrekt sätt, hjälper den till
att höja förtroendet för näringslivet (SOU 2004:47).
3.4.1

Förtroende i professionella kretsar

I alla samhällen finns det professionella grupper, vilket innebär att individerna i dessa grupper
har specialiserad kunskap, som inte alla invånare i ett samhälle har. Att de har dessa special-
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iserade kunskaper och att de sedan kan sprida den till övriga samhället möjliggör att alla invånarna i ett samhälle kan ta tillvara på deras specialkunskap. I många fall är dessa medborgare i samhället beroende av den professionella kunskapen. Det gör att de professionella är viktiga för samhället och eftersom de professionella ofta har kontrollen över kunskapen får de
makt i samhället.
Revisorskåren hävdar ofta sin professionalitet och strävar efter högre professionalitet. Eftersom samhället är beroende av revisorernas kunskap kan samhället ställa sig frågan om man
verkligen kan lita på revisorerna och om makten som denna yrkesgrupp har, inte missbrukas.
Det ligger i både samhällets och revisorskårens intresse att maktmissbruk ej förekommer, då
det leder till att revisorskåren inte verkar som de borde (Brien, 1998, s.391; Artsberg, 2005,
s.108).
För att en person skall kunna känna förtroende för en annan person krävs först en förhandsinformation. Därefter krävs det att den förhandsinformationen stämmer överrens med utfallet i
verkligheten. Dessutom krävs det säkerhet och tillit för att ett förtroende skall finnas. Tillit kan
skapas genom att en person är etiskt korrekt, det vill säga att en person är pålitlig, ärlig och
gör “rätt” saker. Att revisorer är etiskt korrekta i sin revision är viktigt, då ett oetiskt beteende
fungerar bara i en profession där hemlighetsmakeri är accepterat. Därför är det viktigt för
professioner, såsom revisorskåren, att om de vill ha tillit och förtroende så skall de vara så
öppna som möjligt (Brien, 1998, s.397-406).
3.4.2

Professionella egenskaper i revisorskåren

De viktigaste professionella egenskaperna som kännetecknar revisorskåren som en professionell grupp är dess formaliserade utbildningsprocess, formella testning, gemensamma kunskapsbas, etikregler och personliga kvalifikationer (Artsberg, 2005, s.108-119). Dessa egenskaper
förklaras mer ingående nedan.
3.4.2.1 Formaliserad utbildningsprocess och formell testning

Med formaliserad utbildningsprocess menas att revisorsaspiranter bör följa FARs utbildningsmatris för att kunna få kalla sig godkänd eller auktoriserad revisor. Detta visar att revisorskåren har en professionell hållning, då dem har rätten att kontrollera aspiranternas utbildning.
Att FAR har denna rätt innebär att dem anser att dem besitter kunskap som ingen har eller kan
förmedla. Denna utbildningsmatris avslutas sedan med att revisorsaspiranternas erlägger ett
prov hos Revisorsnämnden (RN). Det är detta prov som utgör den formella testningen. Den
formella testningen finns till för att professionen ska kunna försäkra sig om att de nya medlemmarna har de kunskaper som krävs för att ta del av och sprida den gemensamma egna
kunskapsbasen (Artsberg, 2005, s.110-111).
3.4.2.2 Gemensam kunskapsbas

Revisorskåren har länge strävat efter en gemensam egen kunskapsbas, detta för att de velat
hävda sig som en profession och inte bara som individer som är professionella. En egen gemensam kunskapsbas är det som ger en profession rätt att både bestraffa och belöna sina medlemmar, oavsett vad andra icke-medlemmar tycker. Detta ger i sin tur en egen självständighet
och självreglering (Artsberg, 2005, s.110-111).
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3.4.2.3 Revisorskårens etiska regler

I en profession är det viktigt att alla medlemmar går i samma riktning, därför skapar ofta professioner gemensamt satta etiska regler, som medlemmarna förväntas följa. FAR har utformat
nio stycken grundläggande etikregler eller yrkesetiska regler för revisorer. Dessa nio är:
●
●
●
●
●
●
●
●
●

Yrkesmässigt uppträdande
Oberoende
Oförenlig verksamhet
Yrkesutövningen
Tystnadsplikten
Förhållande till kollegor
Publicitet och reklam
Arvodesdebitering
Vidareutbildning (Artsberg, 2005, s.113-114)

Revisorer reviderar företag som befinner sig i det ekonomiska systemet marknadsekonomi.
Marknadsekonomin bygger på idén att den enskilde aktören, privatägda företaget och en företagsledning, överlägset har den bästa kunskapen vad gäller såväl egna behov och önskemål
som tillgängligt alternativa sätt att tillfredsställa dem (Nationalencyklopedin, sökord “Marknadsekonomi”). Enligt Friedman (1970) ska en företagsledare driva företaget enligt aktieägarnas önskemål och det innebär i de allra flesta fall att företaget ska maximera vinsten. Företagsledningarnas yrkesroller kan vara mycket olika. Det finns egentligen bara en gemensam nämnare: pengar. Med det menas att deras professionella kompetens och identitet ligger att effektivt
investera, spara, tjäna och hålla reda på pengar (Brytting, 1998, s.17-19). Enligt Friedman ska
en företagsledning enbart arbeta för aktieägarnas intressen och enbart följa ”spelets regler”,
lagar och etiska branschregler. Friedman menar att det är fel att en företagsledning arbetar för
någon annan än aktieägarnas intressen.
Företagsetik är moraliska principer eller föreställningar om vad som är rätt eller fel (Jones,
2010, s.66). Det ekonomiska livet har alltid betraktas med en viss misstänksamhet av etikens
företrädare. Misstänksamheten bygger på företagsledningens handlade inom eller utanför
lagens- och moralens ramar. Dagens skandaler väcker frågan om det överhuvudtaget går att
kombinera etik och ekonomi. Tanken på ett långsiktigt företagande förutsätter emellertid att
det finns en såväl ekonomisk som etisk balans i företaget. Den ekonomiska vetenskapen har
visat att näringslivet skulle få ett obegripligt mål utan en etisk motivering och inte ett enda
kontrakt skulle bli skrivet, om inte revisorer och klienterna hade förmåga att skapa förtroende
(Brytting, 1998, s.17-19).
Denna studie handlar om att företagsledningar skall rätta sig efter företagsetiken. Företagsetiken baseras på att man skall vara ansvarsfull för sina handlingar. Ett exempel som illustrerar
detta följer nedan.
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“En kvinna tar fram en revolver, laddar, siktar mot ett barns tinning och trycker av… Efter
skottet förs en diskussion om ansvarsfrågan med henne. Först hävdar hon att kulan bär ansvaret för barnets död. Det var kanske den som orsakade den massiva hjärnblödning som ledde till döden, säger hon. Ingen person skulle godkänna ett sådant argument. Men krutet då,
fortsätter hon… eller revolvern? Förutom de skulle barnet fortfarande vara vid liv, säger hon.
Inte heller detta skulle godtas som ursäkt. Det var ju kvinnan som sköt, som orsakade skottet,
som orsakade döden - eller? Hon ger inte upp så lätt utan hävdar nu i stället att det var fingret som sköt.” (Brytting. 2005, s.37)
Detta exempel illusterar att varje individ i en företagsledning måste hållas ansvarig – i etikens
mening – och för sitt val. Företagsledningar kan inte begå ett internbrott för sina handlingar
inom företaget och sedan skylla på andra saker. Det finns dock vissa begränsningar för hur
man får gå tillväga när man vinstmaximerar, som att man måste handla inom lagens- och
moralens ramar (Brulde & Strannegård, 2006, s.58).
Är det så att ett företags styrelse och/eller den verkställande direktören inte tar ansvar eller
lämnar en felaktig ekonomisk information så riskerar företagets intressenter att tappa förtroendet för dem och/eller företaget. Att uppfylla ett företags intressenters mål är en förutsättning
för att dem skulle ha en relation med företaget i fråga. Om företagets intressenter skulle tappa
förtroendet så kan deras relation med företaget upphöra, kontrakt sägas upp och framtidsplaner läggas ner. Ett av företagets intressenters mål kan vara att företaget har en god företagsetik. Är det så att ett företag inte har en god företagsetik och därav inte respekterar sina
intressenters värderingar så tenderar dessa företag att få svårare att sälja sina produkter/tjänster, rekrytera och bibehålla personal samt skaffa kapital. Ett företags styrelse har därför
ett ansvar att kontinuerligt utveckla och anpassa sina etiska normer efter omvärldens- och
marknadens krav. Förutom att styrelsen har detta ansvar så har även chefer och övriga anställda i ett företag ett ansvar att vara medvetna om företagets värderingar och att dem följer dessa
(SOU 2004:47). Således är företagsetik en viktig byggsten till revisorns förtroende hos allmänheten och näringslivet.
3.4.2.4 Personliga kvalifikationer

Att revisorer skall ha de rätta personliga kvalifikationerna är så viktigt att de till och med
nämns i lagstiftningen. I revisorslagen 4 § p. 6 står det att en revisor ska “vara redbar och i
övrigt lämplig att utöva revisionsverksamhet”. Med redbar menas att revisorn till exempel är
hederlig, öppen och ärlig.
Förutom redbar räknas gott omdöme som en viktig personlig kvalifikation för en revisor, och
det innebär att revisorn skall ha förmåga att balansera många intressen och svåra situationer.
Det goda omdömet är viktigt eftersom ett revisionsuppdrag inte på förhand kan specificeras i
detalj och klienten måste då kunna lita på sin revisor. Klienten vill ju försäkra sig om att revisorn gör det som den ska göra och på ett sätt som inte skadar klienten. Ett gott omdöme är även
viktigt när revisorn ska bedöma vilka områden som denne i första hand ska inrikta sitt arbete
mot, det vill säga de områden som revisorn antar en större risk för väsentliga fel kan antas
ligga i.
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Omsorgsfullhet är en annan personlig kvalifikation som en revisor bör ha. Med omsorgsfullhet
menas att revisorn är noggrann i sitt arbete och följer FARs rekommendation om revisionens
arbetsgång, vilket delas in i planerings-, genomförande-, rapporterings-, och dokumentationsfas (Artsberg, 2005, s.118-119).

3.5 Hur revisorn skapar förtroende
För att omvärlden ska kunna känna förtroende för revisorer, så är det viktig att dessa är opartiska och självständiga samt att dem inte bryter sin tystnadsplikt. Andra sätt som stärker revisorns förtroende hos allmänheten är: den starka regleringen som finns, användandet av analysmodellen samt en hög kompetens- och kvalitetskontroll (Trohammar & Wernerman, 2006,
s.44-52). Dessa tre ämnen belyses mer noggrant nedan. Dessutom är det viktigt att revisorn är
uppdaterad om de senaste reglerna och är duktig på att känna av de nyaste trenderna inom
revision, redovisning och skatt. Detta eftersom det ingår i revisorns båda roller (granskningsoch rådgivningsroll). Dock får aldrig revisorns opartiskhet och självständighet riskeras genom
rådgivningen (FAR:s webbsida).
I maj 2011 presenterade FAR en undersökning som visade att många stor- och småföretagare
har stark tilltro till sina revisorer. Enligt Malmlund (2011, 31 maj) finns det dock anledning att
ifrågasätta detta förtroende, då många småföretagare den senaste tiden drabbats av intern
brottslighet vilket revisorn sällan slår larm för.
Revisorns revisionsuppdrag är en tjänst och förtroende är speciellt viktigt i samband med
tjänster. Detta eftersom det måste finnas ett minimum av förtroende innan en tjänst kan
realiseras (Liljander & Strandvik, 1995). Förtroende anses vara själva grunden för ett fungerande utbyte och det är en av de viktigaste bitarna som håller ihop en relation. Om förtroende
och tilliten mellan revisorer och klienterna försvinner, kan relationen på liknande sätt upphöra.
Det är självfallet viktigt att det finns en stark tilltro till revisorn och hela revisions- och
rådgivningsbranschen. Därför försöker branschen hela tiden utveckla tjänsterna i samband
med att intressenternas förväntningar förändras (Rousseau et al., 1998, s.399).
3.5.1

Reglering genom lagar och normer

En revisors uppdrag styrs av ett stort antal lagar och andra bestämmelser. De regler som styr
om revisionen och över revisorn är:
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●

Europeiska gemenskapens (EGs) bolagsrättsliga direktiv nr 4, 7, 8 och 11
Aktiebolagslagen
Lagen om ekonomiska föreningar
Andra associationsrättsliga lagar
Revisorslagen
Årsredovisningslagen
Revisionslagen
Revisorsförordningen
EGs rekommendation om revisorers oberoende
EGs rekommendation om kvalitetskontroll
RN:s föreskrifter
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●
●
●
●

FARs yrkesetiska regler
RS Revisionsstandard i Sverige
FARs revisionsrekommendationer
FARs uttalanden i revisionsfrågor (Trohammar & Wernerman, 2006, s.44)

Vad som exakt ordagrant står i dagens regelverk, i normerna eller i FARs yrkesetiska regler är
inte det avgörande om allmänheten skall ha förtroende för revisorer och näringslivet. Det
viktiga är i stället att dagens reglering, normer och de yrkesetiska reglerna samt ett företags
handlande överensstämmer med allmänhetens värderingar. En förklaring till att redovisningsskandaler leder till ett minskat förtroende för revisorer och näringslivet är att vissa normer i en
del företagsledningar utvecklats åt ett visst håll, medan allmänhetens värderingar och förväntningar antingen legat stilla eller förändrats åt ett annat håll (SOU 2004:47).
För att dagens reglering genom lagar och normer ska skapa ett högt förtroende för revisorer
och näringslivet krävs det att den så kallade förtroendetriangeln är i balans (SOU 2004:47).
Figur 3 nedan visar en överblick över förtroendetriangeln.

Figur 3. En överblick över förtroendetriangeln
Källa: SOU 2004:47 (egen bearbetning)
Högst upp i förtroendetriangeln finns det regler/normer som styr en revisors eller en individs
handlade - själva grunden för att ett högt förtroende för revisorer och näringslivet ska kunna
erhållas är att de uttalade och outtalade reglerna/normerna som gäller uppfattas som tydliga,
relevanta och att de överensstämmer med de värderingar som finns. Det räcker inte med att
regler/normer är bra utformade, eftersom upptäcktsrisken måste vara hög, annars får regler/normer låg eller ingen effekt alls. Upptäcktsrisken beror mycket på den hur den sociala
kontrollen och massmedias bevakning är. Även om reglerna/normerna är bra utformade och
upptäcktsrisken är hög, så kommer det alltid att finnas en lockelse att bryta mot reglerna/normerna. Denna lockelse blir säkerligen stor om sanktionerna är svaga eller helt saknas.
Vad som menas med sanktioner i det här fallet är domstolsstraff, minskad självrespekt och
förlust i anseende hos omvärlden. Ofta brukar minskad självrespekt och förlust i anseende hos
omvärlden vara en mer kännbar sanktion än ett domstolsstraff. Med balans i förtroendetriangeln menas att alla tre hörn är bra utformade. Det räcker således inte att två hörn i triangeln är bra, om det finns brister i det tredje (SOU 2004:47).
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3.5.2

Opartiskhet och självständighet samt objektivitet

För några decennier sedan var revisions- och rådgivningsbranschen mestadels uppdelad i antingen revision eller rådgivning. I och med att stora revisions- och konsultföretag växt upp
under det senaste decenniet, så har revisions- och rådgivningsbranschen blandats ihop alltmer.
Detta har skapat frågor om hur det kan säkerställas att revisorerna utför sin primära uppgift,
revisionen, opartiskt och självständigt. Tidigare handlade denna diskussion mest om hur
oberoendet kunde upprätthållas i och med att det är företagsledningen som både väljer revisor
och betalar revisionsarvodet (Trohammar & Wernerman, 2006, s.46).
För att revisorns opartiskhet, självständighet och objektivitet skall kunna upprätthållas så finns
det lagstiftning inom området. I revisorslagen 20 § sägs det att “En revisor skall i revisionsverksamheten utföra sina uppdrag med opartiskhet och självständighet samt vara objektiv i
sina ställningstaganden. Revisionsverksamheten skall organiseras så att revisorns opartiskhet,
självständighet och objektivitet säkerställs.” Dessutom finns det i aktiebolagslagen jävsregler
för revisorer samt regler som säger att revisorer enbart får avskedas på saklig grund (Artsberg,
2005, s.120; Hemström, 2010, s.133). Utöver detta ska revisorer numera använda sig av en
analysmodell för att avgöra om det finns något hot mot dennas opartiskhet och självständighet
(Trohammar & Wernerman, 2006, s.46). Denna revisions-analysmodell beskrivs mer noggrant
nedan.
3.5.3

Revisorns analysmodell

Enligt revisorslagen 21 § ska en revisor “för varje uppdrag i revisionsverksamheten pröva om
det finns omständigheter som kan rubba förtroendet för hans eller hennes opartiskhet eller
självständighet. Revisorn ska avböja eller avsäga sig ett sådant uppdrag”. Mer detaljerat
betyder det att varje vald revisor, ska för varje kalenderår och uppdrag, pröva och dokumentera om det finns omständigheter som kan rubba förtroendet hos intressenterna. Enligt revisorslagens 24 § skall revisorer och registrerade revisionsbolag dokumentera “sina uppdrag i
revisionsverksamheten. Dokumentationen skall bland annat innehålla sådan information som
är väsentlig för att revisorns opartiskhet och självständighet skall kunna bedömas i efterhand.”
För att revisorn skall ha några riktlinjer att gå efter i sin prövning har FAR utformat ett flödesschema som beslutsstöd för analysmodellen och denna återfinns i Bilaga 2.
I revisorslagen 21 § nämns det fem omständigheter där revisorn skall avböja eller avsäga sitt
uppdrag. Dessa fem omständigheter är om revisorn:
●
●
●
●
●

har ett eget ekonomiskt eller annat intresse i klientens verksamhet (egenintressehot)
har tidigare arbetet med granskningsuppdraget (självgranskningshot)
har tagit ställning för eller emot en klient (partställningshot)
har nära personliga relationer till klienten (vänskaps-/förtroendehot)
känner att han/hon kommer påverkas av någon extern eller intern part (skrämselhot)
(Trohammar & Wernerman, 2006, s.46-47)

Enligt Bilaga 2 kan det utläsas att det kan finnas andra hot, än de ovan nämnda, som kan få
revisorn att avsäga eller avböja sitt uppdrag.
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3.5.4

Tystnadsplikt och upplysningsplikt

Enligt revisionslagen 35 § får en revisor ”inte till den som saknar rätt att få kännedom om
företagets angelägenheter obehörigen lämna upplysningar om sådana företagets angelägenheter som revisorn får kännedom om när han eller hon fullgör sitt uppdrag, om det kan vara
till skada för företaget”. Med det menas att revisorer har tystnadsplikt och den är även nämnd i
aktiebolagslagen 9 kap. 41 §, revisorslagen 26 § och FARs yrkesetiska regler. Tystnadsplikten
innebär att det som revisorn får veta i revisionsuppdraget inte får föras vidare, användas till sin
egen vinning eller till att skada någon (Trohammar & Wernerman, 2006, s.49-50). Jämfört
med andra yrkesroller som också har tystnadsplikt, exempelvis advokaten, så ter sig revisorns
tystnadsplikt relativt sträng. En orsak till detta är att revisorn har fler lojaliteter/intressenter än
advokaten. Advokaten har två lojaliteter/intressenter: klienten och rättsordningen, medan
revisorns intressenter (som ovan nämnt) har fler intressenter än två (Wennberg, 1992).
Revisorer har utöver tystnadsplikt, även upplysningsplikt. I de fall då upplysningsplikt inte
föreligger gäller tystnadsplikt (Moberg, 2006). Exempel på situationer där revisorer har upplysningsplikt är vid taxeringsrevision eller brottsmål. Tystnadsplikten är dock viktigare än
upplysningsplikten. Det beror på att revisorer först och främst måste se till att bolaget inte
skadas. Om tystnadsplikten inte fanns skulle revisorn inte kunna sköta sitt arbete. För att
kunna genomföra sitt arbete behöver revisorn mycket information om företaget och företaget å
sin sida behöver kunna lita på att informationen inte sprids. Om företaget fick någon misstanke om att revisorn sprider informationen, så skulle revisorn inte få tillgång till den nödvändiga information som krävs och det skulle förmodligen leda till en mindre bra revision
(Artsberg, 2005, s.115; Trohammar & Wernerman, 2006, s.49-50).
3.5.5

Kompetens- och kvalitetskontroll

Förtroendet för revisorer skapas och bibehålls genom att revisorer har en hög kompetens.
FARs utbildningsmatris för revisionsaspiranter bidrar till att revisorers kompetens hålls på en
hög nivå (Trohammar & Wernerman, 2006, s.50). Att revisorer har den rätta kompetensen och
kunskapen är så viktigt att det till och med nämns i lagstiftningen. Enligt revisionslagen 11 § 1
st. står det att “en revisor ska ha den insikt i och erfarenhet av redovisning och ekonomiska
förhållanden som med hänsyn till arten och omfattningen av företagets verksamhet fordras för
att fullgöra uppdraget”. Dessutom, i samma lag, 11 § 2 st. står det att “Endast den som är
auktoriserad eller godkänd revisor kan vara revisor”.
Eftersom revisionsbyråernas uppgift är att granska och bedöma andra verksamheter måste
dem själva hålla en hög kvalitet på deras arbete, om dem vill ha omvärldens förtroende. Den
egna kvalitetskontrollen består av att revisionsbyrån kontrollerar sina anställda. En hög kvalitet på de anställdas- och revisionsbyråns arbete fås genom god utbildning och praktisk erfarenhet, men även genom att arbetet blir kontrollerat och bedömt. Enligt revisorslagen 27a § skall
revisorer och registrerade revisionsbolag minst vart sjätte år vara föremål för en oberoende
kvalitetskontroll. En sådan kvalitetskontroll utför FAR av sina medlemmar på sådant sätt att
den uppfyller kraven i revisorslagen samt EG-rekommendationen om kvalitetssäkring av lagstadgad revision i Europeiska unionen. Revisorerna är därmed föremål för kvalitetskontroll av
olika slag och även föremål för den statliga myndigheten RN och dess granskning. RN har en-
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samt hand om tillsynsverksamheten över revisorer och den bygger på att de stora revisionsbolagen får möjlighet att granska sig själva, sedan granskar RN den granskningen (Trohammar & Wernerman, 2006 s.51-52; FARs webbsida; Artsberg, 2005, s.107).

3.6 Vinstmanipulering
Med vinstmanipulering menas ett sätt för en företagsledning att påverka sitt företags resultat.
Det finns olika former av vinstmanipulering, lagliga som olagliga. Syftet med ett företags
vinstmanipulering är oftast att ge företagets intressenter intrycket att företaget är ett låg riskföretag. Konsekvenserna av vinstmanipulering, utöver att resultatet ändras, är att aktieägare
eller intressenter vilseleds om företagets lönsamhet. Det bör dock framställas att vinstmanipulering inte bara handlar om att företagsledningar/ekonomichefer eller internrevisorer manipulerar sitt resultat uppåt, utan att det i många fall snarare kan handla om en manipulering
nedåt för att exempelvis undvika att betala bolagsskatt (Healy & Wahlen, 1999). Det som
möjliggör vinstmanipulering är flexibiliteten i lagstiftningen och normgivningsramen. Det är
sedan de ansvarslösa revisorerna som upplyser deras klienter om de möjliga luckorna i lagstiftningen och normgivningsramen (Amat, Blake & Dowds, 1999).

3.7 Kapitelsammanfattning
Förtroende har forskats av flera forskare. Enligt den teoretiska referensramen skapar och behåller revisorer och revisionsbranschen förtroende på flera olika sätt. Ett gemensamt begrepp
är att revisorer har den kunskap och kompetens som krävs i sin yrkesutövning och att det finns
en statlig kontroll över detta. Förutom kompetens- och kvalitetskontroll bidrar lagstiftningen,
normer och etiska regler till att skapa förtroende för revisorer. I dessa står det hur en revisor
ska agera och uppträda i sitt uppdrag. I revisorslagen 20 § nämns det att “en revisor skall i
revisionsverksamheten utföra sina uppdrag med opartiskhet och självständighet samt vara
objektiv i sina ställningstaganden” och det kan denne testa genom den lagstiftade analysmodellen. Dessutom har en revisor tystnads- och upplysningsplikt. En revisor har av tradition
två olika roller, en gransknings- och en rådgivningsroll. Vilka uppgifter som ingår i dessa
roller går isär bland revisorer och företagare, vilket skapat ett förväntningsgap. Revisorer skall
följa lagar, normer och etiska regler, men frågan är hur revisorer skall förhålla sig till ett
företags vinstmanipulering. Den empiriska datan ämnar att besvara hur revisorer skapar
förtroende i verkligheten och hur revisorer förhåller sig till ett företag som vinstmanipular.
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4 Empiri
I detta kapitel presenteras den empiriska undersökningen. Kapitlet har delats in i avsnitt, där
varje avsnitt täcker en respondent, till en början ges en kort presentation av respektive
respondent och sedan följer deras svar och synpunkter på studiens frågeställningar. För att
empirikapitlet skall bli mer lättläst är de viktigaste begreppen i varje stycke kursiva och
understrukna.

4.1 Respondent A
Respondent A är ekonomiansvarig på Anticimex kontor i Örebro och har arbetat där de senaste
9 åren. Anticimex är ett internationellt företag som är verksamt i 6 länder och har cirka 1 900
medarbetare över hela världen. Företaget grundandes i Sverige år 1934. Anticimex verksamhet går ut på att skapa sunda och hälsosamma miljöer åt både företag och privatpersoner
(Anticimex webbsida). Kontoret i Örebro har cirka 30 medarbetare och Respondent A har
huvudansvaret för kontorets löpande redovisning såsom löner, reskontra, moms- och skattredovisning samt bokslut. I hans arbetsuppgifter som ekonomiansvarig ingår det att göra en
intern kontroll av företagets processer och effektivitet, vilket medför att han är en form av
internrevisor. I grunden är han utbildad revisor och har arbetat som revisor innan det nuvarande arbetet. I det tidigare arbetet utförde han främst revisionsuppdrag mot mindre företag
(upp mot 20 anställda).
Enligt honom innehar revisorn en trygghetsskapande roll, då revisorns uppgift är att granska
företagets årsredovisning och bokföring samt företagsledningens förvaltning. Han tycker inte
att det finns något förväntningsgap mellan en företagsledning och en revisor angående revisorns roll/uppgift. Ett felaktigt beslut från revisorns sida har han aldrig personligen varit med
om. I grund och botten ser han inget problem med att revisorn ger råd i samband med
revisionen, så länge revisorn inte äventyrar sin opartiskhet och självständighet. Det är viktigt
att revisorn har en förmåga att förutse framtida regler och därmed upplysa klienten om detta.
Dock ska revisorn ej känna det som sin plikt att ge råd, utan det är bolaget som ska söka den
rådgivningen.
Förtroende är en viktig aspekt i revisorernas arbete och det är något som växer fram med
tiden. Allmänt förtroende tycker han skapas genom en god personlig kemi och att ingen part
har eller upplever distans till varandra. För revisorns del anser han att förtroendekapital skapas
genom att revisorn är professionell. Med det menas att revisorn skall göra en oberoende
granskning, men samtidigt hålla en personlig kontakt med klienten så att denna känner sig
viktig som kund. Denna personliga kontakt får dock inte gå över till en vänskaplig relation och
allt skall skötas inom lagens ramar.
Den viktigaste biten i hur revisorer skapar sitt förtroende är enligt honom dennes tystnadsplikt. För honom är det är viktigt att revisorn inte sprider vidare någon information och att
denne har respekt för det reviderade företaget. Personligen har han aldrig varit med om att
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någon revisor brutit mot tystnadsplikten. Angående dagens regelverk så tycker han att den är
bra och att det varken behövs mer eller mindre reglering.
Gällande revisorns kompetens så nämner han att de har tillräcklig individuell kompetens och
att kraven varken är för höga eller låga. Däremot kan det finnas en risk att kompetensen är
lägre hos de mindre revisionsbyråerna, eftersom att det hos de mindre byråerna är vanligare till skillnad från de större - att revisionsarbetet inte sker i ett lagarbete där olika specialister
tillknyts. Detta medför att de mindre byråerna kan sakna dessa specialistkunskaper, vilket kan
medföra att kompetensen där blir lägre.
Det kan finnas revisorer som fattar beslut efter vad som är bekvämt för dem, dock har han
personligen aldrig varit med om detta. I hans yrkeskarriär har han inte heller varit med om att
en revisor medvetet deltagit i en företagslednings vinstmanipulering, dock känner han till via
massmedia, att det finns ansvarslösa revisorer som upplyser klienter att utnyttja “luckor” i lagstiftningen.
Största risken i att revisorer gör felaktiga beslut tror han sig ligga i att de tar på sig för många
uppdrag. Detta eftersom de kan leda till ett minskad förtroende för revisorerna, då dem inte
kan sätta sig in i uppdraget tillräckligt. En annan konsekvens av ett minskat förtroende kan
vara att fler bolag helt enkelt väljer bort revisionen.

4.2 Respondent B
Respondent B är godkänd revisor och arbetar på revisionsbyrån Ernst & Young AB:s kontor i
Västerås. Ernst & Young AB är ett revisionsföretag med verksamhet i 140 länder och företaget har cirka 152 000 medarbetare över hela världen, varav cirka 1 950 medarbetare i Sverige
(Ernst & Youngs webbsida). Respondent B har arbetat som godkänd revisor i 8 år och de
klienter som hon utför revisionsuppdrag är främst mindre privata aktiebolag, bostadsrättsföreningar samt ekonomiska föreningar.
Enligt henne är revisorns roll och uppgift att granska ett företags räkenskaper samt företagsledningens förvaltning. Hon ser inga problem med revisorns huvudsakliga roll som granskare,
tvärtom är det bra att en extern part utför granskningen av ett företags räkenskaper och förvaltning. Anledning till detta är det kan finnas okunskap inom redovisningsområdet hos ett företag
och sådan kunskap kan revisorn erbjuda samt att den externa revisorn ser företagets redovisning med andra “glasögon”, jämfört med exempelvis ett företags egna anställda internrevisor.
Däremot kan det enligt henne finnas ett förväntningsgap mellan en företagsledning och revisorn om revisorns roll och uppgift.
Gällande revisorns andra roll som rådgivare berättar hon att en revisor endast får ge “vardagsrådgivning”, vilket betyder att om en revisor upptäcker att en klient inte följer lagstiftningen,
så skall revisorn ge råd och upplysa klienten så att allting går rätt tillväga. Det förekommer att
revisorer gör felaktiga beslut, eftersom revisorer enbart är “vanliga” människor som kan påverkas av stress eller av att de anstränger sig för mycket i ett uppdrag.
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Förtroende är en viktig aspekt i revisorernas arbete och det växer fram med tiden. Förtroendekapital skapas genom att två parter litar på varandra och lyssnar på varandras behov och önskemål. I revisorns arbete byggs förtroendet på personlig kemi och till en början menar hon att
det viktigt ifrån revisorns sida att denne visar sin kunskap. Dessutom är det viktigt att revisorn
vågar säga nej och att både revisorn och dess klient är ärliga mot varandra. Om det är så att
revisorn känner att förtroendet mellan denna och klienten börjar bli sämre, så skall revisorn
och klienten självfallet försöka reda ut detta och i värsta fall skall revisorn avsäga uppdraget.
Den viktigaste biten i hur revisorer skapar sitt förtroende är att revisorer är kunniga, ger rätt
råd, bryr sig om klienten, är närvarande samt gör det som den skall göra.
Dagens regelverk för revisorer finner hon sig tillfreds med och hon anser att det bidrar till att
stärka förtroendet för revisorer. Speciellt viktigt är det att revisorer skall vara en oberoende
part och analysmodellen ett bra hjälpmedel i detta område. En annan lagstiftning som är viktig
är revisorer tystnadsplikt. Det är även viktigt mellan revisorer. Om det skulle vara så att en
revisor fastnat i något problem så frågar den sina kollegor om hur problemet kan lösas, men
genomförandet sker på det viset att varken klientens namn eller någon information om bolagets siffror.
Kompetensen är viktig inom revisorskåren och enligt henne är dagens krav på revisorns individuella kompetens varken för höga eller låga. Enligt henne är det bra att RN numera infört
ett prov som sista examinationssteg, för godkända- och auktoriserade revisorer. Självfallet
skall revisorn ha den utbildning som krävs för yrket, teoretiskt som praktiskt, dock växer
revisorns kompetens ofta i samband med att den praktiska erfarenheten blir större. Dessutom
nämner hon att hennes revisionsbyrå erbjöd henne internutbildning de fyra första åren och det
var bra. För att revisorn sedan skall kunna bibehålla sin kompetens är det viktigt att denna är
intresserad och håller sig uppdaterad om de senaste nyheterna. Det kan finnas en risk att
kompetensen är lägre på de mindre revisionsbyråerna, då de mindre byråerna - till skillnad
från de större - ofta saknar specialister som kan tillknytas till de olika revisionsuppdragen.
Enligt Respondent B kan det finnas revisorer som fattar beslut efter vad som är bekvämt för
dem, dock har hon aldrig i sin yrkeskarriär varit med om detta.
Att revisorskåren skulle få ett minskat förtroende tycker hon vore tråkigt för branschen, då det
kan leda till att fler företag - om de kan - helt enkelt väljer bort revisionen. Angående den
slopade revisionsplikten så finner hon att denna lagändring är bra, trots att företag numera kan
välja bort deras tjänster. Dock har många företag fortfarande kvar revision, fast att dem inte
behöver, och det kan enligt henne bero på att revisionen ses som en trygghet och att revisorn
uppskattas som rådgivare. Det kan finnas företag som vinstmanipulerar, dock har hon aldrig
personligen varit med om detta i sin yrkeskarriär och en anledning till detta är att det kan vara
svårt att upptäcka. Anledningen till att större företag vinstmanipulerar tror hon beror på att
dessa företag använder sig av bonusavtal, som fungerar på det sättet att en företagsledning får
bonus om företaget i fråga erhåller en viss vinst. Att mindre företag vinstmanipulerar anser
hon mer höra ihop med att dessa bolag vill betala mindre bolagsskatt.
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4.3 Respondent C
Respondent C har 25 års yrkeserfarenhet från bankväsendet. Under sin yrkeskarriär har hon
arbetat på tre olika banker: Sparbanken (nuvarande Swedbank), Handelsbanken och Länsförsäkringar. I grunden är hon utbildad ekonom och arbetar idag som lantbruksekonom på
Länsförsäkringar Bergslagen AB. Länsförsäkringar Bergslagen AB är ett av 23 fristående
bolag i Länsförsäkringargruppen. Företaget har sex kontor fördelade i Västmanlands och
Örebro län samt i Heby kommun i Uppsala län. Företagets verksamhetsområde är försäkring,
bank och fastighetsförmedling, och de har drygt 200 000 kunder (Länsförsäkringar Bergslagens webbsida).
Hennes kontakt med revisorer idag sker främst genom internt revisionsarbete och vid kundbesök. Hon arbetar som en slags mellanhand mellan de bolag som hon arbetar med och deras
revisor, vilket menas att hon som kreditgivare kan ge ett företag kredit, men för att hon ska
kunna ge kredit så behövs det att företaget har en korrekt redovisning som granskats av en
revisor. Därigenom är ett bra samarbete mellan henne och hennes kunders revisorer en fördel,
då det hjälper hennes kunder i många situationer, exempelvis vid beviljande av checkkredit.
När hon som kreditgivare skall bevilja ett företag kredit så läser hon först och främst företagets årsredovisning där hon observerar vad företaget gör och hur redovisningen ser ut.
Utöver detta, så är revisionsberättelsen i årsredovisningen viktig. Om det till exempel i
revisionsberättelsen står att ett företag släpat med skattebetalningen i flera månader, så bör en
kreditgivare verkligen fundera om det är ordning och reda i det företaget. Det är viktigt att ett
företag har ordning och reda i sin ekonomi för att en kreditgivare ska kunna bevilja en kredit.
Revisorns roll och uppgift tycker hon är svårt att direkt specificera, utan det beror på vilket
slags företag som revisorn reviderar. Allmänt sett är revisorns roll och uppgift att granska ett
företags bokföring och hon tycker inte det finns något förväntningsgap mellan företagsledningar och revisorer om revisorns roll/uppgift. Att revisorn som extern part granskar ett
företag ser hon inget problem med, däremot är det bra att en extern part, såsom revisorn,
granskar ett företag. Detta eftersom de som är anställda i ett företag ofta kan bli “hemmablinda” och kanske inte ser tendenser som håller på att hända. Dessutom är många småföretagare ofta duktiga på driva ett företag, men de kanske har lite sämre kunskaper om det som
revisorn kan och är bra på.
Angående revisorns andra roll som rådgivare berättar hon att revisorer efter sin granskning
ofta inte ger specifika råd, utan det handlar snarare om generella förslag till förbättringar samt
råd i skattefrågor. Hon tycker att fler företagare skulle behöva få hjälp, råd och analyser från
en revisor. Dock medger hon att det kan vara svårt för företagare att ta till sig revisorns råd
och tips, eftersom företagare ofta är duktiga på sin egen bit, det vill säga driva ett företag, samt
att kommunikation mellan revisorer och dess klienter inte alltid är den bästa, exempelvis genom att revisorer inte talar så vardagligt så att klienten förstår.
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Det förekommer att revisorer gör felaktiga beslut, och de fallen hon känner till där revisorer
gjort fel var för flera år sedan och det handlade om att revisorer inte hade full koll i vissa
skattefrågor. Att revisorer inte är fullt uppdaterade är inte bra, eftersom det i slutändan drabbar
företagaren och dess kunder om dem inte är det. Dock är det ovanligt att dem gör fel, men
anledningarna till det kan exempelvis bero på att revisorer tar på sig för många uppdrag eller
känner sig stressade.
Förtroendekapital skapas genom öppenhet, ärlighet och tydlighet och det är något som växer
fram med tiden. Om hon som kreditgivare skall samarbeta med revisorer eller veta att hon kan
lita på revisorns revisionsberättelse i ett företags årsredovisning, så är det bra om hon känner
till den revisorn eller revisionsbyrån. Enligt henne ger större revisionsbyråer ett mer förtroendeingivande intryck än små, eftersom de ofta har större kontroll över att de anställda
revisorerna verkligen har den utbildningen och kompetensen som krävs samt att de mindre
byråerna ofta kan sakna de specialistkunskaper som de större byråerna kan ha.
Dagens regelverk för revisorer har hon inte full koll på. Som kreditgivare känner hon dock ett
förtroende för revisorskårens kvalitetskontroll, eftersom dem skulle förlora på att inte ha en
bra kvalitetskontroll. Angående revisorernas tystnadsplikt så nämner hon att hon aldrig hört
talas om revisorer som delar med sig av information som de egentligen inte borde. Gällande
revisorernas individuella kompetens så varierar den beroende på revisorns erfarenhet och intresse, dock nämner hon att det är viktigt en revisor tar in specialister om denna känner att det
behövs.
De flesta revisorer är oberoende i sin granskning enligt henne, eftersom det blir känt relativt
fort om en revisor fattar beslut av ren bekvämlighet och det leder sannolikt till att den revisorn
som bara fattar bekväma beslut får ett minskat förtroende. Revisorer och kreditgivare har ingen provisionsbaserad lön, men hon medger att båda dessa yrkesroller inte arbetar gratis. Detta
medför att det arbete som revisorer och kreditgivare utför skall vara till nytta till dem själva
och deras kunder och det är därifrån förtroendet kommer ifrån. Det handlar alltså om ett
givande och tagande.
Risken för att revisionsbranschen får ett mindre förtroende kan exempelvis vara om dessa
byråer inte håller den kvalitén som utlovas. Om flera revisorer börjar slarva så leder det till att
siffrorna i ett företags årsredovisning inte är tillförlitliga och det kan hindra företaget från att
få lån.
Enligt henne har den slopade revisionsplikten lett till ett dilemma för kreditgivare. Tidigare så
har kreditgivare alltid varit behjälplig av siffror som en revisor gått igenom. Hon berättar att
de flesta bolag idag har en löpande bokföring. Men om mindre företag - som kan välja bort
revisorn - väljer bort den, så kan det bli svårare att få siffrorna på plats och få dem lika bra
som en revisor. Samtidigt menar hon inte att mindre företag inte har samma ordning och reda
som större företag, utan att det svårare att ha koll på om alla bolag redovisar på ett korrekt sätt.
Det underlättar ju för institutioner, såsom banker, att ett företag har ett dokument som visar att
dem är kreditvärdiga och har ett friskt bolag. I framtiden ser hon inte att en redovisningskon-
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sult fullt ut kommer kunna ersätta en revisor i små- och medelstora företag. Detta eftersom
dem ofta är bra på bokföring, men kanske saknar den fördjupande kunskap som revisorer har,
till exempel i skattefrågor. I större bolag däremot så anser hon att det alltid kommer krävas en
auktoriserad revisor för att helheten skall bli bra.
Hon nämner att det finns företag som vinstmanipulerar sitt resultat, dock är det främst större
bolag som gör det, men att det är svårt att upptäcka detta. Dock har de stora redovisnings- och
revisionsskandalerna på den senare tiden bidragit till att kontrollen blivit hårdare idag jämfört
med tio år sen, både inom bankväsendet samt revisionsbranschen.

4.4 Respondent D
Respondent D har arbetat på revisionsbyråer sedan år 1973. Han började sin yrkeskarriär på
revisionsbyrån Bohlins som sedermera gick med i KPMG. Namnet KPMG är en förkortning
av de fyra “grundarna"; Klynveld (Nederländerna), Peat (Storbritannien) Marwick (USA)
samt Gördeler (Tyskland). Dagens KPMG bildades dock efter ett sammangående av de två
internationella organisationerna KMG och Peat Marwick i slutet av 1980-talet. Den svenska
medlemsfirman KPMG AB räknar sina rötter tillbaka till år 1923 då Lars Ture Bohlin startade
Bohlins revisionsbyrå i Stockholm. KPMG är idag verksamt i 153 länder och har internationellt sett cirka 145 000 medarbetare, varav cirka 1 600 medarbetare i Sverige. KPMG erbjuder
branschspecifika och kvalificerade tjänster inom revision, skatt och rådgivning (KPMGs
webbsida). Sedan år 1981 har Respondent D arbetat som revisor och haft egna revisionsuppdrag. Innan dess höll han bland annat på med redovisning, bokslut och deklarationer. Idag
arbetar han som auktoriserad revisor på KPMG:s kontor i Örebro och i hans arbetsuppgifter
ingår olika revisionsuppdrag. Dessutom arbetar han tillsammans med 20-25 personer, med
internrevison i ett antal fristående sparbanker och landshypotek i Sverige.
Revisorns roll och uppgift nämner han vara en funktion som ska säkerställa att redovisning
och ekonomisk rapportering från ett företag är bra för företagets intressenter och går att lita på.
Med de viktigaste intressenterna menar han ägarna, myndigheter, kreditgivare, kunder,
leverantörer och andra som vill se hur ett företag går. Han ser inget problem med revisorns
huvudsakliga roll som granskare, däremot det kan finnas ett förväntningsgap mellan en
företagsledning och revisorn om vad som är revisorns roll och uppgift. En företagsledning
förväntar sig ofta mer inom rådgivningsbiten än vad revisorn kan ge dem.
Revisorns andra roll som fristående rådgivare tycker han är svårare. Revisorer får ge råd i
revisionsnära tjänster, men inte i redovisningsfrågor. Var gränsen går för vad som är
revisionsnära tjänster respektive redovisningsfrågor kan vara svårt och det är det som gör den
rollen förhållandevis svår. Det är redovisningskonsulternas roll att ge råd till företag i redovisningsfrågor. Årsredovisningen ska redovisningskonsulten eller bolaget själv göra och sedan
ska en revisor granska den. Han nämner att revisorer ofta kan ge mer råd än vad som är
tillåtet. Men för att revisorer inte ska hamna i den här gränsdragningen, bör det finnas en mer
noggrann beskrivning av vad en revisor får och inte får göra. Dagens beskrivning tycker han
fungerar, men tror ändå att revisorer ger mer än vad de får.
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Om revisorer inte ställer upp med den rådgivning som exempelvis en företagsledning vill ha,
så riskerar revisorn att tappa sin klient. Just rådgivningsbiten tycker han att det är upptill varje
revisor att avgöra om han/hon vill stå för ett visst råd eller om han/hon inte törs. Han nämner
att det kan finnas situationer där revisorn gett råd som sedan visar sig vara fel. Om företagsledningen sedan får veta att revisorns råd är felaktigt så kommer den revisorn ha en liten chans
att behålla den kunden och den revisorn kommer även att få ett dåligt rykte. I samband med
detta tycker han det är viktigt att en revisor har en bra självinsikt i och med rådgivningen,
speciellt om revisorn inte är helt säker på någon fråga som kan leda till en konsekvens för
henne/honom.
Revisorer tar sällan felaktiga beslut. Situationer där han kan tänka sig att det finns störst
sannolikhet för fel är när en revisor ger ett råd i skattefrågor och att denna revisor samtidigt
inte har den kunskapen som krävs. Felaktiga beslut innebär att en revisor antingen gett ett
felaktigt råd eller inte sett de möjligheter som en klient kan utnyttja. Varför revisorer tar
felaktiga beslut kan bero på stress, att revisorer tar på sig för många uppdrag eller att en
revisor saknar kunskap. För många uppdrag kan påverka revisionen negativt. Han berättar att
det är upptill varje revisor att ta på sig uppdrag efter bästa förmåga och ibland kan den
förmågan vara för stor. Då nämner han att det är viktigt att revisorn inser att denne behöver få
hjälp av sina assistenter och avlasta sig själv. Att en revisor tar på sig många uppdrag behöver
inte per automatik innebära att denne gjort fel. Det kan vara så att revisorn kan ha möjlighet
att begränsa sin granskning i vissa uppdrag, dock är det enbart möjligt om revisorn känner
tilltro till den ekonomiska information som han/hon får från klienten, exempelvis om klienten
har en betryggande intern kontroll eller låtit en redovisningskonsult granskat informationen
först. Revisorer måste ändå alltid dokumentera varför han/hon kan förlita sig på den
information han/hon fått. Angående beslutsfattande så anser han att revisorer aldrig fattar
beslut av ren bekvämlighet.
Förtroende är en viktig del i revisorernas arbete och det bygger på olika saker. De grundläggande bitarna som revisionsverksamheten bygger sitt förtroende på, är revisorns individuella
kunskap och den sociala kompetensen. Revisorns individuella kunskap handlar om att revisorn
ska ha kunskaper om det reviderade företagets verksamhet, vara kompetent och ha tillräcklig
kunskap när det gäller revision. Tillsammans med kunskapen är det även viktigt att revisorn är
en producent och att denne är professionell i sitt yrke. Med att revisorn är producent och professionell innebär att revisorn ska vara tydlig med vad som förväntas och även uppge vad
klienten borde veta och inte veta. Den sociala kompetensen är viktig för att en revisor ska
kunna föra en dialog med klienten som inte bara nödvändigtvis handlar om ekonomiska begrepp. Han menar däremot att det ena inte utesluter det andra. Det viktigaste är trots allt att
kunskapen finns, för då kan revisorn i princip alltid lösa de problem som uppstår. Han nämner
att det är viktigt att om revisorn saknar kunskap om någonting, att denne då inser att han
behöver få hjälp och ser till att skaffa sig den kunskap, genom exempelvis tillknytning av
specialister.
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När det gäller att skapa kontakter och förtroende är det en fördel att vara en stor revisionsbyrå.
De företag som anlitar en mindre revisionsbyrå har ofta lika stort förtroende för den enskilda
revisorn, jämfört med en enskild revisor på en större revisionsbyrå. Det han dock påpekar är
att det i stället handlar om är att de större revisionsbyråerna ofta har specialister närmre till
hands (ofta i samma kontor) och att revisorer ofta kan vara i behov av specialister vid till exempel organisations-, data- och skattefrågor samt vid utredningar mot den egna revisionsbyrån. Ytterligare så anser han att de mindre revisionsbolagen ofta kan ha mindre erfarenhet,
till exempel inom internrevision.
Enligt honom är dagens regelverk för revisorer bra och ur myndighetsperspektiv stärker det
revisorernas förtroende, eftersom regelverket möjliggör att det ställs krav på revisorer. Även
om han tycker att regelverket hjälper till att stärka revisorers förtroende och är bra, så efterlyser han ändå en uppföljningskontroll, från exempelvis Bolagsverket. I den uppföljningskontrollen skulle han vilja att det gjordes en uppföljning över de bolag som skall ha en revisor
och att dem verkligen har en revisor. Han har varit i kontakt med flertalet myndigheter angående detta och de bekräftar att Bolagsverket inte har någon sådan uppföljning. Dessutom
sade Bolagsverket att dem enbart har resurser till att göra stickprovskontroller, där dem kontrollerar att rätt personer skrivit under handlingarna och att handlingarna är rätt daterade.
Revisorers tystnadsplikt innebär att en revisor i ett uppdrag kan kommunicera med revisorsassistenter som ingår i uppdraget, men inte med kollegor på samma kontor. Han nämner att
revisorer troligen kan dela med sig av information som de egentligen inte borde. Dock hoppas
han att det inte är någon väsentlig information som dessa revisorer delar med sig av. Ibland
kan det sägas mer än vad som borde inom kontoret, men han nämner att den informationen
aldrig lämnar kontoret. Enligt honom är det viktigt att revisorer kan dela med sig av information till olika kollegor om olika uppdrag eftersom det är ett viktigt erfarenhetsutbyte, men att
revisorn i de fallen bör anonymisera klienten.
De flesta revisorer är tillräcklig kunniga och har kompetensen som krävs för sitt yrke. Han
nämner dock att det säkert finns en och annan revisor som borde kunna/veta mer. En bedömning om kraven är för höga eller för låga för att bli revisor kan han inte uttala sig om, däremot
anser han att det fungerar bra i dagens situation. Med tanke på den kvalitetskontroll som sker
inom revisionsbranschen så tycker han att kunskapen håller en hög nivå.
Om revisorerna får ett minskat förtroende kommer det med största sannolikhet innebära problem för företagen när det gäller att låna pengar från till exempel en bank. Angående bankväsendet så medger han att dem hamnat i svår situation i samband med revisionspliktens avskaffande för mindre bolag. I egenskap av revisor så brukar han ge rådet till företagare som
funderar på att avskaffa sin revisor att de först ska samtala med sin bank om detta, eftersom
det kan finnas en risk med att avskaffa revisorn utan att banken får kännedom på det. Han har
diskuterat lagändringen med några banker och de angav att de skulle hantera detta på olika
sätt. Gemensamt för de banker han fört samtal med är att dem kommer att ställa andra krav på
företag som inte har en revisor. Kraven kommer dock se olika ut; alltifrån att en gräns sätts för
hur mycket ett företag får låna till att banken kräver att extern part, såsom en redovisnings-
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byrå som banken har förtroende för, granskar företagets räkenskaper. Anledningen till att den
slopade revisionsplikten skapat ett problem för banken är enligt honom att de vill kunna ha en
garanti. Om ett företag utan revisor visar upp ett ekonomiskt resultat för en bank som är betydligt bättre än vad de egentligen är och företaget sedan går i konkurs, så kommer banken att
försöka få en ersättning. Banken kommer då att kräva företagsägaren på pengar, men i en sådan situation finns det ofta ingenting att hämta. Om det företaget istället skulle ha haft en revisor som gjort fel i sin granskning av företaget, så skulle banken ha kunnat ha krävt revisionsbyrån och då troligen haft en större chans att få ersättning.
Det är enligt honom underligt att ingen information getts till styrelseledamöter - om att de får
ett ökat ansvar - i samband med den slopade revisionsplikten. Kraven bör därför stärkas för
personer som vill sitta med i ett bolags styrelse. När ett litet bolag väljer att ta bort en revisor
så har dem ingen aktör som talar om för styrelsen att dem gjort rätt eller inte. Om det är så att
ett företags styrelse tagit bort en revisor och den styrelsen sedan upprättar en felaktig årsredovisning så kan styrelsen omedvetet ha lurat företagets intressenter, vilket inte är bra.
Det finns säkert företagare som vinstmanipulerar sitt resultat och han har personligen varit
med om det i sin yrkeskarriär, dock medger han att det är det svårt att upptäcka. Särskilt svårt
är det vid granskningen av varulagret, för en revisor kan inte i detalj granska hela varulagret.
Det finns situationer där företag medvetet uppger ett för litet lager för att få en lägre vinst. Han
berättar även att det relativt ofta förekommer att mindre företag köper saker för privat bruk i
bolagets namn och att dem är fullt medvetna om detta.

4.5 Respondent E
Respondent E arbetar sedan 1 år tillbaka som auktoriserad redovisningskonsult på en redovisningsbyrå i Västerås. Innan det nuvarande arbetet arbetade hon som godkänd revisor på
KPMG i 26 år och ett antal år på mindre revisionsbyråer. Sammanlagt har hon cirka 33 års
yrkeserfarenhet från redovisnings- och revisionsområdet.
Revisorns roll och uppgift bygger på tre olika saker enligt henne, nämligen lagstadgad/frivillig
revision, intygsskrivande för ett specifikt ändamål och rådgivning. Hon ser egentligen inga
problem med revisorns huvudsakliga roll som granskare, dock är det viktigt att revisorn är
trovärdig, vilket innebär att denna skall vara oberoende, ha rätt kompetens och inte bryter
tystnadsplikten. Dessutom skall inte revisorn ge sken av att ta ställning för eller emot kunden
samt att revisorn inte får ge sken av att fatta beslut åt kunden. Angående revisorns roll som
rådgivare så tycker hon att denna kan ge mycket råd, så länge det är revisionsnära rådgivning
inom lagarnas ramar och att han/hon inte ger sken av att denne fattar beslut åt kunden. I samband med rådgivning är det enligt henne viktigt att revisorn enbart svarar på det som han/hon
behärskar och har kompetens över. Är det så att en revisor inte har den kunskapen som krävs
så är det viktigt att denna vidarebefordrar frågan till någon kollega eller specialist.
En bidragande orsak till att de senaste finansiella skandalerna där revisorer varit inblandade i
blommat upp, anser Respondent E vara att det finns ett förväntningsgap mellan en företagsledning och revisorn angående revisorns roll och uppgift. Förväntningsgapet kan exempelvis
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vara att en företagsledning tycker revisorer gör för lite, att dem tar mycket betalt för nedlagd
tid, att dem godkänner det mesta samt att dem borde ha kontrollerat mindre väsentliga poster
mer noggrant.
Enligt henne kan revisorer ofta stå för sina handlingar, eftersom dem ofta kan styrka det med
den dokumentation de fått från det reviderade företaget. Det händer ändå att revisorer tar
felaktiga beslut och det säger hon ofta kan bottna i förväntningsgapet. För att undvika mindre
fel i bokslutet och i årsredovisningen är det viktigt enligt henne att det företaget som revisorn
reviderar har en betryggande intern kontroll, exempelvis en ekonomiavdelning där inte samma
person gör allting. Angående beslutsfattande så anser hon att det ingår i revisorns roll att
hantera obekväma beslut.
Ett förtroende måste finnas mellan kunden/uppdragsgivaren och den valda revisorn enligt
henne och det bästa sättet för en revisor att skapa ett förtroende är att göra ett bra jobb. Dessutom är det viktigt att revisorn har en yrkesmässig- och bred allmän kompetens, är oberoende,
har förmåga att lyssna samt kunna hantera etiska- och moraliska problem.
Dagens lagar och normer är bra och det bidrar till att stärka förtroendet för revisorer. Det är
dock viktigt enligt henne att revisorn är påläst om dessa lagar/normer, men hon medger samtidigt att det är tidskrävande att hålla sig uppdaterad då alla lagar och normer förändras kontinuerligt. I och med detta nämner hon att det är en fördel som revisor att jobba i en större
revisionsbyrå, för då kan man rådfråga kollegor samt att det ofta finns en större samlad kunskap i de större byråerna.
Tystnadsplikten är något som revisorer måste respektera. De personerer som är med i ett revisionsuppdrag får givetvis prata med varandra om kunden, men de skall aldrig nämnas för
någon utomstående. Dock betonar hon att det är viktigt att revisorer kan kommunicera med
deras kollegor om deras uppdrag eftersom det är ett viktigt erfarenhetsbyte men då är det
viktigt att det sker på det sättet att klientens namn eller någon information om bolagets siffror
eller rapporter inte nämns.
Gällande revisorers individuella kompetens så tycker hon den generellt är bra, men att den kan
bli bättre. Hon upplever en liten generationsskillnad mellan de äldre och de yngre revisorerna.
Hon nämner att de äldre revisorerna kanske inte alltid använder sig av datorer eller andra
moderna hjälpmedel, utan i stället ofta går på sin känsla. Eftersom dokumentationsbiten är en
viktig bit i ett revisionsuppdrag så kan det eventuellt anses utgöra ett problem, men de äldre
kompenserar det ofta genom att de har en bra känsla och att dem låter de yngre revisorerna ta
hand om dokumentationsbiten. Å andra sidan så har de yngre revisorerna ofta en övertro på
tekniska lösningar och glömmer ofta bort sunt förnuft. Verkligheten ligger någonstans däremellan, det är viktigt att använda tekniska hjälpmedel, men till en viss gräns.
Om samhället får ett minskat förtroende för revisorer sätts hela samhället i gungning. Revisorer medför en trygghet och om förtroendet försvann så skulle hela samhällsekonomin bli drabbad.
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Den slopade revisionsplikten infördes för att göra det enklare för mindre företag, dock är hon
inte helt säker på att det blev enklare. Hon är varken för eller emot denna lättnadsregel. Det är
bara mindre företag som kan klara sig utan revision, men då anser hon att dem ofta anlitar en
bra redovisningskonsult i stället. Hos de mindre företagen så anser hon att revisorn inte tillför
något mervärde förutom lagstadgad revision och därför kan de ha mer nytta av en redovisningskonsult, som ett dagligt bollplank för rådgivning.
Enligt Respondent E så händer det att företag vinstmanipulerar sitt resultat, främst större
bolag som använder bonusavtal. Dessa bonusavtal fungerar på det sättet att en företagsledning
får bonusar om det företaget i fråga erhåller en viss vinst.
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5 Analys
I det här kapitlet kommer resultatet från den empiriska undersökningen analyseras och
jämföras mellan respondenterna och de teoretiska delarna i arbetet. För att få en förståelse
över förtroendet för revisorer är det viktigt att koppla ihop den teoretiska delen i form av
lagar och regler med resultatet av empirin för att lyfta fram vad skapande av förtroende
innebär i praktiken.

5.1 Redovisnings- och revisionsskandaler
I inledningen av denna uppsats beskrevs olika redovisnings- och revisionsskandaler, som
under den senaste tiden fått ett allt större utrymme i media. Dessa skandaler skapade en debatt
bland allmänheten och näringslivet om de olika intressenternas förtroende för revisorn. Eftersom revisionsbranschen utgör en av de viktigaste grundpelarna i samhällsekonomin och ett
minskat förtroende för dem är problematiskt, är det nödvändigt att känna till hur revisorer
skapar ett förtroende och vad det påverkas av, vilket denna uppsats fokuserats på.

5.2 Revisorns roll och uppdrag
Enligt den teoretiska referensramen har revisorer två olika roller, en gransknings- och en
rådgivningsroll. Samtliga respondenter anser att revisorns roll som granskare behövs och att
dem egentligen inte ser något problem med denna roll. Det innebär att samtliga respondenter
samtycker med den teoretiska referensramen gällande att revisorer utgör en viktig del i samhällsekonomin. Respondent C tycker däremot att det är svårt att direkt specificera vad som
ingår i revisorns roll, då det skiljer i olika företag. Att Respondent C säger detta kan bero på
att hon inte arbetar som revisor. Respondent E tycker att revisorn har en ytterligare roll –
jämfört med de två ovan - nämligen intygsskrivare för ett specifikt ändamål.
Samtliga respondenter har i princip lika syn gällande revisorns andra roll som rådgivare. De
nämner att revisorn enbart får ge “vardagsrådgivning” i samband med revisionsnära tjänster
och att dessa råd inte skall äventyra dess opartiskhet eller självständighet. Det går i linje med
det som framförts i den teoretiska referensramen i denna studie. Tolkningen som görs av detta
är att rådgivningsrollen, generellt sett, är tydlig både i lagstiftning, normer och etiska regler
samt verkligheten. Dock anger Respondent D att det eventuellt krävs ett förtydligande om var
gränsen går mellan rådgivning i revisionsnära tjänster och redovisningsråd. Att det är svårt
och veta var gränsen går medför att en revisors klient möjligen kan förvänta sig mer information än vad revisorn verkligen kan ge. För att gränsen skall bli tydligare är det viktigt att
revisorer tydligare talar om för en företagsledning vad deras uppgift och roll är samt hur
mycket rådgivning de kan ge. Dessutom är det företagsledningens uppgift att tydligare ta reda
på vad som ingår i revisorns roll och uppgift, samt ta reda på hur mycket och vad för slags
rådgivning en revisor kan ge. Att Respondent D säger detta kan bero på att han har varit med
om fall där han eller någon kollega hamnat i gråzonen mellan revisionsnära tjänster och redovisningsråd.
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I samband med rådgivning tycker också Respondent D och E att det är viktigt med självinsikt
ifrån revisorns sida, det vill säga att denna enbart ger råd i de områden han/hon behärskar.
Med andra ord säger dessa två respondenter att en revisor inte skall ge råd i de fall där revisorn har okunskap, för om det uppdagas så kan den revisorn med stor sannolikhet få ett lägre
förtroende. Detta går i utsträckning med FARs yrkesetiska regler i den teoretiska referensramen som betonar att revisorn skall ha ett yrkesmässigt uppträdande samt lagstiftningen som
säger att revisorn skall ha de kunskaper som krävs.
En annan av FARs yrkesetiska regler som nämns i den teoretiska referensramen i denna studie
är att en revisor skall vara omsorgsfull och därmed följa FARs arbetsgång om hur ett uppdrag
skall gå till. Trots detta medger samtliga respondenter att revisorer kan ta felaktiga beslut.
Enligt respondenterna kan bidragande faktorer vara att revisorn upplever stress, vill hjälpa till
för mycket, tar på sig för många uppdrag eller saknar kunskap. Analysen av detta är att vilken
revisor som helst kan ta ett felaktigt beslut, dock borde målsättningen från en revisionsbyrås
sida vara att dessa felaktiga beslut minimieras så gott som möjligt. För att minska de felaktiga
besluten är det viktigt att revisorn kan avlasta sig själv genom assistenter och erhålla den nödvändiga kunskap som krävs, i de fall där revisorn saknar det, från exempelvis specialister.
Enligt den teoretiska referensramen har en revisor flera olika intressenter. Dessa intressenter
har olika behov av information och olika intressen att skydda. Detta medför att revisorn inte
alltid kan tillfredsställa samtliga intressenter och kan därmed i sitt arbete behöva ta obekväma
beslut. För att revisorn ska kunna handskas med dessa svåra situationer och balansera många
intressen är det viktigt att denne har ett gott omdöme. De flesta respondenter anger att revisorn
ska kunna hantera obekväma beslut, dock anger Respondent A och B att det kan finnas revisorer som ändå gör tvärtom, men de aldrig varit med om detta personligen i sin yrkeskarriär.
Analysen som kan dras av detta är att få revisorer tar obekväma beslut, eftersom det ingår i
deras arbete. Om revisorer enbart skulle ta bekväma beslut i sitt arbete så skulle det inte finnas
några opartiska eller objektiva revisorer, vilket skulle medföra att förtroendet för revisorer
minskar eller försvinner.

5.3 Vikten av förtroende
Samtliga respondenter anser att förtroende är en mycket viktig del i revisorernas arbete. Däremot anser dem att förtroende bygger på olika saker. Det kan tolkas som att förtroende är en
personlig åsikt, då personer har olika uppfattningar om vad som är viktigt i en förtroendeskapande process. Detta kan kopplas till den teoretiska referensramen genom att forskare igenom alla tider haft svårt att gemensamt bestämma en definition av förtroende.
Enligt den teoretiska referensramen är förtroendet mellan en revisor och dess klient relationsbaserat, vilket innebär att förtroendet till en början styrs av att revisorn förbinder sig att utöva
revision i ett kontrakt, för att senare övergå till ett relationsbaserat förtroende. Gemensamt för
samtliga respondenter är att förtroende är något som växer fram med tiden och det talar för att
förtroendet mellan en revisor och dess klient är relationsbaserat. Allmänt förtroende anser i
princip samtliga respondenter skapas genom en god personlig kemi, vilket skapas genom
öppenhet, ärlighet, tydlighet och närvarande. Enligt respondenterna skapar revisorer förtro-
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ende genom att dem är professionella, vilket innebär att de har en yrkesmässig-, social- och
allmän kompetens, är oberoende, har förmåga att lyssna samt kunna hantera etiska- och moraliska problem. Analysen som kan dras från detta är att revisorns förtroende bygger på att denne
har de rätta personliga kvalifikationerna, har kunskapen som krävs och är oberoende.

5.4 Dagens regelverk
Den teoretiska referensramen betonar att revisorernas verklighet bygger på lagar, normer och
regler. I dessa tas allt upp ifrån praktik och användning av dokumentation till hur revisorn
skall vara verksam i vissa situationer. Färden från teorin med lagar och normer till praktiken
med revisorns akt är inte alltid svart på vitt, trots alla lagar och regler. Det finns flera situationer där lagar och normer inte berättar exakt hur revisorn skall ingripa i en viss situation,
utan revisorn själv skall tolka de lagar och regler som finns. Det är vid dessa gråzoner som
revisorn skall ha använda sitt omdöme, sitt eget huvud och magkänsla. Det är revisorns ansvar
att se till att det finns en liten pingla som ringer vid situationer där revisorns förtroende kan
ifrågasättas.
De respondenter som är insatta i de lagar, normer och regler som styr över en revisors arbete,
tycker att lagstiftningen är bra och att den bidrar till att stärka förtroendet för revisorer. De
flesta respondenter tycker varken det behövs mer eller mindre reglering. Detta kan tolkas som
att respondenterna tycker att dagens regelverk fungerar bra. Även om respondenterna medger
detta, så räcker det inte enbart med att lagar, normer och regler är bra utformade för att ett
högt förtroende för revisorer ska finnas. Den teoretiska referensramen betonade även vikten av
att upptäcktsrisken måste vara hög och att det finns sanktioner. I denna studie har fokus legat
på utformningen av lagar och normer, och således ej diskuterat hur väl upptäcksrisken eller
sanktionerna är. Därav kan det vara svårt att analysera de sistnämnda, dock kan det konstateras att förtroendetriangeln (regler/normer, upptäcksrisk och sanktioner) är viktig för
revisorernas förtroende samt att samtliga hörn i triangeln behöver vara bra utformade.
Även om de flesta respondenter anser att det varken behövs mer eller mindre reglering, så anser Respondent D att någon myndighet bör ha någon slags uppföljningskontroll över de bolag
som ska ha revision, så att de bolag som ska ha revision verkligen har det. Dessutom tycker
samma respondent att det bör ställas högre krav på de personer som vill sitta med i en styrelse,
eftersom den nyligen slopade revisionsplikten lett till ökat ansvar för styrelsen där ingen revisor finns. Att Respondent D nämner att det vore bra med uppföljningskontroll, reflekterar sig
på att han och sin arbetsgivare vill kunna ha så många kunder som möjligt tillgängliga. Anledningen till Respondent D:s påstående om att “det bör ställas högre krav på de personer som i
en styrelse utan revisor” kan bero på att det finns större risk för felaktigheter utan revisor.
Enligt den teoretiska referensramen kan det utläsas att det är viktigt att revisorer är uppdaterade om det senaste reglerna och det håller samtliga respondenter med om. Dock anger en del
respondenter att det är tidskrävande att hålla sig uppdaterad, eftersom alla lagar och normer
kontinuerligt ändras. Detta kan analyseras till att revisorer som är mer intresserade av sitt yrke
och har en större vilja att lära sig mer, tenderar att hålla sig mer uppdaterad och fullfölja lagar
och regler.
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5.5 Vikten av tystnadsplikten och oberoende
Enligt den teoretiska referensramen är tystnadsplikten ett måste och utan den skulle revisorn
inte kunna bedriva sitt arbete. Samtliga respondenter håller med om detta och nämner att
tystnadsplikten är en viktig del – ibland till och med den viktigaste – för hur revisorer skapar
förtroende. Detta kan bero på, som teoretiska referensramen betonar, att revisorn behöver
mycket information om företaget och företaget å sin sida behöver kunna lita på att den informationen inte sprids. Om företaget fick någon misstanke om att revisorn sprider informationen,
så skulle revisorn inte få tillgång till den nödvändiga informationen som krävs och det skulle
förmodligen leda till ett mindre bra resultat av revisionen.
Om man bokstavligen skulle följa det som står i dagens regelverk (35 § revisionslagen, aktiebolagslagen 9 kap. 41 §, 26 § revisorslagen och FARs yrkesetiska regler) gällande revisorns
tystnadsplikt så innebär det att tystnadsplikten är väldigt strikt, till och med så strikt att
revisorn inte ens skulle kunna få diskutera sitt uppdrag med sina kollegor. Gemensamt för
samtliga respondenter är att tystnadsplikten överlag respekteras och att inga väsentliga delar
sprids ut. Alla respondenter var eniga om att revisorer enbart pratar med sina assistenter om
fallet, men att det kan förekomma vid något problem, att de pratar med andra kollegor utanför
rummet. Dock säger dem att ett företags namn alltid respekteras och aldrig nämns i sådana
diskussioner. Reflektionen av detta kan betonas att ordvalen i lagstiftningen angående tystnadsplikten möjligtvis är för strikt, då det är nödvändigt att revisorer emellan kan diskutera
sina uppdrag, utan att dem nämner företagets namn eller dess siffror.
Alla respondenter anser att vikten av revisorns förtroende bygger på tystnadsplikten och utan
den kan förtroendet inte bevaras. Respondenterna poängterade tydligt att det är betydelsefullt
att hålla isär tystnadsplikten och upplysningsplikten. Grunden är att tystnadsplikten inte får
brytas, fast i vissa fall har revisorn upplysningsplikt och då måste den brytas. Respondenterna
anser att tystnadsplikten och upplysningsplikten går hand i hand, där den ena tar efter den
andra. Denna studie har poängterat att alla respondenter är eniga om att oberoende inte bara är
den enskilda revisorns ansvar, utan även revisionsverksamheten skall organiseras på ett sådant
sätt att oberoende garanteras. Att en revisor och revisionsbranschen är oberoende är viktig
förutsättning för hur förtroende skapas för revisorer. Enligt Revisorslagen 20 §: ”skall en
revisor i revisionsverksamheten utföra sina uppdrag med opartiskhet och självständighet samt
vara objektiv i sitt ställningstagande”.

5.6 Revisorers kompetens/kvalitetskontroll
Den teoretiska referensramen betonar att revisorer och deras revisionsbyråer har ögon på sig
från olika håll, till exempel RN som bevakar kvalitén på deras arbete. Utan den statliga tillsynen skulle det finnas större risk att oseriösa revisorer finns på marknaden, dels för att det är
RN som utfärdar revisorsexamen och revisionstitlarna och dels för att det är de som sköter
tillsynen över revisorer. Om tillsynen skulle ligga hos flera olika aktörer så skulle troligen inte
bedömningen vara lika enhetlig som den är idag. RN:s tillsyn över revisorer bygger på att de
stora revisionsbolagen får möjlighet att granska sig själva, sedan granskar RN den granskningen. De stora revisionsbolagen får här möjlighet att med hjälp av sina interna system
utnyttja den kapacitet de har så att förtroende bibehålls, vilket är till fördel för de stora bolag-
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en jämfört med de små. Med denna menas att de större revisionsbyråerna har ofta specialister,
exempelvis skatterådgivare, mycket mer nära till hands, än små revisionsbyråer. Dessutom de
större byråerna har ofta större kontroll över att de revisorerna som är anställda inom byrån,
verkligen har den utbildningen och kompetensen som krävs.
Lagstiftningen och den teoretiska referensramen konstaterar att kompetens- och kvalitetskontrollen är en viktig del i hur revisorer skapar förtroende. Detta håller samtliga respondenter
med om och de hävdar att revisorernas individuella kompetens generellt sett är bra, vilket kan
tolkas som att revisorernas kompetens håller en hög nivå men kan bli bättre. De flesta av respondenterna säger också att det är viktigt att revisorer tar hjälp av specialister, om de skulle
sakna kunskap inom ett visst område. Dessutom säger de att kraven för att kunna få titulera sig
som godkänd eller auktoriserad revisor varken är för höga eller låga idag.
Respondent C och D säger att den kvalitetskontroll som finns i dag fungerar bra, resten av
respondenterna hade ingen vidare synpunkt om detta. Detta medför att det är svårt med en
analytisk slutsats, dock är det så - som Respondent C nämnde - att revisorskåren skulle förlora
på att inte ha en bra kvalitetskontroll. Med detta menas att om revisorskåren skulle ha en
mindre bra kvalitetskontroll så skulle det kunna medföra att det finns en större risk att det
finns revisorer som inte har de kunskaper som krävs och det skulle kunna leda till att den
sammanlagda revisionen skulle påverkas negativt. Det i sin tur skulle kunna påverka förtroendet negativt för enskilda revisorer såsom för revisorskåren som helhet.

5.7 Risker/konsekvenser med ett minskat förtroende
Alla respondenter i denna studie anser att förtroendet för revisorer kan minskas om de inte
håller den kvalitén som utlovas. Ett exempel som respondenterna nämner kan leda till en
minskad kvalité på revisionen är om revisorer tar på sig för många uppdrag, eftersom att dem
då inte kan sätta sig in i uppdraget tillräckligt. Respondenterna anser dessutom det skulle vara
tråkigt för revisionsbranschen om revisorer generellt sett får ett minskat förtroende och en
konsekvens av detta kan enligt Respondent A, B och D vara att fler bolag, om de kan, helt
enkelt väljer bort revisionen. Det kan i sin tur leda till att det bankerna blir mer försiktiga i att
låna ut pengar. Respondent E går till och med så långt och säger att hela samhället skulle kunna sättas i gungning om revisorer skulle få ett minskat förtroende. Denna synpunkt ligger i
linje med den teoretiska referensramen, som framförde att förtroendet för revisorer och
näringslivet är en av de viktigaste aspekterna i samhällsekonomin, och om förtroendet sviktar
så påverkas hela samhällsekonomin.

5.8 Slopade revisionsplikten för mindre företag
Respondent C och D nämner att den slopade revisionsplikten för mindre företag lett till ett
dilemma för kreditgivare. Anledningen till att Respondent C och D nämner detta kan bero på
att dessa båda arbetar inom eller med olika banker och därav känner till dilemmat extra
tydligt. Dilemmat grundar sig på kreditgivare alltid tidigare varit behjälpta av siffror som en
revisor granskat. Om mindre företag - som kan välja bort revisorn - väljer bort den så kan det
innebära att det blir svårare för de företagen att uppvisa en korrekt ekonomisk information.
Det underlättar för kreditgivare att ett företag har ett dokument som visar att dem är kredit-
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värdiga och har ett friskt bolag. Dokumentationen visar vilka besluts som togs, vad och hur
revisorn agerade samt hur denna resonerade. Uppvisandet av dokumentationen minskar även
risken för stämning, då den fungerar som bevismaterial. Alla eventuella åtgärder måste
dokumenteras och på så sätt kan alla granskningskontroller av ett revisionsuppdrag underlättas, både om det sker kontroller internt eller externt. Detta går i linje med den teoretiska
referensramen vilket påpekade att det är viktigt för banker och andra kreditgivare att veta att
deras kunder kan betala tillbaka sina lån. Därför är det viktigt för ett företag som vill låna
pengar att de uppvisar en rättvis bild av dess ekonomiska information, då de är en säkerhet för
den som lånar ut pengarna och den säkerheten blir större då en opartisk och självständig revisor granskat den. Dessutom anger Respondent D att kreditgivare har större chans att få ut
någon ersättning - vid exempelvis en felaktig årsredovisning - om en revisor gått igenom ett
företags årsredovisning än om företag gjort allt själv.
Som Respondent D nämnde är det bra om en revisor ger rådet till mindre företag som funderar
att välja bort revisionen, att de först pratar med deras kreditgivare och se hur de förhåller sig
till att företaget tar bort revisorn. Att plocka bort revisorn, utan kreditgivarens kännedom kan
exempelvis leda till att företaget inte får låna pengar. Att Respondent D nämner detta, kan
bero på att han varit med om företag där revisorn plockats bort, utan att det företaget kontaktat
dess kreditgivare. Utav den teoretiska referensram är det svårt att bedöma vilka effekter slopandet av revisionsplikten kommer att ge. Dock kan det utläsas från referensramen att om ett
företag inte har en revisor som utför revision, så kan de olika intressenterna bli tvungna att
göra egna kontroller för att skapa tilltro till företaget och dess ekonomiska rapportering.
Respondent C och D nämner att den slopade revisionsplikten kan medföra att det blir svårare
att kontrollera om alla bolag redovisar på ett korrekt sätt, vilket ytterligare bevisar att
revisionen medför en trygghet och kvalitetssäkring.
Respondent C och E anser att redovisningskonsulter inte fullt ut kommer ersätta revisorer i
framtiden, dock anger Respondent E att de mindre företagen mycket väl kan klara sig utan
revision, eftersom revisorn i dessa bolag inte tillför något mervärde förutom lagstadgad revision. De mindre företagen kan enligt Respondent E ha mer nytta av redovisningskonsulter
och en anledning till detta kan hittas i denna studies teoretiska referensram, som nämner att
redovisningskonsulter inte är lika begränsade, som revisorer i att ge rådgivning. Respondent C
däremot anger att redovisningskonsulter generellt sett behöver lära sig mer om skatteregler för
att de mindre bolagen enbart helt ska kunna förlita sig på redovisningskonsulter. Reflektionen
som kan dras från detta är att den slopade revisionsplikten lett till att redovisningskonsulten
kommit in mer i fokus. Eftersom revisorn i mindre företag - som Respondent C sade - inte
tillför något mer än lagstadgad revision kan mindre företag klara sig utan revisor. Om ett
mindre företag väljer bort revision så kan de ändå vara i behov av hjälp i redovisningsfrågor,
eftersom företagare, enligt Respondent C ofta är duktiga på driva företag men inte lika bra på
redovisning och då anlitar de en redovisningskonsult.
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5.9 Vinstmanipulering
Enligt den teoretiska referensramen i denna studie finns det olika former av vinstmanipulering
(lagliga och olagliga) och det som möjliggör detta är flexibiliteten i lagstiftningen och normgivningsramen. Samtliga respondenter är medvetna om att företag medvetet kan vinstmanipulera sitt resultat, dock har enbart en respondent upplevt det personligen i sin yrkeskarriär.
Respondent B och D säger att det kan vara svårt för revisorer att upptäcka vinstmanipulering,
dock anger Respondent C att kontrollen blivit hårdare i och med de skandalerna som skett
under det senaste decenniet. Enligt Respondent C och E sker den främsta vinstmanipulering i
de större företagen på grund av att de exempelvis använder sig av bonusavtal. Mindre företags
syfte med vinstmanipulering kan vara enligt Respondent B att dem vill betala mindre
bolagsskatt. I enlighet med den teoretiska referensramen så medger Respondent A att det är de
ansvarslösa revisorerna som upplyser dess klienter “luckor” i lagstiftningen.
Den teoretiska referensramen och den empiriska undersökningen betonade att det ingår i revisorns arbetsuppgifter och i dennes förtroendeskapande process att vara påläst och känna av
trender inom redovisningsområdet, samt att upplysa sin klient om detta. Det är även viktigt att
revisorn har den kunskapen och det goda omdömet att bedöma vilka råd som är lagliga samt
olagliga. Om då fler revisorer skulle hitta “luckor” i lagstiftningen och upplysa dess klient om
lagliga och mindre lagliga former av vinstmanipulering, så skulle det med stor sannolikhet
komma att påverka förtroendet för revisorn negativt. Detta eftersom dessa revisorer då betecknas som ansvarslösa och det är ingen bra grund att bygga ett förtroende på.
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6 Slutsatser
I detta kapitel besvaras studiens problemformulering. Dessutom ges förslag på vidare forskning som anses intressant för att förstå revisorsbranschen och hur förtroendet kan förbättras.

6.1 Besvarade av problemformulering
● Hur skapar och bygger revisorer förtroende samt vad påverkas det av?
En revisor skapar och bygger sitt förtroende på att denne har den kunskap som krävs samt att
denne granskar företaget med en övertygande uppfattning och inställning. I detta ingår att
revisorn har de rätta personliga kvalifikationerna såsom redbar, gott omdöme och omsorgsfull.
Att en revisor innehar kunskap och goda personliga kvalifikationer ger klientens intressenter
en reliabel kvalitetssäkring av revisionen. För att revisorns klienter och intressenter helt ska
kunna lita på att revisorn har de kunskaper som krävs, är det viktigt med kvalitetskontroll. Den
är viktig eftersom den minskar risken för att oseriösa revisorer befinner sig inom revisionsbranschen. Denna studie har visat att dagens kvalitetskontroll genom, exempelvis RN:s tillsyn
fungerar bra. Eftersom RN är ensam tillsynsaktör så granskas revisorer efter samma regler.
Revisorns förtroende bygger även på att denne har ett ansvar att vara en självständig, stark och
förtroendegivande person samt att bibehålla omgivningens förtroende.
Revisorns förtroende påverkas av att dess intressenter tycker att denne uppfyller ett syfte och
är nyttig. Denna studie har visat att revisorns roll och uppgift som granskare är tydligt förankrad i näringslivet och samhället. Revisorn ger en trygghet och den tillförligheten som
revisorn skapar för den ekonomiska informationen som ett företag lämnar, är nödvändigt för
ett hållbart samhälle eftersom det påverkar allt ifrån ett företags anställda till hela samhällsekonomin. Dock anser författarna att det skulle kunna vara bra att revisorn och dess klient
tydligare “läser på” om vilken slags rådgivning en revisor kan ge och hur mycket. Detta
eftersom att ett förväntningsgap annars lätt kan uppstå, exempelvis genom att klienten förväntar sig mer råd från revisorn än vad denne kan ge.
I revisorns förtroendeskapande process ingår det att denne är påläst och kan känna av trender
inom redovisningsområdet, samt att upplysa sin klient om detta. Det är även viktigt att revisorn har den kunskapen och det goda omdömet att bedöma vilka råd som är lagliga samt olagliga. Denna studie har klargjort att vinstmanipulering (lagligt och olagligt) förekommer inom
små- och stora bolag och det är flexibiliteten i lagarna och normerna som gör det möjligt. Det
är inte bara en företagsledning/internrevisorer som hittar dessa “luckor”, utan i bland upplyser
även en revisor sin klient om dessa “luckor”. Trots att revisorer är medvetna om att företagsledningar vinstmanipulerar, kan det vara svårt att upptäcka det i rollen som granskare. Slutsatsen som kan dras av detta är att det saknas strikt reglering gentemot företagsledningar/internrevisorer och externa revisorer när det gäller olagliga former av vinstmanipulering,
och vinstmanipulering är alltså ett intressant ämne då det tycks balansera mellan den lagliga
och det mindre lagliga. Om fler revisorer skulle hitta “luckor” i lagstiftningen och upplysa
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dess klient om lagliga och mindre lagliga former av vinstmanipulering, så kan revisorns
förtroende komma att minskas på sikt.
Revisorns förtroende påverkas av hur denne tar sina beslut och i vilken utsträckning som
denne tar felaktiga beslut. Denna studie har visat att revisorer kan göra fel och de faktorer som
relativt ofta återkommer som bidragande orsaker till detta är att revisorn upplever stress, anstränger sig för mycket, tar på sig för många uppdrag eller saknar kunskap. Att arbeta som
revisor är påfrestande och en slutsats som kan dras är att det är viktigt att en revisor känner till
sin egen begränsning i form av den kunskap han/hon har och den tid han/hon kan lägga ner i
uppdraget. Är det så att en revisor känner att han/hon saknar nödvändig kunskap om ett specifikt område eller inte har möjlighet att lägga ner den tid som krävs i ett uppdrag, så är det
viktigt att han/hon kan avlasta sig själv genom att delegera arbetsuppgifter till assistenter
och/eller rådfråga specialister inom det specifika området. Vidare så påverkas revisorns förtroende i vilken utsträckning denne kan hantera obekväma beslut. De revisorer som bara tar
bekväma beslut kommer inte bli långlivade i yrket, då det förr eller senare uppdagas och då
har de tappat ett stort förtroende hos intressenter.
Ett förtroende mellan revisorn och dess klienter samt intressenter är relationsbaserat, vilket
innebär att det växer fram med tiden. I början av förhållandet är det viktigt att parterna har en
god personlig kemi, vilket innefattar öppenhet, ärlighet, tydlighet och närvarande. Från
revisorers sida är det sedan viktigt att dem utför uppdraget på ett bra sätt. Ett bra jobb innebär
att revisorn är professionell, vilket innefattar yrkesmässig-, social- och allmän kompetens, är
oberoende, har förmåga att lyssna samt kan hantera etiska- och moraliska problem.
Denna studie har visat att förtroendetriangeln (regler/normer, upptäcktsrisk och sanktioner)
påverkar revisorernas förtroende. För att de regelverk som berör revisorer ska kunna stärka
revisorernas förtroende är det viktigt med en bra balans där alla hörnen är bra utformade.
Ytterligare har denna studie visat att revisorns förtroende bygger på dennes oberoende och
tystnadsplikt. Revisorns oberoende är betydelsefullt, eftersom denne har ett ansvar att vara
oberoende och skall göra en oberoende granskning av revisionen samt skall stå som en oberoende part mellan klienten och övriga intressenter. Revisorn har en skyldighet att uppfylla sin
tystnadsplikt respektive upplysningsplikt, där alla klienter skall kunna lita på att revisorn verkställer sina plikter och informerar om eventuella incidenter respektive håller tyst om vissa
situationer beroende på vem som frågar. Revisorns förtroende bygger på tystnadsplikten eftersom revisorn behöver information om klienten, men för att klienten ska våga ge ut den informationen så behöver klienten försäkra sig om den inte sprids. Om klienten skulle misstänka att
revisorn sprider informationen, så skulle revisorn inte få tillgång till den nödvändiga informationen som krävs och det skulle troligtvis leda till ett mindre bra resultat av revisionen.
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6.2 Förslag på vidare forskning
Området kring revisorns förtroende är väldigt stort och relativt outforskat. De finns flera tänkbara infallsvinklar inom detta område och denna studie täcker långt ifrån alla aspekter. En
tänkbar infallsvinkel är att undersöka stora respektive små företags förtroende för revisorer
eller att fördjupa sig i om det finns några skillnader i förtroendet för godkända respektive
auktoriserade revisorer samt varför.
Ett annat tänkbart område är att kontakta några stora respektive små aktiebolag för deras kommentarer och då fördjupa sig i frågan varför revisorer är inblandade i vissa finansiella skandaler.
En tredje faktor som skulle kunna vara intressant är massmedias påverkan i revisionens förtroendeskapande process. Massmedia är inte direkt någon av revisionens intressenter, men
som beskrevs i bakgrunden av denna studie så ledde Svenska Dagbladet granskning av
revisionsbranschen till en debatt bland allmänheten och i näringslivet om revisorns förtroende.
Några förslag är då att undersöka om media har positiv eller negativ påverkan på revisorn
förtroendeskapande process eller att ta reda på om revisionens intressenter påverkas av det
som skrivs i media.
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Bilaga 1 - Intervjumall
1. Allmän information
• Vilken yrkestitel har Ni på företaget och i hur många år har Ni arbetet inom detta
yrke?
• Har Ni någon tidigare erfarenhet inom området?
2. Revisorns roll och uppdrag
• Vad anser Ni är revisorns roll och uppgift?
• Ser Ni några problem angående revisorns huvudsakliga roll som granskare?
• Ser Ni några problem med att revisorns kan ge fristående råd?
• Anser Ni att det finns en skillnad i vad en företagsledning anser ingå i revisorns
roll/uppgift och vad en revisor själv anser är dennes roll/uppgift? I sådana fall varför?
• Hur ofta anser Ni att en revisor gör felaktiga beslut? I sådana fall i vilka situationer
och varför?
3. Hur revisorn skapar företroende
Allmänt om Förtroende
• Hur anser Ni att förtroendekapital skapas?
• Är förtroende en viktig aspekt av revisorernas arbete och på vilket sätt?
• Vad anser Ni är den viktigaste biten i hur revisorer skapar sitt förtroende?
Regleringen genom lagar och normer
• Anser Ni att regleringen genom lagar och normer bidrar till att stärka förtroendet för
revisorerna?
• Anser Ni att det behövs ännu mer eller mindre reglering för att stärka förtroende för
revisorer? I sådana fall varför?
Tystnadsplikten
• Händer det att revisorer delar med sig av information som de egentligen inte borde
(d.v.s. bryter tystnadsplikten)?
Kompetensen/Kvalitetskontrollen
• Anser Ni att revisorerna är tillräckligt kunniga i sitt yrke?
• Anser Ni att kraven på revisorers kompetens är för låga?
Analysmodellen/Oberoende
• Anser Ni att en revisor kan fatta beslut som bara är bekvämt för revisorn?
Risker med minskat förtroende
• Vilka risker eller konsekvenser anser Ni att det kan finnas med minskat förtroende
för revisorer och deras arbete?
Slopade revisionsplikten
• Hur tycker Ni den slopade revisionsplikten påverkar eller har påverkat revisorns
förtroende?

4. Vinstmanipulering
• Anser ni att det är vanligt att en företagsledning vinstmanipulerar sitt resultat och
varför? I sådana fall, hur ska en revisor förhålla sig till detta?

Bilaga 2 - Revisorns analysmodell

FARs flödesschema som beslutsstöd för analysmodellen
Källa: Trohammar & Wernerman, 2006, s.47 (egen bearbetning)

