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Sammanfattning 
Titel: Förtroendekris för revisionsbranschen? – En studie över 

revisionsskandalers påverkan på allmänhetens förtroende för revisorer.  
Slutseminariedatum: 29 maj 2012 
Ämne: Företagsekonomi – Examensarbete 30HP 
Författare: Patrick Murath & Olof Nordgren 
Handledare: Anne Loft 
Nyckelord: Förtroende för revisorer, revisorers oberoende,  

revisionsskandaler, allmänhetens förtroende, påverkningsfaktorer. 

Syfte: Syftet är att bidraga med förståelse för vad det är som skapar och 

påverkar allmänhetens förtroende för revisorer, med fokus på det senaste 

decenniets revisionsskandaler.  

Metod: Genom enkätundersökningar och semistrukturerade intervjuer har en 

förståelse för allmänhetens förtroende för revisorer och revisionsbranschen 

skapats. 

Teori: Teorierna som använts för denna uppsats är hämtade från olika typer 

av förtroendeteori, teori och fakta kring revisionsbranschen samt 

revisionsskandaler. 

Empiri: En omfattande enkätundersökning riktad till allmänheten samt ett 

antal intervjuer med utvalda individer är vad som ligger till grund för empirin. 

Slutsatser: Även om de senaste årens revisionsskandaler inte är vad som 

huvudsakligen påverkar förtroendet hos allmänheten har de i allra högsta 

grad bidragit till en urholkning av förtroendet. En bättre och tydligare 

kommunikation mellan allmänheten och revisionsbranschen, där bland annat 

revisorns roll och ansvar tydliggörs, kan vara ett effektivt sätt att återuppbygga 

förtroendet. 
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Abstract 
Title: A trust crisis for the audit industry? – A study of audit scandals effects 

on the public’s trust in auditors.  

Seminar date: May 29, 2012 

Course: Master thesis in Business Administration, 30 ECTS 

Authors: Patrick Murath & Olof Nordgren 

Supervisor: Anne Loft 

Key Words: Trust in auditors, auditor independence, scandals in auditing, 

trust among the public, influence factors. 

Purpose: The purpose is to contribute with an understanding of what creates 

and affects the public’s trust in auditors, with the focus being on the auditing 

scandals of the last decade. 

Methodology: By using surveys and semi-structured interviews, an 

understanding of the publics trust in auditors and the audit business has been 

created. 

Theoretical Perspective: The theories used in this thesis are taken from 

different kinds of trust theories, auditing theories and facts together with 

information regarding auditing scandals. 

Empirical Foundation: A comprehensive survey directed to the public, 

paired with interviews with chosen individuals together creates the empirical 

foundation. 

Conclusion: Even though the audit scandals of the last decade are not the 

main factor in affecting the trust within the public, it has certainly contributed in 

eroding the trust. A better and clearer way of communication between the 

public and the audit business, where among other things the auditors purpose 

and responsibility is more clarified, may be an effective way in recreating the 

trust. 
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Inledning 

Problembakgrund 

”Stripped to its essentials, the auditing profession has nothing to offer without 

public confidence and trust” (Boland, 1982, s. 126). 

 

Revisorn utfärdar en kvalitetsstämpel på ett företags ekonomiska information, 

vilket ska leda till att göra den tillförlitlig och ge en rättvis bild över företagets 

ekonomiska ställning. Det bör därför vara av stor vikt att ett högt förtroende 

finns för revisorns arbete och revisorerna som individer. FAR, 

branschorganisationen för revisorer och rådgivare, skriver att det som krävs 

för att revisorerna ska upprätthålla ett högt förtroende är oberoende, 

kompetens och tystnadsplikt (FAR, 2012).  

 

Revisorer förväntas agera självständigt och oberoende när de reviderar 

företag och granskar de finansiella rapporterna. En bristfälligt reviderad 

rapport kan skada förtroendet för revisionsbranschen. Detta är en av 

anledningar till att författarna anser att frågan om förtroende för revisorer 

ständigt är aktuell. Peter Norman, finansmarknadsminister, sade i Svenska 

Dagbladet 2010: 

 

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

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

uppbär ett högt förtroende” (Svenska Dagbladet, 2010).  

 

Något som går att utläsa i statistik från Statistiska Centralbyrån är att 

aktieägandet i Sverige har minskat varje år sedan år 2002 (SCB, 2012). 

Denna minskning skulle kunna vara ett resultat av ett minskat förtroende för 

finansmarknaden som helhet, där revisionsbranschen mycket på grund av det 

senaste decenniets ekonomiska skandaler hamnat i allt större fokus. 
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Det senaste årtiondets ekonomiska skandaler av olika typer inom bolag så 

som Enron och Worldcom i USA samt Parmalat i Italien har gjort att 

förtroendet för revisorer har sjunkit inom USA och EU skriver Gometz (2006). 

Gometz menar också att revisorernas ökade vinstintresse och minskade 

oberoende har lett till ett urholkat förtroende för revisorer.  
 

I Sverige fick granskningen av revisorer mer uppmärksamhet i och med att 

HQ Bank gick omkull år 2010. Vid granskningen av likvidationen upptäcktes 

att bolagets tradingportfölj var kraftigt övervärderad, och att granskande 

revisorn borde ha upptäckt detta fel. Följden blev att revisionsbyrån KPMG 

lämnade uppdraget och att ansvarige revisor Johan Dyrefors anmäldes till 

Revisorsnämnden av Finansinspektionen. Denne tilldelades endast en 

erinran, vilket är den lägsta av påföljder som nämnden delar ut (Neurath, 

2011).  
 

Kort efter att HQ Bank gick under publicerade Svenska Dagbladet i 

samarbete med SVT Rapport artikelserien “SvD granskar revisorerna”, där 

tidningen under två månader publicerade diverse artiklar om revisorsyrket, en 

artikelserie som vann Guldspaden av Föreningen Grävande Journalister år 

2011 (Föreningen Grävande Journalister, 2011). Enligt Svenska Dagbladet 

ledde artikelserien till att revisionsfirmornas rutiner interngranskades hårdare, 

och att finansmarknadsministern övervägde lagstiftning gentemot byråerna 

om inte förändring skedde (Svenska Dagbladet, 2011).  

 

Ytterligare, för svenskt näringsliv, negativa händelser är förutom skandalen 

med HQ Bank de problem som skett i bolag så som Carnegie, Eniro och 

Swedbank. Dessa problem har främst, precis som i fallet HQ Bank, berott på 

felvärderade tillgångar (Malmqvist i Balans, 2012). Vidare anser Malmqvist 

(2012) att problemen inte beror på inkompetenta revisorer, utan att det 

snarare handlar om oberoende. Han konstaterar vidare i sin artikel att 

revisorskåren just nu har sin största förtroendekris sedan 1930-talet, vilket 

bidrar till att göra förtroendefrågan för revisorer högst aktuell.   
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Senaste aktuella undersökning som gjorts angående förtroendet för revisorer i 

publicerades år 2011 av FAR. Slutsatserna var här att det som främst 

påverkar förtroende för revisorer är graden av personlig kontakt. Den visade 

även att de senaste årens negativa massmediala rapportering om revisorer 

inte haft någon påverkan för förtroendet för branschen.  FAR:s 

undersökning genomfördes i samband med SvD:s tidigare nämnda 

reportageserie angående revisorer. Undersökning utfördes genom 

telefonintervjuer med totalt 1813 personer ur grupperna allmänheten, politiker 

och företagsledare. Undersökning berör inte ämnet revisionsskandaler. 
 

Hösten 2011 lade EU upp ett förslag till ett revisionspaket, i efterdyningarna 

av finanskrisen och revisionen i de banker som gick omkull vid denna, som 

förespråkade striktare kontroll och att revisorns roll skulle göras mer tydlig 

(FAR, 2011). Fokus i rapporten låg bland annat på rotationen av 

revisionsbyråer och att förstärka revisorernas självständighet och objektivitet, i 

syfte att öka trovärdigheten i revisorsyrket.  

Problemformulering 

Med anledning av de skandaler som inträffat under det senaste decenniet, 

diverse uttalanden kring förtroendeproblematiken för revisorer samt FAR:s 

förtroendeundersökning som i viss mån avskriver medias och därigenom även 

skandalers påverkan på förtroendet ser författarna det som ett aktuellt och 

relevant ämne att undersöka. FAR:s undersökning mäter inte uttryckligen 

skandalers påverkan på allmänhetens förtroende för revisorer, och det saknas 

i dagsläget akademisk forskning kring huruvida skandalerna påverkar 

allmänhetens förtroende för revisorer i Sverige eller ej. Därför vill författarna 

bidraga med förståelse för till vilken grad skandalerna påverkat allmänhetens 

förtroende för revisorer. Detta har aldrig tidigare undersökts i Sverige.  

 

Det finns existerande forskning angående påverkan på förtroendet för 

revisorer, både för klienter och allmänheten. Bland annat visar FAR:s 

undersökning på att den personliga kontakten är den faktor som främst 

påverkar förtroendet för revisorer hos allmänheten. Detta går även i linje med 
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Shaub (1996) som visar på att det är kommunikationen samt tidigare misstag 

som till störst grad påverkar förtroendet för revisorer, detta dock bland klienter 

och inte allmänheten. Vidare visar forskning från Neu (1991) att det för en 

grupp som allmänheten, som han betecknar som oinformerade, är extra 

viktigt att upprätthålla ett högt förtroende då kunskapen i gruppen generellt 

sett är låg hos dem.  

 

Författarna vill undersöka huruvida graden av personlig kontakt verkligen är 

det som påverkar förtroendet i störst omfattning, eller om det finns skäl att 

antaga att andra faktorer påverkar till en större grad. Med anledning av ovan 

existerande forskning vill författarna även bidra med förståelse kring huruvida 

det existerar faktorer som tenderar att förstärka eller förmildra den grad av 

påverkan som inträffandet av en revisionsskandal har på allmänhetens 

förtroende. Här vill författarna främst titta på graden av kunskap tillsammans 

med graden av personlig kontakt. Med personlig kontakt avses här att 

individer ur allmänheten har haft personliga interaktioner med en revisor eller 

revisorer, antingen i privat hänseende alternativt i professionellt hänseende. 

Exempel på sådan kontakt kan vara en personlig relation med någon som 

arbetar som revisor. Alternativt att man inom sitt yrkesliv stött på interagerat 

med revisorer.  

 

FAR:s studie visar att personlig kontakt är det som är avgörande huruvida en 

person har ett högt eller lågt förtroende för revisorer. Författarna vill därför 

undersöka om individer ur allmänheten med, respektive utan, personlig 

kontakt med revisorer påverkas i olika grader vid inträffandet av 

revisionsskandaler. Detta är även intressant ur aspekten emotionellt kontra 

rationellt förtroende, (McAllister, 1995; Huemer, 2001) vilket kommer att 

redogöras för under den teoretiska referensramen. Huruvida allmänhetens 

personliga kontakt respektive grad av kunskap om revisorer spelar in i deras 

grad av påverkan på förtroendet för revisorer vid inträffandet av 

revisionsskandaler finns det i dagsläget ingen forskning inom. Den studie 

författarna avser att genomföra är inte i sin helhet att beteckna som likadan 

som den undersökning som FAR utförde. Istället bör den i viss mån ses som 

ett komplement till FAR:s undersökning, med en fördjupning inom ämnet 
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revisionsskandaler och dess påverkan på allmänhetens förtroende för 

revisorer. Hänsyn tas i undersökningen till de slutsatser FAR har dragit på så 

vis att författarna undersöker huruvida den personliga kontakten kan förmildra 

eller förstärka andra faktorer som eventuellt kan påverka allmänhetens 

förtroende för revisorer.  

Syfte 

Syftet är att bidraga med förståelse för vad det är som skapar och påverkar 

allmänhetens förtroende för revisorer, med fokus på det senaste decenniets 

revisionsskandaler.  

Forskningsfrågor 

Följande forskningsfrågor avser författarna att undersöka med denna uppsats: 

 
• Vad skapar och influerar, med hänsyn till rådande förtroendeteori, 

allmänhetens förtroende för revisorer?  

• Hur har allmänhetens förtroende påverkats av de inträffade 

revisionsskandalerna? 

• Vilken roll spelar allmänhetens grad av kunskap om, samt personliga 

interaktioner med revisorer, i graden av påverkan på deras förtroende? 

Avgränsning 

Författarna har valt att avgränsa sin studie till att enbart granska förtroendet 

för revisorer i Sverige och för svenska bolag. Detta då det råder olika 

förväntningar, krav och regelverk mellan olika länder. Författarna har i sin 

granskning av revisionsskandalers påverkan på allmänhetens förtroende 

avgränsat sin studie till att innefatta revisionsskandaler som inträffade under 

de senaste 15 åren.  
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Definition av förtroende 

Författarna har genom en sammanfogning av tidigare definitioner av 

förtroende själva tagit fram nedanstående definition.  
 

“Förväntningen hos en part att en annan part kommer att utföra en handling 

som är gynnsam eller av stor vikt för den första parten, vilket möjliggör att den 

ena parten kan förlita sig till den andres handlingar oavsett möjligheten till 

kontroll.” 
 

Denna definition är vad som kommer ligga till grund för den fortsatta studien. 

Målgrupp 

Uppsatsens målgrupp är främst revisionsbranschen, som författarna menar 

kommer ha nytta av informationen som presenteras. Oavsett resultatet är 

förtroende en återkommande fråga i revisionsbranschen, och författarna 

anser att det är mycket viktigt med regelbundna uppdateringar angående 

förtroendegraden hos revisionens olika intressentgrupper. Uppsatsen kan 

användas som komplement till FAR:s undersökning och bidra till att förstå vad 

som påverkar revisorers förtroende hos allmänheten, och vad som behöver 

göras för att bygga upp det eller hålla det högt. 

 

Uppsatsen bidrar till existerande förtroendeteori genom att applicera och 

pröva den på allmänheten. Genom detta ka författarna för denna grupp testa 

den existerande teorins relevans. Uppsatsen bidrar även med djupare 

förståelse för kring faktorer som stärker alternativt förminskar allmänhetens 

förtroende. 
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Metod 
I detta avsnitt avser författarna att presentera samt motivera valet av metod 

för uppsatsens genomförande. Valet av metod har skett med hänsyn till valet 

av problemformulering och syfte, och kommer att noggrant genomgås. 

Avslutningsvis tas kritik mot författarnas metodval upp. 

Forskningsansats 

Inledningsvis började författarna med att sätta samman den teoretiska 

referensram som ligger grund för den fortsatta studien. Genom teorin har 

författarna därför skapat ett antal antaganden, vilka kommer att prövas genom 

en enkätundersökning. De olika frågorna i undersökningen har även de tagits 

fram genom teorin. Dessa antaganden är inte att beteckna som hypoteser.  

Detta tillvägagångssätt är vad som kännetecknar ett deduktivt angreppssätt, 

där själva teorin ligger i fokus. Jacobsen (2000) anser att det deduktiva 

arbetssättet är det främsta sättet att gå till väga vid undersökningar. 

Undersökningen går enligt Jacobsen (2000) till genom att det först skapas en 

verklighetsbild, för att sedan med empirin som utgångspunkt antingen 

konfirmera eller förkasta nämnda verklighetsbild. 
 

Därefter har författarna i arbetet antagit ett abduktivt angreppssätt, då den 

empiriska informationen har bearbetats tillsammans med den teoretiska 

referensramen. Detta då det genom empirins utförande hos författarna 

skapades nya insikter kring förtroende och vad som påverkar detta, samt 

komplexiteten i ämnet. I sken av detta vidareutvecklades den teoretiska 

referensramen till att innehålla nya delar, uppkomna efter den utförda 

undersökningen. Författarna anser att med hjälp av detta skapas det en bättre 

och tydligare anknytning mellan teori och empiri.   
 

Efter enkätundersökningen genomfördes därför ett antal intervjuer, för att på 

så sätt skapa en tydligare förståelse för frågan om förtroende. Intervjuerna 

utgick från den teoretiska referensramen samt tidigare genomförd empiri, men 
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dessa blev mycket mer djupgående än den tidigare undersökningen, då 

författarna hade större möjligheter att få mer detaljerade svar. 

Undersökningsmetod 

Författarna har i rapporten valt att använda sig utav en blandning av kvalitativ 

och kvantitativ metod. Enkätundersökningen som genomförs har ett mer 

kvantitativt tillvägagångssätt med insamling av data. I motsats till detta har 

intervjuerna varit kvalitativa. Resultaten från de båda undersökningarna har 

sedan kvalitativt tolkats tillsammans. Tolkningen av materialet har lett 

författarna genom den analys och till de slutsatser som de drar. 

Datainsamling  
Författarna har i sin uppsats använt sig av litteratur samt primärdata. Litteratur 

för att bygga den teoretiska referensramen, samt primärdata från 

enkätundersökningen och intervjuerna för att besvara de forskningsfrågor 

som uppsatsen avser undersöka.  Litteraturen som är använd i uppsatsen 

kommer främst ifrån böcker och vetenskapliga artiklar. Böcker har främst 

funnits via sökningar i Lunds Universitets biblioteksdatabas under sökorden 

förtroende, revision, intressenter samt principal - agentteori, alla sökord på 

både svenska och engelska. Information har även hämtats från bland annat 

FAR:s, branschorganisationen för revisorer och rådgivare, hemsida samt från 

av regeringen utförda utredningar angående begreppet förtroende. Till sist har 

författarna även analyserat uppsatser skrivna av andra studenter inom 

samma eller snarlika ämnen som deras ämnesval.  

Enkätundersökning 
Enkätundersökningen har utformats genom teorin, och består utav frågor 

kopplade till förtroende och revisionsskandaler. Frågorna är framarbetade för 

att göra det möjligt för författarna att fullfölja syftet med uppsatsen och 

undersöka forskningsfrågorna. Enkätundersökningen finns bifogad i sin helhet 

i Appendix. Innan enkäten skickades ut har enkäten på prov skickats ut till 

fem personer i målgruppen. Detta för att författarna skulle kunna försäkra sig 

om reliabiliteten, validiteten och tydligheten i enkätfrågorna, för att få 

återkoppling på enkäten och för att ta reda på om någon fråga har varit 
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otydligt formulerad. Frågorna har sedan även kontrollerats av författarnas 

handledare. Enkäten har sedan justerats med hänsyn till återkopplingen från 

provintervjuerna samt handledaren.  
 

Enkätundersökningen består utav två huvudämnen: “Hur ser ditt förtroende 

för revisorer ut idag?” och “Vad påverkar ditt förtroende för revisorer?”. Under 

dessa ämnen finns det sedan totalt sex obligatoriska flervalsfrågor. De 

inkomna svaren kommer sedan att ligga till grund för empirin och analysen. I 

utformningen av frågorna har enkelhet i största möjlig mån eftersträvats 

(Jacobsen, 2000). Genom att låta individer ur målgruppen besvara frågorna i 

enkäten vill författarna att det ska vara möjligt att dels mäta och jämföra hur 

de svarandes förtroende för revisorer ser ut idag samt hur det har förändrats, i 

relation till vad de svarande har uppgivit på övriga frågor i enkäten. Efter 

mätningar över alla svarande ämnar författarna sedan att undersöka om det 

finns tendenser som visar på hur och eventuellt varför olika individer har 

påverkats olika gällande deras förtroende för revisorer efter inträffandet av 

revisionsskandalerna det senaste decenniet. Förutom att mäta dessa faktiska 

förhållanden, så avser författarna även att mäta attityder och åsikter hos 

målgruppen angående vad de själva tror är det som främst negativt påverkar 

en individs förtroende för revisorer. Detta genom att låta de svarande 

rangordna av författarna förtryckta alternativ. I enkäten ställs även en fråga av 

examenstyp. Detta i ett försök att enkelt mäta den svarandes kunskap om 

revisorns roll och ansvar. Författarna ämnar sedan undersöka om det finns 

tendenser som visar på att graden av kunskap om revisorns roll och ansvar 

påverkar individens svar på övriga frågor angående förändringar i förtroende 

för revisorer samt åsikter kring vad individen tror främst påverkat förtroendet 

för revisorer negativt. Detta genom att försöka se tendenser och samband sett 

över alla svarande beroende på vilket svarsalternativ de uppgivit på 

kunskapsfrågan. Enkäten består således både av frågor om faktiska 

förhållanden, frågor av kunskapstyp samt frågor om attityder och åsikter. 

Dessa skall sedan i analysen tillsammans, i grupper samt individuellt, 

möjliggöra för författarna att fullfölja sitt syfte med uppsatsen samt besvara 

författarnas forskningsfrågor. (Jacobsen, 2000)   
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I undersökningen förekommer det även tre öppna frågor som inte är 

obligatoriska: “Kommentarer till ditt förtroende idag samt förändringen över 

tiden!”, “Varför har ditt förtroende för revisorer förändrats på grund av 

skandalerna?” samt kommentarer till frågan “Rangordna hur stor 

påverkningsgrad du tror följande faktorer har för ditt förtroende för revisorer.”. 

Dessa frågor kommer att användas för att ge en djupare förståelse för svaren 

i enkätundersökningen.  

Undersökningen har skickats ut till sammanlagt 1000 personer i 

urvalsgruppen. Svarsfrekvensen var 15,2 %.   

Intervjuer 
Intervjuerna som utförts i undersökningen har varit av karaktären 

semistrukturerade. Författarna har förhållit sig till ett antal grundläggande 

frågor inom olika teman, men har därefter låtit intervjusubjekten associera och 

svara fritt kring dessa. Intervjufrågorna finns bifogade i sin helhet i Appendix. 

Intervjuerna har även spelats in (Bryman & Bell, 2005).  
  

Intervjuerna har skett i syfte att hos författarna skapa en djupare förståelse för 

hur och varför allmänhetens förtroende för revisorer påverkas vid inträffandet 

av revisionsskandaler. Författarna vill även undersöka vilka de andra olika 

faktorerna skulle kunna vara som tenderar att påverka förtroendet för 

revisorer negativt. Då författarna ser förtroendeproblematiken som ett väldigt 

komplext problem, anser de att kvalitativa personliga intervjuer var det mest 

funktionella tillvägagångssättet för att skapa förståelse för intervjusubjektens 

syn kring de olika frågorna och därmed komplettera enkätundersökningen. 

Kvalitativa intervjuer kännetecknas även av att vara väldigt flexibla och ge 

möjlighet till insikt om intervjusubjektets världsbild (Bryman & Bell, 2005).  

Intervjuerna har alltså genomförts dels som komplement till 

enkätundersökningen, men också för att generera ny teori och få en bättre 

förståelse för vilka andra faktorer som påverkar förtroendet för revisorerna.  
  

Då författarna valt att använda en kvalitativ intervjuform för uppsatsen har de 

valt att kategorisera de intervjuade som intervjusubjekt. Sammanlagt har det 
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genomförts fyra kvalitativa intervjuer.  

Inför intervjuerna gjordes även tre provintervjuer, som användes för att 

undersöka frågornas reliabilitet, validitet och tydlighet, detta i syfte att minska 

intervjuareffekten och undvika misstolkningar. Intervjustrukturen har därefter 

uppdaterats utefter den återkoppling som provintervjuerna har givit författarna.  

Urval 
Subjekten som har undersökts är alla mellan 18 och 30 år gamla, såväl i 

enkätundersökningen som i intervjuerna. Flertalet i urvalsgruppen studerar 

eller har studerat vid högskola eller universitet, vilket kan leda till att deras 

kunskap kring revision kan vara högre än genomsnittet då flera av dem kan 

antas ha kommit i kontakt med ekonomistudenter. De kan därför förväntas ha 

information om vad revision är, samtidigt som de inte själva interagerat med 

yrkesverksamma revisorer till den grad som äldre personer kan förväntas ha 

gjort.  

Författarna har valt att fokusera på denna grupp, huvudsakligen då denna 

grupp är relativt ny i arbetslivet alternativt studerar på högskola eller 

universitet, och därav ännu inte har haft lika mycket personlig kontakt med 

revisorer som personer med mer arbetslivserfarenhet har haft. Som tidigare 

nämnts i uppsatsen kom FAR i sin förtroendeundersökning fram till att medias 

negativa rapportering om revisorer inte hade någon effekt alls på förtroendet 

gentemot revisorer. Det som påverkade förtroendet mest var istället egna 

personliga erfarenheter (FAR, 2011). Då författarna ämnar undersöka hur 

förtroendet påverkas utav olika revisionsskandaler som har skett de senaste 

åren anser författarna att det mest definitiva svaret kommer att erhållas från 

en grupp med lite eller ingen personlig erfarenhet av revisorer, men som 

samtidigt har exploaterats för samma mängd revisionsskandaler som 

personer med mer personlig erfarenhet av revisorer.  

 

Författarna är medvetna om att vissa subjekt i urvalsgruppen trots allt har 

personlig erfarenhet av revisorer. Detta ser författarna som en möjlighet att 

undersöka hur åsikterna skiljer sig åt mellan denna grupp och de som inte har 

erfarenhet alls, något som även berörs i Antagande 3.  
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Urvalet till enkätundersökningen har skett genom ett bekvämlighetsurval. 

Författarna har vänt sig till forum där de tror sig finna högst svarsfrekvens från 

sin sökta målgrupp. Dessa innefattar sociala medier och relevanta 

adressdatabaser. Genom att via dessa medier initialt ha inbjudit ett fåtal 

personer, och genom dem spridit undersökningen vidare, har författarna fått 

fram ett så kallat snöbollsurval. Författarna skickade sin undersökning till en 

grupp individer inom målgruppen för undersökningen, vilka tillfrågades att 

svara på den, men även referera den vidare till andra individer inom samma 

nätverk.  

 

Snöbollsurval och andra urval som är drivna av de svarande ansågs tidigare 

enbart vara tillräckliga för pilotstudier och detta av bekvämlighet för de 

undersökande. Detta har förändrats och snöbollsurval har varit användbara 

för studier av specifika grupper som annars är svåra att nå, som till exempel 

HIV-smittade eller narkomaner. Heckathorn (2002) argumenterar i 

framtagandet av sina teorier för vidareutveckling av metoder för 

undersökningar drivna av de svarande, att snöbollsurval inte längre enbart är 

att beteckna som ett bekvämlighetsurval. Heckathorn (2002) utökar 

metoderna kring denna typ av urval till att inkludera element som är avsedda 

att eliminera de brister som ett snöbollsurval annars anses ha. Sammanfattat 

fungerar ett snöbollsurval fungerar som så att en grupp helt slumpvis valda 

individer, inom den målgrupp som undersöks, besvarar frågorna samt sedan 

refererar vidare till nya individer. Dessa individer besvarar frågorna om de vill 

och upprepar vidarebefordringen. Detta fortlöper sedan i så många steg som 

de undersökande anser vara nödvändigt. Dock är det av praktiska skäl oftast 

svårt att initialt starta med en helt slumpvis vald grupp (Heckathorn 1997). 

Salganik & Heckathorn (2004) argumenterar för att ett snöbollsurval är en 

snabb, enkel och lämplig urvalsmetod för att få information om 

intervjusubjekten, men även de nätverk de besitter. Med hjälp av denna 

information kan sedan ett icke snedvridet urval fås fram enligt deras teorier. 

Författarna har fokuserat på sociala nätverk för att hämta information, något 

som Salganik & Heckathorn (2004) menar att forskare i större utsträckning 

har börjat genomföra. Ett problem med snöbollsurval är att de svarande inte 

blir helt oberoende från den initialt valda gruppen. Men genom att låta 
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vidarebefordringen av undersökningen fortlöpa i tillräckligt många steg menar 

Heckathorn (1997) att man till slut når en punkt där de svarande är helt 

oberoende av den initialt valda gruppen, vilket gör att man kommer runt 

problemet. Den undersökning författarna genomfört har inte genomgått så 

många steg att de svarande kan anses vara helt oberoende från de som 

initialt blev tillfrågade att besvara enkäten, även om en viss effekt av detta kan 

antas finna där. Den målgrupp författarna har avsett undersöka hade varit 

möjlig att nå även utan användning av ett snöbollsurval. Det finns enligt 

författarna trots det främst tre anledningar till att de arbetade med ett 

snöbollsurval vid utförandet av enkätundersökningen. Den första anledningen 

är att genom ett snöbollsurval försöka nå en större urvalsgrupp än vad 

författarna hade haft möjlighet att nå utan ett snöbollsurval. Den andra 

anledningen är genom att låta individer vidarebefordra undersökningen inom 

sitt nätverk höja svarsfrekvensen, då enkäten nu är refererad från någon som 

den svarande är bekant med istället för en anonym undersökare. Den tredje 

anledningen är att genom snöbollsurvalet försöka nå ett mer heterogent urval 

genom att försöka komma ifrån författarnas närmsta krets och hitta personer 

med olika bakgrunder, även om de inte kan anses vara helt oberoende från 

initialt tillfrågade individerna.  
  

För intervjuerna har författarna genom bekvämlighetsurval kontaktat personer 

baserat på geografisk tillgänglighet samt möjlighet och villighet att deltaga i 

undersökningen. Alla fyra personer som intervjuats har även deltagit i 

enkätundersökningen. Intervjusubjekten har alla självmant bett om att få vara 

anonyma. 

Metoddiskussion 

Representativitet 
Författarna anser inte att urvalet av intervjusubjekt är tillräckligt representativt 

eller omfattande för att kunna dra generella slutsatser gällande förtroende för 

revisorer för den totala gruppen svenska allmänheten. Istället är 

undersökningen att se som explorativ för att finna tendenser till hur 

allmänhetens förtroende för revisorer påverkas vid inträffandet av 
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revisionsskandaler. Med anledning till urvalsgruppens ålder kan dessa 

tendenser ses som indikationer kring hur framtidens arbetskraft resonerar 

kring förtroende för revisorer.  

Reliabilitet 
Med reliabilitet menas hur pass brukbar och reliabel undersökningen kommer 

att vara. Målet är att undersökningen skall ha så hög reliabilitet som möjligt, 

och för att uppnå detta måste författarna se till att undersökningen blir 

konsekvent, harmonisk och vederhäftig (Bryman & Bell, 2005). Samtidigt så 

måste intervjuareffekten bli så minimal som möjligt, även om författarna inser 

att en liten intervjuareffekt alltid kommer att förekomma. I samband med 

enkätundersökningen måste frågorna som ställs vara helt utan värdering och 

inte påverka de svarande åt något håll. 

Validitet 
För att en undersökning skall kunna karakteriseras som valid skall den 

verkligen mäta det som den utger sig för att mäta (Bryman & Bell, 2005), i 

detta fall vad som påverkar allmänhetens förtroende för revisorn. Författarnas 

mening är att få ett så relevant och adekvat utfall som möjligt. Det är då av 

stor betydelse att frågorna som ställs är betydelsefulla och tillämpliga, 

samtidigt som de är tydliga och klara. Detta gäller för enkätundersökningen 

såväl som intervjuerna. 

Metodkritik 

Författarna är medvetna om att urvalsgruppen samt valet av metod inte 

kommer att leda till att generaliserande slutsatser kan dras för hela gruppen 

den svenska allmänheten. Fokus blir istället att undersöka tendenser i 

urvalsgruppen. Då urvalet delvis är baserat kring ett bekvämlighetsurval finns 

det en möjlighet att svaren blir likartade, utan att för den sakens skull beskriva 

hela populationens åsikter och tankar. Svarsfrekvensen och resultatet kan 

dessutom påverkas utav det faktum att mer samarbetsvilliga individer i högre 

grad kommer att besvara enkäten, vilket kan göra resultatet snedvridet. Det 

förekommer även att individer i olika typer av snöbollsurval försöker att 

skydda vissa bekanta genom att referera undersökningen till dessa. Detta 
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problem anser dock inte författarna är fallet i deras undersökning, då 

undersökningens karaktär inte är av sådan typ att det finns skäl att undvika att 

referera någon att deltaga i den (Erickson, 1979).   
 

Då författarna använder sig utav intervjuer öppnas möjligheten kring att en 

intervjuareffekt uppstår, det vill säga att svaren i undersökningen till viss del 

kommer att baseras på intervjuarens attribut och person. Detta är författarna 

medvetna om, och har via provintervjuer arbetat på att till största möjliga del 

eliminera denna effekt. Detta har skett genom att frågorna utformats så 

neutralt som möjligt och författarna har genom provintervjuer arbetat på att 

intervjuerna skett så neutralt som möjligt.  

 

Författarna är medvetna om att urvalet kan uppfattas som alltför homogent 

och snedvridet, då flertalet av de svarande på enkäten som skickats ut är eller 

har varit akademiker. Som tidigare nämnts kan det förväntas finnas en 

överrepresentation av svarande som har god kännedom kring revision. 

Kombinerat med svarsfrekvensen om 15,2 % kan detta leda till ett snedvridet 

urval. Författarna har via snöbollsurvalet försökt minska denna snedvridning 

men de är medvetna om att den kan finnas där. 

 

Författarna menar dock att det homogena urvalet är av mindre relevans för 

själva uppsatsens syfte, som är att undersöka förtroendet för revisorer hos en 

grupp som haft lite eller ingen kontakt med revisorer, något som de svarande 

har. Så länge frågorna som ställs är reliabla och valida anser författarna att 

resultatet kommer att förbli relevant. En del av avsikten med den i uppsatsen 

utvalda målgruppen var att studera skandalers påverkan på förtroendet, utan 

att erhålla svar snedvridna av andra faktorer såsom personlig kontakt. Den 

här och andra faktorers påverkan analyseras senare i möjlig mån separat. 

Detta i ett försök att från andra faktorer isolera skandalers påverkan på 

allmänhetens förtroende för revisorer.   

 

Vissa av de artiklar och den litteratur som författarna använt sig utav till den 

teoretiska referensramen kan anses vara något daterade, då de i vissa fall är 
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flera decennier gamla. Författarna tar hänsyn till detta, men har samtidigt lagt 

stor vikt vid att bruka källor som de själva anser vara relevanta för studien. 
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Institutionalia 
I följande kapitel behandlas den institutionalia som är relevant för uppsatsen.  

Revisorns roll och revision 

I Sverige, till skillnad från många andra länder, styrs revisorns roll av lag-

stiftning. Motsatsen till detta, är att yrket, till större grad styrs av professionen 

själva, ett exempel på detta är Storbritannien. Nedan förklaras revisorns roll 

samt revisionens hörnstenar; Kompetens, Oberoende och Tystnadsplikt.  

Revisorns roll 
Revisorns roll i aktiebolag är reglerad genom lagstiftning. I Aktiebolagslagen 

(ABL) 9 kap 3 § läses att revisorn skall granska bolagets årsredovisning och 

bokföring samt styrelsens och den verkställande direktörens förvaltning. 

Granskningen skall vara så ingående och omfattande som god revisionssed 

kräver. Vidare, i ABL 9 kap 3 § läses att revisorn skall efter varje 

räkenskapsår lämna en revisionsberättelse till bolagsstämman. Revisorn skall 

i sin revisionsberättelse ange om årsredovisningen är upprättad i enlighet 

Årsredovisningslagen samt om den uppger en rättvisande bild av bolagets 

resultat och ställning i enlighet med god redovisningssed. Revisorn skall därtill 

även bevilja, eller inte bevilja, ansvarsfrihet för styrelsen samt den 

verkställande direktören, enligt ABL 9 kap 33 §. De ovan nämnda uppgifterna 

för en revisor är stadgade av lag och måste genomföras i en revision av ett 

aktiebolag som uppfyller kriterierna för lagstadgat krav på revision. En revisor 

får enligt ABL 9 kap 4 § inte vidta åtgärder som bryter mot god revisionssed. 

FAR (2012), branschorganisationen för revisorer och rådgivare, uttrycker 

enkelt god revisionssed som “god sed bland erfarna revisorer med stor 

integritet och professionellt omdöme.” FAR (2012) skriver vidare att revision i 

grunden handlar om förtroende, och omvärlden skall, genom revisorns 

kompetens, oberoende och tystnadsplikt, ha förtroende för denne. 

Kompetens 
Aktiebolag som revideras i Sverige måste ha en godkänd eller auktoriserad 

revisor, större aktiebolag måste ha en auktoriserad revisor. För att få kalla sig 

godkänd eller auktoriserad revisor krävs utbildning på högskola eller 
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universitet, praktisk erfarenhet på revisionsbyrå i minst tre år för godkännande 

och minst fem år för auktorisation, samt examinering. Mindre aktiebolag kan 

efter slopandet av revisionsplikten år 2010 välja att inte ha revisor. (FAR 

Revision 2011) 

Oberoende 
Revisorns oberoende handlar om att revisorn dels måste anse sig själv vara 

oberoende från det uppdrag han utför, och dels att revisorn måste uppfattas 

som oberoende av användarna utav de finansiella rapporterna från det 

uppdrag han utför. Detta för att användarna utav de finansiella rapporterna 

skall kunna lita på att rapporterna är korrekt reviderade och att informationen 

som finns i rapporterna är relevant och trovärdig. Oberoende hos revisorn 

reglereras genom lagstiftning och genom FAR:s regler. I dessa anges att 

revisorn bland annat inte får ha intresse i företaget som revideras, inte ha 

personliga relationer med ledningen i företaget och mycket annat. Olika 

revisionsbyråer tenderar även att ha separata regler för just deras revisorer 

(FAR Revision 2011). 

Tystnadsplikt 
Tystnadsplikten är även den reglerad genom lagstiftning och FAR:s regler. 

Tystnadsplikten kan beskrivas som ett förhållande mellan klienten, revisorn 

och intressenten. För att intressenten skall kunna använda sig utav 

informationen i de finansiella rapporterna måste revisorn få tillgång till all 

relevant information från klienten, om inte kommer revisionen att bli 

ofullständig. De finansiella rapporterna skulle då ge en felaktig bild utav 

klientens finansiella situation (FAR Revision 2011).   

 

En enkel definition av revisorns roll gjordes av Gometz (2006) som grovt 

sammanfattar rollen på följande vis: 
 

“I samhällets intresse med kompetens och oberoende granska såväl privat 

som offentlig verksamhet i olika former i avseende å löpande och periodisk 

redovisning samt ledningens förvaltning i syfte att skapa tilltro till (förtroende 

för) den ekonomiska informationen. Uppdraget förutsätter rapportering samt 

tillämpning av god revisorssed och god revisionssed.” 
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Gometz (2006) fortsätter vidare att då en revisors uppgift är att skapa 

förtroende, blir det väsentligt att ett förtroende även finns för revisorn. Detta 

delas av Cassel (1996), som skriver att förtroendet för revisorn är en 

nödvändig förutsättning för att denne ska kunna fullgöra sitt uppdrag, som 

enligt Cassel är ett förtroendeuppdrag. Cassel (1996) fortsätter vidare, och 

tydliggör, att för att kunna lita på kvalitetssäkrad information, måste det finnas 

förtroende för den som har utfört själva säkringen av denne. 

Varför behövs revision? 
Efter sammanfattningen av revisorns roll, vill författarna här visa på varför 

revision, utifrån olika perspektiv, är relevant och nödvändigt.  

 

Nyttan av revision kan ses utifrån flera perspektiv. För den enskilde 

organisationen kan den säkerligen ibland ses som onödig, och många skulle 

förmodligen välja bort den om den var frivillig menar Cassel (1996). 

Nationalekonomer talar om att för att det ska kunna finnas en fungerande 

marknad krävs fri tillgång till full information, Cassel (1996) menar därför att 

ett sätt att se på revision är att se marknaden som uppdragsgivaren. De 

enskilda objekten behöver inte se nyttan av revisionen, men marknaden vet 

att den är nödvändig för att den skall fungera. Med marknaden som 

uppdragsgivare läggs fokus på nyttan med revision utifrån ett 

samhällsperspektiv. Cassel (1996) anser sammanfattande att det skulle bli 

allvarliga konsekvenser ur ett samhällsperspektiv om revision inte existerade, 

detta främst på grund av en stor mängd vilseledande information som inte 

hade blivit kontrollerad.  

 

Ett annat perspektiv där nyttan och behovet av revision kan ses utifrån är ett 

organisationsperspektiv. Cassel (1996) talar här om problematiken vid 

utebliven revision, framförallt angående ägarens kontroll av den part som blivit 

tilldelegerad ansvaret att förvalta bolaget. Rapporter om resultat skulle heller 

ej kunna betraktas som sanningsenliga. Denna problematik går åt båda 

hållen, då den som sköter förvaltningen skulle få samma svårigheter att få 

kredibilitet i sina påståenden och rapporter.  
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Sammanfattningsvis ger revision kredibilitet och legitimitet till aktörer och 

enskilda individer, till rapporter och årsredovisningar, och bidrar till att 

marknaden skall fungera optimalt. 

Redovisningsskandaler 

Under 2000-talet har ett flertal redovisningsskandaler fått stor uppmärksamhet 

i svensk media. I flera fall har de ansvariga i skandalerna dömts till fleråriga 

fängelsestraff. Flertalet av revisorerna har även granskats av 

Revisorsnämnden, som är tillsynsmyndigheten för revisorer. Nämnden har 

makt att utdöma påföljder till revisorer som agerar bristfälligt. Dessa är 

erinran, varning samt upphävande av auktorisation eller godkännande 

(Revisorsnämnden, 2012). I detta avsnitt nämns även Finansinspektionen ett 

flertal gånger. Finansinspektionen har som uppgift att kontrollera och granska 

bolagen på finansmarknaden (Finansinspektionen, 2012). 

HQ Bank 
Finansinspektionen lämnade den 30 augusti år 2010 in en likvidations-

ansökan angående HQ Bank. Skälet som angavs var att bankens trading-

portfölj var kraftigt övervärderad, vilket i sin tur stred mot flera gällande 

redovisningsregler. Detta hade pågått under en längre tid, men ansvarige 

revisorn hade trots det lämnat rena revisionsberättelser för år 2008 och år 

2009. Det var första gången i Sveriges historia som en bank gick omkull, och 

händelsen fick stor medial uppmärksamhet. Ansvarige revisor Johan Dyrefors 

från KPMG anmäldes kort därefter av Finansinspektionen till Revisors-

nämnden, där den utdelade påföljden blev en erinran (Neurath, 2011). 

Carnegie 
Carnegie erhöll en varning den 28 september år 2007 från Finans-

inspektionen, med motiveringen att det existerade allvarliga fel i fråga om hur 

bankens verksamhet styrdes och kontrollerades. Utöver detta fick Carnegie 

även en straffavgift på 50 miljoner kronor, som är den högsta avgift 

Finansinspektionen delar ut, och Carnegie tilldelades också krav på VD:s och 

styrelsens avgång. Finansinspektionen menade att Carnegie hade 

vilseledande information i sina årsredovisningar gällande trading-
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verksamheten, och de anmälde även de ansvariga revisorerna till Revisors-

nämnden (FI, 2007). Huvudansvarige revisorn tilldelades en varning av 

Revisorsnämnden den 13 januari år 2009 (Revisorsnämnden, 2009). 

Habo Finans 
Habo Finans begärdes i likvidation i februari år 2007 (TT, 2010). Enligt 

beräkningar förlorade kunderna i bolaget cirka 70 miljoner kr, och VD:n 

dömdes till fem års fängelse. Enligt Svenska Dagbladet berodde likvidationen 

på allvarliga brister i den löpande redovisningen mellan år 2002 och 2005, 

bland annat saknades delar av löpande bokföring (Svenska Dagbladet, 2011). 

VD:n för bolaget dömdes för grovt bedrägeri till fem års fängelse. Ansvarige 

revisorn tilldelades en varning av Revisorsnämnden med motiveringen att 

revisorn inte har arbetat tillräckligt för att införskaffa de underlag som han 

borde ha gjort med hänsyn till omständigheterna (TT, 2010). 

Eniro 
När Eniro under början av 2010-talet utsåg Johan Lindgren till VD var en av 

hans första åtgärder att utföra en nedskrivning av goodwillposten i företaget. 

Goodwillposten skrevs ned från 13,7 miljarder SEK till 9,4 miljarder SEK 

omedelbart och fick en enorm påverkan på Eniros egna kapital, som nästan 

eliminerades. Sex månader tidigare hade revisorerna och styrelsen godkänt 

samma övervärderade goodwillpost i årsredovisningen (Isskander, 2010). 

Swedbank 
Swedbank hade år 2010 ett bokfört värde på cirka 31,8 miljarder SEK i sin 

verksamhet i Baltikum, varav 12,6 miljarder SEK utgjordes av goodwill. Trots 

en förlust på 10,6 miljarder SEK i verksamheten år 2009 skrevs ingen 

goodwill ner, utan det bokförda värdet hölls intakt, något som ledde till häftiga 

debatter i svensk media (Dagens Industri, 2010). Efter att Finansinspektionen 

kommit med en plan under slutet av 2011 om skärpta krav på kapital för 

svenska banker skrevs tillgångarna i Baltikum ned med drygt 2 miljarder SEK 

i början av 2012 (Swedbank, 2012). 
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Skandia 
Skandiaaffären, som utspelade sig under slutet av 1990-talet och början av 

2000-talet, handlade om företagsledningen i Skandia och deras agerande 

gällande bland annat bonusutbetalningar. Fallet rörde bland annat 

optionsprogram, och det faktum att flera ur ledningen använt bolagets pengar 

för att finansiera privata lägenhetsrenoveringar. VD Lars-Eric Petersson 

dömdes i tingsrätt till två års fängelse, men friades i hovrätten (SVT Nyheter, 

2007). Ansvariga revisorer friades av Revisionsnämnden år 2004 (Rapport, 

2004). 

Prosolvia 
Prosolvia gick från att ha varit en succé på börsen år 1997 till konkurs i slutet 

av år 1998, bland annat efter att Dagens Industri ifrågasatt företagets bok-

föring. Grundarna av företaget samt revisorn åtalades år 2003 för 

bokföringsbrott men friades i tingsrätten (E24, 2010). Därefter stämde 

konkursboet ansvarige revisorn Nils Brehmer och ansvarige revisionsbyrån 

PWC på 1,4 miljarder SEK, men även här friades revisorn och byrån i 

tingsrätten (E24, 2010). 

Förtroendeundersökning, FAR 

FAR, branschorganisationen för revisorer och rådgivare, publicerade i maj 

2011 resultatet av deras förtroendeundersökning. I inledningen till deras 

publikation anges att anledningen till att undersökningen utfördes är på grund 

av den granskning och rapportering som förekommit i Svenska Dagbladet 

samt i nyhetssändningar hos Sveriges Television. De utförde undersökningen 

mot tre olika grupper: Politiker, företagsledare och allmänheten. Syftet var att 

se vilket förtroende för revisorer som finns, samt hur det påverkas av medias 

negativa rapportering. FAR menar att de viktigaste slutsatserna av deras 

undersökning var följande: 

1. Förtroendet för revisorer är mycket stort i samhället. 
2. Det finns inget samband mellan rapporteringen om revisorer hösten 

2010 och förtroendet för revisorer. 
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3. Det som påverkar förtroendet mest är egna personliga erfarenheter av 

revisorer. 

Gällande allmänheten har enligt FAR cirka 70 % av svenskarna stort eller 

ganska stort förtroende för revisorer. De fann vidare att det bland allmänheten 

är gällande att högre utbildningsnivå leder till ett högre förtroende för 

revisorer. För allmänheten fann de avslutningsvis att 28 % hade tagit del av 

negativ rapportering om revisorer i media (FAR, 2011).  

Motaktioner 

Förtroendestärkande aktioner  
År 2004 kom ett förslag från kodgruppen, som var ett samarbete mellan 

Förtroendekommisionen, FAR, Näringslivets börskommitté samt flera andra 

organ och organisationer. Kodgruppen tog fram förslag för en bättre styrning 

av svenska bolag, vilket sedermera skulle leda till ett ökat förtroende i det 

svenska samhället för näringslivet. Gruppens förslag blev dock aldrig 

verklighet. (SOU, 2004:46)    
 

Efter granskningen i Svenska Dagbladet av svenska revisorer så 

sammankallade Peter Norman, finansmarknadsminister, till ett möte i 

november 2010 mellan de fyra stora revisionsbyråerna, FAR samt 

Finansinspektionen. Syftet med mötet var att främst tala om revision av 

finansbolag, men även om förtroende för branschen som helhet (Svenska 

Dagbladet, 2010). I februari 2011 presenterades av revisionsbyråerna förslag 

på en rad åtgärder som skulle stärka förtroendet för revision av finansiella 

bolag. Samtalen mellan finansdepartementet och revisionsbyråerna skall 

sedan ha upphört (Svenska Dagbladet, 2011).   
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Teoretisk referensram 
I detta kapitel presenterar författarna den teoretiska referensram som kommer 

att ligga till grund för författarnas empiriska studier, analys och slutsatser. 

Först tas här upp vad förtroende är, hur det skapas och hur det kan förstöras. 

För att kunna ge en klar och tydlig bild angående förtroendet den svenska 

allmänheten har för revisorer måste det först och främst finnas en uttryckt 

definition av vad förtroende egentligen är. Informationen som används för att 

förklara denna är olika definitioner av förtroende från tidigare existerande 

förtroendeteori, där författarna till stor del har utgått från vetenskaplig 

psykologisk forskning. Det som även har utretts är hur förtroendet på olika 

sätt brukas i arbetslivet och samhället, och hur olika typer av förtroende kan 

hjälpa organisationer och samhället i stort. Riskbegreppet är nära 

sammankopplat med förtroendet, då mycket av förtroendet handlar om att ta 

risker när en part väljer att lita på en annan part, därav har detta också belysts 

i den teoretiska referensramen.  

Slutligen använder författarna den teoretiska referensramen för att utforma tre 

antaganden, vilka tillsammans med forskningsfrågorna kommer att ligga till 

grund för empiri, analys och slutsatser i nästkommande kapitel. 

Förtroendeteori 

I följande avsnitt presenterar författarna den förtroendeteori som har använts i 

uppsatsen. Teorin har bland annat använts för att skapa författarnas egen 

definition av förtroende. 

Vad är förtroende? 
Grundläggande för att kunna genomföra forskning kring förtroende för en 

yrkesgrupp och deras ämbete är att definiera vad som ligger i ordet 

förtroende. Svenska Akademiens Ordlistas huvuddefinition av förtroende är: 

“tillit, tillförsikt (till ngn l. ngns karaktär, ngns trohet, redbarhet, duglighet, 

tystlåtenhet o. d.)” (SAOL, 2010). Nedan presenteras några av de teorier som 

författarna funnit relevanta inom förtroendeteori.  
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Rotter (1967) menar att förtroende är, fritt översatt “en förväntan hos en 

individ eller en grupp att ett givet ord, löfte, muntligt eller skriftligt från en 

annan individ eller grupp, går att förlita sig till.”. Liknande talar Dasgupta 

(1988) om förtroende som de korrekta förväntningarna av en annans 

handlingar, vilka påverkar ens egna. I förtroendekommissionens utredning om 

olika grader av förtroende i näringslivet står det att: 

 

“Förtroende är den förväntan beträffande andra medlemmar av en 

gemenskap som uppstår när denna gemenskap präglas av konsekvent, 

hederligt och samarbetsinriktat beteende grundat på allmänt accepterade 

normer.” (Fukuyama F, i SOU 2004:47, [2004], s. 10)  

 

Mayer, Davis & Schorman (1995) i sin tur definierar förtroende som, fritt 

översatt, “villighet av en part att anpassa sig efter en annan parts handlingar, 

baserat på förväntningarna att den andra parten kommer att utföra en 

handling vilken är viktig för den första, oavsett möjligheten att kontrollera och 

övervaka den andra parten.” Samtidigt poängteras vikten av att särskilja 

förtroende från liknande termer såsom samarbete, förlitan och förutsägbarhet. 

Vidare tar Mayer et al. (1995) i sin modell upp tre faktorer som de menar 

förklarar trovärdigheten. Dessa tre är förmågan, välviljan och integriteten. 

Förmågan, som tar upp huruvida den förtroendegivande parten har förmåga 

att utföra det som den andra parten förväntar sig. Välviljan, hur pass villig den 

förtroendegivande parten är villig att utföra sin plikt mot den andra parten, 

utan att för den sakens skull göra vinning. Integriteten, som menar att den 

förtroendegivande parten följer och upprätthåller vissa principer som den 

andra parten accepterar. Dessa tre faktorer kommer tillsammans att utgöra 

vilket förtroende som erhålls för en part, vilket i sin tur påverkar vilket 

risktagande parten är beredd att göra. Sambandet förklaras tydligare i 

modellen nedan. De tre faktorerna, tillsammans med den andra partens 

egenskaper, är vad som tillsammans utgör förtroendet enligt modellen. När 

den upplevda risken sedan läggs till erhålles risktagandet i förhållandet. 

Tillsammans påverkar det utfallet av beroendeförhållandet, som i sin tur 

kommer att påverka de tre originalfaktorerna när nästa process tar form. 
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Figur 1, Proposed model of trust, Mayer et al., (1995) Fritt översatt. 

 

Författarnas definition av förtroende 
Som tidigare nämnts i uppsatsen har författarna har genom en 

sammanfogning av dessa definitioner av förtroende själva tagit fram 

nedanstående definition.  
 

“Förväntningen hos en part att en annan part kommer att utföra en handling 

som är gynnsam eller av stor vikt för den första parten, vilket möjliggör att den 

ena parten kan förlita sig till den andres handlingar oavsett möjligheten till 

kontroll.” 

Rationellt och emotionellt förtroende 
Det talas inom förtroendeteori om skillnader mellan rationellt förtroende och 

emotionellt förtroende. Nedan följer en kort redogörelse över huvuddragen för 

de olika typerna av förtroende, samt ett resonemang kring hur ett ursprungligt 

rationellt förtroende kan övergå till ett emotionellt förtroende.  
 

Ett rationellt förtroende karaktäriseras av en individs förväntningar på att en 

annan part uppfyller det den ska, samt hur troligt det är att detta kommer ske 



Patrick Murath  VT 2012,  
Olof Nordgren  Lunds Universitet   

 31 

(McAllister, 1995). Detta synsätt på förtroende, det nyttomaximerande 

synsättet, är särskilt vanligt när det rör sig om affärsrelationer. Detta då 

individer i affärsrelationer drivs av kommersiella intressen, vilket gör det 

naturligt att vilja nyttomaximera. Inom det rationella förtroendet sker inte något 

moraliskt ställningstagande, utan graden av förtroende följer av en analys på 

förväntad nytta där parterna är beredda att acceptera ett visst risktagande 

(Huemer, 2001). Simmel (1964) (i McAllister, 2004) beskrev att graden av 

kunskap som krävs för förtroende ligger någonstans mellan ingen kunskap 

alls och fullständig kunskap, men inte vid de båda ytterligheterna. Detta då 

det vid full kunskap inte finns något reellt behov av förtroende, och vid ingen 

kunskap finns det ingen grund på vilken ett rationellt förtroende kan 

innehavas.   

 

Den andra typen av förtroende, emotionellt förtroende, är till skillnad från det 

rationella förtroendet, uppbyggt genom återkommande interaktioner med 

parten förtroendet finns för (McAllister, 1995). Det emotionella förtroendet 

bygger på relationer och förståelse för den andra parten, något som inte kan 

analyseras fram (Huemer, 2001).  

 

Det finns dock inget som talar för att ett emotionellt förtroende för den delen 

behöver vara irrationellt. Shaub (2004) talar om att ett emotionellt förtroende 

ofta i grunden har varit ett rationellt förtroende som sedan har utvecklats 

vidare när en individs rationella förtroendeförväntningar har blivit uppfyllda 

gång på gång. Det utvecklas då till att över tiden övergå till ett emotionellt 

förtroende. 

Förtroende i samhället och organisationer 
Bergmasth & Strid (2006) anser att förtroende i ett samhälle mellan de 

personer som bor där och de olika organ och inrättningar som har upprättats 

där är en nödvändighet för att skapa och bibehålla välfärd. Utan förtroende 

kommer samhället vara betydligt mer instabilt, och en större andel resurser 

kommer att läggas på försäkring, kostnader som Bergmasth & Strid menar 

brukar ligga på ungefär drygt hälften av bruttonationalprodukten (BNP) i 

västvärlden. Förtroende från företagare till intressent skall byggas upp genom 
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att tydligt markera rollfördelningen, och därmed bygga upp förhoppningarna 

hos intressenten. Intressentens förtroende kommer sedan att vara en 

blandning utav vad denne har för kunskap om företaget och hur intressenten 

förväntar sig att företaget skall agera i olika situationer.  
 

För att förmedla förtroende skall företagen använda sig utav “...regelbunden 

kommunikation och uppvaktning.” (Bergmasth, M. & Strid, M., 2006 s.174). 

Kommunikationen bygger på att information sprids mellan de olika parterna, 

samt att denna granskas och analyseras. Uppvaktningen handlar om att lära 

känna den andra parten, hur denne agerar, och på så sätt elevera relationen. 

Ett högt förtroende leder till en bättre organisation, då intressenterna är mer 

villiga att bidra med sina resurser. En organisation vars förtroende minskar 

måste lägga mycket tid och pengar för att få intressenter att öka förtroendet 

alternativt återfå förtroendet. Samma teori går att applicera på andra 

branscher som exempelvis revisionsbranschen (Zapata Johansson, 2006). 

Denk (2001) talar om att förtroende och tillit är centrala delar i de politiska 

systemen och en förutsättning för hög politisk stabilitet. De tar upp tre 

grundpelare för att tilliten skall fungera gentemot systemen, och för att den 

politiska ordningen skall kunna uppehållas. Dessa är kommunikation, 

samarbete och konflikthantering. 

Revisorns förtroende 
Gometz (2006) anser att förtroendet för revisorerna har försämrats avsevärt 

de senaste åren, dels på grund av flertalet skandaler i USA, men även på 

grund av att vinstintresset hos revisorerna har ökat och revisorsyrkets 

oberoende på samma gång har minskat. Gometz menar att yrkeskunnandet 

och kompetensen fortfarande består, men för att revisorsyrket skall återfå det 

förlorade förtroendet måste branschen bevisa att den följer samhällets 

riktlinjer och ideal. Han menar att de senaste åren har moralen gett vika för en 

allt större girighet, och att etiken har urholkats bland annat på grund av en 

ökad globalisering och mångfald. Tidigare etiska regler är inte lika tydliga 

längre, och nya, mer utpräglade riktlinjer behöver ritas upp.  

 

I en forskningsrapport undersöker Shaub (1996) vilka faktorer som påverkar 
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klienters förtroende för sina revisorer. Resultatet av undersökningen var att 

tidigare felaktigheter i de ekonomiska rapporterna och kvaliteten på 

kommunikationen mellan företagsledning och revisorer är de faktorer som 

påverkar revisorernas förtroende mest. 

Förväntningsgapet 

Det finns forskning som talar om ett förväntningsgap mellan revisorer och 

allmänheten. Liggio (1974) definierar förväntningsgapet som, fritt översatt, 

”skillnaden mellan det som förväntas göras, föreställt från revisorns sida och 

användaren av de finansiella rapporternas sida.”. Porter (1993) delar sedan in 

detta förväntningsgap i två huvudkomponenter: 

1. Gapet mellan vad samhället förväntar sig utav revisorn och vad de 

rimligen kan förvänta sig att de ska åstadkomma. 

2. Gapet mellan vad samhället rimligen kan förvänta sig att revisorn skall 

utföra och vad de upplevs utföra. 

 

Porter (1993) sammanfattar sedan komponenterna i modellen ”Structure of 

the Audit Expectation-Performance Gap.  

Figur 2, Structure of the audit-expectation-performance gap, Porter (1993). Fritt översatt 
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I studien fann Porter (1993) även att 50 % av gapet berodde på undermåliga 

standarder, 16 % berodde på undermåliga revisioner, det vill säga att revisorn 

presterat under standard, och 34 % berodde på att allmänheten hade orimliga 

förväntningar på revisorn. 

Cassel (1996) talar vidare om att ett förväntningsgap uppstår ur allmänhetens 

förväntningar och förtroende på revisorn, kombinerat med revisorernas 

bristande yrkesuppfattning. 

Vidare talar Cassel (1996) om att olika intressenter har olika förväntningar på 

vad en revisor egentligen ska göra, vilket gör att förväntningsgapet skapas. 

Även här delas förväntningsgapet upp i två huvudkomponenter. 

1. Revisorns skall söka felaktigheter i årsredovisningen och se till att den 

ekonomiska förvaltningen i bolaget sköts korrekt och legalt. 

2. Revisorn skall även agera som bollplank, genom exempelvis 

rådgivning. 

Cassel (1996) talar om att för att minska förväntningsgapet är det viktigt att 

rollfördelningen i relationerna är klar och tydlig, och i samband med detta 

även fördelningen av ansvar däremellan. 

Riskbegreppet 
På många sätt är risk en vital del utav förtroendebegreppet. Huemer (2001) 

talar om att förekomsten av risk är en förutsättning för att det skall kunna 

finnas förtroende. På samma gång så leder ett ökat förtroende till en minskad 

risk i relationer till andra. Vidare talar Huemer (2001) om att risken ofta 

beskrivs som “förtroendets tvilling”, och att förtroendets relevans blir mindre ju 

mindre risk som tas. Den risk som upplevs som substantiell vid en låg 

förtroendegrad kanske inte alls kommer uppfattas som ett hot vid en hög 

förtroendegrad. Huruvida olika parter kommer att hysa tillit till varandra eller ej 

beror enligt Huemer (2001) på hur stor den faktiska sannolikheten är att 

förtroendet kommer att uppehållas, och vad respektive part kan komma att 

tjäna alternativt förlora på att förtroendet bryts.  
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Mayer et al. (1995) menar att parter kommer att samarbeta enbart om den 

upplevda nivån av förtroende är högre än den upplevda nivån av risk. De 

menar också att nivån av risk kommer att upplevas annorlunda om det både 

finns positiva och negativa utfall av samarbetet, i motsats till om det enbart 

existerar negativa och neutrala utfall. Det är alltså både de möjliga vinsterna 

och de möjliga förlusterna som påverkar parternas syn på risken.  

 

Hinde & Croebel (1991) talar om vikten av beroendeförhållande, och hur detta 

tillsammans med risktagande utgör grunden som interpersonellt förtroende är 

byggt på. Om en part är beroende av en annan part för att få ett arbete utfört 

består risken av det faktum att den utförande parten inte alltid kommer att 

agera på det sätt som är optimalt för den anlitande parten. Risktagandet och 

beroendeförhållandet kommer tillsammans att bilda graden av förväntan hos 

den anlitande parten. Ju viktigare beroendeförhållandet blir desto viktigare 

kommer graden av förtroende vara för parterna, på samma sätt som att en 

högre förväntad risk kräver en högre grad av förtroende. Om parterna har 

olika synsätt på vad samarbetet ska leda till kan det komma att leda till 

irrationellt och opportunistiskt beteende från parterna, vilket i sin tur kan leda 

till ett minskat förtroende. 

Etiskt resonemang och omdöme för att återbygga förtroende 
I tidigare avsnitt har det bland annat talats om vikten av att inneha förtroende 

för att många grundläggande funktioner i företag och samhälle ska fungera 

optimalt. När ett förtroende då försvinner på grund av att någon ej levt upp till 

motpartens förväntningar blir det då viktigt att agera för att återbygga det 

förlorande förtroendet. Barlaup, Drönen och Stuart (2009) från Norges 

Handelshögskola skriver om att förutom att bygga upp ett förlorat förtroende 

med hjälp av lagar och regleringar, så är en ytterligare väg för företagsledare 

att till större grad använda ett etiskt resonemang och omdöme när de utför 

sina beslut. Barlaup et al. (2009) använde ett etiskt ramverk som till stor del 

bygger kring hur andra personer eller samhället, istället för enbart 

beslutsfattaren, påverkas av dennes handlingar, samt till vilken grad de 

påverkades. De testade sitt etiska ramverk på ett beslut som en revisor 
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tidigare hade utfört som lett till bedräglig finansiell rapportering. Resultatet av 

deras test blev att hade revisionsbyrån använt sig utav ett etiskt ramverk i sitt 

beslutsfattande, hade fel av denna typ eventuellt kunnat undvikas. Barlaup et 

al. (2009) avslutar sin artikel med slutsatsen att hade revisorer till större grad 

utgått från att även utföra etiskt riktade beslut, hade de bland intressenterna 

ansetts trovärdigare samt därmed bidragit till återuppbyggnaden av 

förtroendet för dem själva och den finansiella marknaden.  

Intressenter och revisorer 

Bengt Larsson, docent vid Göteborgs Universitet (2007), utvecklade en 

forskningsrapport angående förtroendedimensioner i kundrelationer hos 

revisorer. Han tar upp att det är essentiellt med förtroende, samarbete och 

sekretess i ett kundförhållande för att kunna uppnå en hög grad av förtroende. 

Vidare skriver Larsson (2007) om en undersökning som utförts på 694 

revisorer i Sverige om förtroende mellan klient och revisor att endast 23 av 

dessa tror att de stora revisionsskandalerna i världen har påverkat förtroendet 

hos klienterna för revisorerna. Istället är det personliga förhållandet och 

erfarenheterna mellan revisor och klient som uppfattas som det viktigaste. 
 

Neu (1991) kategoriserar allmänheten som oinformerade användare. Han 

menar att det är extra viktigt att revisorer är förtroendegivande för denna 

grupp, av anledningen att förtroende tar vid där kunskapen slutar. Enligt Neus 

(1991) teorier är revisorer därmed mer benägna att bryta förtroendet hos de 

oinformerade användarna än de informerade användarna. Lösningen på detta 

skulle vara att övertyga de oinformerade användarna om att revisorer arbetar 

rättvist, neutralt, kompetent samt i nationens intresse. 

 

Vidare existerar forskning utförd gällande förtroendet bland revisionens olika 

intressenter. Det finns till revisionen sju huvudsakliga intressenter enligt FAR 

(FAR Revision 2011). En av dessa är aktieägare, i vilken grupp flera ur 

allmänheten ingår (SCB, 2012). 
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Vad aktieägare anser vara viktiga frågor för att upprätthålla revisorns 

oberoende och därmed förtroendet för denne kan skilja sig från vad revisorer 

eller personer i ledande befattningar har för uppfattningar. Cheung & Hay 

(2004) utförde en undersökning vid University of Auckland. Det visade sig att 

aktieägarna upplevde att de viktigaste frågorna för dem var frågor angående 

revisorns oberoende, hur oberoendet berörde aktieägarnas förtroende för 

revisorn samt frågor angående intäkter till revisionsbyråerna och hur de 

uppstår. Specifika frågor som visade sig vara av extra vikt var frågor om 

huruvida andelen intäkter från en klient var högre för revisionstjänster än för 

andra tjänster, huruvida revisionspartnern äger en ansenlig mängd andelar i 

företaget, huruvida en klient stod för den absoluta merparten av en 

revisionsbyrås intäkter samt huruvida revisionskostnaden ökar som ett 

resultat av en lyckad lösning på ett aktierelaterat problem. I samma 

undersökning visades tydliga mönster angående hur synen på vad som 

innebär väsentliga problem skiljer sig åt mellan aktieägare, revisorer och 

chefer i bolagen.    

Utformning av antaganden 

I följande avsnitt finnes de antaganden som författarna deducerat fram med 

hjälp utav den teori som tas upp i den teoretiska referensramen. Dessa 

antaganden är inte att beteckna som hypoteser som ska förkastas eller 

behållas. Istället är de att ses som sammanfattande slutsatser för att 

sammankoppla den teoretiska referensramen med författarnas syfte och 

forskningsfrågor. Dessa slutsatser har presenterats i formen av antaganden. I 

analysen av empirin kommer författarna sedan diskutera huruvida 

antagandena är rimliga.  

Skandalers påverkan på allmänhetens förtroende för revisorn 
Teori kring förtroende behandlar huvudsakligen begreppet förväntan, i 

meningen den eller de förväntningar en part har gentemot en annan part. 

Förtroendeteorin förklarar sedan vidare att förtroende finns när dessa 

förväntningar uppfylls. Resultatet av Shaubs (1996) undersökning visar på att 

klienters förtroende för revisorn till största del påverkas av eventuella tidigare 
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felaktigheter i de ekonomiska rapporterna och kvaliteten på kommunikationen 

mellan företagsledning och revisorer. Men då allmänheten bara till väldigt liten 

del kommunicerar med revisionsbranschen bör detta ej bli gällande för dem, 

vilket gör att de till ännu större del bör påverkas av tidigare felaktigheter i 

ekonomiska rapporter. Beroende på allmänhetens olika förväntningar för 

revisionen, blir dessa då uppfyllda eller icke uppfyllda vid inträffandet av en 

revisionsskandal. Författarna har genom detta deducerat fram följande 

antagande: 
 

Antagande 1: Revisionsskandaler påverkar allmänhetens 

förtroende för revisorer negativt.  

Förväntan kring revisorns ansvar och uppgifter  
Förtroende är starkt kopplat till förväntningar samt huruvida dessa 

förväntningar uppfylls eller inte. Det finns inget som talar för att olika individer 

har samma förväntningar på en revisors ansvar och uppgifter, utan dessa 

varierar beroende på individens kunskap kring professionen. Det föreligger en 

större risk för en individ att inte få sina förväntningar uppfyllda om dennes 

förväntan från början ej stämmer överens med verkligheten. Det föreligger 

även en större risk att motpartens agerande ligger längre ifrån individens 

förväntan i de fall då individens förväntan inte är baserad på korrekta grunder. 

Författarna har utifrån detta deducerat följande antagande:   

 

Antagande 2: Individer med förväntningar på en revisors ansvar 

och uppgifter som ej stämmer överens med verkligheten 

påverkas i en högre grad negativt i avseendet förtroende för 

revisorer vid inträffandet och rapporteringen av revisions-

skandaler.     

Rationellt och emotionellt förtroende 
Teorin kring rationellt och emotionellt förtroende talar för att förtroendet hos 

en individ för en annan part kan inta olika nivåer. När ett emotionellt 

förtroende finns är det vanligt att det initialt är grundat i ett rationellt förtroende 
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som sedan genom återkommande interaktioner utvecklats till ett emotionellt 

förtroende. Det emotionella förtroende bygger på förståelse för den andra 

parten, och innefattar även från individen ett moraliskt ställningstagande. 

Detta till skillnad från ett rationellt förtroende där individen främst söker att 

nyttomaximera, och inte gör något moraliskt ställningstagande. Förtroende är 

här istället uppbyggt kring individens förväntningar och huruvida de uppfylls 

eller ej. Som tidigare nämnts i uppsatsen har Neu (1991) haft teorier om att 

revisorerna är mer benägna att bryta förtroendet hos en oinformerad grupp 

som allmänheten, än en informerad grupp som har återkommande kontakt 

med revisorer som arbetsgivare.  

Författarna har ur detta deducerat fram följande antagande:  

 

Antagande 3: Individer med återkommande interaktioner samt 

därmed uppbyggda relationer till revisorsprofessionen påverkas 

i lägre grad av inträffandet och rapporteringen av 

revisionsskandaler än de individer med ett striktare rationellt 

förtroende för professionen. 

Kapitelsammanfattning 

I detta kapitel har författarna ämnat definiera och beskriva begreppet 

förtroende. Definitionen på förtroende som författarna valt att använda för 

uppsatsens fortsättning är att förtroende innebär: “Förväntningen hos en part 

att en annan part kommer att utföra en handling som är gynnsam eller av stor 

vikt för den första parten, vilket möjliggör att den ena parten kan förlita sig till 

den andres handlingar oavsett möjligheten till kontroll.”. Begreppen risk och 

förtroende har i olika sammanhang tagits upp, där författarna har undersökt 

skillnader på förtroende i samhället, i affärsrelationer och i privata 

sammanhang. 
 

Författarna har undersökt två olika aspekter av förtroende: Det rationella 

förtroendet och det emotionella förtroendet. Då det emotionella förtroendet i 

stora drag bygger på relationer och förhållanden tror författarna att det 
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rationella förtroendet är det som allmänheten har i förhållande till revisorn. I 

affärssammanhang verkar åsikterna vara att förtroende delvis är något som är 

nyttomaximerande för individen.  

 

.   
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Empiri 
 

I detta kapitel applicerar författarna de teorier som tas upp i den teoretiska 

referensramen på det urval som författarna valt ut till den empiriska studien. 

Enkätundersökningen i sin helhet presenteras tillsammans med de svar som 

har kommit in på de öppna frågorna i enkätundersökningen. I andra halvan av 

kapitlet presenteras sedan resultatet av intervjuerna som författarna har utfört. 

Empirin kommer sedan att analyseras och slutsatser kommer att dras i de 

följande kapitlen. 

 

Resultaten av enkätundersökningen är ej att betecknas som av tillräcklig 

statistisk signifikansnivå för att dra sanna slutsatser över hela populationen. 

Detta är heller inte författarnas avsikt. Avsikten är istället att se tendenser och 

mönster i stickprovet, och därigenom göra antaganden. De slutsatser som 

dras från undersökningen vill visa om det rimligen kan antas att det finns 

kopplingar mellan revisionsskandaler, kunskap och kontakt med revisorer, 

och hur det i sin tur kan påverka de svarandes förtroende.  

Enkätundersökning 

Som tidigare nämnts i uppsatsen har undersökningen skickats ut till 1000 

personer med en svarsfrekvens på 15,2 %. Undersökningen har besvarats av 

152 personer mellan 18-30 år. Av dessa har 5 personer (3 %) uppgett att de 

har gymnasieutbildning som högsta utbildningsnivå, 57 personer (38 %) har 

uppgett att de har universitetsstudier på kandidatnivå eller lägre som högsta 

utbildningsnivå och 90 personer (59 %) har uppgett att de har universitets-

studier på magisternivå eller högre som högsta utbildningsnivå. Författarna 

har valt att inte ta upp kön som alternativ, då de anser att detta inte är 

relevant för undersökningen. Alla procentsvar i undersökningen är avrundade 

till närmaste heltal. Nedan kommer svaren på enkät-undersökningen att 

presenteras, med kortfattade kommentarer till varje fråga. 
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Undersökningens syfte var att se vad som påverkar allmänhetens förtroende 

för revisorer, med fokus på inträffade revisionsskandaler. Vald avgränsning 

var en målgrupp som haft liten till ingen kontakt med revisorer. Därför 

inleddes enkäten med att undersöka huruvida undersökningsobjekten 

passade in i målgruppen.  
 

Hur ofta har du kontakt med en revisor?  

 
Årsvis    19 svarande          13 %  

Halvårsvis      6 svarande              4 %      

Kvartalsvis                        9 svarande               6 %      

Månadsvis eller oftare         23 svarande          15 %  

Ingen kontakt             95 svarande          63 %  

 

Av diagrammet går att utläsa att drygt 25 % har kontakt halvårsvis eller oftare. 

Av de svarande uppger 63 % att de inte har någon kontakt alls med revisorer, 

varken professionellt eller privat. Detta gör att urvalet passar väl med 

författarnas syfte med undersökningen.  
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Fråga 1.  

Hur ser ditt förtroende för revisorer ut idag? 

 
Mycket stort       5 svarande     3 %  

Stort      64 svarande         42 %  

Varken stort eller litet                  77 svarande         51 %  

Litet                                     5 svarande             3 %  

Mycket litet                                0 svarande             0 %  

Jag har inget förtroende för revisorer   1 svarande             1 %      
 

Av svaren går att utläsa att 45 % av de svarande har stort eller mycket stort 

förtroende för revisorer, 4 % av de svarande har litet till inget förtroende för 

revisorer och närmare hälften, 51 %, är likgiltigt inställda till revisorer, med 

varken stort eller litet förtroende. 
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Fråga 2.  

Hur har ditt förtroende för revisorer förändrats under de senaste 10 
åren? 

 

Förtroendet har ökat                       23 svarande            15 %  

Förtroendet har minskat                      18 svarande            12 %  

Förtroendet har varken ökat eller minskat     111 svarande            73 %  

 

73 % av de svarande har ett förtroende som har förblivit konstant under de 

senaste 10 åren, 15 % anser att det har ökat medan 12 % anser att det har 

minskat.  
 

Till den här frågan gick det att motivera sitt svar i ett kommentatorsfält.  

Av de som kommenterat och svarat att förtroendet har ökat var orsakerna 

bland annat tidigare okunskap om vad en revisor gjorde för något och att 

senare utbildning givit bättre insikt i revisorsyrket, samt att personlig kontakt 

med revisorer givit en bättre bild av yrket. De som har fått ökat förtroende är 

personer som från början hade lite eller ingen kunskap, men som efter 

tydligare insikt av vad en revisor gör fått mer kunskap och en tydligare inblick i 

revisorsyrket.  
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De som svarat att förtroendet har minskat har angett Svenska Dagbladets 

granskning av revisorer som en faktor, men även olika revisionsskandaler 

som det rapporterats om i media. Det minskade förtroendet verkar alltså 

överlag vara ett resultat av negativ rapportering i media.  

 

Av de som har svarat att förtroendet varken har ökat eller minskat har den 

absoluta merparten lagt till att de har haft bristande kontakt med revisorer 

alternativt informationsbrist angående en revisors roll som gör att förtroendet 

har hållit sig på samma nivå.  
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Fråga 3.  

Vilket av följande påståenden menar du stämmer bäst överens med en 
revisors huvudsakliga arbetsuppgifter och ansvar? 
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Utforma, genomföra och straffrättsligt ansvara för företagets 
årsredovisning och bokslut                                          
20 svarande        13 %  

Säkerställa och straffrättsligt ansvara för att den ekonomiska 
informationen i årsredovisningen är korrekt                                    
41 svarande        27 %  

Säkerställa och straffrättsligt ansvara för att den absoluta merparten av 
den ekonomiska informationen i årsredovisningen är korrekt          
24 svarande         16 %  

Göra ett professionellt uttalande, men ej säkerställa eller straffrättsligt 
ansvara för informationen i årsredovisningens korrekthet              
45 svarande        30 %  

Göra ett professionellt uttalande, men ej säkerställa eller straffrättsligt 
ansvara för, angående företagets lönsamhet             
6 svarande            4 %  

Granska, för Finansinspektionens räkning, företagets ekonomiska 

skötsel                 
16 svarande        11 %  

 

I regel spridda svar på denna fråga, där 34 % av de svarande valde de svar 

som innehöll “Göra ett professionellt uttalande”, vilket är vad som ligger 

närmast revisorns faktiska uppgifter och ansvar.   
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Fråga 4.  

Känner du till någon eller några av följande ekonomiska skandaler inom 
svenskt näringsliv?  

 

Fråga 4 a.  

Prosolvia 

 
Känner väl till                  3 svarande           2 %  

Har hört talas om                 19 svarande         13 %  

Känner väl till                  130 svarande          86 %  

 

Den absoluta merparten av de svarande, 86 %, har inte alls hört talas om 

Prosolvia-skandalen 1998.  
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Fråga 4 b.  

Skandia 

         
Känner väl till              50 svarande            33 %  

Har hört talas om              64 svarande            41 %  

Känner inte till              39 svarande            26 %  

 

Svaren är mer spridda på denna frågan, där 74 % av de svarande har hört 

talas om eller känner väl till Skandiaaffären i början av 2000-talet.  
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Fråga 4 c.  

Carnegie 

 

Känner väl till              59 svarande            39 %  

Har hört talas om              56 svarande            37 %  

Känner inte till              37 svarande            24 %  

 

Liknande svar som på frågan om Skandia, cirka 76 % av de svarande har hört 

talas om eller känner väl till Carnegieskandalen från år 2007.  
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Fråga 4 d.  

Habo Finans  

 

Känner väl till              23 svarande            15 %  

Har hört talas om              50 svarande            33 %  

Känner inte till              79 svarande            52 %  

 

Knappt hälften av de svarande, 48 %, har hört talas om eller känner väl till 

bokföringsskandalen i Habo Finans år 2007.  
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Fråga 4 e.  

Eniro 

 

Känner väl till                15 svarande          10 %  

Har hört talas om                32 svarande            21 %  

Känner inte till              105 svarande            69 %  

 

69 % av de svarande har inte hört talas om de omfattande goodwill-

nedskrivningarna i Eniro år 2009.  
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Fråga 4 f.  

HQ Bank    

Känner väl till              61 svarande           40 %  

Har hört talas om              44 svarande            29 %  

Känner inte till              47 svarande            31 %  

 

Jämn fördelning på svaren där 69 % hört talas om eller känner väl till 

skandalen där HQ Bank gick omkull.  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

"! #"! $"! %"! &"! '"! ("! )"!

5M88:-!086:!6033!

12-!FG-6!6232.!;J!

5M88:-!/M3!6033!

!"#$%&'($)$"*+&

,C&D$"1&



Patrick Murath  VT 2012,  
Olof Nordgren  Lunds Universitet   

 54 

Fråga 4 g.  

Swedbank 

 

Känner väl till              26 svarande            17 %  

Har hört talas om               55 svarande            36 %  

Känner inte till               71 svarande            47 %  

 

Drygt 53 % uppger att de har hört talas om eller känner väl till goodwill-

problematiken i Swedbank från år 2010.  
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Fråga 5.  

Hur har ditt förtroende för revisorer påverkats av ovan nämnda 
skandaler? 

 

Minskat något              43 svarande            28 %  

Minskat mycket              11 svarande              7 %  

Varken ökat eller minskat     98 svarande            64 %  

 

I denna fråga har 35 % av de svarande klargjort att deras förtroende har 

påverkats av skandalerna, medan 64 % uppger att det inte har påverkats. 
 

Till den här frågan fanns ett kommentarsfält där de svarande kunde motivera 

sitt svar. De som svarade att förtroendet påverkats negativt motiverade 

framförallt att det handlade om revisorns brist på kunskap i finansiella bolag, 

att de svarande hade svårt att föreställa sig att såpass grova misstag som 

skett kunde ha förbisetts av kunniga yrkesmän. En svarande ansåg även att 

integriteten för yrket ifrågasätts när så många skandaler uppdagas på kort tid. 
 

Av de som svarade att förtroendet inte har påverkats hävdade flera att de 

ansåg det reviderade företaget som skyldigt och inte revisorerna. Alternativt 

ansåg de att bara för att personerna involverade i skandalerna agerat 

opportunistiskt behöver inte det betyda att hela yrkeskåren kan ses som 

opportunistisk. En av de svarande tog upp värderingsproblematiken, som kan 

vara olika svår från företag till företag.  
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Fråga 6.  

Rangordna hur stor påverkningsgrad du tror följande faktorer har för ditt 
förtroende för revisorer.  

 

Fråga 6 a.  

Kontakt med revisor eller revisionsbranschen.   

Ingen påverkan              12 svarande              8 %  

Måttlig påverkan              23 svarande            15 %  

Stor påverkan              79 svarande            52 %  

Mycket stor påverkan         38 svarande            25 %  

 

77 % av de svarande uppger att personlig kontakt med revisorer har stor eller 

mycket stor påverkan på deras förtroende för revisorer. 8 % uppger att det 

inte har någon påverkan överhuvudtaget.   
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Fråga 6 b.  

Revisionsskandaler 

 

Ingen påverkan              15 svarande            10 %  

Måttlig påverkan              84 svarande            55 %  

Stor påverkan             44 svarande            29 %  

Mycket stor påverkan            9 svarande              6 %  

 

35 % av de svarande hävdar att skandalerna har stor eller mycket stor 

påverkan på förtroendet, och 55 % av de svarande anser att det påverkar 

förtroendet måttligt.  
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Fråga 6 c.  

Allmän negativ rapportering i massmedia    

Ingen påverkan              22 svarande            14 %  

Måttlig påverkan              90 svarande            59 %  

Stor påverkan              31 svarande            20 %  

Mycket stor påverkan             9 svarande              6 %  

 

26 % svarar att påverkan från massmedia är stor eller mycket stor, och 59 % 

anser att påverkan från massmedia är måttlig.  

 

Till den här frågan fanns det också möjlighet att lämna kommentarer till sitt 

svar. Flera kommentarer handlade om vikten av kontakt gentemot vad de 

intervjuade uppmärksammar i exempelvis medier. Av det som skrivs i medier 

var det främst förtroendet för de inblandade företagen i skandalerna som 

påverkades och inte branschen i sig, samt att medier tenderar att vinkla 

budskapet och därmed ger personlig kontakt bättre information. Även det 

faktum att nästan alla branscher i världen har varit involverade i olika typer av 

skandaler togs upp av en svarande. 
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Intervjuer 

Intervjuerna har genomförts och spelats in med fyra personer i urvalgruppen. 

Alla intervjuer har tagit mellan 30 och 45 minuter att genomföra. Intervjuerna 

har delats upp i tre olika delar, exklusive information om intervjusubjektet: 

Revision och revisorns roll, Förtroende för revisorn samt Påverkan på 

förtroende.  

Intervjusubjekten har alla bett om att få vara anonyma, och kommer 

hädanefter i texten att benämnas med fingerade initialer. Intervjumallen finns 

bifogad i Bilaga 2. Nedan följer detaljerade sammanfattningar av intervjuerna. 

Intervju 1 
Person 1 (FP) intervjuades den 18:e april 2012. Han är 22 år gammal och har 

studier på magisternivå som högsta utbildningsnivå. Intervjun tog 30 minuter 

att genomföra. FP har inte mycket personliga erfarenheter av revisorer, men 

han anser att det är ett underskattat yrke som för många framgångsrika 

affärsmän har varit en effektiv språngbräda vidare i livet. FP har främst träffat 

revisorer genom olika events på hans skola.   

De ekonomiska skandaler i företag i undersökningen som FP hade kännedom 

om var HQ Bank, Carnegie och Prosolvia. Han äger aktier i Eniro.  

 

Revision och revisorns roll  

FP anser att revisionsbranschen är en ryktesintensiv bransch, och att en 

revisors främsta roll är att granska företagstransaktioner och bokslut för att se 

att dessa överensstämmer, så att ett företags finansiella rapporter stämmer 

överens med verkligheten. FP anser vidare att revisorn måste ha någon form 

av ansvar för att uppgifterna ska ha någorlunda trovärdighet, men att det 

samtidigt i praktiken är omöjligt att göra en komplett revision av ett bolag, det 

vill säga att granska alla transaktioner som har skett. Därmed går det alltså 

enligt honom att som företag utföra illegala affärer och lura revisorn, och FP 

anser att revisorns ansvar bottnar sig i att det reviderade företaget beter sig 

ärligt. 
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FP:s förväntningar på revisorer är att de utför en rigorös analys av företagens 

transaktioner, rapportera angående dessa på ett överskådligt sätt och förklara 

olika typer av fel, och i värsta fall anmäla dessa fel. FP är kluven angående 

om en revisor skall vara straffrättsligt ansvarig för de fel som uppstår, då han 

anser att det ofta är företagen som medvetet försöker lura revisorer. Men med 

tanke på kompensationerna som revisorer erhåller anser han ändå att någon 

form av straff bör finnas.   

 

Förtroende för revisorn  

När FP skall beskriva sitt förtroende för revisorn säger han att han har ganska 

bra förtroende för revisorer och tror inte att revisorer medvetet arbetar illegalt, 

med den gamla revisionsbyrån Arthur Andersen som undantag. FP baserar 

sitt förtroende på det som syns i media, och anser generellt att de fel som 

begåtts i de senaste årens skandaler till största del är företagens fel och inte 

revisorernas fel, återigen med Arthur Andersen som undantag. FP:s 

förtroende är olika vid olika revisionsbyråer. Han antar att de största 

revisionsbyråerna har kommit dit de är idag på grund av sitt goda rykte, något 

som de mindre ännu inte hunnit bygga upp, och skulle i dagsläget hellre anlita 

en revisor från en av De Fyra Stora byråerna än från en mindre. Han tror även 

att det är större kunnande i de större byråerna helt enkelt för att de har fler 

anställda och enklare kan specificera sig i vissa frågor såsom fastigheter. FP 

säger även att han har högre förtroende för en revisors med längre 

erfarenhet. 
 

FP:s förtroende har gått från likgiltigt till positivt de senaste tio åren, mycket 

på grund av ökad insikt i ämnet tack vare utbildning och interaktion med 

personer som arbetar i branschen. Angående den ekonomiska informationen 

som revisorer har granskat säger sig FP vara kritisk mot allt som han själv 

granskar, men anser även att årsredovisningarna oftast har gåtts igenom 

rigoröst, och han har personligen aldrig haft anledning att tvivla på innehållets 

korrekthet i årsredovisningar. FP:s uppfattning om revisorernas kompetens i 

Sverige i dag är att den är god, något han baserar på att det krävs mycket 

utbildning både för att bli revisor, men även för att nå stegen godkänd 

respektive auktoriserad revisor. Just att det är höga barriärer för att nå långt i 
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revisionsbranschen är vad som gör FP extra övertygad om kompetensen. FP 

vet inte om det krävs mer utbildning än idag, då han inte riktigt har koll på hur 

exakt hur mycket utbildning som sker inom företagen, men anser att dagens 

hierarkiska system fungerar utmärkt, där kunden kan välja den kompetens 

den vill ha baserat på hur mycket kunden är villig att betala.  
 

FP anser att de huvudsakliga intressenterna vid revision bör vara aktieägare, 

potentiella investerare och långivare, då dessa har ekonomiska intressen i 

bolagen och bör vara intresserade av att bolagen sköts på rätt sätt då de är 

rädda om sina pengar. I dagsläget anser han att det är finansmarknaden som 

är den huvudsakliga intressenten, även om det går att dela upp 

finansmarknaden i kategorierna passiva och aktiva på aktiemarknaden. På 

frågan om staten är en huvudsaklig intressent svarar FP att revisionsbolagen 

gör lite av statens roll då det ligger i statens intresse att alla följer lagen och 

att det ingår i revisorns uppdrag att gällande lagar följs, och han tycker 

absolut att staten är en huvudsaklig intressent men det borde vara en ännu 

mer huvudsaklig intressent.   
 

Gällande oberoendefrågan tar FP upp rådgivningsproblematiken i 

revisionsbyråer, och anser att revision och rådgivning bör var åtskilt. Ett bolag 

som blir reviderat av en revisionsbyrå skall inte kunna anlita samma byrå för 

konsulttjänster. Överlag vet inte FP om revisorer agerar oberoende, men han 

hoppas det. FP skulle absolut inte handla aktier i ett bolag som inte var 

reviderat, då det saknas trovärdighet i företagets ekonomiska uppgifter. Han 

poängterar att detta gäller hans egen privatekonomi. FP skulle inte heller 

handla aktier i ett bolag som var reviderat av en revisor han saknade 

förtroende för, då revisorn i så fall skulle vara inkompetent.   

 

Påverkan på förtroende  

Det som påverkar FP:s förtroende för revisorer är revisorns erfarenhet, firman 

den företräder samt antal bolag denne reviderar samtidigt. Erfarenhet, då en 

mer erfaren revisor besitter djupare kunskap. Firman, då FP har olika 

förtroende för olika firmor. Antal bolag, då ett stort antal bolag kan leda till att 

ens eget bolag får tillräckligt med hjälp vid revisionen.  
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Den personliga interaktionen påverkar FP:s förtroende mycket, i allmänhet för 

att då upplever han vad det är för personer som reviderar bolaget, vilket ger 

en tydligare bild, samt att hann skulle vara mer benägen att anställa folk från 

byråer som har ett gott anseende, något som man kan få via personliga 

interaktioner med anställda.  
 

De senaste revisionsskandalerna har även de påverkat FP:s förtroende. Han 

nämner att han är osäker på revisorns roll i skandalerna, men nämner sedan 

att skandalen med HQ Bank har gjort att förtroendet för KPMG har sjunkit, 

och att han hellre skulle välja någon av de andra tre i De Fyra Stora som 

revisionsbyrå. Detta påverkar även branschen i sig, men inte alls i samma 

utsträckning. Även de utländska skandalerna har påverkat, och FP nämner 

Enron som exempel.  
 

Angående revisorns bild i media kommer SvD:s artikelserie “SvD granskar 

revisorerna på tal”. FP nämner en artikel om optioner som revisorer fått ta del 

av, och säger att detta gjorde honom intresserad av att bli revisor. 

Förtroendemässigt har han inte påverkats alls av just artikelserien, men inte 

heller av rapportering i media.  
 

Om det var ett företag som FP var personligt involverad i som skulle drabbas 

av en revisionsskandal skulle FP:s förtroende drabbas mer, då han skulle 

bevaka händelseförloppet mer intensivt om det hade påverkat hans 

privatekonomi. 

Intervju 2 
Person 2 (MF) intervjuades den 23:e april 2012. Han är 23 år gammal och har 

studier på magisternivå som högsta utbildningsnivå. Intervjun tog 30 minuter 

att genomföra. MF har inte många personliga erfarenheter av revisorer, de 

enda interaktioner han har är då han träffat dem via olika events på sin skola, 

eller då han interagerat med klasskamrater som studerar till yrket. 

De ekonomiska skandaler i företag i undersökningen som MF hade 

kännedom om var HQ Bank, Carnegie, Habo Finans och Skandia. Han hade 

inget aktieinnehav i något bolag, men hade Swedbank som huvudsaklig bank. 
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Revision och revisorns roll  

MF anser att revision handlar om kontroll av företag och hur det sköter sig 

mot omvärlden och gentemot sina intressenter, och att arbeta för att 

verksamheten sköts på bästa möjliga sätt. Han anser att revisorn har det 

yttersta ansvaret för den ekonomiska informationen som granskas, även om 

de som fuskar i bolaget skall åka dit är det ändå revisorns uppgift att 

kontrollera att allt stämmer. Om det begås ett misstag skall en revisor kunna 

upptäcka det, och MF anser att en revisor som begår grova misstag inte bör 

ha kvar sitt jobb. Dock anser han inte att en revisor bör vara straffrättsligt 

ansvarig, såvida revisorn inte aktivt har deltagit i illegala affärer. Vid felaktiga 

granskningar anser MF att det bör allvarligt granskas huruvida revisorn skall 

få ha kvar sin licens som godkänd eller auktoriserad revisor, men så länge 

inte ett brott har begåtts skall inte fängelse kunna dömas ut, även om MF 

menar att rättsliga påföljder hade gjort att misstagen hade minskat avsevärt.  
 

MF menar att revisorns roll är att gå igenom bokslutet och undersöka så att 

transaktionerna i bolaget har genomförts på ett godkänt sätt. Han anser att 

rollen inte är löpande, utan arbetet tar plats under en kortare period. MF 

förväntar sig att revisorerna skall utföra en övergripande kontroll över bolaget, 

att en revisor måste ha förståelse för vad det är de godkänner genom att 

bland annat undersöka hur processerna går till. MF är osäker på huruvida 

hans förväntningar uppfylls i dagsläget, utan går mest på vad han har hört 

från andra personer, vilket gör att han har både positiva och negativa bilder av 

hur de uppfylls, men han vidhåller att hans personliga uppfattning är neutral. 
 

Förtroende för revisorn  

MF anser sig ha väldigt högt förtroende för revisorer. Han anser att i dagens 

samhälle är det ett väldigt stort tryck på personer att sköta sig, då allting är så 

transparent, något han anser delvis är framtvingat på grund av de senaste 

årens revisionsskandaler. Han anser att ju fler skandaler som uppdagas desto 

bättre blir kvaliteten på revisorerna, eftersom de kommer granskas mycket 

hårdare och tvingas därmed att arbeta hårdare.  

MF har ett högre förtroende för de större byråerna då de besitter mycket 

kunskap och erfarenhet, men mycket också på grund av ryktet som företagen 
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och varumärkena besitter, som MF menar är en väldigt stor anledning till hans 

förtroende. Han värderar också erfarenhet som en viktig del av hans 

förtroende och skulle inte anställa en revisor som saknar erfarenhet, dels från 

revision i allmänhet men även revision i liknande branscher som den MF hade 

arbetat i. MF säger att jargongen när folk talar om revisorer i dagsläget är 

negativ, mycket på grund av skandalerna, men anser ändå att hans tillit till 

revisorer har ökat, och han säger att han generellt litar på den informationen 

som revisorerna granskar. Han tycker dock att personlig interaktion med en 

revisor gör att han är mer benägen att lita på den ekonomiska informationen. 

 

MF anser att det förväntas mycket mer av en revisor i dag än vad det gjorde 

tidigare, och att det på grund av revisionsskandalerna har tvingats fram en 

kompetensökning i yrket, att arbetet måste skötas ännu mer noggrant.  

MF anser att revisionen bör rikta sig till offentligheten, exempelvis 

allmänheten, staten och aktieägare, och han anser att det i dagsläget är det 

revisionen riktar sig till. Han tror dock att revisorer i publika aktiebolag kanske 

samarbetar med bolagsledningen för att bibehålla aktiekursen, men han tror 

att det skedde i högre grad tidigare än vad det gör nu. MF skulle inte kunna 

handla aktier i ett icke reviderat bolag, då han anser att revisionen är en 

värdefull kvalitetsstämpel som gör att han litar på den ekonomiska 

informationen. Han skulle inte heller handla aktier i ett bolag där han inte hade 

förtroende för revisorn.  

 

Påverkan på förtroende  

Det som påverkar MF:s förtroende för revisorerna är dels erfarenheten, som 

han menar spelar väldigt stor roll för hans förtroende, men även hur de är 

som människor. Han har högre förtroende för personer som aktivt deltar i 

arbetet och processen. Den personliga interaktionen är viktig för MF, men han 

menar att en revisors erfarenhet är mycket viktigare för honom. 

De skandaler som har skett de senaste åren har påverkat MF positivt, då han 

tror att följderna av detta blir att övervakningen ökar och att folk sköter sig 

bättre. Han tror inte det handlar om skandalerna i sig, utan just att de 

uppmärksammas är det viktiga. Visserligen kan jargongen när folk talar om 

revisorer försämras, men MF menar att han känner sig mer trygg med 
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revisorer nu och att kvaliteten på yrket är högre i dagsläget än det var tidigare. 

Han menar att en skandal likt den i HQ Bank inte kan förekomma idag då 

sådana fel kommer att upptäckas och fixas till i tid i och med de senaste årens 

upptäckter av skandaler.  
 

Medias rapportering är det som påverkar MF:s förtroende för branschen mest. 

MF har inget stort intresse för revisionsbranschen i vanliga fall men han är 

samhällsintresserad, och när revisionsbranschen får uppmärksamhet i media 

tar han del av det. Han poängterar att han undersöker många olika typer av 

medier innan han bildar en åsikt, och det påverkar honom både positivt och 

negativt. 
 

MF skulle vara väldigt intresserad om någon typ av revisionsskandal skulle 

uppdagas i något bolag han har nära kontakt med, men han har svårt att se 

hur en bank som exempelvis Swedbank skulle kunna gå omkull i dag. Hade 

det gällt ett mindre bolag hade han dock försökt att dra sig ur så fort som 

möjligt. 

Intervju 3 
Person 3 (KC) intervjuades den 26 april år 2012. Han är 22 år gammal och 

har studier på magisternivå som högsta utbildningsnivå. Intervjun tog 25 

minuter att genomföra. Förutom att han är personlig vän med personer som 

har utbildat sig till eller håller på att utbilda sig till revisorer har KC inte haft 

någon kontakt med revisorer alls.  

De ekonomiska skandaler som KC hade hört talas om var HQ Bank, 

Carnegie, Habo Finans och Skandia. Han äger för tillfället aktier i Swedbank. 
 

Revision och revisorns roll  

KC anser att revision handlar om att gå igenom räkenskaperna för ett bolag 

och se efter så att det stämmer, för att därefter skriva en revisionsberättelse 

och på så sätt entlediga styrelse och andra ansvarsfulla positioner, så att 

bolaget kan avsluta räkenskapsåret och gå vidare. I och med regleringarna 

som skedde för några år sedan anser han att revisorsyrket har blivit mer 

rådgivande, att de ska finnas på plats för företag och institutioner och hjälpa 
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dem med att sköta bokföring och skatteplanering. Han anser inte att 

revisionsbolagen skall sköta ett bolags hela ekonomi, utan finnas där som 

hjälp och stöd för dem.   
 

KC anser inte att en revisor som missköter sig ska ha personligt ansvar för 

sina misstag, utan att det är byrån i sig som skall ha ansvaret, personen som 

reviderar skall inte kunna få fängelse eller liknande enligt honom. Om det 

dock handlar om återkommande fusk tycker han att byrån skall vidta 

passande åtgärder mot revisorn, så som polisanmälan. KC:s förväntningar på 

revisorn är att revisorn skall gå igenom bolagets arbete och se efter så att det 

stämmer, och att revisorn skall utföra sitt arbete på ett adekvat sätt. Med 

adekvat menar han att revisorn inte skall missa några eventuella felaktigheter 

utifrån det urval som revisorn har gjort, och med tanke på den erfarenhet 

revisorn bör besitta enligt honom bör inga misstag ske, varken på grund av 

slarv eller på grund av andra orsaker. Han anser att förväntningarna han har 

på revisorer idag uppfylls till stor del, men att de senaste decenniets olika 

revisionsskandaler har gjort att hans förtroende börjat vackla.  

 

Förtroende för revisorn  

KC säger sig ha stort förtroende för revisorer, och han tror att de utför det jobb 

de blir tillsagda att göra, på ett eller annat sätt. När han tänker på revisorer 

tänker han först och främst på The Big Four. Just revisorerna däremellan har 

han liknande förtroende för, och han har mer förtroende för de större än de 

mindre bolagen, då han tror att det är hårdare intern och extern granskning i 

de större bolagen. Gällande förtroendet mellan olika revisorer i samma byrå 

anser KC att det är titeln och utbildningsnivån som är viktigast, då detta 

markerar att revisorn har god erfarenhet och kunskap. KC anser inte att hans 

förtroende för revisorer har förändrats över tiden generellt, men alla de 

skandaler som skett det senaste decenniet, och då Enronskandalen i 

synnerhet, har gjort att hans respekt för revisorsyrket har minskat.  
 

Vid frågan om till vilken grad han litar på den ekonomiska informationen som 

en revisor granskar svarar KC sju av tio, med motiveringen att en revisor inte 

kan granska absolut alla transaktioner, vilket gör att misstag kan falla igenom 
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ramarna. På grund av detta litar han inte fullt och fast på en ren 

revisorsberättelse. Han anser dock att kompetensen hos revisorerna i Sverige 

i dag är hög, men för att han ska kunna lita på en revisor fullt ut måste alla 

transaktioner gås igenom, något som KC inser inte är möjligt. Han tycker även 

att dagens system är så nära optimalt det kan bli sett till den trade off mellan 

tid och pengar som finns.  
 

KC anser att revisionen bör riktas mot aktieägarna, att den ska visa hur det 

går för bolaget, hur det ligger i linje med aktieägarnas mål och hur det ligger i 

linje med de lagar och regleringar som finns. Han anser att revisionen i dag till 

viss del är riktad mot aktieägarna, men först och främst mot den mer pålästa 

delen av aktiemarknaden, investerarna och de potentiella investerarna. Staten 

skall inte vara en huvudintressent enligt honom.   
 

KC tror inte att revisorerna i dag är helt opartiska, bland annat för det faktum 

att de får arvoden av bolagen de reviderar, men också att de bildar längre 

relationer i bolagen, och därmed kanske ser mellan fingrarna i vissa 

situationer. Han skulle mycket väl kunna tänka sig att handla aktier i ett bolag 

som inte var reviderat, eller som var reviderat av en revisor han inte hade 

något som helst förtroende för. Det beror på situationen som finns, om det 

inte finns något reviderat bokslut och företaget var intressant och det fanns 

potential skulle det inte vara några tvivel. Han anser inte att 

revisionsberättelsen är en fullständig garantistämpel då han inte har fullt 

förtroende för revisorerna, och skulle därför kunna tänka sig att ha intresse i 

ett bolag vars revisor han saknade förtroende för. Han skulle dock omedelbart 

se till att revisorn byttes ut.  
 

Påverkan på förtroende  

KC anser att det som påverkar hans förtroende för revisorer är skandalerna 

som uppkommer, personlig interaktion med revisorer samt rapporteringen i 

media, som han anser oftast är negativ. Han anser att han från början säger 

sig ha högt förtroende för en revisor som grund, men att detta förtroende 

sjunker ju mer negativ fakta han tar in.   
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Skandalerna har gjort att hans bild av revisorer försämrats, genom att de har 

blivit mer opportunistiska i hans ögon, att de försöker profitera genom att 

fuska. Detta påverkar hans syn på branschen som helhet, men om det är 

återkommande fusk som försiggår är det bolaget i sig han främst tittar på. 

Gällande medierapporteringen är han medveten om att media gärna vinklar 

och frossar i de negativa aspekterna av saker.   
 

Den personliga interaktionen menar han självklart påverkar förtroendet på 

olika sätt, men han menar att det inte är specifikt för revisorsyrket utan för alla 

yrken KC kommer i kontakt med. Han skulle även vara mycket mer involverad 

om det skedde en skandal i ett bolag han själv var intressent i. 

Intervju 4 
Person 4 (IS) intervjuades den 4 maj år 2012. Hon är 24 år och hennes 

högsta utbildningsnivå är nuvarande pågående juridikexamen från Lunds 

Universitet där hon genomfört 2 år till dagens datum. Intervjun tog 23 minuter 

att genomföra. IS hade hört talats om alla skandaler vi nämnde, både från 

media och föreläsningar på universitetet. IS har ägt aktier i Swedbank, men 

innehavet såldes av flera år innan inträffandet av den revisionsskandal vi 

skriver om i uppsatsen. Personlig kontakt med revisorer har IS från vänner 

som studerar till revisorer samt enstaka vänner som arbetar som 

revisorsassistenter.  
 

Revision och revisorns roll  

IS menar att revisorns roll är att kontrollera och granska information från 

bolaget som denne reviderar. Att se till så att allting har gått rätt till vid 

bokföring och bokslut. Det spelar för IS ingen roll om revisorn själv har utfört 

bokslutet för företaget, det viktigaste är att denne kontrollerar så att allt är rätt 

och riktigt. Det är för IS inte nödvändigt att revisorn kontrollerar och granskar 

all information som bolaget ger ut, utan hon menar att det går bra att vikta 

kontrollen och granskningen mot det mest väsentliga. Önskescenariot för IS 

hade dock varit att en fullständig kontroll genomförs. IS menar att revisorn har 

ett stort ansvar för den ekonomiska informationen som denne granskat i ett 
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aktiebolag. För information som revisorn inte granskat har denne inget 

ansvar. IS menar att det är den påskrivande revisorn som har ansvaret, inte 

revisionsbolaget. IS menar att då hon vet att det är assistenter på 

revisionsbyrån som utför mycket av granskningsarbetet, är det av stor vikt att 

den påskrivande revisorn granskar det dessa har gjort, och det är även den 

påskrivande revisorn som har ansvaret. Övriga gruppmedlemmar bör ej ha 

samma krav på sig av skälen att de ej är lika utbildade eller erfarna som den 

påskrivande revisorn.  
  

IS förväntningar på en revisor är att den kontrollerar och ser till så att siffrorna 

stämmer. Detta så att inte bolaget förvränger sina siffror. Hon förväntar sig att 

kunna lite på den reviderade informationen. IS litar till större grad på revisorn 

än på bolaget som denne reviderar, detta då revisorn kommer in som en 

extern part. Det är för IS viktigt att bolag som hon äger aktier i står under 

revision av ett revisionsbolag. IS menar att hennes förväntningar på revisorer 

och revision uppfylls, hon inser att det skett skandaler, men bortsett från 

dessa så tycker hon att revisorer i Sverige lever upp till hennes förväntningar.  
 

Förtroende för revisorn  

IS säger sig ha ett högt förtroende för revisorer och revisionsbranschen. Hon 

tycker inte att hennes förtroende mellan olika revisionsbyråer skiljer sig åt, 

men hade i den hypotetiska rollen som egen företagare valt en större 

revisionsbyrå ändå, detta på grund av att de är välkända och har funnits med 

länge, vilket leder till att hennes tanke är att de är bra. Att det ofta är de större 

byråerna som varit inblandade i skandalerna har inte påverkat IS särskilt 

mycket. IS menar att hennes förtroende för enskilda revisorer inom samma 

revisionsbyrå kan skilja sig åt. Hon skulle aldrig vilja anlita en revisor som varit 

inblandad i en skandal, detta även om samma revisor blivit friad från ansvar 

av exempelvis revisorsnämnden. IS menar att ryktet sitter kvar ändå.  

IS förtroende för revisorer har inte påverkats något över tiden. Hon säger sig 

inte vara påverkad av skandalerna, men lägger till att om de till en större grad 

hade påverkat henne personligen, så hade hennes förtroende för revisorer 

antagligen rubbats.   
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IS litar till större grad på information som en revisor granskat än information 

som blivit granskad av någon utan utbildning, detta då och tycker, och i vart 

fall hoppas, att kompetensen hos Sveriges revisorer är hög. Hon tillägger 

dock att det är bra om det finns flera oberoende granskare, detta då det inte 

är möjligt att ha insikt i enskilda individers personliga intressen.   
 

IS både anser, och menar att det är, företaget som blir reviderat och 

aktieägarna som är revisorns huvudsakliga intressenter. Hon hade inte kunnat 

tänka sig att som aktieägare handla aktier i ett bolag som inte var reviderat, 

detta då det i ett sådant fall blir för stort utredningsansvar för den enskilde 

aktieägaren. IS hade heller inte velat handla aktier i ett bolag som är reviderat 

av en revisor som hon inte hyser något förtroende för, detta på grund av 

osäkerheten kring personens intressen, kanske gynnar han sig själv eller 

bolaget.  

 
Påverkan på förtroende  

IS menar att det som främst påverkar hennes förtroende är personlig kontakt 

med en revisor där något gått fel. Hon menar att om hon skulle drabbas själv 

så skulle förtroendet påverkas till en större grad. Efter detta säger IS att det är 

skandaler som påverkar förtroendet mest. Även om det till dagens datum ej 

påverkat hennes förtroende till någon nämnvärd grad, så skulle flera 

skandaler som avlöser varandra förmodligen göra det. IS poängterar igen att 

hur mycket en enskild person påverkas beror på hur stora intressen som 

denne har i bolaget som felet inträffat i, att det är det som avgörs 

påverkningsgraden. Hon fortsätter med att hon i dagens samhälle tror att 

skandaler nu kan ha större påverkan på allmänheten, speciellt på män i 

åldrarna 18-30, då folk nu diskuterar och får mycket av sin information från 

internet.   
 

IS menar att för att revisorer och revisorsbranschen i stort ska lyckas återfå 

allmänhetens fulla förtroende så bör de fortsätta det arbete som de gör, men 

utan inträffandet av skandaler. Hon tillägger igen att den påskrivande revisorn 

har ett stort ansvar för att kontrollen och granskningen är korrekt genomförd. 
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Hon säger att folk anar att de har flertalet uppdrag och kanske varken har tid 

eller orkar gå igenom allt material. Detta menar hon leder till att förtroendet 

påverkas negativt. Hon föreslår att kanske bör påskrivande revisorer ha färre 

uppdrag för att på så sätt kunna få allmänhetens och andras förtroende.  
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Analys 
Nedan följer en analys för att besvara de forskningsfrågor som författarna har 

formulerat i inledningen. Därefter följer en diskussion kring de tre i teori-

avsnittet formulerade antagandena. Avslutningsvis analyserar vad som krävs 

för att stärka allmänhetens förtroende gentemot revisorer och revisions-

branschen.  

Revisionsskandalers påverkan på allmänhetens  

förtroende   

Den första forskningsfrågan berör huruvida allmänhetens förtroende för 

revisorer har påverkats åt endera hållet av de revisionsskandaler som inträffat 

under det senaste decenniet. För att försöka besvara denna fråga kommer 

här en analys av insamlad empiri från enkätundersökning samt kvalitativa 

intervjuer att utföras.  

Ett rimligt antagande, om revisionsskandalerna har påverkat allmänhetens 

förtroende negativt, är att förtroende för revisorer hos allmänheten idag bör 

vara lågt.  Resultatet från den utförda enkätstudien ger följande svar på denna 

fråga, vilka presenteras i Diagram 1.  
 

Diagram 1 
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Ovanstående figur visar att endast 45 % av de svarande betecknar sitt 

förtroende som stor eller mycket stort. Övriga har ett neutralt eller lågt 

förtroende. För en bransch där det, i enlighet med Peter Normans (2010) 

uttalande angående förtroende i branschen, är av ohyggligt stor betydelse att 

inneha ett högt förtroende, bör detta ses som ett svagt resultat. Resultatet 

visar på ett betydligt lägre förtroende för revisorer än vad resultatet från den 

undersökning som FAR lät utföra. I den undersökningen uppgav 72 % av de 

svarande att de hade ett stort eller ganska stort förtroende för revisorer.  

 

Återigen, bör ett rimligt antagande vara, att förtroendet bör ha minskat det 

senaste decenniet om revisionsskandalerna har påverkat det negativt. För att 

utröna om så är fallet, bör blicken vändas mot enkätstudiens frågor som berör 

förändringar i svarandes förtroende.  Därifrån utläses att 73 % menar att 

deras förtroende är opåverkat det senaste decenniet, 15 % uppger att det har 

ökat och återstående 12 % uppger att det har minskat. Detta resultat tyder 

inte på någon minskning. Detta står i viss mån i motsats till Malmqvists 

uttalande i Balans (2012) där han konstaterar att Sveriges revisionskår just nu 

står inför sin största förtroendekris sedan 1930-talet. Författarna menar att 

anledningen till att de svarande i den utförda enkätundersökningen ej har 

angivit en större förändring i deras förtroende kan bero på flera olika 

anledningar.  

 

Den första anledningen är givetvis att det faktiskt inte har skett någon 

förändring i de svarandes förtroende. Detta betyder dock inte att 

revisionsskandalerna inte har påverkat de svarandes förtroende negativt, 

även om så naturligtvis kan vara fallet. Det kan likväl innebära att 

revisionsskandaler har försämrat deras förtroende, samtidigt som andra 

faktorer har fått det att återigen stiga, och att dessa två från varandra skilda 

omständigheter har givit summan noll, ingen förändring.  En annan anledning 

kan vara att de svarande, som av målgruppens ålder att döma rimligen ej bör 

haft kännedom om revisorer och deras roll i näringslivet speciellt länge, 

skapade sin bild av revisorer under en tid kantad av revisionsskandaler. Detta 

ger resultatet att deras förtroende varit neutralt eller lågt hela tiden, dock utan 

att ytterligare försämras.  Det som dock kan konstateras här är att resultatet 
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från enkätstudien inte påvisar någon nämnvärd generell förändring i för-

troende för revisorer hos allmänheten under det senaste decenniet.  

 

Den sista delen från enkätundersökningen som bör tagas hänsyn till i 

avseende att besvara frågan på vilket sätt allmänhetens förtroende påverkats 

av revisionsskandalerna, är frågan kring hur de svarande själva anser sig 

vara påverkade av de inträffade skandalerna som fanns givna vid namn i 

undersökningen. Resultatet från denna fråga presenteras i Diagram 2.  

 
Diagram 2 

 
Med ett resultat på 35 % som uppger att förtroendet har minskat något eller 

minskat mycket, kan en slutsats dras att revisionsskandaler definitivt ser ut att 

påverka allmänhetens förtroende, och detta antagligen i form av att minska 

förtroendet.  

 

För att få en bättre förståelse för hur det ligger till, kan det hämtas information 

från de utförda kvalitativa intervjuerna gällande hur allmänhetens förtroende 

för revisorer har påverkats av den senaste tiden revisionsskandaler. Där har 

svaren varit av blandad karaktär. Ett av intervjusubjekten har svarat att 

skandalerna haft en positiv påverkan på dennes förtroende för revisorer. 

Detta då det enligt intervjusubjektet skulle leda till hårdare kontroll av revisorer 

och därmed högre kvalitet. Övriga har svarat att skandalerna haft en negativ 

påverkan på förtroendet. En av de intervjuade har dock till en större del 
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påverkats negativt i sitt förtroende gentemot enskilda revisionsbyråer, och inte 

till lika stor del mot branschen som helhet.  

Genomgående genom alla intervjuer har dock varit att det påtalas att om 

deras egna personliga intressen i skandalen hade varit större, hade de 

förmodligen påverkats till en större grad. Detta visar dock inte på att de idag 

inte är påverkade av skandalerna, bara att de inte är påverkade till den grad 

de annars hade varit.  

 

Det idag relativt låga förtroendet, tillsammans med den stora grupp från 

enkätstudien som uppger att revisionsskandaler påverkat deras förtroende för 

revisorer negativt, pekar tydligt åt att så faktiskt är fallet. Detta styrks av de 

kvalitativa intervjuer som även de påtalat en påverkan i deras förtroende från 

skandalerna. Detta går i viss mån i motsats med FAR:s uttalande, som löd att 

den senaste tiden revisionsskandaler inte påverkat allmänhetens förtroende 

för revisorer negativt. Svaren går dock i linje med de teorier kring vad som 

upprätthåller ett förtroende bygger på. Dessa visar på att det främst handlar 

om att få sina förväntningar på den andre partens agerande uppfyllda. Det 

finns inga tecken på att någon förväntar sig att en revisor skall agera felaktigt, 

vilket därmed leder till att allmänheten, vid inträffandet av nämnda 

revisionsskandaler, inte har fått sina förväntningar på revisorer uppfyllda. En 

härledning går här att göra till teorier kring rationellt och emotionellt förtroende 

(McAllister, 1995). Allmänheten får anses till större del vara helt utan 

personlig kontakt med revisorer. Detta gör det nästintill omöjligt för dem att 

bygga upp ett emotionellt förtroende gentemot revisionsbranschen. Istället är 

deras förtroende närmast att beteckna som rationellt. Denna typ av förtroende 

är till större del beroende av att respektive parts förväntningar blir uppfyllda, 

och torde därmed även till en större grad påverkas av motsatsen till detta, att 

förväntningarna ej blir uppfyllda. Författarnas båda undersökningar, visar att 

så även är fallet. Det finns skäl att anta att revisionsskandaler påverkar 

allmänhetens förtroende för revisorer negativt.   

 

 



Patrick Murath  VT 2012,  
Olof Nordgren  Lunds Universitet   

 76 

Förmildrande eller förstärkande faktorer 

I ovanstående stycke analyserades huruvida revisionsskandaler påverkar 

allmänhetens förtroende för revisorer. Under följande forskningsfråga vill 

författarna analysera, huruvida det existerar faktorer som förmildrar alternativt 

förstärker en individs förtroende för revisorer vid inträffandet av en 

revisionsskandal.  De två faktorer som författarna valt att undersöka är 

kunskap om revisorns roll, samt grad av interaktion med revisorn. Dessa två 

faktorer är även de som ligger till grund för Antagande 2 och 3.  

Allmänhetens grad av kontakt med revisorer 
Givet från teorier kring rationellt och emotionellt förtroende (McAllister, 1995) 

samt med hänsynstagande till den förtroendeundersökning som FAR låtit 

utföra, finns det skäl att anta att graden av kontakt med en revisor kan 

påverka en individs förtroende. Författarna vill här analysera huruvida graden 

av kontakt med en revisor påverkar graden av påverkan på förtroendet från 

en revisionsskandal. I den utförda enkätundersökningen undersöktes hur ofta 

de svarande hade kontakt med en revisor eller revisionsbranschen. Resultatet 

av denna fråga gav att 63 % av de svarande inte hade någon kontakt med 

revisorer, där återstående 37 % hade kontakt med revisorer årsvis eller oftare. 

Ur svaren från enkätstudien har sedan, genom kopplingar mellan de med 

olika mängd kontakt och deras svar angående huruvida de tror att 

revisionsskandaler påverkar allmänhetens förtroende för revisorer, samt hur 

deras eget förtroende för revisorer har påverkats av de i enkätstudien nämnda 

revisionsskandaler, en analys utförts. Resultaten går att utläsa i Tabell 1 och 

Tabell 2.  

 
Grad av kontakt i förhållande till trodd påverkan på förtroendet för revisorer 

vid inträffandet av en revisionsskandal.  
Tabell 1 

 
 

Kontakt/Påverkan 
revisionsskandaler Ingen påverkan Måttlig Stor Mycket stor

Kontakt 9% 60% 26% 5%
Ingen kontakt 11% 53% 31% 6%
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Grad av kontakt i förhållande till påverkan på svarandes förtroende av de i 

enkätundersökningen nämnda revisionsskandaler.  
Tabell 2 

 
Datan som presenteras ovan visar att svaren från de två grupperna med olika 

mängd kontakt är mycket snarlika. Det finns dock en viss skillnad mellan de 

som har kontakt med respektive de som inte har kontakt med revisorer. De 

som inte har kontakt med revisorer har påverkats i något lägre grad av dessa 

skandaler jämfört med de som har kontakt med revisorer årsvis eller oftare. 

Skillnaden är dock så pass liten, att det från detta resultat ej går att 

säkerställa om så är fallet. Teorier kring rationellt och emotionellt förtroende 

påtalar att individer med återkommande kontakt med revisorer och branschen 

i allmänhet, som fått sina förväntningar uppfyllda flera gånger, övergår från att 

enbart grunda sitt förtroende kring förväntningar till att istället bygga det på 

relationer och förståelse för den andra parten. Därav bör förtroendet också 

vara mer stabilt vid inträffandet av en eventuell revisionsskandal. Författarnas 

undersökning visar dock att detta ej verkar vara fallet.  

 

Här krävs dock beaktning av att det inte nödvändigtvis hos de svarande har 

utvecklats ett emotionellt förtroende enbart för att de regelbundet haft kontakt 

med revisorer. Detta då ett emotionellt förtroende inte enbart bygger på den 

regelbundna kontakten parterna emellan, utan för att det ska utvecklas krävs 

det även att förväntningarna som parterna har för varandra kontinuerligt 

uppfylls.  Det som dock kan konstateras från ovanstående analys är att det, 

utefter svaren från den utförda enkätundersökningen, finns skäl att anta att 

mängden av kontakt med revisorer och revisionsbranschen inte berör graden 

av påverkan på förtroendet vid inträffandet av en revisionsskandal. Det finns 

heller inget från de utförda kvalitativa intervjuerna som påtalar att något annat 

skulle vara fallet.  
 

Varför det inte visade sig skilja något i påverkan av revisionsskandalerna 

beroende på mängden av kontakt med revisorer tror författarna handlar om att 

Kontakt/påverkan av 
nämnda skandaler Ingen påverkan Minskat något Minskat mycket

Kontakt 60% 33% 7%
Ingen kontakt 67% 25% 7%
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den kontakt en individ har med revisionsbranschen ofta är riktad mot en eller 

ett fåtal personer. Det är då mot dessa revisorer och byråer ett starkare 

förtroende är uppbyggt och inte nödvändigtvis mot branschen generellt. Hade 

en skandal berört just den eller de personer som individen har kontakt med 

finns det fortfarande, i enlighet med teorier kring olika typer av förtroende, skäl 

att anta att denne inte hade påverkats i lika stor grad som någon helt 

utomstående. Generellt sett visar dock undersökningen att individer som har 

kontakt med revisorer eller branschen i allmänhet påverkas i samma mängd 

av revisionsskandaler som de utan någon kontakt.   

Allmänhetens syn på revisorns roll 
Den andra faktorn som författarna har valt att undersöka är huruvida graden 

av påverkar skiljer beroende på individens kunskap om revisorns roll och 

ansvar.  
 
På fråga 3 i enkätundersökningen gällande revisorns roll och grad av ansvar 

valde 34 % av respondenterna korrekt svar angående revisorns roll, och 66 % 

svarade felaktigt (Diagram 3). Det finns alltså tecken på att ett 

förväntningsgap existerar hos allmänheten, likt det Porter (1993) berättar om.

  
Diagram 3 

 
Då teorier kring förtroende av bland annat Rotter (1967), Dasgupta (1988) och 

Fukuyama (i SOU 2004:47, [2004], s. 10) beskriver förtroende i termer av 

förväntningar på en annan part, blir det härmed intressant att se huruvida 
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svarande med korrekta respektive felaktiga uppfattningar om revisorns roll 

och ansvar, påverkas i olika grad vid inträffandet av revisions-

skandaler.  Författarnas Antagande 2 bygger på att om allmänheten har 

förväntningar på en revisors uppgifter och ansvar, och dessa inte stämmer 

överens med revisorns verkliga roll, kommer revisorerna både oftare och till 

en högre grad misslyckas med att få dessa förväntningar uppfyllda. Detta har 

givit antagandet att de i större grad påverkas vid inträffandet och 

rapporteringen av revisionsskandaler.    

Författarna har valt att analysera huruvida de respondenter som svarat 

korrekt angående revisorns roll och ansvar skiljer sig i sina åsikter från de 

som svarat felaktigt i frågorna hur förtroendet ser ut idag, hur förtroendet har 

förändrats över tiden samt hur de nämnda revisionsskandalerna har påverkat 

förtroendet. Resultaten presenteras i Diagram 4 – 6.  
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Diagram 5 

 
 
Diagram 6 

 
De respondenter som svarat felaktigt angående revisorns roll och ansvar 

tenderar att ha en något mer negativ bild av revisorer gentemot de som svarat 

korrekt angående rollen, även om skillnaderna däremellan är små. Detta kan 

tyda på att revisorns roll för dem är oklar, och att det existerar ett 

förväntningsgap mellan vad revisorerna presterar och vad respondenterna 

*H!
#(H!

)(H!

#&H! #'H!

)#H!

"H!
#"H!
$"H!
%"H!
&"H!
'"H!
("H!
)"H!
*"H!
+"H!
#""H!

708.?26! S?26! C2-?:8!G?26!:33:-!
J08.?26!

?($)$"*+'&/5)7"*)3"6&3&/5)#).+"*+&/5)&
)+(3'.)+)&3&/5)08%%$"*+&#3%%&'($)&

$"68+"*+&)+(3'.)"'&).%%&

5;--:?6!./2-!

I:32?60>6!./2-!

*H!
$#H!

)"H!

)H!

%#H!

(#H!

"H!

$"H!

&"H!

("H!

*"H!

#""H!

708.?26!J@A?:6! 708.?26!84>;6! /2-?:8!:33:-!

?1$"*$%+)'&;8(+)1$"&;8&'($)$"*+'&
/5)#).+"*+&3&/5)08%%$"*+&#3%%&'($)&

$"68+"*+&)+(3'.)"'&).%%&

5;--:?6!./2-!

I:32?60>6!./2-!



Patrick Murath  VT 2012,  
Olof Nordgren  Lunds Universitet   

 81 

förväntar sig att de skall prestera. Även i intervjusvaren går det att avläsa 

skillnader när det gäller revisorns ansvar, inte enbart gällande hur stort 

ansvaret skall vara, utan även angående vem som skall ha yttersta ansvar 

och vem som skall stå för konsekvenserna för de felaktigheter som 

genomförts.  

 
Om oklarheter råder gällande just rollfördelningen och ansvarsfördelningen är 

det viktigt att större fokus läggs på kommunikation så att både allmänheten 

och revisorn är klara med varandras roller, likt det Cassel (1996) nämner. 

Bergmasth och Strid (2006) beaktar även de värdet av regelbunden 

kommunikation. Även mer tydlig och mer klar information om revisorns roll 

och ansvar riktad till allmänheten kan vara en lösning. Bristen på information 

och kunskap hos respondenterna kan härledas till Neus (1991) teorier om de 

oinformerade användarna, där det på grund av mindre kunskap är ännu 

viktigare att bygga upp ett starkt förtroende. 
Huruvida förväntningsgapet bygger på undermålig standard, undermålig 

revision eller orimliga förväntningar från allmänheten, samt till vilken grad, går 

ej att utläsa av undersökningen. 
 

Avslutningsvis kan för den andra av författarnas forskningsfråga fastslås att 

det inte finns några tendenser som visar att graden av kontakt med revisorer 

påverkar till vilken grad en individ påverkas vid inträffandet av en 

revisionsskandal. Däremot finns det skäl att anta att graden av kunskap 

gällande revisorns roll och ansvar, och därmed de förväntningar som en 

individ har på en revisor, är en påverkande faktor vid avgörandet av till vilken 

grad individers förtroende påverkas vid inträffandet av en revisionsskandal.  

Andra förtroendepåverkande faktorer  

Från den utförda enkätstudien samt de semistrukturerade kvalitativa 

intervjuerna har det framkommit flera aspekter kring vad som påverkar de 

svarandes förtroende för revisorer. Nedan kommer dessa att gås igenom. 
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Att döma av svaren på enkäten samt kommentarerna från de intervjuer som 

har genomförts är personliga interaktioner med revisorer och 

revisionsbranschen det som påverkar förtroendet mest. Fråga 6 a i enkät-

undersökningen visar att 77 % av de svarande anser att personlig kontakt 

med revisorer har stor eller mycket stor påverkan på deras förtroende. I 

intervjuerna svarade alla de tillfrågade att personliga interaktioner påverkade 

deras förtroende starkt. Överlag ser det alltså ut som att personliga 

interaktioner är vad som påverkar förtroendet för revisorer i allra högsta grad. 

Även fastän personer inte har träffat på revisorer ännu i yrkeslivet eller 

privatlivet verkar de övertygade om att personliga interaktioner är det mest 

väsentliga som krävs för att bilda en uppfattning om yrkeskåren, på samma 

sätt som med till exempel läkare, poliser och bankmän. 

 

Svaren går att jämföra med FAR:s förtroendeundersökning som även den tog 

upp att personliga interaktioner är vad som påverkar förtroendet främst. Även 

Larsson (2007) tog i sin undersökning upp att personliga interaktioner var det 

som hade störst påverkan, detta gällde dock främst klienters förtroende för 

revisorer.  

 

Angående medias påverkan ansåg de svarande i enkäten att det inte 

påverkar lika mycket som personliga interaktioner och skandaler. Endast 26 

% av de svarande i enkäten ansåg att det hade stor eller mycket stor 

påverkan på deras förtroende enligt fråga 6 c i enkätundersökningen. Både i 

kommentarerna till frågan samt i intervjuerna togs det upp att media gärna 

vinklar budskapet, och att den personliga kontakten är mer relevant i dessa 

sammanhang. Negativ rapportering om revisorer i media tenderar att ge lägre 

förtroende för de inblandade företagen men inte lika mycket för branschen 

som helhet enligt svaren på enkäten och intervjuerna.  

 

De som har växt upp under 1990- och 2000-talet har exponerats kraftigt för 

media under sin uppväxt, och verkar vara av den uppfattningen att media 

hellre går in för att sälja lösnummer än att berätta en sanning utan vinklar, 

vilket kan vara anledningen till att så få anser att media påverkar förtroendet i 

hög grad. Det krävs istället egen efterforskning för att bilda sig en tydlig 
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uppfattning kring ett ämne. En av kommentarerna till fråga 6 i enkät-

undersökningen påpekar också att oriktigheter existerar i alla branscher, inte 

enbart revisionsbranschen, och att det därmed kan finnas “trender” i vad som 

granskas extra noga under en viss tidsperiod. 

 

FAR kom fram till i sin undersökning att SvD:s omfattande reportageserie 

“SvD granskar revisorerna” som kom ut 2010 inte påverkar förtroendet 

överhuvudtaget. Visserligen svarade enbart 26 % i författarnas undersökning 

att förtroendet påverkas stort eller mycket stort, men hela 85 % svarade att 

det påverkade i någon mån. Trots att förtroendet i sig kanske inte sjunker 

omedelbart vid regelbunden negativ rapportering i massmedia verkar det 

alltså bidra till att ryktet och jargongen kring revisorer blir mer negativ, och kan 

i slutändan bidra till ett försämrat förtroende. 

 

Något som berörs både i intervjuerna och i enkätsvaren är revisorns 

oberoende, och svårigheten att vara helt oberoende gentemot sin klient när 

byrån erhåller sitt arvode av bolaget de granskar, något som även tas upp i 

Macintosh (1994) modell. Flera intervjusubjekt nämner också att de tror att 

revisorer inte är helt oberoende vid revideringen utan att byråerna möjligen 

samarbetar med bolagen de reviderar för att upprätthålla aktiekursen. Precis 

som Cassel (1996) skriver handlar det om att tydliggöra fördelningen av 

ansvar respektive fördelningen av roller, något som dagens revisorer och 

bolag inte verkar göra tillräckligt tydligt. Den otydliga fördelningen bidrar i allra 

högsta grad till förväntningsgapet mellan allmänheten och revisorer, och 

bidrar samtidigt till hur förtroendet påverkas. 

 

Oberoendefrågan var även det som Cheung et al. (2004) uppfattade som 

viktigast för aktieägare i deras studie. Även Gometz (2006) har angett 

oberoendets minskande samt ett mer opportunistiskt agerande från revisorer 

som en anledning till minskat förtroende. Både i enkäten och i intervjuerna har 

det också framkommit att personligt intresse i något utav skandalbolagen 

hade lett till en större påverkan på förtroendet. 
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Utöver det som nämns hittills har även kommentarer från enkäten och 

intervjuerna handlat om att revisorers erfarenhet, både rent arbetsmässigt 

men även från just den typen av bolag revisorn skall revidera, betyder mycket. 

Genomgående verkar dock de tillfrågade i uppsatsen anse att kompetensen 

hos revisorerna i Sverige idag är hög. Detta kan bero på att det är tydligt att 

det krävs en lång utbildning med tydliga krav för att kunna bli revisor, både 

som student på högskola eller universitet, men även senare i arbetslivet på de 

olika revisionsbyråerna. 

 

Några undantag gäller dock revisorernas kunskap gällande revision i 

finansiella bolag såsom banker, vilket var det genomgående negativa svaret i 

undersökningen gällande revisorernas kompetens och kunskap. Detta 

berodde även på att nästan alla de skandalomsusade bolagen var finansiella 

bolag. Här finns tendenser att revisionsbyråerna misslyckats med att 

kommunicera ut sin kunskap gällande revision av dessa bolag, något som på 

sikt skulle kunna ifrågasätta hela yrkesintegriteten. I stället verkar det som att 

allmänheten ser revisorer som “stöpta ur samma form”, när de i verkligheten 

utbildas på byråerna till att revidera specifika företag, exempelvis finansiella 

bolag. En otydlig kommunikation av revisorernas kompetens kan leda till att 

allmänhetens förväntningar på revisorer blir snedvridna, och med det kan 

förtroendet sjunka, då, enligt förtroendeteori, är förväntningar och huruvida 

dessa uppfylls förtroendets viktigaste byggstenar. Större vikt borde läggas på 

kommunikationen mot allmänheten för att kunna öka förtroendet och minska 

förväntningsgapet. Detta går att hänvisa till Neus (1991) teorier om att 

förtroendet lättare bryts hos de oinformerade användarna, exempelvis 

allmänheten, och att revisorerna tydligt måste visa att de arbetar neutralt, 

kompetent samt i nationens intresse, kan det vara en god idé att närmare 

undersöka medias och skandalernas påverkan. 

Antaganden 

Nedan följer en kort diskussion kring riktigheten av de antaganden som 

författarna har deducerat fram ur teoriavsnittet. Diskussionen är grundad i den 

ovan utförda analys som är gällande för respektive antagande. 
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Antagande 1: Revisionsskandaler påverkar allmänhetens 

förtroende för revisorer negativt. 
 

Författarnas undersökningar har visat att det i dag finns ett relativt lågt 

förtroende för revisorer. Detta, tillsammans med den stora grupp från 

enkätstudien som uppger att revisionsskandaler påverkat deras förtroende för 

revisorer negativt, pekar tydligt åt att allmänhetens förtroende påverkas 

negativt vid inträffandet av revisionsskandalerna. Detta påstående styrks även 

av författarnas utförda kvalitativa intervjuer. Påståendet går i viss mån i 

motsats till FAR:s förtroendeundersökning, men i linje med flera teorier 

gällande förtroende. 

 

Antagande 2: Individer med förväntningar på en revisors ansvar 

och uppgifter som ej stämmer överens med verkligheten påverkas 

i en högre grad negativt i avseendet förtroende för revisorer vid 

inträffandet och rapporteringen av revisionsskandaler.     
 

De utförda undersökningarna har inte givit författarna något definitivt svar som 

styrker detta antagande. Däremot finns det tendenser i den utförda 

enkätundersökningen, samt svar från de kvalitativa intervjuerna som gör att 

det finns skäl att anta att graden av kunskap gällande revisorns roll och 

ansvar, och därmed de förväntningar som en individ har på en revisor, är en 

påverkande faktor vid avgörandet av till vilken grad individens förtroende 

påverkas vid inträffandet av en revisionsskandal.  

Antagande 3: Individer med återkommande interaktioner samt 

därmed uppbyggda relationer till revisorsprofessionen påverkas i 

lägre grad av inträffandet och rapporteringen av revisions-

skandaler än de individer med ett striktare rationellt förtroende för 

professionen. 
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De utförda undersökningarna stödjer inte antagandet om att personer med 

återkommande interaktioner med revisorer generellt sätt påverkas i lägre grad 

vid inträffandet av revisionsskandaler. 

Att stärka allmänhetens förtroende 

En del i syftet med denna uppsats var även att ge förslag till hur det på ett 

övergripande sätt skulle gå till om branschen skulle sträva mot att stärka 

allmänhetens förtroende för revisorer och revisionsbranschen. För att kunna 

ge ett förslag till detta krävs det en analys av vad som är grunden i 

allmänhetens förtroende för revisorer och revisionsbranschen.  

 

Förtroende bygger på förväntningar och huruvida dessa uppfylls. 

Förväntningarna måste dock härstamma någonstans ifrån. Vid de utförda 

kvalitativa intervjuerna framkom det att intervjusubjekten främst erhållit ett 

högre förtroende för revisorer sedan de fått kunskap om vad en revisor 

verkligen gör. Innan detta var deras förtroende närmast att beteckna som 

neutralt. Detta ter sig ganska naturligt. Ett verkligt förtroende för något som 

personen inte vet vad det är upplevs från författarna som något som är 

omöjligt att ha.  

 

Men vad krävs egentligen av allmänheten för att hos dem skapa ett förtroende 

för revisorer? Vid en djupare nedgrävning i förtroendets beståndsdelar 

uppkommer snabbt begreppet risk. Huemer (2001) talar om risk som en 

förutsättning för att det ska finnas ett förtroende.  Hinde & Croebel (1991) talar 

om vikten av beroendeförhållande, och hur detta tillsammans med 

risktagande utgör grunden som interpersonellt förtroende är byggt på.  Av 

detta kan vi utläsa att det från allmänhetens sida krävs en förståelse för vilket 

risktagande de, och samhället i stort, står inför vid bristfällig eller ej 

existerande revision. Hade denna insikt till en större grad funnits hos 

allmänheten hade deras beroendeförhållande till revisionsbranschen även 

blivit starkare.  
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Cassel (1996) talar om att enskilda objekt inte behöver se nyttan av revision, 

så länge marknaden har kännedom om den. Kanske är det dock nödvändigt 

att allmänheten till en större grad inser nyttan av revisionen, för att därmed 

kunna stärka sitt förtroende till den. Detta då revisionsbranschen är beroende 

av förtroende. Utan förtroende kan den ej ge den kredibilitet och legitimitet 

som krävs för att marknaden ska fungera.  

 

Möjliga lösningar till den förtroendeproblematik som finns blir därmed att till en 

större grad kommunicera med allmänheten.  

Detta menar även Gometz (2006) i viss mån. Han säger att yrkeskunnandet 

och kompetensen fortfarande består, men för att revisorsyrket skall återfå det 

förlorade förtroendet måste branschen bevisa detta, att branschen agerar 

oberoende och kompetent. Detta går i viss mån i linje med de förslag 

angående etik och moral som Barlaup et al. (2009) tar upp.  De föreslår 

användningen av ett etiskt ramverk vid fattandet av beslut. Författarna menar 

dock, men den kunskap i ryggen som de erhållit från de kvalitativa 

intervjuerna, att vid endast användning av exempelvis ett etiskt ramverk så är 

inte hela problemet löst. Det krävs även, i enlighet med det som Bergmasth & 

Strid (2006) tar upp, att företagen sedan kommunicerar ut detta till 

allmänheten. För utan kommunikationen kommer allmänheten ej se varken 

nyttan med revisionen i stort, eller nyttan med eventuella förändringar som 

branschen vidtar för att minimera felaktigheter i deras yrkesutövning. Det är 

alltså kommunikationen som blir det viktigaste. Allmänhetens förväntningar på 

revisorer och revisionsbranschen är närmast att ses som en följd av 

kommunikationen dem emellan. 

 

Författarna vill efter denna analys, å samhällets och revisionsbranschens 

vägnar, visa på att inträffandet av revisionsskandaler har en negativ inverkan 

på allmänhetens förtroende. Denna påverkan minskar till viss del av kunskap 

kring revisorns verkliga roll. Denna kunskap förmedlas via god 

kommunikation. I kommunikationen bör även nyttan av revisionen fram-

bringas.  
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Slutsats 

Revisionsskandaler och allmänhetens förtroende 

Allmänhetens förväntningar på revisorer i Sverige är bland annat att de ska 

agera korrekt och kunnigt, och dessa förväntningar uppfylls inte när skandaler 

likt de som berörs i uppsatsen inträffar. Skandalerna i sig är inte den enskilt 

största påverkningsfaktorn när det gäller förtroendet hos allmänheten. Men 

skandalerna bidrar starkt till att ryktet för revisorer och branschen i sig svärtas 

ned och kan i värsta fall leda till att yrkesintegriteten ifrågasätts. En bransch 

som är så pass förtroendebaserad som revisorsbranschen måste arbeta 

hårdare på att förmedla förtroende och ta tag i de problem och hot mot 

förtroendet som uppstår. 

 

Det finns skäl att anta att det existerar minst en faktor som förmildrar 

respektive förstärker den grad av påverkan som en revisionsskandal har för 

en enskild individs förtroende. Denna faktor är den grad av kunskap och 

kännedom som individen har rörande revisorns roll och ansvar. En individ 

med en uppfattning om revisorns roll som till större del stämmer överens med 

verkligheten tenderar att i mindre grad påverkas negativt vid inträffandet av en 

revisionsskandal. Detta på grund av individens förväntningar bättre stämmer 

överens med verkligheten, och därmed är risken mindre att de ej blir uppfyllda 

till den grad som hos individer med förväntningar på revisorns roll som ej 

stämmer överens med verkligheten.   

Andra, för allmänheten, förtroendepåverkande faktorer 

Den faktor som tycks påverka förtroendet för revisorer hos allmänheten mest 

är den personliga kontakten med revisorer. Även i de situationer då 

branschen figurerar mycket i media tenderar det fortfarande att vara de 

personliga interaktionerna som påverkar mest. Här bottnar också revisorns 

erfarenhet och oberoende som två viktiga punkter, och allmänheten anser 

generellt att Sveriges revisorer är kompetenta och kunniga, vilket gör att de 
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misstag som sker vid de misslyckade revideringarna av de skandalomsusade 

bolagen blir ännu svårare för allmänheten att förstå. 

Konsekvenser och åtgärder 

Förtroendet består utav förväntningarna en part har på en annan, vilka i sin 

tur bygger på kunskapen parterna emellan. För att korrekta förväntningar skall 

kunna byggas upp krävs det alltså att den ena parten, i detta fall allmänheten, 

har tillräcklig kunskap om den andra parten. För att kunna uppnå detta är 

kravet på kommunikation och informationsspridning mellan parterna mycket 

viktigt. Det verkar idag finnas ett förväntningsgap mellan revisionsbranschen 

och allmänheten, och författarna anser att detta gap kan minska med hjälp av 

en större fokus på kommunikation från branschens sida. Vidare vill författarna 

trycka på vikten av förståelse kring begreppet risk i förhållande till förtroende, 

att genom kommunikation låta allmänheten få insikt om risken de som ett 

kollektiv löper vid bristfällig eller obefintlig revision. Vid en sådan insikt, som 

låter allmänheten till en större grad se den verkliga nyttan av revision, ökar 

även deras upplevda beroendeförhållande gentemot revisorer och revisions-

branschen. Ett tydligare beroendeförhållande, tillsammans med mer korrekta 

förväntningarna på revisorer, menar författarna hade ökat allmänhetens 

förtroende för revision. Det hade även minskat den grad av påverkan som 

inträffandet av en revisionsskandal har på allmänhetens redan befintliga 

förtroende för revisorer. 

 

Förtroendet, förväntningarna, den upplevda risken och huruvida beroende-

förhållandet existerar eller ej, blir enligt författarna alla produkter utav en 

korrekt kommunikation parterna, i detta fall allmänheten och revisions-

branschen, emellan. Författarna vill därför uppmana revisionsbranschen att 

för att stärka allmänhetens förtroende för dem vidta större åtgärder för att 

förbättra den kommunikation som finns mellan byråerna och allmänheten. 

 

För att avsluta där studien började; 

”Stripped to its essentials, the auditing profession has nothing to offer without 

public confidence and trust” (Boland, 1982, s. 126) 
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Utan förtroendet från allmänheten så har revisionsbranschen enligt Boland 

ingenting att bidraga med. Branschen lever av förtroende. Författarnas studie 

visar att förtroendet för revisorer bland allmänheten minskar vid inträffandet 

av revisionsskandaler. Ett minskat förtroende drabbar branschen, men även 

allmänheten i form av intressenter till revisionens samhälleliga nytta. Det är 

därav av yttersta vikt att relevanta åtgärder vidtas för att återbygga det 

förtroende som gått förlorat, samt sträva mot att efter återuppbyggnad, 

upprätthålla ett högt förtroende. En sådan åtgärd är god kommunikation 

mellan revisionsbranschen och allmänheten.  

Framtida forskning 

Författarna är medvetna om att urvalet som har skett till undersökningarna i 

uppsatsen inte är av tillräckligt hög omfattning för att kunna ge en tillräcklig 

bild för att kunna dra slutgiltiga generella slutsatser kring allmänhetens åsikter 

och uppfattningar kring skapandet och påverkan på deras förtroende i 

förhållande till revisionsskandaler.  
 

Författarna har även i sin studie begränsat sig till att studera förtroendet för 

revisorer bland den svenska allmänheten, och har således inte studerat eller 

analyserat huruvida detta eventuellt skiljer sig från vad som skapar och 

påverkar förtroendet bland allmänheten för revisorer i övriga delar av världen.  
 

För vidare forskning inom detta område vill författarna rekommendera att det 

utförs en större undersökning med fler undersökningssubjekt. Detta hade 

tydligare kunnat visa på till vilken grad allmänhetens förtroende påverkas vid 

inträffandet av revisionsskandaler. Det hade även tydligare kunnat befästa 

sambandet mellan allmänhetens kunskapsnivå i förhållande till påverkan på 

förtroendet.  
 

För att ytterligare gå vidare i forskning kring allmänhetens förtroende för 

revisorer menar författarna att det hade varit av intresse att undersöka hur 

kommunikation från revisionsbranschen, i samband med inträffandet och 
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rapporteringen av en revisionsskandal, eventuellt hade kunnat minska den 

negativa påverkan på allmänhetens förtroende.  
 

Vidare inom ämnet kommunikation vill författarna rekommendera en studie 

över hur den kommunikation som idag sker mellan parterna revisions-

branschen och allmänheten fungerar, för att som ett resultat av detta kunna 

förbättra den med syftet att stärka allmänhetens förtroende för revisions-

branschen. En intressant aspekt inom en sådan studie hade varit att 

undersöka vad revisionsbranschen anser att de kommunicerar utåt kontra vad 

allmänheten menar att branschen kommunicerar. Detta för att undersöka 

huruvida det existerar ett gap.  
 

Avslutningsvis vill författarna rekommendera att för att skapa ytterligare 

förståelse för vad som skapar och påverkar förtroendet för revisorer bland 

allmänheten bör en tvärnationell studie genomföras. Detta för att ta hänsyn till 

eventuella nationella och kulturella skillnader inom fenomenet förtroende.  
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Enkätundersökning 
Enkätundersökningen som utförts för uppsatsens genomförande har varit 

utformad på följande vis.  
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Intervjufrågor 
De ostrukturerade intervjuer som utförts för uppsatsens genomförande har 

haft följande frågor som underlag för författarna att använda.  

Information om intervjusubjektet: 

1. Ålder 

2. Personlig erfarenhet av en revisor? 

3. Kännedom kring någon eller några av följande skandaler; 

a. Swedbank 

b. HQ-Bank 

c. Eniro 

d. Carnegie 

e. Habo Finans 

f. Skandia 

g. Prosolvia 

4. Ägt eller äger aktier i något av följande bolag? 

a. Swedbank 

b. HQ-Bank 

c. Eniro 

d. Carnegie 

e. Habo Finans 

f. Skandia 

g. Prosolvia 

Revision och revisorns roll 

1. Vad har du för kunskap om vad är revision är? 

2. Vilket ansvar anser du att påskrivande revisor har för den ekonomiska 

informationen i ett aktiebolag? 

3. Vad har du för kunskap om revisorns roll i ett aktiebolag? 

4. Vad har du för förväntningar på en revisor för aktiebolag? 

5. Anser du att dessa förväntningar uppfylls? 

Förtroende för revisorn 

1. Hur skulle du med egna ord beskriva ditt förtroende för revisorer och 

revisionsbranschen generellt? 

2. Skiljer sig ditt förtroende mellan olika revisionsbyråer? Vilka, varför, hur? 

3. Skiljer sig ditt förtroende mellan revisorer inom samma byrå? Vilka, varför, 

hur? 
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4. Har ditt förtroende för revisorer förändrats över tiden, i så fall på vilket sätt? 

5. Till vilken grad litar du på ekonomisk information som en revisor har 

granskat? Motivera. 

6. Vad anser du om kompetensen hos Sveriges revisorer? 

7. Vilka anser du borde vara revisionsbolagens huvudsakliga intressent/er? 

Aktieägare, företaget som revideras, staten, samhället. 

8. Vilka anser du är revisionsbolagens huvudsakliga intressent/er? Aktieägare, 

företaget som revideras, staten, samhället. 

9. Anser du att Svenska revisorer agerar oberoende gentemot alla intressenter? 

Motivera! 

10. Skulle du kunna tänka dig att handla aktier i ett bolag som ej var reviderat? 

Varför/Varför inte? 

11. Skulle du kunna tänka dig att handla aktier i ett bolag vars revisor du inte 

hyser något förtroende alls för? 

Påverkan på ditt förtroende 

1. Vad menar du påverkar ditt förtroende för revisorer? 

2. Kan du identifiera separata faktorer som har påverkat ditt förtroende för 

revisorer? 

3. Om du kände till någon av skandalerna, hur upplever att detta har påverkat 

ditt förtroende för revisorer? 

4. Hur skulle ditt förtroende för revisorer påverkas av exempelvis en upptäckt 

revisionsskandal i din huvudsakliga bank? 

5. Tror du att andra intressentgrupper påverkas av andra faktorer, gällande 

förtroende för revisorer? Hur, vilka? 
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Artikel 
Revisionsskandalers påverkan på allmänhetens 
förtroende 
 
Revisionsskandalers påverkan på allmänhetens förtroende för revisorer har visat 
sig vara av större grad än vad som tidigare funnits belägg för. Det fins även skäl att 
anta att graden av kunskap hos allmänheten angående revisorns roll har en del i 
graden av påverkan på förtroendet. Detta visar en ny studie utförd av studenterna 
Patrick Murath och Olof Nordgren vid Lunds Universitet. 
 
”Stripped to its essentials, the auditing profession has nothing to offer without public 
confidence and trust” 
 
Citat ovan är hämtat från Richard J Boland i artikeln Myth and Technology in the 
American Accounting Profession, och sammanfattar väl hur beroende 
revisionsbranschen är utav ett högt förtroende. Hur och till vilken grad detta 
förtroende har påverkats av det senaste decenniets svenska revisionsskandaler finns 
det dock ännu ingen information om. Vår studie som har utförts genom att kombinera 
existerande förtroendeteori tillsammans med en enkätstudie med över 150 svarande 
samt ett antal kvalitativa intervjuer har nu svarat på detta. Allmänhetens förtroende 
påverkas negativt vid inträffandet och rapporteringen av revisionsskandaler. Detta går 
i viss mån i motsats till den slutsats FAR drog efter deras förtroendeundersökning 
utförd år 2010.  
 
Förtroende bygger på stor del på förväntningar, och när dessa förväntningar uppfylls 
stärks förtroendet. Detta är en av grundpelarna i existerande förtroendeteori. Vi antog 
därför, att då allmänhetens förväntningar på en revisor rimligen inte bör vara att 
denna ska godkänna ett från företagets sida felaktigt handlande, måste således 
inträffandet av en revisionsskandal påverka allmänhetens förtroende negativt. Något 
som även visade sig vara fallet.  
 
Vidare undersöktes vilka olika parametrar som kan förstärka alternativt förmildra 
påverkan på allmänhetens förtroende i samband med revisionsskandaler. Återigen 
vände vi blickarna mot de förväntningar som allmänheten har på revisorer och 
revisionsbranschen. Undersökningen mätte vilken kunskap om revisorns ansvar och 
roll som allmänheten har, med resultatet att hela 66 % av de svarande hade 
uppfattningar om rollen och ansvaret som inte stämmer överens med en revisors 
verkliga roll. Dessa svarande menade uteslutande att revisorns ansvar var mer 
omfattande än vad det i verkligheten är. Det visade sig vid en närmare analys av detta 
att det finns tendenser på att individer ur allmänheten med ”oriktiga” förväntningar 
även till en större del påverkas negativt vid inträffandet av en revisionsskandal. Detta 
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är även i enlighet med existerande förtroendeteori ett väntat resultat, då det vid en 
förväntning som inte är överensstämmande med verklighet även är av större 
sannolikhet att denna inte blir uppfylld.  
 
“Det jag tror påverkar mitt förtroende för revisorer mest är graden av personlig 
kontakt”  
 
Ovanstående citat kommer från en av de utförda kvalitativa intervjuerna. Detta tar 
fäste på ytterligare en av slutsatserna som är dragen i studien, nämligen att det som 
främst påverkar en individs förtroende är graden av personlig kontakt med en revisor. 
Denna slutsats går även i linje med den förtroendeundersökning som FAR lät utföra.  
 
Med den kunskap som efter studiens genomförande har tillgodogjort oss, både från 
förtroendeteori och från vår insamlade data anser vi att revisionsbranschen måste 
vidta följande åtgärder för att stärka och bibehålla ett högt förtroende för revisorer 
från allmänheten. För att ha ett förtroende måste allmänheten besitta tillräcklig 
kunskap om branschen, kunskap som branschen själva måste bli bättre på att 
förmedla. Förtroende är även väl besläktat med riskbegreppet, och utan något element 
av risk finns inga direkta skäl till att utveckla ett förtroende. Därför, för att det hos 
allmänheten ska finnas en poäng att inneha ett förtroende för revisionsbranschen, 
måste de inse risken av en avsaknad av revision. Som läsaren av denna artikel 
förmodligen är medveten om, är revisionen en av grunderna för en väl fungerande 
ekonomi. Denna insikt måste även komma till allmänheten.  
 
Därför är förväntningarna hos allmänheten för revisionsbranschen att ses som en följd 
av den kommunikation över nyttan (risken) med revisions, kombinerat med 
kommunikationen kring vad en revisors roll och ansvar verkligen är. En ökad 
kommunikation av hög kvalitet, från revisionsbranschen riktad till allmänheten, skulle 
därför enligt vår forskning öka allmänhetens förtroende för revisionsbranschen. Detta 
är även en utveckling som vi är övertygade om är essentiell för branschen och 
samhället i stort.   
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