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1 Inledning 
I detta kapitel presenteras bakgrunden till uppsatsens ämne, problematisering 

och frågeställning, vilka leder till uppsatsens syfte. Avslutningsvis diskuteras 

tidigare studier i ämnet och uppsatsens fortsatta disposition. 

 

1.1 Bakgrund 

I september 2008 gick det finansiella institutet Lehman Brothers i konkurs 

och strax därefter drabbades världen av en av historiens kraftigaste 

finansiella kris någonsin som kom att dröja sig kvar under flera år. Krisen 

kännetecknades av kraftiga börsnedgångar, konkurser och statliga 

räddningsåtgärder. Den finansiella sektorn drabbades särskilt hårt då det var 

där krisen tog sig i uttryck först, som en följd av en oansvarig utlåningspolicy 

i USAs avtagande bostadsmarknad. Även bankernas redovisningar pekades ut 

som orsak till krisen och frågor väcktes gällande pålitligheten och kvaliteten 

av revisionen. Redovisningsreglernas utformning ansågs bland annat ge för 

stort utrymme för övervärdering av finansiella tillgångar och visade på att 

nedskrivningar i många fall inte var tillräckligt stora (Giannone & Davies, 

2008). År 2008 gick statliga Riksgälden in och tog över ägandet av Carnegie 

för att förhindra konsekvenser på den svenska marknaden, likt de som 

drabbat USA vid Lehman Brothers fall. I november samma år presenterade 

regeringen ett räddningspaket för de svenska bankerna och 

finansmarknadsminister Mats Odell sa på Bankföreningens bankmöte: 
 

“De grundläggande misstagen har inte skett här utan där. Men vi kan 

peka finger åt USA hur mycket vi vill. Det hjälper inte” (Neurath, 

2012, s. 127). 
 

I augusti 2010 beslutade FI att återkalla HQ Banks tillstånd och staten gick 

då inte in och räddade banken, vilket ledde till att en bank för första gången 

i Sveriges historia tilläts gå omkull. Ledningen i HQ Bank var medvetna om 

att tradingportföljen var övervärderad vilket kom att leda till att både 
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styrelsen och huvudansvarig revisor kritiserades kraftigt när det uppdagades 

för allmänheten (Neurath, 2012). Under finanskrisen fick många revisorer 

kritik för att de lämnat rena revisionsberättelser i banker som senare gick 

omkull. Som ett sätt att hantera detta har det skett en omfattande översyn 

av regelverken för revisionen och EU arbetar aktivt för att skapa en bättre 

harmonisering av lagstiftningen (FAR, 2011). 

 

1.2 Problemformulering och frågeställning 
Till följd av finanskrisen kom viktiga frågor att belysas rörande finansiell 

rapportering och revision. Kvaliteten i revisorernas arbete ifrågasattes och 

revisionsbyråerna fick utstå hård kritik, vilket försvårat möjligheten att 

bygga upp trovärdighet och legitimitet i branschen (Holm & Zaman, 2011). 

Mängden finansiella institut med rena revisionsberättelser vars ekonomiska 

förhållanden i realiteten var väsentligt sämre än vad som framgick har 

medfört att allmänheten kommit att ifrågasätta revisorers självständighet 

(Sikka, 2009). Det finns en problematik i att det existerar ett gap mellan vad 

företagens intressenter förväntar sig av revisorn och den finansiella 

rapporteringen respektive vad de faktiskt innefattar (McEnroe & Martens, 

2001). Det har även diskuterats om revisorn verkligen kan vara oberoende 

som övervakare när de är beroende av de intäkter som erhålls från revisions- 

och icke-revisionsrelaterade tjänster (Holm & Zaman, 2011). Metoder för att 

värdera materiella tillgångar är väletablerade medan utvecklingen av 

immateriella tillgångar och finansiella instrument har försvårat granskningen, 

vilket ställer högre krav på revisorns kunskaper. Banker innehar en stor 

mängd finansiella tillgångar vilkas värden kan variera kraftigt beroende på 

utfallen av framtida händelser. Hur dessa finansiella tillgångar ska 

klassificeras och värderas är därför en viktig fråga som fortfarande är ämne 

för debatt (Sikka, 2009). Det pågår även en diskussion kring 

revisionsbranschens fyra största världsomspännande revisionsbyråer; PwC, 

Deloitte, KPMG och Ernst & Young. Andelen tjänster revisionsbyråerna 

erbjuder har under åren ökat progressivt och innefattar numer även icke-

revisionsrelaterade tjänster som rådgivning vid företagsförvärv och intern 
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organisering. Detta har lett till diskussioner kring hur det påverkar revisorns 

roll som oberoende granskare av företagen (Holm & Zaman, 2011).  

 

Frågorna, diskussionerna samt den kritik som revisionen inom den finansiella 

sektorn påverkats av under krisen leder oss till att vilja undersöka 

finanskrisens påverkan på revisionsarbetet i banker. Studiens fokus på banker 

motiveras av det faktum att det var där krisen hade sitt ursprung och 

revisorerna i denna typ av företag kom att kritiseras i stor utsträckning. För 

att möjliggöra denna utredning ställs följande frågeställning: 

 

 Hur har finanskrisen påverkat revisionen av banker? 

 

1.3 Syfte 
Syftet med denna undersökning är att utreda hur revisionsarbetet förändrats 

i svenska banker som en följd av finanskrisen 2008, samt vilka faktorer som 

anses ligga bakom förändringen. 

 

1.4 Tidigare studier 
Det finns ett flertal tidigare studier ämnade att granska huruvida 

finanskrisen har påverkat revisionen i företag. Vår granskning fokuserar 

enbart på banker, vilket möjliggör för en mer djupgående analys. Vi har valt 

tre tidigare studier att behandla, som till viss del belyser liknande områden 

som denna uppsats.  

 

I syfte att stimulera debatt kring modern revisionspraxis skriver Sikka (2009) 

i artikeln Financial Crisis and the Silence of the Auditors om revisorns 

oberoende och kvaliteten på revisionen. Studien visar att omsättningen från 

icke-revisionsrelaterade tjänster har ökat sedan finanskrisen. Vidare 

diskuteras hur revisionsbranschen agerat efter tidigare kriser, vanligtvis 

genom ändringar i standarder och regelverk. Författaren förutspår att 

finanskrisen kommer resultera i förändrade standarder och regelverk vad 

gäller revisorernas arbete.  
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Laux och Leuz (2010) bedömer den kritik som redovisning till verkligt värde 

har fått utstå efter finanskrisen i studien Did Fair-Value Accounting 

Contribute to the Financial Crisis? Kritikerna argumenterar att redovisning 

till verkligt värde är olämpligt vid hantering av vissa finansiella tillgångar. 

De anser därmed att redovisningsmetoden bidrog med en negativ effekt på 

finanskrisen. Genom att granska kritikernas argument drar de slutsatsen att 

det är osannolikt att redovisning till verkligt värde påverkade finanskrisen i 

den utsträckning som det diskuterats. Författarna hittar i princip inget stöd 

för påståendena om att redovisning till verkligt värde leder till alltför stora 

nedskrivningar av bankernas tillgångar. Dessa påståenden motbevisas av 

empirisk data som pekar på att redovisning till verkligt värde de facto ledde 

till övervärdering av banktillgångar.  

 

Holm och Zaman (2011) skriver i Regulating Audit Quality: Restoring Trust 

and Legitimacy om hur viktiga frågor avseende effektiviteten i finansiell 

rapportering och revision har lyfts fram som en följd av finanskrisen. 

Författarna undersöker och analyserar intressenternas syn på revisionens 

kvalitet i Storbritannien. Studien visar att revisionsbyråer i större 

utsträckning arbetar för att upprätthålla en god profil gentemot sina 

intressenter efter finanskrisen. Detta görs främst genom att följa riktlinjerna 

från tillsynsmyndigheten.  

 

 

 

 

 

 

 

  



 5 

1.5 Disposition 

Nedan visas en modell över uppsatsens disposition med kort information om 

de huvuddrag som behandlas i varje kapitel. 	  

 

Kapitel 2 - Metod 
Detta kapitel beskriver de metodologiska angreppssätt som valts. 
Vidare redogörs för inhämtning av data och genomförandet av 

intervjuerna. Avslutningsvis diskuteras studiens kvalitet. 

Kapitel 3 - Teoretisk referensram 
Detta kapitel presenterar de litteraturstudier som utgör den 

teoretiska referensramen. Ämnen som behandlas är finanskrisen, 
revision, den finansiella sektorn, regleringar, förväntningsgapet 

och intressentmodellen. 

Kapitel 4 - Empiri 
Detta kapitel presenterar inledningsvis de repsondenter som 

intervjuats. Därefter framställs den empiri som inhämtats. I syfte 
att uppnå en enkel och tydlig struktur följer empirin samma 
innehållsmässiga ordning som den teoretiska referensramen.  

Kapitel 5 - Analys 
Detta kapitel sammanknyter den teoretiska referensramen med 
empirin. Ur detta analyseras vilka förändringar som observerats 

och vilka faktorer som ligger bakom detta.  

Kapitel 6 - Slutdiskussion 
Detta kapitel presenterar de slutsatser som kan dras utifrån 

analysen och frågeställningen besvaras. Vidare beskrivs områden 
för reflektion och det ges förslag på framtida studier inom ämnet. 
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2 Metod 
I detta kapitel beskrivs de metoder och angreppssätt som valts, hur data 

inhämtats samt hur intervjuerna genomförts. Avslutningsvis diskuteras 

studiens kvalitet. 

 

2.1 Metodologiska angreppssätt 

2.1.1 Induktiv eller deduktiv metod 

Det huvudsakliga valet för hur informationen ska samlas in står mellan 

induktion och deduktion. Med en deduktiv ansats går man från teori till 

empiri. Det innebär att forskaren först inhämtar information om 

förväntningar för att sedan samla in empiri i verkligheten. Vid induktion så 

går man istället från empiri till teori och med utgångspunkt i en öppen 

ansats formuleras teorier. Forskaren undersöker verkligheten och samlar in 

relevant information utan förväntningar för att sedan systematisera den 

inhämtade data. Därefter undersöks om empirin stämmer överens med de 

observerade förväntningarna (Jacobsen, 2002). Denna uppsats utgår från 

induktiv metod då teorin har formulerats efter insamlingen av empiri. Vi har 

till stor del genomfört intervjuerna förväntningslöst för att undersöka hur 

revisorerna upplevde att deras arbete förändrats efter finanskrisen. Sedan 

dessa intervjuer genomförts inhämtades teori och empirin systematiserades 

för analys.  

 

2.1.2 Kvantitativ eller kvalitativ metod 

Två vanliga metoder inom forskning är kvantitativ och kvalitativ metod. 

Valet mellan dessa beror på vad som ska undersökas och hur undersökningen 

ska genomföras. Båda metoderna gäller anskaffningen av information och de 

har därmed det gemensamma syftet att skapa en bättre förståelse (Holme & 

Solvang, 1997). Kvalitativ metod lägger stor vikt vid ord medan kvantitativ 

metod framhåller kvantifiering vid insamling och analys av data. För att 

möjliggöra generalisering till en population krävs en extensiv utformning 
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vilket bättre nås via kvantitativa undersökningar med slumpmässigt utvalda 

respondenter. Vid kvantitativa undersökningar finns det dock en risk för att 

inte erhålla tillräcklig relevant data då informationen från exempelvis enkäter 

kan framstå som ytlig och i hög grad styrd av frågeformulären (Jacobsen, 

2002). Kvalitativ forskningsstrategi föredrar att lägga vikten på hur något 

uppfattas och tolkas samt har ett induktivt synsätt på relationen mellan teori 

och forskning. Forskningsutfallet ses då som ett perspektiv istället för absolut 

sanning. Utfallet från en kvalitativ undersökning ger större möjlighet till 

insamling av relevant data och kan även generaliseras till att bland annat 

skapa teorier och se mönster. Med denna typ av analytisk generalisering så 

kan undersökningens empiriska utfall jämföras mot den teoretiska 

referensramen, i syfte att utveckla en analys av studien (Lundahl & Skärvad, 

1999).  

 

Den huvudsakliga metoden i en kvalitativ forskning kan beskrivas utifrån 

flera olika steg. Först krävs en problemformulering och generella 

frågeställningar. Därefter sker ett urval av relevanta platser och personer att 

undersöka. Sedan sker insamling och tolkning av data samt begreppsligt och 

teoretiskt arbete. Till sist redogörs för de resultat och slutsatser som kan dras 

av forskningen (Bryman & Bell, 2003). I denna uppsats har kvalitativ metod 

använts för att skapa förståelse, erhålla nyanserad data och för att belysa 

uppsatsens problemområden. För studiens syfte ansåg vi det mer lämpligt att 

få fram data med stark relevans till kontexten, varför kvalitativ metod 

valdes. Då informationen inhämtats genom intervjuer har vi kunnat 

observera såväl vad respondenterna säger som deras kroppsspråk, för att få 

ett intryck av hur de tolkar och uppfattar deras revisionsarbete och dess 

påverkan av finanskrisen. Eftersom studien utgår från en öppen ansats så är 

kvalitativ metod med induktiv ansats att föredra. Svagheten med denna 

metod ligger i att utfallet från intervjuerna inte kan generaliseras till en 

population. Med enbart tre respondenter som är subjektivt utvalda så är det 

svårt att hävda att deras svar gäller för samtliga revisorer i Sverige. Styrkan 

i arbetets utformning ligger i inhämtad datas relevans till studiens syfte och 

dess möjlighet till analytisk generalisering. Denna typ av generalisering 
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möjliggör för studiens analys att utvecklas genom ett växelspel mellan den 

teoretiska referensramen och den erhållna empirin. 

 

2.2 Datainsamling 

2.2.1 Primär- och sekundärdata 

Primärdata är sådan information som kommer direkt från den primära 

informationskällan, exempelvis genom intervjuer, observationer eller enkäter 

(Jacobsen, 2002). Primärdata kan användas som empiri i studier för att 

analysera, kritisera och utvärdera information (Rienecker & Jørgensen, 2008). 

Då kvalitativ metod med induktiv ansats har valts för denna uppsats så har 

inhämtning av primärdata skett genom personliga intervjuer med personer 

som är väl insatta i branschen och som varit verksamma under finanskrisen. I 

jämförelse med de kvantitativa alternativen så ger intervjuer utrymme för 

följdfrågor, djupare resonemang samt möjligheten att be respondenten att 

utveckla sina svar, vilket passar uppsatsens problemställning väl. 

 

Sekundärdata baseras på information som är insamlad av andra forskare 

vilket innebär att informationen är insamlad för andra ändamål och syften. 

Primär- och sekundärdata kan styrka varandra och därför är det bra med en 

kombination av dessa informationskällor. I kvalitativa undersökningar kan 

sekundärdata exempelvis vara existerande artiklar, böcker eller andra texter, 

årsredovisningar och statistik. Vid användningen av dessa källor krävs en 

mer kritisk granskning av såväl informationen som författaren eller forskaren 

(Jacobsen, 2002). I denna uppsats har olika typer av sekundärdata, såväl 

litteratur som artiklar och årsredovisningar, använts för inhämtandet av 

information. En granskning och jämförelse av svenska bankers 

årsredovisningar för åren 2006-2012 har genomförts med fokus på företagens 

uttalande om risker, likviditetsredovisning, värdering av finansiella 

instrument samt revisionsberättelsen. Detta för att få en uppfattning om hur 

presentationen av dessa områden förändrats sedan åren innan finanskrisen. 
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Såväl primärdata som sekundärdata som används ska prövas kritiskt för att 

undersöka om de är tillförlitliga, tillräckligt starka och ansenliga för att 

användas (Rienecker & Jørgensen, 2008). Källan bör kritiskt granskas 

gällande sin förmåga att ge rätt information, sin kunskap och relevans, då 

tilltron till källan ökar ju närmare den är fenomenet som studeras. 

Information från oberoende källor ger en giltig framställning av det som 

studeras (Jacobsen, 2002). De skriftliga källorna som använts har granskats 

innan användning för att säkerställa att de är relevanta. Vid val av 

respondenter granskade vi revisorerna och undersökte deras positioner inom 

företagen innan de blev tillfrågade att ställa upp på intervjuer. Detta innebär 

att vi granskat och prövat all användning av källor kritiskt samt prövat 

källorna mot varandra för att säkerställa att all information som används i 

uppsatsen är korrekt. 

 

2.2.2 Intervjuer 

I kvalitativ forskning är intervjuer en vanligt förekommande metod eftersom 

de är väldigt anpassningsbara. Kvalitativa intervjuer betonar det generella 

och fokus ligger på respondenternas synsätt och uppfattningar. Vid intervjun 

kan avvikelser från förberedda intervjufrågor ske genom att helt nya frågor 

eller följdfrågor ställs för att låta intervjun röra sig i olika riktningar. 

Undersökningens fokus kan även anpassas under intervjuerna för att uppnå 

fylliga och detaljerade svar från respondenterna. De två vanligaste formerna 

av intervjuer är ostrukturerade och semistrukturerade intervjuer. Vid 

ostrukturerade intervjuer förbereds endast ett par teman som stöd för 

intervjun för att sedan låta respondenten prata fritt. Semistrukturerade 

intervjuer utgår istället från en intervjuguide samtidigt som friheten för 

respondentens svar består (Bryman & Bell, 2003). 

 

Denna studie bygger på intervjuer med tre revisorer från tre av de fyra stora 

revisionsbyråerna på deras respektive kontor i Stockholm. Intervju med 

ytterligare en revisor från den fjärde stora revisionsbyrån efterfrågades men 

då svaret dröjde kunde inte intervjun genomföras på grund av tidsbrist. Vi 
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bedömde även att marginalnyttan av en extra intervju var relativt låg. 

Respondenterna valdes subjektivt utifrån kriterierna att de skulle vara 

auktoriserade revisorer med flerårig erfarenhet inom den finansiella sektorn, 

som sträckte sig både innan och efter finanskrisen. Det faktum att 

respondenterna är individer innebär att var och en av de intervjuade har ett 

eget perspektiv. Respondenterna kan därmed individuellt ha skilda 

uppfattningar när det gäller finanskrisens påverkan (Lundahl & Skärvad, 

1999).   

 

För att bevara fokus inom ramen för uppsatsen och problemformuleringen 

utgick intervjuerna från en intervjuguide (se bilaga 1), vilket innebär att de 

var semistrukturerade. Vid utformningen av intervjuguiden var uppsatsens 

problemformulering utgångspunkten. Intervjuguiden föregås av fyra 

personliga frågor om revisorerna och deras yrke för att erhålla nödvändig 

bakgrundsinformation. Samtliga respondenter tillfrågades huruvida de tillät 

inspelning av intervjun och om de ville presenteras med namn i uppsatsen. 

Alla tre respondenter accepterade inspelning av intervjun för transkribering 

och ville framträda med såväl namn som vilken revisionsbyrå de är 

verksamma vid. I intervjuguiden kan huvudfrågorna delas upp i två segment. 

Det ena segmentet innehåller frågor som angår själva revisionsprocessen i 

banker medan det andra utgörs av frågor som berör finanskrisens påverkan 

på revision i banker. Slutligen gavs utrymme för varje respondent att själv 

tillägga information de ansåg vara relevant till undersökningen. 

Genomgående i intervjuerna ställdes följdfrågor för att få omfattande och 

utvecklade svar på intressanta områden.  

 

Utifrån intervjuer skapas underlag till empiri. Intervjuer och den insamlade 

informationen genomgår en bearbetning i tre steg varav det första är 

sammanställning av all information. Sedan kategoriseras informationen för 

att slutligen kombineras. Den tredelade processen möjliggör kartläggning, 

indelning och jämförelser av respondenters svar (Jacobsen, 2002). Efter 

genomförandet av intervjuerna påbörjades sammanställningen med att 

samtliga inspelade intervjuer transkriberades i sin helhet för att göra dem 
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tillgängliga i skrift. Därmed gjordes intervjuerna överskådliga, vilket 

underlättade vidare bearbetning av insamlad data. Den insamlade 

informationen från intervjuerna kategoriserades därefter för att skapa en 

systematisk indelning vilket gav en mer organiserad översikt av 

respondenternas svar. Svaren jämfördes sedan med den teoretiska 

referensramen för att jämföra likheter respektive skillnader. 

 

2.3 Studiens kvalitet 
Både reliabilitet och validitet är viktiga kriterier för att analysera kvaliteten i 

studien och för att undersöka om det blivit några fel vid insamlingen av 

informationen (Holme & Solvang, 1997). Det har diskuterats om reliabilitet 

och validitet är användbara på kvalitativa studier. Ett exempel på 

problematiken är då validitet innefattar mätning, vilket inte är det största 

intresset vid kvalitativa studier. Dock använder många forskare fortfarande 

dessa kriterier på kvalitativa studier, och därmed tillämpar vi dessa vid 

analys av studiens kvalitet (Bryman & Bell, 2003). 

 

2.3.1 Reliabilitet  

Reliabilitet avser studiens tillförlitlighet och huruvida resultatet från 

undersökningen blir detsamma om studien genomförs på nytt (Bryman & 

Bell, 2003). För att undersökningen ska vara trovärdig och tillförlitlig måste 

den vara genomförd på ett trovärdigt sätt samt fri från mätfel (Jacobsen, 

2002). Huruvida det finns möjlighet att återskapa studien och det resultat vi 

kommit fram till är osäkert. Eftersom intervjuerna varit få och bygger på 

personliga åsikter så är det svårt att avgöra om resultatet hade blivit 

detsamma vid en ny undersökning. Studiens resultat kan påverkas om det får 

gå några år till efter finanskrisens utbrott och fler effekter av krisen och dess 

efterföljande regleringar får genomslagskraft fullt ut. Vid de intervjuer som 

har genomförts har samtliga författare deltagit och tillsammans har vi 

genomfört transkriberingen av det insamlade materialet. Frågorna som ställts 

till respondenterna har varit öppna och alla frågor från intervjuguiden samt 

majoriteten av alla följdfrågor har ställts till samtliga respondenter. Vi har 
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noggrant återgivit förfarandet för uppsatsens process, vilket ökar 

undersökningens trovärdighet eftersom läsaren kan se att den är utförd såväl 

korrekt som trovärdigt. Respondenterna har fått möjlighet att ta del av de 

citat och skrivningar som baserats på intervjuerna för att verifiera att de 

uppfattats korrekt och återgivits i dess rätta kontext. Med anledning av 

samtliga av dessa argument, anser vi att vår uppsats har relativt hög 

reliabilitet.  

 

2.3.2 Validitet  

Validitet innebär att empirin är giltig och relevant samt att det som var 

avsett att mätas mäts och att det gäller för flera aktörer. Intern giltighet och 

relevans är om undersökningen faktiskt mäter det som författarna tror sig 

mäta, medan extern validitet är i hur hög grad som utfallet av 

undersökningen kan generaliseras (Jacobsen, 2002). Insamlingen av 

primärdata har skett genom kontakt med tre revisorer som är väl insatta i 

vad som ämnats undersökas. De arbetar dagligen med dessa frågor och har 

gjort under många antal år, varför de bör ses som mycket kompetenta. De 

svar som har erhållits av respondenterna är i många fall likartade och det 

resultat vi har fått är vad vi hade för avsikt att mäta, vilket också visar på 

att den inre validiteten i uppsatsen är hög. I och med det faktum att 

respondenterna varit förhållandevis få blir studiens externa validitet lidande 

då respondenternas svar inte kan generaliseras till en population. Studiens 

generaliserbarhet finns däremot i dess teoretiska tillämpning. 
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3 Teoretisk referensram 
I detta kapitel presenteras de litteraturstudier som utgör den teoretiska 

referensramen. Först redogörs för finanskrisen, revisionen, den finansiella 

sektorn och regleringar. Därefter behandlas teori om förväntningsgapet och 

slutligen intressentmodellen. 

 

3.1 Finanskrisen 
Under rådande högkonjunktur i mitten på 2000-talet var styrräntorna 

relativt låga och kreditgivare lånade ut pengar i allt större utsträckning 

(Challis & Olsson, 2008). Den amerikanska bostadsmarknaden ansågs stabil 

och utmärktes av stigande priser (Rosén, 2008). Lånemarknaden i USA vände 

sig då till låginkomsthushåll och de så kallade Subprimelånen utvecklades. 

Dessa möjliggjorde lån av stora summor pengar för låntagare med låg 

kreditvärdighet (Högberg, 2007). I och med den finansiella sektorns tillväxt 

utvecklades nya produkter och finansiella instrument, däribland ett 

obligationspaket bestående av flera bostadslån med olika risk, CDO (Challis 

& Olsson, 2008). När den positiva marknadsutvecklingen avtog började flera 

innehavare av CDOer att kräva in lånen. Låntagarna som hade en låg andel 

likvida tillgångar fick svårt att betala sina räntor och amorteringar. 

Bostadsmarknaden drabbades snart av sjunkande priser vilket ledde till att 

många tvingades sälja sina bostäder med förlust eller fick sina bostäder 

återtagna av banken. Då de strukturerade produkterna sålts globalt och de 

amerikanska bankerna hade väsentliga investeringar internationellt så spred 

sig effekterna av detta snabbt världen över. Krisens förlopp kunde observeras 

som en nedåtgående spiral där den hela tiden förvärrade sig själv. Den ökade 

risken till följd av den instabila marknaden ledde till att bankernas räntor 

höjdes, vilket fördyrade lånekostnaderna för privatpersoner och sänkte 

antalet investeringar. Detta påverkade sysselsättningen negativt, som i sin 

tur ledde till ännu högre risker vilket höjde räntorna ytterligare (Rosén, 

2008). Finansdepartementet (2011) påstod att det bristande förtroendet på 

de finansiella marknaderna var den främsta faktorn för krisens spridning och 

omfattning. 
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Under andra halvan av 2008 började banker och kreditinstitut världen över 

att erfara stora svårigheter med sin likviditet. Lehman Brothers gick i 

konkurs samtidigt som flertalet andra banker antingen köptes upp eller 

förstatligades (Finansdepartementet, 2011). Bara veckor innan konkursen fick 

Lehman Brothers en ren revisionsberättelse i sin andra kvartalsrapport 2008 

(Sikka, 2009). Då Sverige är en liten och exportberoende ekonomi så 

påverkades landet i betydlig utsträckning av marknadssvängningarna i 

omvärlden, vilket ledde till att krisen snart var ett faktum även i den svenska 

ekonomin (Becker, 2012).  

	  

3.1.1 HQ Bank 

En av de största händelserna som inträffade i Sverige under finanskrisen var 

HQ Banks fall. Under det första kvartalet 2008 hade resultatet i svenska HQ 

Banks portfölj sjunkit med 90 % jämfört med året innan. Banken stod under 

granskning av FI men då de meddelade att tradingportföljen var under 

förändring avslutades utredningen. Banken vidtog inga åtgärder för att 

förbättra resultatet utan försökte enbart lugna ägarna genom att meddela att 

riskerna reducerats i kombination med att portföljens omfång successivt 

minskat (Neurath, 2012). 

 

“De visste att Finansinspektionen granskat banken under sommaren 

och att ett beslut om en eventuell anmärkning låg nära i tiden. Men 

de kunde aldrig föreställa sig att bankens tillstånd skulle gå förlorat” 

(Neurath, 2012, s. 12). 

 

I augusti 2010 beslutade dock FI att dra in HQ Banks tillstånd att bedriva 

bank- och värdepappersrörelse då det framkommit att de övervärderat sin 

tradingportfölj. Detta innebar att bankens finansiella ställning inte redovisats 

enligt lag och att bankens styrelse och verkställande direktör inte varit 

effektiva i sin ledning eller i sin riskhantering. Om de värderat sin portfölj 

korrekt skulle banken ha varit underkapitaliserad redan år 2008 

(Finansinspektionen, 2010a). Enligt HQ ABs advokat var tradingchefens 
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agerande avgörande då han systematiskt hade utnyttjat felaktiga 

riskinstruktioner, felvärderat optioner och skjutit gamla förluster framför sig. 

HQ ABs styrelse och ansvarig revisionsbyrå stämdes för fel och försummelse 

vid fullgörande av sitt uppdrag under flera räkenskapsår (Neurath, 2012). 

Med anledning av detta anmälde FI även HQ Banks huvudansvarige revisor 

till RN för brister i revisionen under räkenskapsåren 2008 och 2009. Enligt 

RN fanns det inga brister i revisorns granskning av tradinglagret eller i 

utformning av revisionsberättelsen. Dock meddelades revisorn en erinran då 

RN ansåg att dokumentationen av vissa överväganden ej var tillräckliga för 

att uppnå god revisionssed (Revisorsnämnden). 

	  

3.2 Revision 
Med revision avses granskning av företags redovisning, vilket utförs av en 

revisor. Ansvaret för att redovisningen är korrekt åligger dock 

företagsledningen och styrelsen. Revisorn utför bedömningar och uttalar sig 

via revisionen för att kunna ta ställning till om redovisningen är rättvisande. 

Syftet med revisionen är att öka förtroendet för det granskade företagets 

redovisning samt ge företaget en kvalitetsstämpel gentemot dess externa 

intressenter (FAR a). Historisk sett verkar revisionsarbetet ha påverkats av 

finansiella kriser. Ett konkret exempel på detta är Kreugerkraschen 1932 då 

såväl lagstiftaren som FAR ansåg att det behövdes en revidering av gällande 

regelverk. Den auktoriserade revisorn i Kreugerkoncernen åsidosatte sina 

förpliktelser och blev dömd till fängelse. I samband med detta föll hela 

Kreugerimperiet och händelsen fick konsekvenser även utanför Sverige. Det 

blev tydligt att en etisk kod för branschen behövdes och införandet av de 

etiska reglerna blev ett steg i yrkets professionalisering i och med det 

lagstadgade skyddet för yrkestiteln (Öhman & Wallerstedt, 2012). 

 

Revisionsbranschen kännetecknas idag av en hög marknadskoncentration med 

fyra stora aktörer, vilkas inflytande har kommit att ifrågasättas (Arnold, 

2009). Fram till slutet av 1980-talet var det åtta stora aktörer. Företagen 

gjorde fusioner mellan varandra, vilket ledde till att de åtta stora blev fem, 

men i samband med Enronskandalen och Arthur Andersens konkurs under 
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2001-2002 så blev det de fyra återstående företagen; PwC, KPMG, Ernst & 

Young och Deloitte, som kom att dominera marknaden (Wallerstedt, 2002). 

Marknadsandelen för granskning av börsnoterade företag för de fyra byråerna 

är idag mer än 90 % i de flesta EU-länderna. Detta medför att det är svårt 

för andra revisionsföretag att ta sig in på den delen av revisionsmarknaden. 

Den höga marknadskoncentrationen medför att kunderna inte får tillräckliga 

valmöjligheter vid beslut om vem som ska vara företagets revisor. Som en 

följd av finanskrisen och med anledning av intressenters oro över relevansen i 

revisionerna har EU-kommissionen tagit fram en grönbok1 som bland annat 

tar upp marknadskoncentrationen till diskussion. De avser att söka 

samarbete med Financial Stability Board och G20 2  för att undersöka 

revisorernas fullgörande av sitt samhällsuppdrag (EU-kommissionen, 2010). 

	  

3.2.1 Revisorns roll 

Revisorerna fyller en viktig funktion i samhället genom sina yttranden om 

årsredovisningarnas rättvisande bild. Revisionen ska verka som en garanti för 

att företagets finansiella ställning överensstämmer med rapporteringen samt 

genom revisorns granskning skapa förtroende för marknaden (EU-

kommissionen, 2010). Revisorerna ska ta hänsyn till god revisionssed i ABL 

och god revisorssed i RL. Från och med 1 januari 2012 gäller RevR 100, som 

är en rekommendation från FAR om revision i finansiella företag med syfte 

att tydliggöra innebörden av god revisionssed. RevR 100 diskuteras mer 

ingående i kapitel 3.4.1. 

 

I 9 kap. 3 § ABL stadgas att en revisor ska granska företagets årsredovisning 

och bokföring så ingående och omfattande som god revisionssed kräver. Vid 

användning av dessa begrepp i lagar och andra regleringar så hänvisas till 

kompletterande normer. Revisorsnämnden ansvarar för att dessa uttryck 

utvecklas på ett ändamålsenligt sätt och har tolkningsföreträde vad gäller 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
1	  Grönböcker utgör presentationer av idéer och åtgärder inom ett politiskt område för EUs medlemsstater (EU-
2  

G20 länderna består av Argentina, Australien, Belgien, Brasilien, Kanada, Kina, Frankrike, Tyskland, Hong Kong 
SAR, Indien, Indonesien, Italien, Japan, Korea, Luxemburg, Mexiko, Nederländerna, Ryssland, Saudi Arabien, 
Singapore, Sydafrika, Spanien, Sverige, Schweiz, Turkiet, Storbritannien och USA (Bank for International 
Settlements).	  
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innebörden av begreppen. Även rekommendationer från FAR, direktiv från 

EU och standarder från internationella organisationer har betydelse vid 

frågor om innebörden av god revisionssed eller god revisorssed (Prop. 

2008/09:135). I de finansiella företagen som omfattas av de så kallade 

rörelselagarna3, däribland banker, finns det krav på auktoriserad revisor eller 

godkänd revisor som avlagt revisorsexamen (9 kap. 12 § ABL). För revisorer i 

finansiella företag finns det även särskilda krav gällande utbildning och 

antalet praktiserade timmar. Med tiden har andelen poster utanför 

balansräkningen ökat, vilka tenderar att vara svårtolkade och därmed ökar 

vikten av kompetenta revisorer ytterligare (Cassel, 1996).  

 

Vidare ska en revisionsberättelse upprättas inom vilken revisorn uttalar sig 

huruvida den granskade årsredovisningen ger en rättvisande bild över 

företagets resultat och ställning (9 kap. 31 § ABL). För banker och andra 

finansiella institutioner finns det speciallagar som reglerar såväl deras 

verksamhet som den finansiella rapporteringen. För kreditinstitut och 

värdepappersbolag reglerar LÅRK innehåll och utformning av 

årsredovisningar. Då revisorer vid sin granskning ges tillgång till finansiella 

dokument rörande företagets icke-publika angelägenheter så råder 

tystnadsplikt (9 kap. 41 § ABL). I Sverige föreligger det dessutom en tät 

sammankoppling mellan redovisning och beskattning, vilket innebär att 

revisorer även måste granska företagets skatt och rapportera misstankar om 

brott (Öhman et al, 2006). 

 

3.2.2 Revisorns oberoende 

I revisorns roll ingår det att vara oberoende, vilket innebär att revisorn inte 

får granska ett företag som de har anknytning till (9 kap. 17 § ABL). Med 

oberoende avses att revisorn inte ska ha något ekonomiskt intresse av att 

uttala sig på ett visst sätt, att vara likgiltig i sin rapportering samt att ha 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
3
 De så kallade rörelselagarna består av: lagen (2004:297) om bank- och finansieringsrörelse, sparbankslagen 

(1987:619), lagen (1995:1570) om medlemsbanker, lagen (1980:1097) om svenska skeppshypotekskassan, lagen 
(2007:528) om värdepappersmarknaden, lagen (2004:46) om investeringsfonder, försäkringsrörelselagen (2010:2043) 
eller lagen (1972:262) om understödsföreningar (RevR 100).	  
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civilkurage. Med likgiltighet menas att revisorn varken blir positivt eller 

negativt berörd av resultatet i en rapport. Med civilkurage menas exempelvis 

att revisorn inte låter sin relation till kunden påverka revisionen. I en mer 

global värld med ett hårdare klimat kan revisorns oberoende särskilt 

ifrågasättas då vikten av att hålla kvar en kund, och därmed intäkter, är stor 

hos flera byråer (Cassel, 1996). Revisorns oberoende är under ständig 

diskussion och det ifrågasätts hur någon som har nära kontakt med en bank 

och dess ledning kan göra en oberoende granskning (Moberg, 2006). Elliott 

och Jacobsson (1998) diskuterade bland annat huruvida det skulle vara 

möjligt för revisionen att finansieras av staten via en allmän skatt, för att 

undvika oberoendeproblematiken. Denna typ av extrema åtgärd verkställdes 

aldrig men 2006 beslutade EU om ett revisorsdirektiv som bland annat 

begränsade uppdragstiden för huvudansvarig revisor i noterade bolag (art. 

42.2, Dir. 2006/43/EG). Revisorsdirektivet diskuteras mer ingående i 

efterföljande teorikapitel.  

 

I den ökade konkurrensen och som följd av avskaffandet av kravet på 

lagstadgad revisor i mindre företag, har andelen konsulttjänster utöver 

revisionsrelaterade ökat kraftigt. Detta kan bli problematiskt då oberoendet 

kan ifrågasättas om revisorn sedan kommer att granska en kollegas arbete 

samt om en relation mellan ledning och revisor uppstår, då det anses kunna 

leda till att revisorn har överseende med sådant de i vanliga fall skulle ha 

anmärkt på. Det är inte heller tillräckligt att revisorn de facto är oberoende 

utan det är också av stor vikt att revisorn uppfattas som oberoende (Cassel, 

1996). DeAngelo (1981) visar till exempel på att det finns ett positivt 

samband mellan allmänhetens uppfattning om graden av oberoende hos en 

revisor och den granskade enhetens aktiepris. Revisorn måste därmed även ta 

ställning till huruvida de uppfattas som oberoende eller ej (Herron & 

Gilbertson, 2004). Det föreligger en ständig balansgång där revisorn måste 

övervaka intressenternas intressen, samtidigt som det är av vikt att den 

granskade enheten har förtroende för revision och inte försöker dölja 

information (Cassel, 1996). IASBs regelverk och standarder går generellt sett 

mot en mer principbaserad utformning vilket anses främja oberoendet då 
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revisorn ej kan undgå ansvar genom friskrivningar (Chair et al, 2003). Om 

inte kraven på kompetens, oberoende och tystnadsplikt, är uppfyllda så är 

det svårt för externa intressenter samt för granskad enhet att få förtroende 

för revisionen (FAR b). 

 

3.2.3 Revisionsprocessen 

Revisionsprocessen ska tjäna det grundläggande syftet att främja förtroende 

och tillföra pålitlighet till finansiell information (Sikka, 2009). Processen kan 

delas in i fyra olika stadier, planering, genomförande, rapportering och 

dokumentation. I planeringen ingår att revisorn planerar hur urvalet ska ske 

med bakgrund mot väsentlighet och risk. Det är viktigt att planeringen 

innefattar hur revisionen ska resultera i tillräckliga revisionsbevis. För att 

kunna göra dessa bedömningar krävs information om branschen, företaget 

och dess rutiner. Revisorn måste även avgöra i vilken utsträckning 

internrevisionen är tillförlitlig. Vid speciella situationer kan revisorn anlita en 

specialist med rätt kompetens för det som revisorn behöver hjälp med. Nästa 

steg i revisionsprocessen är granskningen då revisorn går igenom företagets 

bokföring, årsredovisning och förvaltning, vilket sedan dokumenteras. 

Revisorn ska alltid dokumentera sina revisionsuppdrag, vilket även omfattar 

information om revisorns opartiskhet (Moberg, 2006). Rapporteringen sker i 

form av upprättelse av en revisionsberättelse där revisorn uttalar sig om 

huruvida de har en avvikande mening från företagsledningen, om revisionens 

inriktning eller omfattning är begränsad samt om tillräckligt underlag saknas 

(27 b § RevL). Revisorn ska även uttala sig om huruvida rapportering skett i 

enlighet med gällande lag, om det finns anmärkning på företagets 

skattskyldigheter samt om eventuella försummelser hos ledningen som kan 

föranleda böter (28-30 §§ RevL). 
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3.2.4 Revisionsutskott 

Svensk kod för bolagsstyrning (Koden) har tidigare stadgat att 

aktiemarknadsbolag4  som följer Koden ska införa revisionsutskott. Koden 

föreskriver bland annat utskottets sammansättning och arbetsuppgifter. 

Företag som tillämpar den måste även redogöra för om och varför de väljer 

att avvika från enskilda regler. 2009 trädde revisorsdirektivet i kraft i Sverige 

och genom införandet av 8 kap. 49 a-b §§ ABL så finns numer ett lagstadgat 

krav på revisionsutskott i aktiemarknadsbolag. Syftet med det nya kravet 

motiverades med att man ville förstärka samhällets förtroende för revisionen. 

Revisionsutskottet sätter även ljus på styrelsens ansvar för redovisningen och 

ämnar motverka att företagets ledning felaktigt får för mycket inflytande. 

Införandet av kravet visar på att det inte enbart är intressant med 

förändringar avseende den externa revisionen utan att fokus även ligger på 

intern kontroll. Revisionsutskottet ska bestå av minst tre ledamöter där 

majoriteten är oberoende gentemot bolagets ledning. Minst en av dessa ska 

även vara oberoende gentemot företagets största aktieägare och besitta 

redovisnings- eller revisionskompetens (Svernlöv, 2010). Revisionsutskottets 

uppgifter består bland annat i att övervaka företagets finansiella rapportering 

och effektivitet i den interna kontrollen samt riskhantering. Utskottet ska 

även granska revisorns oberoende och självständighet, särskilt i de fall då 

byrån tillhandahåller icke-revisionsrelaterade tjänster (8 kap 49 b § ABL). 

Företagets revisor är skyldig att rapportera direkt till revisionsutskottet vid 

anmärkningar samt vid andra omständigheter av vikt (Prop. 2008/09:135). 

 

3.3 Den finansiella sektorn 

Den finansiella sektorn utgörs främst av företag som står under FIs tillsyn, 

vilket är företag som omfattas av de så kallade rörelselagarna5. Det är både 

bank- och finansieringsrörelser, sparbanker, medlemsbanker, försäkringsbolag, 

värdepappersrörelser samt fondverksamheter (RevR 100). Banker är beroende 

av allmänhetens förtroende för att erhålla finansiering och för att undvika 
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
4	  Aktiemarknadsbolag är ett svenskt aktiebolag vars aktier är upptagna till handel på en reglerad marknad (8 kap. 
41 § ABL).	  
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uttagsanstormningar, så kallade “bank runs”. En stor del av den finansiella 

sektorns transaktioner sker mellan banker, vilket gör systemet känsligt då 

problem därmed tenderar att sprida sig, vilket kunde observeras under 

finanskrisen (Ingves, 2012). 

 

Som övervakare för den finansiella sektorn i Sverige existerar den statliga 

myndigheten FI. Myndigheten verkar för stabilitet, effektivitet och gott 

konsumentskydd i det finansiella systemet med allmänheten, regeringen och 

riksdagen som främsta intressenter (Finansinspektionen a). Myndigheten 

finansieras genom årliga tillsynsavgifter som täcker kostnader för tillsyn och 

regelgivning, samt av tillståndsavgifter som ska täcka utgifter för 

tillståndsprövningar och anmälningar (Finansinspektionen b). FIs policy för 

internrevision innefattar att såväl granska som att lämna förslag på 

förbättringar vad gäller företagets riskhantering, interna styrning och 

kontroll. Internrevisionen ska utföras enligt god internrevisionssed och god 

internrevisorssed samt vara organisatoriskt avskild och oberoende från 

verksamheten som granskas (Finansinspektionen, 2010b). 

 

3.3.1 Finansiella instrument 

Företag inom den finansiella sektorn håller ofta en stor andel immateriella 

tillgångar i form av finansiella instrument. Dessa tillgångar är svårvärderade 

då de i många fall är onoterade och det saknas en aktiv marknad. Då 

marknadspriser saknas måste värdering av dem ske via alternativa, ofta 

invecklade, värderingsmetoder (Norberg, 2009). Värderingsproblematiken av 

finansiella instrument ansågs vara en accelerator till finanskrisens framfart 

(Rebermark & Rydell, 2012).  

 

Värdering av finansiella instrument i banker ska ske enligt ÅRL (4 kap. 1 § 

LÅRK). I 4 kap. 14 a § ÅRL stadgas att finansiella instrument ska tas upp 

till verkligt värde med undantag angivna i 14 b §. Alla noterade svenska 

bolag ska även tillämpa IFRS som ges ut av IASB. I IAS 39 stadgas att 

verkligt värde avser det pris en tillgång skulle kunna överlåtas för mellan två 
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oberoende parter som båda har intresse av transaktionen. Standarden 

reglerar värdering av finansiella instrument och är till stor del regelbaserad 

(IFRS-volymen, 2011). Standarden har fått utstå kritik för att riskhantering i 

företag ej redovisats på ett rättvisande sätt och för att den anses vara för 

komplex (Rebermark & Rydell, 2012). Regelbaserade standarder tenderar att 

snabbt bli föråldrade i en hastigt föränderlig omvärld (Chair et al, 2003). 

IASB har därför beslutat att ersätta standarden med en ny standard, IFRS 9, 

som ska tillämpas i sin helhet från och med januari 2015 (IFRS). Enligt IFRS 

9 p. 5 ska alla finansiella tillgångar tas upp till verkligt värde om de inte 

uppfyller vissa särskilda krav som legitimerar värdering till upplupet 

anskaffningsvärde (IAS plus). Den nya standarden är mer principbaserat 

utformad och IASB önskar därmed minska svårigheterna i implementeringen 

samt öka möjligheten till god säkringsredovisning (Rådet för kommunal 

redovisning). Nesic (2012) visar på att en principbaserad redovisning kan leda 

till en förlängning av revisionsprocessen då mer fakta och bedömningar krävs 

för beslutsfattande. 

 

3.3.2 Basel III 

Den finansiella sektorns komplexitet och värderingsproblematik har lett till 

utformningen av flera branschspecifika regelverk. Ett exempel på detta är 

Baseldirektivet som reglerar vilka kapitaltäcknings- och likviditetskrav som 

måste vara uppfyllda i banker. Direktivet reglerar inte det externa 

revisionsförfarandet direkt men är relevant för den interna revisionen i 

banker (Finansinspektionen c). Baselkommittén ansvarar för utgivning av 

direktiven och består av medlemmar från G20 länderna. De standarder, 

riktlinjer och rekommendationer som ges ut av kommittén är inte tvingande 

men högst normgivande (BCBS, 2013). Basel III togs fram 2010 till följd av 

de brister som upptäcktes i Basel II under finanskrisen och implementering 

av det nya direktivet påbörjades under 2013. I Basel III finns två nya 

regleringar, LCR och NSFR, som behandlar bankens likviditetskrav. LCR 

innebär att banker måste hålla tillräckligt med kapital för att täcka 

likviditetsbehovet över 30 dagar under akut stress. NSFR är ett mer 
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långsiktigt mått och innebär i stort att bankers långsiktiga tillgångar och 

skulder ska vara lika stora, där tillgångar och skulder viktas beroende på hur 

stabila de anses vara (Riksbanken). Basel III innehåller även kapitalkrav 

gällande vad som får räknas till kapital samt hur förfarandet för beräkning av 

riskvägda tillgångar ska gå till (EESK). Kapitaltäckningskravet för 

primärkapital6 höjs från 4 % till 6 % och från 2 % till 10 % av de riskvägda 

tillgångarna i kärnprimärkapitalet7. Kapitalkonserveringsbufferten på 2,5 % 

ligger dock fast på samma nivå som tidigare. I Sverige förordnades hårdare 

krav än minimikraven som EU satt upp för de fyra systemviktiga bankerna; 

Nordea, Handelsbanken, SEB och Swedbank. Detta gjordes för att bättre 

förebygga framtida kriser (Riksbanken, 2011). 

 

Kapitaltäckningskrav Basel II Basel III 

Kärnprimärkapital 2 % 10 % 

Primärkapital 4 % 6 % 

Kapitalkonserveringsbuffert - 2,5 % 

Tabell 1 - Kapitaltäckningskrav i Sverige för Basel II och Basel III. 

 

Tabell 1 beskriver förändringen i kapitaltäckningskraven från Basel II till 

Basel III för svenska banker. Om bankerna misslyckas med att uppnå dessa 

krav sanktioneras de med begränsningar i andelen möjlig utdelning samt i sin 

möjlighet till att dela ut bonusar (Riksbanken). Ett problem som kan uppstå 

vid granskning av huruvida kraven i Basel III är uppfyllda eller ej, är vid 

klassificering av vad som räknas till likvida tillgångar samt hur tillgångar och 

skulder ska viktas. Krav ställs dock på att alla banker ska redovisa hur de 

gjort sina beräkningar vilket ökar jämförbarheten dem emellan (Jönsson, 

2010). 

 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
6

Primärkapital definieras som “den del av kapitalbasen som innefattar konsoliderat eget kapital exklusive 
investeringar i försäkringsbolag, föreslagen utdelning, uppskjutna skattefordringar, immateriella tillgångar i 
bankverksamheten och hälften av avdraget avseende förväntat underskott” (Nordea).	  
7 Kärnprimärkapital utgörs av samma sammansättning som primärkapitalet borträknat hybridkapitalet (Nordea).	  
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3.4 Regleringar 
Då revision av den finansiella sektorn spelar en otroligt viktig roll för en väl 

fungerande marknad, så existerar en mängd regelverk som ämnar värna om 

intressenternas intressen och minska förväntningsgapen. I nedanstående 

stycke diskuteras några av de viktigaste regleringarna som tillkommit efter 

krisen. 

 

3.4.1 RevR 100 

I juni 2012 utkom branschorganisationen FAR med RevR 100 som är en 

rekommendation som behandlar revision av finansiella företag. Syftet med 

rekommendationen är att tydliggöra vad som avses med god revisionssed. I 

rekommendationen tas tre punkter med olika komponenter upp gällande vad 

som avses med god revisionssed. Dessa behandlar kompetenskrav hos 

ansvarig revisor, rapporteringskrav till styrelse och FI samt krav enligt ISA. 

För revisorer i finansiella företag finns det krav på licensiering för minst en 

vald revisor eller för den revisor som är huvudansvarig. För att bli licensierad 

revisor eller för att ansöka om fortsatt licensiering, krävs det att revisorn dels 

har minst 60 timmar relevant fortbildning utöver de fortbildningskrav som 

gäller för revisorer och dels att revisorn de senaste tre åren har arbetat med 

revision av finansiella företag under minst 600 timmar (FAR c). Till 

företagets styrelse ska meddelas de överväganden och kommentarer som är 

väsentliga för företagets verksamhet. Till FI måste revisorn rapportera om 

förhållanden som återfinns vid revision och som väsentligt avviker från 

gällande regler, något som kan påverka företagets fortsatta drift negativt eller 

något som kan leda till anmärkning eller avstyrkande kommer till revisorns 

kännedom. Rapporteringen till FI är fristående från övrig rapportering och 

faller inte under tystnadsplikten. Revisorn ska även rapportera sin 

granskning till företaget genom att upprätta en revisionsberättelse som 

antingen bygger på en standardutformning eller som utformas med stöd av 

andra rekommendationer (RevR 100). 
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RevR 100 är avsedd att användas tillsammans med ISA, för vilken redogörs 

mer i nästkommande avsnitt. Vid revidering i finansiella företag krävs att 

revisorn i sin riskbedömning är medveten om de särskilda regelverk som finns 

för finansiella företag och som kan påverka granskningen, som exempelvis 

LÅRK, RevR 100 och Basel III. Revisorn ska granska om det föreligger 

förhållanden som enligt lag kan föranleda ersättningsskyldighet samt inhämta 

revisionsbevis för hur företaget har följt lagar och andra regleringar vid 

färdigställandet av de finansiella rapporterna. Andra områden som revisorn 

också måste beakta vid revisionen är eventuella kapital- eller solvenskrav, 

tillstånd för att bedriva verksamheten och korrespondens med FI. Eftersom 

revisorn ska bedöma risker och granska stora företag som verkar på en 

komplex marknad så krävs att revisorn har förståelse för företagets karaktär i 

form av ägarstrukturer, organisation och ledning, dess mål och strategier 

samt de redovisningsprinciper som används. Likaså behöver revisorn förstå 

företagets system och kontroller för dess verksamhet, för att bland annat 

kunna bedöma företagsledningen, och dessutom krävs en förståelse för de 

kontrollaktiviteter som sker i företaget och som är relevanta för revisionen 

(RevR 100). 

 

3.4.2 ISA  

Från och med räkenskapsår 2011 tillämpas ISA i Sverige (FAR d). ISA utgör 

den grundläggande normgivningen vid revision av finansiella företag och i 

vissa fall krävs anpassning till, eller komplettering av lagar eller regler (RevR 

100). Dessa standarder är utfärdade av IFAC genom IAASB. Obligatoriskt 

för revisorn är att ha kunskap om hela texten i ISA, att vara medveten om 

målen och att tillämpa kraven. I jämförelse med det tidigare regelverket RS 

återfinns en grundläggande skillnad vad gäller riskansatsen. Det räcker inte 

längre med att revisorn känner till de risker som kan påverka revisionen utan 

i ISA stadgas att de även måste förstå dem. Ansvarsförhållanden, 

revisionsplanering och intern kontroll är exempel på grundläggande ISA 

(Herolf & Hjalmarsson, 2009). Revisionsberättelsens utformning har sedan 

införandet av ISA förändrats på så sätt att den nu delas in i två segment, 
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rapportering om årsredovisning samt rapportering från övrig granskning. 

Revisorn ska även skriva en individuell rubrik för eventuella avvikelser från 

standardutformningen. Vidare har särskilda begrepp ersatts, exempelvis har 

“hög men inte absolut säkerhet” substituerats med “rimlig säkerhet”. Trots 

begreppsändringen kvarstår graden av säkerhet i uttalanden. Eftersom ISA är 

ämnad att tas i bruk internationellt har lokala anpassningar tillkommit. När 

det gäller de svenska förhållandena till standarden förekommer anpassningar i 

framförallt revisionsberättelsens utformning samt förvaltningsrevisionens 

utförande (FAR d). Trots införandet av ISA blev det i exempelvis Panaxia-

fallet tydligt att de varningar som kunde utläsas i revisionsberättelsen 2011 ej 

noterades i tillräcklig utsträckning (Panaxia årsredovisning, 2011). För att 

öka transparensen ytterligare la därför IAASB i juni 2012 fram ett nytt 

förslag på utformning av revisionsberättelsen. Den nya revisionsberättelsen 

ska bland annat innehålla en sektion där revisorn explicit ska ta upp 

väsentliga risker samt företagets förutsättning för fortlevnad (FAR, 2012). 

 

3.4.3 Revisorsdirektivet 

I maj 2006 antog EU ett direktiv om revisorer och revision, även kallat 

revisorsdirektivet, i syfte att öka fokusering och harmonisering av arbetet 

med intern kontroll och revision. Direktivet omfattar alla företag som anses 

vara av allmänt intresse vilket innefattar de som är noterade på en reglerad 

handelsplats, kreditinstitut och försäkringsföretag (Dir. 2006/43/EG). I juli 

2009 genomfördes ändringar i bland annat RL och ABL med anledning av 

införandet av revisorsdirektivet i Sverige. Syftet med införandet var att 

stärka allmänhetens förtroende för den lagstadgade revisionen (Prop. 

2008/09:135). 

 

I samband med finanskrisen fick revisorer kritik för att de inte slagit larm om 

flera av de institut som gick i konkurs och EU påbörjade därför en 

övergripande översyn av regelverken (FAR, 2011). Revisionsbranschens 

konsulter har även anklagats för att bland annat ha bidragit till utvecklingen 

av strukturerade produkter, där riskerna som förknippas med innehavet 
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medvetet inte återspeglas i den finansiella rapporteringen (Arnold, 2009). 

EU-kommissionens granskning resulterade i ett förslag till en ny förordning i 

november 2011 (FAR, 2011). Förslaget innehåller tvingande krav på 

byrårotation efter sex år samt en karenstid på minst fyra år efter slutfört 

arbete. Byråer ska även förbjudas att tillhandahålla icke-revisionsrelaterade 

tjänster till existerande revisionskunder medan relaterade revisionstjänster 

begränsas till att max få utgöra 10 % av de totala intäkterna från 

revisionsuppdraget (EU-kommissionen, 2011). Förslaget har väckt starka 

känslor då det skulle innebära kraftigt ökade kostnader för de företag som 

drabbas av de hårdare regleringarna (Norberg, 2011). Förbudet mot 

kombinerade uppdrag menar många kan leda till att risken för fel blir större 

då man går miste om den kunskap som byrån redan har internt om det 

granskade företaget (Svanström, 2008). 

 

I slutet av april 2013 röstade Europaparlamentets juridiska utskott igenom 

ett förslag som skulle innebära ett krav på byrårotation var 14 år för företag 

av allmänt intresse. Om vissa skyddsåtgärder införs kan dock denna period 

förlängas till 25 år. Utskottet godkände även en lista över icke-

revisionsrelaterade tjänster som ska förbjudas, exempelvis att sälja 

skatterådgivning som påverkar företagets finansiella rapporter. Förslaget med 

förbud mot endast vissa icke-revisionsrelaterade tjänster var mindre 

restriktivt än det ursprungliga förslaget. Innan förslaget blir lag måste det 

dock röstas igenom i Europarådet (Tysiac, 2013). 

 

3.5 Förväntningsgap 
	  
Inom revisionsteori innebär förväntningsgapet att det finns en dissonans 

rörande vad som innefattas i revisorns roll beroende på huruvida man frågar 

revisorn, ledande befattningshavare eller enhetens intressenter (McEnroe & 

Martens, 2001). Det kan även röra sig om frågor gällande till exempel vad 

intressenter anser vara viktigt i finansiella rapporter för att fatta beslut 

respektive vad företag faktiskt redovisar (Turel, 2010). Problematiken har 

särskilt uppmärksammats till följd av de stora redovisningsskandalerna under 
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2000-talet som till exempel Enron och WorldCom. Forskning visar på att 

revisorer tenderar att lägga mycket tid på att granska historiska händelser 

som kan verifieras medan de lägger mindre tid på granskning av sådana 

faktorer som faktiskt är av intresse för intressenternas möjligheter att göra 

prognoser för framtiden (Öhman et al, 2013). Generellt kan sägas att 

intressenternas förväntningar tenderar att överstiga de faktiska åtaganden 

som revisorn har och det är inte praktiskt möjligt för revisorn att granska 

alla underlag (Turel, 2010). Modell 1 nedan beskriver att det inte bara 

existerar ett gap mellan revisorn och bankens intressenter, utan även ett 

mellan den finansiella rapporteringen och intressenterna. Intressenterna 

förväntar sig mer utav den finansiella rapporteringen och tror därför att det 

är revisorn som brustit i sin kompetens när institut med rena 

revisionsberättelser drabbas av problem vilket innebär att de två gapen 

påverkar varandra (Higson). 

 
   

 

 

 

 
 

 
 
 

 
 
 
 
 

Modell 1 - Författarnas tolkning av Higsons modell över de två förväntningsgapen. 
	  

3.6 Intressentmodellen  
För revision av den finansiella sektorn så är förtroende en avgörande faktor 

för ett väl fungerande system och därmed är kännedom om 

intressentmodellen relevant. Intressentmodellen syftar till att visa vilka 

aktörer på marknaden som har intressen i organisationen. De sju 

marknadsaktörerna i modellen har alla olika intressen i organisationen och 

ibland är intressena motstridiga medan de i andra fall sammanfaller. 
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Organisationen kan i teorin ses som en del av ett större system där den 

påverkar såväl som påverkas av andra grupper i samhället. Modellen kan 

tolkas på två sätt, antingen normativt eller positivt. I den normativa 

intressentmodellen argumenteras det för att alla intressenter har rätt att bli 

rättvist behandlade av organisationen. I detta innefattas att intressenternas 

makt inte är relevant, utan att det är aktörernas effekt på organisationen 

som bör vara avgörande för organisationens ansvar till respektive intressent. I 

modellen finns en uppfattning om att intressenterna har inneboende 

rättigheter som inte ska kränkas. Den andra tolkningen av intressentmodellen 

är det positiva synsättet. Då beaktas de olika grupperna som finns i 

samhället, och hur de särskilda intressenternas förväntningar kan ha större 

eller mindre påverkan på företagets strategi. Detta får även konsekvenser för 

hur intressenternas förväntningar hanteras och betraktas. Det positiva 

perspektivet på intressentmodellen förklarar att de kraftfulla intressenterna 

kommer att bemötas först, samt klargör i vilka situationer som 

företagsledningen kommer att uppfylla intressenternas förväntningar (Deegan 

& Unerman, 2011). 

 
Modell 2 - Författarnas tolkning av intressentmodellen. 
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I Modell 2 beskrivs författarnas tolkning av intressentmodellen där 

organisationen utgörs av en bank. De sju intressenterna valdes utifrån hur 

relevanta dessa ansågs var vid granskning av teori och empiri.   
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4 Empiri 
I detta kapitel presenteras först de respondenter som intervjuats och därefter 

redogörs det för den information som framkommit vid intervjuerna. Empirin 

följer samma innehållsmässiga ordning som den teoretiska referensramen för 

att få en enkel och tydlig struktur. 

 

4.1 Presentation av respondenter 

4.1.1 Jan Palmqvist, Deloitte 

Jan Palmqvist (JP) har arbetat inom revision mot finansiella företag i drygt 

25 år. Han är auktoriserad revisor och arbetar främst med företag inom den 

finansiella sektorn samt är delägare i Deloitte. JP har reviderat finansiella 

företag som Swedbank, ICA Banken och Carnegie, men även stora icke-

finansiella företag som SAS. JP har skrivit artiklar för bland annat 

Ekonomisverige och sitter med i FARs arbetsgrupp som tog fram nya 

rekommendationen RevR 100. 

	  
Reviderar idag  
ICA Banken AB Södra Dalarnas Sparbank 
Färs och Frosta Sparbank Collectum AB 
Länsförsäkringar Jämtland Länsförsäkringar Norrbotten 
Länsförsäkringar Stockholm D. Carnegie & Co Aktiebolag 
ALMI Invest AB ALMI Företagspartner Aktiebolag 
Svensk Fondservice AB Altas Copco Customer Finance Aktiebolag 
Stronghold Invest AB Royal Bank of Scotland pic UK Nordic filial 
AFA Sjukförsäkringsaktiebolag Pareto Öhman AB 
Tabell 2 – Bolag där Jan Palmqvist är revisor. 
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4.1.2 Peter Nilsson, PwC 

Peter Nilsson (PN) är auktoriserad revisor och delägare i PwC. Han har 

arbetat med inriktning mot den finansiella sektorn i snart 15 år. PN har 

reviderat bolag som Forex, Swedfund och X-Change och var även med i 

FARs arbetsgrupp för framtagning av nya rekommendationen RevR 100. 

 

Reviderar idag  
Swedfund International Aktiebolag Toyota Material Handling Europe Rental AB 
X-change in Sweden AB Avida Finans AB 
Skagen AS  (Norge) filial Granit Fonder AB 
Naventi Kapitalförvaltning AB Tellus Fonder AB 
PSG Capital AB Swedish Trustee AB (publ) 
H. Lundén Holding Aktiebolag GMM Global Asset Management AB 
Remium Nordic Holding AB DMA Direct Aktiebolag 
Tabell 3 – Bolag där Peter Nilsson är revisor. 

 

4.1.3 Peter Strandh, Ernst & Young 

Peter Strandh (PS) är ansvarig för revisionsverksamheten i Stockholm och 

delägare i Ernst & Young. Han är auktoriserad revisor och har drygt 33 års 

erfarenhet från revisionsbranschen varav 10 år med inriktning på 

bankrevision. PS har reviderat flera stora finansiella institut, däribland 

Nordnet-koncernen, Öhmangruppen och IF försäkringar. 

 

Reviderar idag  
IF Skadeförsäkring Holding AB IF Skadeförsäkring AB 
Nordnet AB LRF Konsult Aktiebolag 
Nordnet Pensionsförsäkringar AB Sala Sparbank 
Nordnet Bank AB Frykdalens Sparbank 
Ålandsbanken Fonder AB Ålandsbanken Abp (Finland), svensk filial 
SACO SalusAnsvar Försäkrings AB Första AP-fonden Kapital AB 
Kommuninvest i Sverige Aktiebolag LRF Försäkring Livförsäkringsbolag  
Tabell 4 – Bolag där Peter Strandh är revisor. 
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4.2 Sammanställning av respondentsvar 

4.2.1 Revision 

PS berättar att det råder större uppmärksamhet i revisionsbranschen efter 

finanskrisen på grund av medias och samhällets ökade fokus på revisorer. 

Angående konkurrensen menar PS att den generellt är oförändrad efter krisen 

och att den sker under marknadsmässiga villkor. Däremot anser han att 

klimatet något hårdare efter finanskrisen. 

 

“Men det är klart, vi lever i en annan värld idag, man kanske är mera 

på att söka upp kunder för att vinna över dem” 

- Peter Strandh 

 

Han förklarar att det definitivt inte råder kartellbildning av något slag 

mellan revisionsbyråerna och betonar dessutom vikten av att hålla sig 

ödmjuk i både vinst och förlust. Vad gäller frågan om nya spelare i 

marknaden menar PS att det är klart att det kan tillkomma nya aktörer som 

kan erbjuda revisionstjänster billigare än de stora byråerna. Men han 

tillägger att han tror det blir mycket svårt för dem att erbjuda lägre priser 

och samtidigt upprätthålla en hög kvalitet. JP diskuterar vilken roll 

branschspecialisering och de hårdare licensieringskraven från FAR spelar i 

marknadskoncentrationen. Han förklarar att finansbranschen är en särskild 

marknad med specifika detaljer som kräver specialisering av revisorer och 

medarbetare. De stora byråerna har kapacitet att specialisera sig och uppfylla 

de höjda licensieringskraven genom den interna fortbildningen av deras 

revisorer, medan de mindre revisionsbyråerna saknar den typen av resurser. 

Detta är något som kan utesluta de mindre spelarna från revision inom den 

finansiella sektorn, samtidigt anser JP att de små byråerna aldrig riktigt 

varit där från början. Han menar att det har blivit färre revisorer verksamma 

i finansbranschen idag, men de som är aktiva arbetar mer koncentrerat och 

specialiserat. 
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4.2.1.1 Revisorns roll 

Samtliga respondenter berättar att de vid granskning av förvaltningen i 

banker ser till att styrelsen följer sitt ansvar gentemot sina huvudmän, 

aktieägare samt de riktlinjer och protokoll som ställts upp internt i banken. 

PS påpekar dock att det inte är revisorns plikt att ställa krav på styrelsen 

utan att de enbart ska verka som granskare. PN berättar att de är noga med 

att påtala för styrelsen att det är dem som har ansvaret för den interna 

kontrollen och för att årsredovisningen är upprättad utan väsentliga fel. 

Nivån på dialogerna har alltid varit hög men PS tror att styrelserna nu är 

mer medvetna om vilka krav de har på sig, och uppfattar det som att de är 

mer aktiva, utmanande och frågande idag. Han menar att kraven på 

revisionsutskott bidragit till detta samt betonar vikten av internkontroll som 

sträcker sig över landsgränser. JP håller däremot inte med om att styrelsen 

vänder sig till revisorerna i större utsträckning idag och PN är osäker men 

tror eventuellt på en något ökad dialog. 

 

“Men det är klart att när saker och ting händer så ser ju alla om sitt 

egna hus, och sitter du i en styrelse i en bank eller ett bolag och har 

några instrument eller så som är svårvärderade så kanske du vill att 

ytterligare någon annan ska titta på det och sådär. Så är det ju 

säkert.” 

- Peter Nilsson 

 

Revisorerna testar även bankernas interna kontroll för att få mer underlag 

till sina uttalanden i revisionsberättelsen, men påpekar att olika kontroller är 

av olika vikt beroende på om man ser till den interna eller den externa 

revisionen. Däremot ställs ett indirekt krav upp då en sämre intern kontroll 

ökar tidsomfattningen för uppdraget och därmed kostnaden för kunden. På 

frågan rörande huruvida de finns en rädsla för att stöta sig med sina kunder 

svarar PS ett tydligt nej och betonar vikten av revisorns oberoende. Han 

menar på att det ligger i kundens intresse att följa de råd och direktiv de 

erhåller från revisorerna då de inte vill ha en oren revisionsberättelse. Vidare 

berättar han att en stor del av arbetet fram till revisionsberättelsen 
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publicering sker genom en aktiv dialog mellan kund och revisor, vilket sällan 

framgår i medias rapportering. JP berättar att styrelser generellt sedan 

finanskrisen blivit bättre på att protokollföra vad de gör och sedan följa upp 

detta, vilket underlättat revisorns granskning.  

 

På frågan hur granskningen av den interna förvaltningen går till ritar PN 

upp modell 3, som beskriver FIs allmänna råd för styrning och kontroll av 

finansiella företag, FFFS 2005:1. Författningen utkom i februari 2005 med 

syfte att förbättra den interna revisionen och kontrollen hos företag under 

FIs tillsyn, med undantag för fondverksamhet (Finansinspektionen, 2005). 

PN förtydligar att första försvarslinjen existerar i alla bolag, och rapporterar 

till ledande befattningshavare, exempelvis affärsområdeschefen. I detta steg 

blir saker gjorda och här innefattas vanligtvis olika affärsansvarsområden 

som ansvarar för risker och efterlevnad. I banker existerar även en andra 

försvarslinje med uppgift att testa, ompröva och övervaka kontroller och 

funktioner i företaget. De rapporterar direkt till ledande befattningshavare 

samt till företagets revisionsutskott. Tredje försvarslinjen ansvarar för att 

oberoende utvärdera såväl första som andra försvarslinjen och rapporterar 

enbart till revisionsutskottet. Alla dessa funktioner tillsammans underlättar 

för den externa revisionen.  

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Modell 3 - Författarnas tolkning av modell om FIs allmänna råd för styrning och kontroll av 
finansiella företag. 

1a försvarslinjen 3e försvarslinjen 2a försvarslinjen 
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Alla tre respondenter berättar att man läser styrelse- och utskottsprotokoll 

samt träffar styrelsen i sin granskning av förvaltningen. 

 

“Generellt sett så är vi rätt nöjda med de revisioner vi gjort, vi gör 

tiotusentals revisioner per år sen går några procent fel varje år. Det är 

väldigt, väldigt få, det är i princip nolltolerans i branschen.” 

- Jan Palmqvist 

 

Förvaltningsrevisionen menar respondenterna ser likadan ut för banker som 

för andra börsnoterade företag. PN påpekar dock att en skillnad är att det 

även existerar andra typer av kontrollfunktioner i banker, utöver 

revisionsutskottet. I förvaltningsrevisionen ska revisorn gå igenom rapporter 

från revisionsutskottet och de andra kontrollfunktionerna. Revisorn 

rapporterar även iakttagelser till företagsledningen och revisionsutskottet. JP 

påpekar att en faktisk förändring efter finanskrisen är revisorns rapportering 

till revisionsutskottet och att revisorn i planeringsfasen tar reda på risker 

genom intervjuer med styrelse, ledande befattningshavare och 

revisionsutskott. Just förändringen i rapporteringen till styrelse och 

revisionsutskott i och med införandet av RevR 100 menar samtliga 

respondenter är en tydlig förändring efter finanskrisen. 

 

4.2.1.2 Revisionsprocessen 

Alla tre respondenter beskriver revisionsprocessen i enlighet med existerande 

teori som beskriver en planeringsfas, riskanalys, internkontrollgranskning, 

bokslutsgranskning samt avrapportering. Denna process avviker inte i någon 

större utsträckning för banker mer än att de regleras av fler regelverk. I 

banker sker väldigt många transaktioner och det är omöjligt för revisorn att 

kontrollera alla. Detta innebär att revisorn måste göra ett större urval av vad 

de granskar. Respondenterna påpekar därför den ökade vikten av att kunna 

lita på kvaliteten i bankernas rutiner och affärsprocesser kring internkontroll 

vid kontrollgranskning. PS påpekar att för att kunna lita på kundernas 
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internkontroll så ökar även vikten av väl fungerande IT-system vad gäller 

behörighet och programförändringar. JP menar att vid kontrollgranskning ser 

man också över de icke-standardiserade posterna som kan vara 

svårvärderade, till exempel onoterade tillgångar, förutsatt att de är 

väsentliga. Då finansiella institut lyder under tillsyn av FI så har de även 

hårdare krav på avrapportering. PN och PS anser att tidsomfattningen för 

uppdrag kan ha ökat till följd av de hårdare kraven på rapportering. Detta 

gäller särskilt för dem som inte tidigare rapporterat i enlighet med de krav 

som ställs idag. PS påpekar dock att det finns en press utifrån att arbeta 

effektivare vilket leder till att de måste använda sig av smartare system för 

att väga upp för de ökade rapporteringskraven.  

 

4.2.2 Den finansiella sektorn 

PN och PS menar på att i en sådan komplex bransch som den finansiella, så 

har det alltid funnits, och finns fortfarande, ett stort behov av experthjälp. 

Detta för att förstå de särskilda regelverk som reglerar branschen, få hjälp 

med svåra värderingsfrågor samt för konsultation till välfungerande och säkra 

IT-system. De berättar även att behovet av experthjälp inte har påverkats 

särskilt av finanskrisen utan snarare att det har blivit större fokus på vikten 

av specialistkunskap. JP menar på att det inte beror på finansbranschen i sig 

utan att ju större samhällsintresset för en bransch är, ju mer reglerad och 

tillståndstyngd blir den. Med ett omfattande regelverk så ökar även 

sannolikheten för att institutionerna begår fel, med höga böter som 

konsekvens. Ett aktuellt exempel på detta är då Nordea i april i år erhöll en 

anmärkning av FI och en straffavgift på 30 miljoner. Detta då banken brustit 

i den interna kontrollen och då de inte ansågs ha följt EUs 

sanktionsförordningar eller motverkat penningtvätt i tillräcklig utsträckning. 

Banken hade bland annat inte rapporterat transaktioner på frysta konton till 

FI i den mån som krävdes och bristerna anmärktes på redan 2010 

(Finansinspektionen, 2013).  
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JP menar att rapporteringen till FI inte har förändrats utan sker fortfarande 

enbart vid misstanke om, eller vid allvarlig kritik mot en kund. Det som 

däremot har förändrats är att rapporteringen blivit mer strömlinjeformad 

genom att rutiner måste följas och att rapporteringen nu ska ske skriftligt. 

Tidigare har rapporteringen skiljts sig mer åt mellan olika byråer och 

revisorer. En annan fördel med den skriftliga rapporteringen är att de mindre 

byråerna nu på ett tydligt sätt kan se hur de måste rapportera genom att 

granska andras rapporter. 

 

JP menar dock att kommunikationen inte är tätare med FI men möjligtvis 

att den sker mer direkt utan att gå via enskilda handläggare. PN förtydligar 

att RevR 100 är ett tydliggörande av vad god revisionssed innebär och att 

rapporteringen inte direkt förändrats för de stora instituten men att de nya 

formaliakraven på rapporteringen kanske medfört att rapporteringen är 

utökad för mindre finansiella institut som också står under FIs tillsyn. I och 

med de nya rapporteringskraven, menar PN, att rapporteringen tar något 

lägre tid att sammanställa. Samtidigt anser han att det är bra med en tydlig 

vägledning i vad som ska granskas i förvaltningsrevisionen och hur det ska 

avrapporteras, kanske främst för de som inte arbetar med den finansiella 

sektorn lika frekvent. PS menar att rapporteringen har ökat efter finanskrisen 

och att RevR 100s nya krav medför att revisorn är mer vaksam samt att FI 

blivit mer aktiv som organisation idag. 

 

4.2.2.1 Finansiella instrument 

JP berättar om svårigheterna i att granska de tillgångar i en bank som 

saknar en vettig prisbild, exempelvis onoterade tillgångar. JP berättar 

exempelvis att en prisdifferens på +/- 5 % vid värdering av denna typ av 

tillgångar kanske låter relativt lite men kan innebära miljardbelopp för de 

stora instituten.  
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“Det finns ingen absolut sanning i det här, därför är det istället 

väldigt viktigt att du talar om hur du har gjort bedömningarna, 

beräkningarna och vilken osäkerhet som finns i det.” 

- Jan Palmqvist 

 

På frågan gällande huruvida nya IFRS 9 kommer att underlätta värderingen 

av finansiella instrument menar JP att syftet med införandet är att öka 

likformigheten och redovisa hur värderingen gått till. Han tror att varje steg 

som tas i utvecklingen av standarderna är till det bättre och ser därför 

positivt på införandet. PS och PN är lite mer avvaktande i sina svar. PN 

menar att standarden kanske kommer att bli komplex på andra frågor och 

att det inte kommer bli någon större skillnad i revisionen i sig. PS tror att en 

fördel med en något mer principbaserad standard ligger i att större utrymme 

ges till att spegla verkligheten. Medan regelbaserade standarder är något 

enklare för revisorn att tillämpa eftersom principbaserade standarder kräver 

regler för hur varje fall ska tolkas. 

 

4.2.2.2 Basel III 

PN berättar att då Baselkraven är riktade mot banker så har reglerna inte 

påverkat revisionsarbetet direkt men det är självklart något revisorerna 

måste vara medvetna om i sin granskning. De utgör även en viktig åtgärd för 

att förebygga framtida kriser på likviditetsområdet. JP tror att nästa kris 

kommer att uppstå på ett annat område och menar på att åtgärder inte kan 

baseras på annat än historiska händelser då de ger bäst estimat för 

framtiden. 

 

“Och det är problemet att ingen har någon susning om vad är det som 

kommer att orsaka nästa stora kris. För vi försöker hela tiden släcka 

gamla, politikerna nu fokuserar enbart på likviditetsrisker, det är det 

de verkligen tittar på nu. Och det är klart det är naturligtvis jättebra, 

men nästa stora kris kommer uppstå på något som man inte tänkt 

på.”       
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       - Jan Palmqvist 

 

JP menar att kravet på likviditetsuppföljning i Basel III kan ses som en 

direkt effekt av krisen, där politiker ämnat sätta ljus på likviditetsriskerna i 

företag. Med de nya skärpta kraven menar han att politikerna kom att 

förvärra krisen då bankernas kostnad för att låna kom att överstiga många 

företags lånekostnader, vilket eliminerade möjligheten till låneintäkter från 

dem. För att möta kraven ställdes bankerna inför två alternativ, antingen 

kunde de be aktieägarna om kapitaltillskott eller så kunde de minska andelen 

riskvägda tillgångar. Majoriteten av bankerna valde det senare alternativet, 

vilket kom att försämra möjligheten till att låna pengar för många företag. 

Detta ledde till en minskad investeringstakt i samhället där banker jagade 

provisionsnetto snarare än vinstnetto. 

 

4.2.3 Regleringar 

4.2.3.1 RevR 100 

Efter vad som hänt med exempelvis HQ Bank ville FAR visa att de tog det 

som inträffat på allvar. FI tyckte att revisorerna inte hade rapporterat på det 

vis som de förväntade sig säger PS, och därför inleddes ett samarbete för 

förändring mellan FI, FAR och RN. PS menar att de kom fram till att 

revisorerna i stort redan hade rapporterat som de skulle och förändringen fick 

en mer formell, skriftlig, karaktär. Alla tre respondenterna berättar om 

branschens nya rekommendation vid revision i finansiella företag, RevR 100, 

och de är överens om att det är den väsentligt största skillnaden för revisorns 

arbete innan och efter krisen. JP menar att trenden tidigare har varit 

avvikelserapporteringen medan det numera rapporteras vad som gjorts och 

hur resultatet blev, även då det är positivt.  

 

Alla respondenter håller med om att den kraftiga höjningen av 

utbildningskraven för licensiering av revisorer inom finanssektorn är en tydlig 

skillnad från förr. Det medför att mindre företag stängs ute då de vanligtvis 

inte har den kundbas och de resurser som krävs för att uppfylla detta. Det 
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blir högre trösklar ju mer komplex en bransch blir och för att omgivningen 

ska kunna förlita sig på en viss kvalitet. JP tror inte att någon av de fyra 

stora kommer att ha problem att uppfylla dessa krav då de i praktiken redan 

gjort det med god marginal. PN menar att det snarare är ett sätt för 

branschen att visa handlingskraft och att de tar krisen på allvar. 

 

4.2.3.2 ISA standarder 

PN förtydligar att ISA styr revisionsprocessen för alla typer av företag. Alla 

tre är överens om att utökningen i omfattningen av revisionsberättelserna 

varken beror på finanskrisen eller är specifik för branschen eftersom det är en 

anpassning till ISA. PN menar att revisionsberättelserna generellt sett 

tenderar att bli långa för att en uppdelning av ansvaret görs samt att 

revisorerna vill förtydliga vad som faktiskt gjorts, att stickprov tagits och att 

vissa bedömningar gjorts. Anledningen till att revisionsberättelserna är mer 

omfattande nu är att revisorn lägger mer krut på att förtydliga vilket ansvar 

som styrelsen och verkställande direktören respektive revisorn har. PS menar 

att revisionsberättelsen utgör ett väldigt viktigt syfte eftersom det är en 

kvalitetsstämpel för företaget. Om revisionsberättelsen säger han: 

 

“Jag tycker att den uppfyller ett väldigt viktigt syfte, extremt viktigt 

syfte, det är ändå en kvalitetsstämpel på att bolaget är okej. Det får 

man aldrig tycka någonting annat om, då underminerar man allt 

arbete som vi gör.“ 

- Peter Strandh 

 

Problemet med dagens revisionsberättelse menar både PS och PN är att de 

är väldigt digitala i och med att de antingen är rena eller orena och att det 

finns en avsaknad av möjlighet till gradering. PS jämför med den engelska 

versionen där avsnittet “emphasis of matter”, utgör ett specifikt utrymme 

just för sådan information som revisorn vill framhäva eller upplysa om. Detta 

är, som tidigare nämnt, framlagt på förslag från IAASB men beslut har ej 
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fattats ännu. PS tror dock att det är en trend som vi kommer att se mer av 

framöver i Sverige.  

 

4.2.3.3 Revisorsdirektivet 

Diskussioner kring ändrade regler vad gäller rotationsprincipen har lyfts fram 

i EU berättar PN. Han menar på att rotation både kan vara till fördel och 

till nackdel. Det är bra att få in nytt perspektiv på verksamheten ifall ett 

företag haft samma revisor under en längre tidsperiod. Då revisionen är 

individbaserad så anser både PN och PS att det är tillräckligt med rotation 

av ansvarig revisor och att byte av revisionsbyrå är överflödigt. Nackdelen 

med rotation är det faktum att det är tidskrävande för revisorn att bygga 

upp den kunskap som behövs för genomförandet av en bra revision. PS ser på 

rotationen mellan revisionsbyråer som någonting som kan påverka den 

svenska marknaden på sikt och han berättar att både Holland och Italien 

håller på att införa det. Han menar även att de stora revisionsbyråerna lär 

vara mindre positivt inställda till byrårotation då de kan vara tvungna att ge 

upp marknadsandelar till de mindre byråerna. 

 

PN tror inte att varken samhället eller branschen gynnas av ett förbud mot 

icke-revisionsrelaterade tjänster och påpekar att det finns bra system för 

hantering av oberoendefrågor inom byrån. Han berättar vidare att det finns 

många saker en revisor naturligt kan hjälpa företag med utan att egentligen 

äventyra oberoendet. Han menar även på att media ofta överdriver vid 

skrivningar om utsträckningen av icke-revisionsrelaterade tjänster. De kan 

exempelvis skriva att revisionsbyråerna har sålt revision för 10 miljoner 

kronor och skattekonsultationstjänster för 80 miljoner kronor, vilket i 

realiteten är mycket sällsynt. På frågan om de jobbar i oberoende 

arbetsgrupper, exempelvis mellan skatt och revision, berättar PN att det 

förekommer samtal grupperna emellan men att det då inte rör frågor som 

slutligen kan komma att påverka revisionsberättelsen.  

 



 43 

4.2.4 Förväntningsgap 

PN anser inte att kritiken mot revisionsbranschen varit ogrundad. Han 

menar däremot att det finns ett förväntningsgap eftersom det finns en 

övertro på vad revision innebär. Han menar att RevR 100 ska vara ett 

tydliggörande av vad god revisionssed inom finansbranschen innebär. Han 

tror att det har varit ett försök från branschens sida att minska 

förväntningsgapet men anser att det inte är tillräckligt. Trots att revisorerna 

spelar en viktig roll i finansbranschen så handlar det i slutändan om 

kvalitetssäkring av företag, inte förutsägelse av framtida kriser. JP påpekar 

också att intressenterna saknar förståelse för att det är styrelsen som i första 

hand har det yttersta ansvaret och att kritiken varit omotiverat hög från 

samhället och media. Därför kan kritik enbart riktas mot revisorn sekundärt. 

Revisorerna ses som en tacksam slagpåse eftersom de sällan uttalar sig i 

media då de har tystnadsplikt. 

 

“Vi svarar ju aldrig, det gör ju det att man ibland får för sig att det 

är vi som har drivit bankerna, att det är vi som har skött företagen. 

Det är det ju inte, man ska först ställa frågan: Har styrelsen gjort fel? 

För har inte styrelsen gjort fel, vad kan du då kritisera revisorn för? 

                 - Jan Palmqvist 

 

PS håller med om att kritik kan riktas aningen lättvindigt mot branschen 

men att de i det stora hela får den kritik de förtjänar. Tidigare har revisorer 

föredragit att vara verksamma “under radarn” och hållit sig tämligen 

anonyma, vilket idag inte längre är möjligt till följd av den ökade 

uppmärksamheten de fått efter finanskrisen. 

 

Vi frågar PN och PS hur det tror det kommer sig att så många finansiella 

institut klarade sig igenom revisorns granskning utan anmärkning precis 

innan krisen bröt ut. Både PN och PS påtalar att de inte tror att det var fel 

av revisorerna att lämna rena revisionsberättelser.  En studie visar dock på 

att över en tredjedel av de svenska aktiebolag som gick i konkurs under 2010 

fick rena revisionsberättelser av de fyra stora revisionsbyråerna (Andersson & 
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Gorgis, 2011). PN utvecklar att det inte är revisorns plikt att lyfta upp 

eventuella risker i ett företag utan enbart att granska om riskerna lyfts upp i 

enlighet med gällande regelverk.  
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5 Analys 
I detta kapitel presenteras en analys utifrån den teoretiska referensramen och 

empirin från de intervjuer som genomförts. I analysen ämnas utreda hur 

revisionen påverkats inom de fyra huvudsakliga teoretiska områdena. 

 

5.1 Revision 

5.1.1 Förvaltningsrevision 

Samtliga respondenter anser att granskningen av bankernas förvaltning har 

förenklats efter finanskrisen. De menar att styrelsen har blivit bättre på att 

protokollföra vad de gör samt på att följa upp att saker faktiskt blir 

genomförda. Den ökade interna dokumentationen och uppföljningen visar på 

behovet av att retroaktivt kunna utröna att ansvarsförpliktelserna har tagits 

på allvar. En annan förändring som underlättar revisionen är införandet av 

revisionsutskott, då detta lett till en ökad kommunikation mellan banken och 

revisorn. Ökningen av kommunikation tyder enligt PS på att det finns ett 

internt behov av att försäkra sig i högre utsträckning än tidigare. Det 

framgår av både PN och PS att det är samhället som är den aktör i 

bankernas intressentmodell som påverkat revisorerna och revisionen i störst 

utsträckning och som verkar som övervakare av branschen. Det är 

förmodligen även samhällets intressen som delvis ligger bakom införandet av 

formaliakraven på rapporteringen i RevR 100. Den mer formella 

rapporteringen leder sannolikt till att förstärka förtroendet för revisorn då de 

mer konkret kan indikera vad bedömningen baserats på. Vidare blir 

rapporteringen mer objektiv och funktionell, snarare än baserad på informella 

kontakter med styrelse och ledande befattningshavare, som tidigare. Den 

bristfälliga kommunikationen mellan revisorn, banken och dess intressenter 

var en del av det som missades i samband med skandalen i HQ Bank. Det 

verkar som att det från alla parters håll har blivit viktigare med en tydlig 

och öppen kommunikation samt att visa samhället vad som faktiskt sker 

inom bankerna för att försäkra de externa intressenterna och undvika samma 

öde som HQ Bank. 
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5.1.2 Tidsomfattning 

Både PN och PS säger att tidsomfattningen för revisorns uppdrag har ökat 

något efter finanskrisen. Detta är inte en följd av de nya kraven på vad som 

måste rapporteras, utan snarare på hur rapporteringen ska dokumenteras. 

Respondenterna menar att innehållet i de stora byråernas revisioner har mött 

dessa krav tidigare men skillnaden är att dokumentationen inte alltid har 

varit skriftlig. För bankerna innebär den ökade tidsomfattningen en högre 

kostnad, vilket är en särskilt ovälkommen påföljd efter lågkonjunkturen. PS 

berättar att det existerar krav på att arbeta effektivare vilka tillsammans 

med den förbättrade internrapporteringen i banker i viss mån balanserar ut 

de extra arbetstimmarna. Det är intressant att han nämner att det existerar 

en press på ökad effektivitet när samtliga respondenter talar för att 

konkurrensen inte har ökat mellan de existerande stora spelarna. Det kan 

spekuleras i om pressen på ökad effektivitet beror på införandet av de 

hårdare avrapporteringskraven eller på samhällsklimatet i sig. De ökade 

kraven på rapportering har bland annat som syfte att öka transparensen i 

revisionsarbetet med samhället som främsta intressent. Pressen på ökad 

effektivitet kan därmed ha sitt ursprung i att bankerna på kort sikt upplever 

att den ökade rapporteringen inte ger något mervärde då revisionen 

uppfattas som oförändrad fast med ett högre pris. På lång sikt kan den ökade 

rapporteringen däremot leda till att samhället får ett större förtroende för 

banken vilket gynnar banken om det medför att investerare känner sig mer 

trygga i att investera.  

 

5.1.3 Revisionsberättelsen 

Vid vår granskning av svenska bankers årsredovisningar är det tydligt att 

revisionsberättelserna från 2011 har ökat väsentligt i omfattning. Det är 

påtagligt att revisorerna blir mer tydliga i vad de faktiskt har gjort i 

revisionen och vilket ansvar som åligger vilka parter. Respondenterna menar 

att detta inte är en följd utav finanskrisen utan enbart en följd av 

implementeringen av ISA. Vid intervjuerna med PN och PS framgick det att 



 47 

det förmodligen inte var fel av revisorerna att lämna rena revisionsberättelser 

i de finansiella institut som gick i konkurs under finanskrisen. Detta indikerar 

att bristen ligger någon annanstans. Om revisorn anser att riskerna 

redovisats korrekt i enlighet med de krav som ställs på redovisningen och 

förvaltningen, och så uppenbarligen ej var fallet, så bör det vara standarder 

eller lagstiftningen som är otillräcklig. PS menar på att revisionsberättelsen 

tveklöst anses vara en viktig kvalitetsstämpel men det saknas möjlighet till 

gradering mellan en ren och en oren revisionsberättelse. Diskussionerna kring 

införandet av en ny sektion för notering av riskområden är ett tecken på 

revisorernas vilja att informera om de områden som påverkar företaget, men 

som för den sakens skull inte behöver innebära samma drastiska markering 

som en oren revisionsberättelse. Om IAASBs förslag till förändring mot en 

mer nyanserad revisionsberättelse går igenom så kommer det att bli en 

gemensam standard för hela branschen. Det kommer att skapa legitimitet 

gentemot kunden vilket kan vara en anledning till att det ej observeras i 

praktiken idag. Framförallt inom banker, vars ställning påverkar hela 

samhällsekonomin kraftigt, så skulle troligtvis tilläggsupplysningar i 

revisionsberättelserna medföra större förtroende för både bankväsendet och 

revisorerna. Införandet kommer förmodligen dock att förlänga dialogen 

mellan bank och revisor fram till revisionsberättelsen då kunden inte vill ha 

några områden som det anmärks på, vilket leder till en förlängning av 

revisionsprocessen.  

	  
PS berättar att den dialog som leder fram till revisionsberättelsen, där 

revisorn förmanar och råder styrelsen, inte redovisas i tillräcklig utsträckning 

i media. Detta stammar säkerligen till stor del från revisorns tystnadsplikt 

samt kundens ovilja att delge vilka områden man haft problem på. En stor 

del ligger förmodligen också i det faktum att det finns en okunskap om 

revisionsprocessen hos media och ett lågt intresse för att rapportera kring 

det. Denna brist på transparens kan leda till en ökning av förväntningsgapet 

och påverka förtroendet för revisionen negativt.  
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5.1.4 Oberoende 

Det finns ett motstånd hos de stora revisionsbolagen mot hårdare 

rotationskrav eftersom de tycker att de krav som existerar idag är tillräckliga 

och att ett införande av byrårotation skulle förstöra mer än det skulle hjälpa. 

Liknande kritik riktas mot förbudet mot att tillhandahålla icke-

revisionsrelaterade tjänster till revisionskunder. PN menar på att det finns 

bra synergieffekter att dra nytta av internt och att byrårotation enbart skulle 

innebära att de stora fyra byråerna bytte kunder med varandra. Båda dessa 

regleringarna ämnar dock adressera frågan om revisorns oberoende. Eftersom 

oberoendet är en av grundpelarna inom revisionsyrket är det inget område 

som en revisor vill bli ertappad med att kompromissa på. Det kan medföra 

att revisorerna inte vill erkänna om en sådan problematik skulle förekomma. 

Om en revisor blir ertappad med att brista i oberoendet så är det något som 

kan generera dåligt rykte i hela branschen. Revisorerna har även ett 

egenintresse att vara emot denna typ av regleringar då de hindrar dem från 

att stanna kvar hos en kund längre och från att erhålla de extra intäkter som 

kommer från ett bredare utbud av tjänster.  Det kan också vara så att de 

stora revisionsbyråerna inte har samma oberoendeproblem som de mindre 

byråerna då de arbetar mer specialiserat internt och diskussioner över 

avdelningarna därmed inte sker i samma utsträckning. Det starka motståndet 

mot regleringarna hos revisorer på de stora byråerna kan tänkas ligga bakom 

det faktum att Europaparlamentets juridiska utskott inte röstade igenom de 

hårdare kraven på området som ursprungligen lades fram. Ett tydligt 

exempel på revisorernas inflytande är det faktum att både JP och PN var 

med i FARs arbetsgrupp som tog fram RevR 100.  

 

5.1.5 Licensiering 

De licensieringskrav som gäller för ansvarig revisor hos en bank har kraftigt 

ökat i och med införandet av RevR 100. Detta är ett sätt för branschen att 

visa intressenterna att det existerar en handlingskraft i branschen och att det 

ställs högre krav på revisorns kompetens. JP menar att de stora byråerna 
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inte kommer att påverkas av de höjda kraven då de i praktiken uppfyllde 

dem redan tidigare. Licensieringskraven kommer därmed ha liten faktiskt 

verkan för majoriteten av revisionsbranschen samtidigt som de effektivt 

hindrar de mindre spelarna från att konkurrera på samma marknad. Detta 

späder på den marknadskoncentration som fanns redan innan finanskrisen. 

Det verkar alltså existera en skevhet i kommunikationen eftersom branschen 

vidtar åtgärder som uppfattas som kraftfulla men som i realiteten har liten 

faktisk verkan, istället för att förtydliga sin faktiska kompetens. 

Revisionsmarknaden har med åren blivit mer och mer koncentrerad och det 

finns inga tecken på att detta är på väg att förändras. En 

konkurrensbegränsad marknad är ofta problematisk då det är lätt att aktivt 

stänga ute mindre spelare och minska kundernas förhandlingskraft. Vi har 

enbart intervjuat revisorer från de stora byråerna, vilka själva inte drabbas 

av de negativa effekterna och de har därför haft svårt att uttala sig objektivt 

om situationen och de etiska aspekterna som kommer av den. Att EU via 

deras grönbok har valt att ta upp diskussion kring marknadskoncentrationen 

visar på att det existerar en politisk vilja att förändra situationen. I 

revisionsbranschen behöver dock inte ett minskat kundinflytande vara något 

enbart negativt då det bör minska revisorernas rädsla för att stöta sig med 

kunderna. Detta kan i sin tur leda till att revisorn vågar ställa högre krav på 

redovisningen, vilket gynnar bankernas intressenter.  

 

5.2 Den finansiella sektorn 

5.2.1 Rapportering till FI 

Samtliga respondenter menar på att rapportering till FI inte har förändrats i 

någon större utsträckning efter finanskrisen, mer än att rapporteringen 

standardiserats till följd av RevR 100. JP anser dock att kommunikationen är 

något mer direkt och PS uttrycker det som att FI har blivit mer aktiva som 

organisation efter finanskrisen. En tydligare dokumentation ger trygghet för 

såväl revisorn, banken och samhället, då ansvarsförpliktelser lättare kan 

följas upp och förklaringar till fall liknande HQ Bank lättare kan utvinnas. 

Skriftligheten gör rapporteringen till FI mer strömlinjeformad, vilket 
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signalerar objektivitet till externa intressenter. Precis som för 

förvaltningsrevisionen så har troligtvis kritiken mot HQ Banks ledning och 

revisor även påverkat rapporteringen till FI. De isolerade åsikterna kan 

indirekt vara ett tecken på att samhällets krav och förväntningar försöker 

uppfyllas genom kommunikation och ett aktivt övervakningsorgan.  

 

5.2.2 Behovet av specialisthjälp 

Enligt respondenterna har inte behovet av specialistkunskaper ökat då 

banker alltid varit verksamma i en komplex bransch med stor andel 

finansiella instrument som kräver värderingsspecialister. PS talar däremot för 

ett ökat fokus på revisionsbranschen och det faktum att det finns ett behov 

av specialister, vilket är naturligt då finanskrisen överlag varit välbevakad av 

dess intressenter. En övervakad bransch får som konsekvens att de regelverk 

som reglerar den blir mer omfattande. Med ett mer omfattande regelverk 

ökar risken för regelbrott hos banker vilket ger media mer material att 

rapportera kring, vilket ytterligare späder på intresset för branschen. Detta 

blir en ond cirkel som kan vara svår att ta sig ur vilket kan vara en 

anledning till många av de skenåtgärder som verkar ha vidtagits för att 

tillfredsställa externa intressenter.  

 

5.2.3 Redovisningsregler 

Som tidigare nämnts utgör de nya kraven i Basel III en kraftig höjning 

jämfört med de som ställdes upp i Basel II. JP menar att den tydligaste 

skärpningen som kan ses som en direkt följd av finanskrisen är 

likviditetsuppföljningen i Basel III. Det nya direktivet har varit en stor 

omställning för bankerna medan påverkan på revisionsarbetet uteblivit. 

Detta är möjligtvis ett område som kan komma att ge upphov till en mer 

noggrann granskning om IAASBs förslag på den nya revisionsberättelsen får 

genomslag, då dessa riskområden kan behöva redovisas mer detaljerat.  

 

Effekten på revisionsarbetet i den finansiella sektorn till följd av införandet 

av IFRS 9 är oviss då det finns både för- och nackdelar med en 
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principbaserad standard. Revisorn måste alltid utgå från väsentlighets- och 

riskbedömning vid revision och påverkas inte generellt av redovisningsregler. 

PS menar att det krävs mer vid revision av rapporter baserade på 

principbaserade regelverk då de till stor del bygger på tolkningar. Det krävs 

mer fakta och fler bedömningar för att fatta ett beslut vilket medför att 

revisionsprocessen tar längre tid. Valet att ändå gå mot en mer 

principbaserad standard främjar oberoendet och JP menar att det kommer 

att avhjälpa problematiken med värderingen av finansiella instrument, ge 

mer detaljer för hur beräkningar gått till samt leda till mer likformighet. PS 

instämmer i att det kommer att spegla verkligheten bättre. Dessa egenskaper 

kan förbättra möjligheten för intressenterna att granska banken vilket 

återigen visar på den hänsyn som tas till intressenterna vid utformningen av 

de nya regelverken. I en värld präglad av kraftiga svängningar så kan det 

även ses som mer lämpligt med principbaserade regelverk eftersom de är mer 

generellt hållna och inte blir utdaterade lika snabbt som regelbaserade 

standarder. 

 

5.3 Förväntningsgap 

Den kritik som har riktats mot branschen härrör till viss del från 

förväntningsgapen. Det existerar idag en dissonans mellan intressenterna, den 

finansiella rapporteringen och revisorn rörande vad som faktiskt är deras 

uppgift. PN bekräftar att det finns belägg för att säga att det existerar ett 

andra gap mellan den finansiella rapporteringen och intressenterna. Gapet 

mellan bankens intressenter och den finansiella rapporteringen påverkar 

gapet mellan intressenterna och revisorns roll. Därmed bör de åtgärder som 

tas för att minska rapporteringsgapet även leda till en minskning i 

revisionsgapet. Ytterligare bevis för detta kan observeras i mängden skärpta 

regleringar som exempelvis ställer hårdare krav på kapital- och 

likviditetsredovisningen vilka syftar till att försöka minska gapet.  

 

Tidigare har begreppet god revisionssed varit otydligt men genom att RevR 

100 skrivit ner den goda revisionsseden så blir granskningen från samhället 
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lättare och medför en ökad tydlighet i vad som förväntas av revisorerna. 

Införandet av ISA innebär att de ansvar som faktiskt åligger de olika 

parterna tydliggörs och möjligheten att utläsa vad som innefattats i 

revisionsprocessen ökar. Dessa typer av förtydliganden leder till en minskning 

av förväntningsgapet. Den tystnadsplikt som åligger revisorerna begränsar 

möjligheten för dem att klargöra fakta i enskilda fall. Då tystnadsplikten är 

en av revisionens grundpelare så kommer troligtvis inte revisorernas 

möjlighet att uttala sig om enskilda ärenden att förändras och det blir därför 

nödvändigt att hitta andra sätt för de att överbrygga gapet.   

 

5.4 Intressentmodellen  
Nedan följer en sammanfattande modell över hur bankernas intressenter 

påverkat revisionsarbetet efter finanskrisen 2008. 

Modell 4 - Författarnas tolkning av intressenterna och deras påverkan på revisionen av 

banker. 

Banken 

Samhället 
•  Ställer krav på: 
- Revisionsutskott 
- Formell rapportering 
till bl.a. FI 
- Tydliggörande av god 
revisionssed 

  Styrelse 
•  Bättre på 
protokollföring & 
uppföljning 

•  Tydlig kommunikation 
med ledande 
befattningshavare & 
revisor 

Ledande 
befattningshavare 

•  Tydlig kommunikation 
med ledande 
befattningshavare & 
revisor 

Aktieägare 
•  Ingen direkt 
påverkan 

Kunder 
•  Ingen direkt 
påverkan 

Konkurrenter 
•  Ingen direkt 
påverkan 

Media 
•  Kraftfull granskning 
av revisionen 

•  Liten påverkan på 
förväntningsgapet 
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Det är tydligt att bankerna försöker att uppfylla intressenternas krav på 

utökad information vilket påverkar revisionen. Modellen tydliggör att det är 

fyra aktörer som har påverkat revisionen mest, medan resterande tre 

intressenter inte har haft någon direkt påverkan. Detta indikerar att det 

positiva perspektivet av intressentmodellen är dominerande för bankerna 

eftersom de kraftfulla intressenternas krav har tillgodosetts först. Samhället 

är den intressent som påverkat revisionsarbetet i störst utsträckning i och 

med sin granskning och övervakning. Genom formell rapportering till bland 

annat övervakningsmyndigheten FI visar staten ett tydligt intresse i 

revisionen av banker. Det har lett till att branschen känt ett behov av att 

visa på handlingskraft vilket resulterat i bland annat nya krav på licensering, 

dokumentering och ett tydliggörande av den goda revisionsseden. Detta visar 

på att Sikkas förväntningar i sin studie från 2009, rörande förändrade 

standarder och regelverk, har uppfyllts. De ledande befattningshavarnas 

kommunikation med styrelse och revisorer har ökat och vice versa. Styrelsen 

har även blivit bättre på att protokollföra, dokumentera och följa upp sitt 

arbete. Den utökade kommunikationen mellan intressenter och revisorer visar 

på vikten av att förtydliga vad som faktiskt görs och möjliggör att i 

efterhand kunna fastställa ansvarsförhållanden. Detta blev extra tydligt efter 

HQ Bank-skandalen där just avsaknandet av dokumentation var det som 

fällde styrelse och revisor.  

 

Varken kunder, aktieägare eller konkurrenters agerande har påverkat 

revisionsbranschen i någon större utsträckning till följd av krisen. Detta beror 

troligtvis på det faktum att revisorerna inte har någon direkt skyldighet till 

dessa intressenter i form av anställning eller lagkrav och att de till skillnad 

från media är relativt anonyma. Media har innehaft en viktig roll både som 

övervakare och gällande vad som rapporteras. Den ökade rapporteringen 

under krisen och den avtagande rapporteringen då åtgärder vidtagits, kan ha 

bidragit till att förväntningsgapen kvarstår. Möjliga orsaker till detta 

diskuteras vidare i reflektionsavsnittet. 
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6 Slutdiskussion 
I detta kapitel presenteras studiens slutsatser. Frågeställningen besvaras och 

det görs en reflektion över resultaten. Avslutningsvis ges det förslag till 

framtida forskning inom ämnet. 

 

6.1 Slutsatser 

Studiens syfte var att undersöka hur revisionsarbetet inom banker i Sverige 

har påverkats till följd av finanskrisen 2008. Den största förändringen av 

revisionsarbetet som kan observeras är införandet av RevR 100 och den 

handlingskraft som branschen signalerat genom att förtydliga god 

revisionssed. En direkt följd av införandet av rekommendationen är 

standardiseringen och skriftligheten i rapporteringen till FI. Styrelsens 

dokumentering och uppföljning har däremot förbättrats vilket lett till en 

förenkling av revisorns granskning av förvaltningen. De högre kraven för 

revisorernas licensiering har däremot inte lett till någon praktisk förändring, 

då de stora byråerna uppfyllde dessa krav sedan tidigare. Granskningen av 

förvaltningen i banker har förenklats. Samhället, media, ledande 

befattningshavare och styrelsen är de intressenter som varit mest kraftfulla, 

vilket har lett till att de haft störst inflytande över förändringarna.  

 

RevR 100 utarbetades av branschen för att uppfylla samhällets krav på 

dokumentation och ansvarsfördelning vilket medförde att kommunikationen 

med revisorn och till FI fick krav på formalia. Den ökade interna 

dokumentationen och uppföljningen i banker stammar från det faktum att 

det finns en önskan om att i efterhand kunna fastställa ansvar. 

Licensieringskraven var ett sätt att bemöta medias och samhällets ökade 

fokus på branschens komplexitet. Den förenklade granskningen av bankernas 

förvaltning förklaras av den ökade dokumentationen och interna 

uppföljningen från styrelsen. Revisionsberättelsernas ökade omfattning sedan 

2011 beror inte på finanskrisen utan är en anpassning till ISA. En intressant 

upptäckt var dock att revisionsberättelsernas utformning är under förändring 

till följd av brister i dess absoluta karaktär. Det blir tydligt att branschen 
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har tagit omgivningens kritik på allvar men på grund av de förväntningsgap 

som fortfarande existerar så verkar kritiken till stor del fokusera på fel saker. 

Detta föranleder att åtgärderna inte leder till så stora förändringar som kan 

behövas för att åtgärda bristerna i revisionsbranschen.  

 

6.2 Reflektioner 

Vi fann det förvånande att den ökade övervakningen och rapporteringen i 

media inte verkar ha lett till att förväntningsgapen minskat, vilket kan bero 

på vad som är att anse som nyhetsvärde. Medias ökade rapportering om 

branschen borde hjälpa till att kommunicera ut revisorns roll och den 

finansiella rapportens innebörd. Därmed borde förväntningsgapen minska, 

men troligtvis så finner media det mer intressant att rapportera kring de 

brister som funnits än kring de åtgärder som har vidtagits. Detta leder till 

att allmänheten påverkas av ett snedfördelat informationsflöde där de lättare 

nås av kritiken mot branschen, vilket leder till att deras felaktiga 

förväntningar på revisorn och rapporteringen kvarstår. Som nämns i 

problemformuleringen så försvårar detta möjligheten att bygga upp det 

förtroende som branschen är beroende av. De nya regleringarna som avser 

rapporteringen i banker bör leda till en minskning av förväntningsgapet 

mellan intressenter och innehållet i den finansiella rapporteringen. Det skulle 

dock kunna vara så att de nya regleringarna är något som tar tid för 

samhället att få förståelse för och en minskning av gapen kanske kommer att 

kunna observeras först om några år.  

 

6.3 Förslag till framtida studier 
Då medias selektiva rapportering verkar ha en inverkan på förväntningsgapet 

vore det intressant att genomföra en undersökning på detta. Studien skulle 

därmed kunna påvisa om det stämmer och om det är något som media är 

medvetna om. Det skulle även vara intressant att inhämta mer empiri från 

revisorer och utreda huruvida de instämmer angående medias betydelse i 

förväntningsgapet och vad deras åsikt om det i så fall är. 
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Det vore även intressant att genomföra vår undersökning på internationell 

nivå, förslagsvis inom EU. På så vis kan det utredas huruvida 

revisionsarbetet påverkats av finanskrisen i de olika verksamhetsländerna 

samt om det skett en markant förändring i något specifikt land. Detta är 

intressant då många av de standarder och lagar som reglerar branschen tas 

fram på internationell nivå, vilket kan påverka hur väl de implementeras på 

nationell nivå.  

   



 57 

7 Referenslista 
Offentligt tryck 
Aktiebolagslag (2005:551). 
 
Dir. 2006/43/EG, Europeiska unionens officiella tidning nr L 157, 09/06/2006 
s. 0087-0107. 
 
IFRS-volymen 2011, Stockholm, FAR Akademi AB.  
 
Lag (1995:1559) om årsredovisning i kreditinstitut och värdepappersbolag. 
 
Prop. 2008/09:135, Revisionsutskott m.m. - Genomförandet av 2006 års 
Revisorsdirektiv. 
 
Revisionslag (1999:1079). 
 
Revisorslag (2001:883). 
 
Årsredovisningslag (1995:1554). 
 
Litteratur 
Bryman, A. & Bell, E. (2005) Företagsekonomiska forskningsmetoder, (B. 
Nilsson, övers.)  Malmö, Liber Ekonomi (Originalarbete publicerat 2003). 
 
Cassel, F. (1996) Den reviderade Revisorsrollen: En oren berättelse, 
Stockholm, Nerenius & Santérus Förlag AB. 
 
Deegan, C. & Unerman, J. (2011) Financial Accounting Theory, New York, 
McGraw-Hill Education (UK) Limited. 
 
Holme, I.M. & Solvang, B. K. (1997) Forskningsmetodik - om kvalitativa och 
kvantitativa metoder, Lund, Studentlitteratur. 
 
Jacobsen, D.I. (2002) Vad, hur och varför? Om metodval i företagsekonomi 
och andra samhällsvetenskapliga ämnen, (G. Sandin, övers., C. Hellström, 
bearbetning av svenska upplagan) Lund, Studentlitteratur. 
 
Lundahl, U. & Skärvad, P.H. (1999) Utredningsmetodik för samhällsvetare 
och ekonomer, Lund, Studentlitteratur. 
 
Neurath, C. (2012) Den stora bankhärvan, Stockholm, Norstedts. 
 



 58 

Moberg, K. (2006) Bolagsrevisorn, Stockholm, Norstedts Juridik AB.  
 
Rienecker, L. Jørgensen, P.S., (2008) Att skriva en bra uppsats, (A. 
Lagerhammar, övers.), Malmö, Liber. 
 
Svernlöv, C. (2010) Svensk kod för bolagsstyrning, Kollegiet För Svensk 
Bolagsstyrning, Stockholm, Norstedts Juridik. 
 
Artiklar 
Andersson, C. & Gorgis, D. (2011) “Förekomsten av orena 
revisionsberättelser i svenska konkursbolag: Olika typer av anmärkningar och 
deras samband med revisionsbyråers storlek”, Mittuniversitetet, Sundsvall, s. 
31-33. 
 
Arnold, P. (2009) “Global Financial Crisis: The Challenge To Accounting 
Research”, Accounting, Organizations and Society 34, s. 803–809. 
 
Chair, L .A., Bartov, E., Fairfield, P., Hirst, E., Iannaconi, T. E., Mallett, 
R., Schrand, C.M., Skinner, D.J. & Vincent, L. (2003) “Evaluating Concepts-
Based vs. Rules-Based Approaches to Standards Setting”,  Accounting 
Horizons 17(1): s. 73-89. 
 
DeAngelo, L. (1981) “Auditor Size and Audit Quality”, Journal of 
Accounting and Economics 3, North-Holland Publishing Company, s. 183-
199. 
 
Elliott, R. & Jacobsson, P. (1998) “Auditors Independance Concepts”, The 
CPA Journal 68, No 12, s. 4. 
 
Herron, T. L. & Gilbertson, D. L. (2004) “Ethical Principles vs. Ethical 
Rules: The Moderating Effect of Moral Development on Audit Independence 
Judgements”, Business Ethics Quarterly, Vol. 14, No. 3, Accounting Ethics, 
s. 499-523. 
 
Holm, C. & Zaman, M. (2011) “Regulating Audit Quality: Restoring Trust 
and Legitimacy.”, Accounting Forum, s. 51-61. 
 
Ingves, S. (2012) “Finansiella kriser och finansiella regleringar - tankar efter 
fem turbulenta år, Anförande”, Nationalekonomiska Föreningen, Stockholm, 
s. 1-12. 
 



 59 

Laux, C. & Leuz, C. (2010) “Did Fair-Value Accounting Contribute to the 
Financial Crisis?” Working Paper, Journal of Economic Perspectives, Vol. 24, 
No.1, s. 93-118. 
 
McEnroe, J. & Martens, S. (2001) “Auditors’ and Investors’ Perceptions of 
the “Expectation Gap”, American Accounting Association, Accounting 
Horizions, Vol. 15, No. 4, s. 345-358. 
 
Nesic, V. (2012) “Revisorers perspektiv på revidering av regelbaserad kontra 
principbaserad redovisning”, Högskolan i Halmstad, Sektionen för ekonomi 
och teknik, s. 37-43. 
 
Norberg, C. (2009) “Hur skulle utvecklingen av redovisningen av finansiella 
instrument kunna nyttiggöras vid beskattningen?” Skattenytt, häfte nr. 3, s. 
127-138. 
 
Rebermark, I. & Rydell, E. (2012) “Från IAS 39 till IFRS 9 - En förenklad 
och förbättrad standard?”, Akademin för hållbar samhälls- och 
teknikutveckling, HST Mälardalens Högskola, s. 2-32. 
 
Sikka, P. (2009) “Financial Crisis and the Silence of the Auditors.”, 
Accounting, Organizations and Society, s. 868-873. 
 
Svanström, T. (2008) “Revision och rådgivning - Efterfrågan, kvalitet och 
oberoende, Studies in Business Administration”, Series B, No.64, Print & 
Media, Umeå, s. 84-87. 
 
Turel, A. (2010) “The Expectation Gap in Internet Financial Reporting: 
Evidence from an Emerging Capital Market”, Munich Personal RePEc 
Archive No. 29800, s. 94-95. 
 
Wallerstedt, E. (2002) “From Accounting to Professional Services: The 
Emergence of a Swedish Auditing Field”, Sahlin-Andersson, K. & Engwall, L. 
(red.), The expansion of management knowledge: carriers, flows and sources, 
California, Stanford University Press, s. 246 - 276. 
 
Öhman, P., Häckner, E., Jansson, A.M. & Tshudi, F. (2006) “Swedish 
Auditors’ View of Auditing: Doing Things Right versus Doing the Right 
Things”, European Accounting Review, Vol. 15, No. 1, s. 89-114. 
 
Muntliga källor 
Jan Palmqvist, auktoriserad revisor och delägare, intervju den 6 maj kl 09.30 
på Deloittes kontor, Regnsgatan 11, Stockholm. 



 60 

 
Peter Nilsson, auktoriserad revisor och delägare, intervju den 6 maj kl. 11.00 
på PwCs kontor, Torsgatan 21, Stockholm. 
 
Peter Strandh, auktoriserad revisor och delägare, intervju den 6 maj kl. 14.30 
på Ernst & Youngs kontor, Jakobsbergsgatan 24, Stockholm. 
 
Elektroniska källor 
BCBS (2013) Charter, Bank for international settlement, hämtad 2013-04-10.  
<http://www.bis.org/bcbs/charter.pdf> 
 
Becker, T. (2012) Global finansiell kris, penningpolitik och krishantering, 
hämtad 2013-04-16.  
<http://www.sns.se/sites/default/files/sns_analys _nr_8.pdf> 
 
Challis, P. & Olsson, T. (2008) Hur finanskrisen uppstod, hämtad 2013-04-
10. 
<http://www.aktiespararna.se/Artikelarkiv/Repotage/2008/september/Hur-
finanskrisen-uppstod/> 
 
EU-kommissionen (2010) Grönbok: Revisionspolitik: Lärdomar från krisen, 
Bryssel den 13.10.2010, KOM(2010) 561 slutlig, hämtad 2013-05-15. 
<http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2010: 
0561:FIN:SV:PDF> 
 
EU-kommissionen (2011) Förslag till Europaparlamentets och Rådets 
förordning om särskilda krav lagstadgad revision av företag av allmänt 
intresse, Bryssel, hämtad 2013-05-23. 
<http://ec.europa.eu/internal_market/auditing/docs/reform/regulation_en.
pdf> 
 
EU-kommissionen (2012) Frågor och svar, hämtad 2013-05-15. 
<http://ec.europa.eu/sverige/eu_facts/faq/index_sv.htm> 
 
EESK (Europeiska ekonomiska och sociala kommittén) ”Förslag till 
Europaparlamentets och rådets förordning om tillsynskrav för kreditinstitut  
och värdepappersföretag”, Europeiska unionens officiella tidning nr C 068 , 
06/03/2012 s. 0039 - 0044, hämtad 2013-04-18. 
<http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2012:068: 
0039:01:SV:HTML> 
 
FAR a, Revision, andra bestyrkandeuppdrag och övriga granskningsuppdrag, 
hämtad 2013-05-23. 



 61 

<http://www.far.se/Du-i-din-yrkesroll/Revisor/Revision-andra-
bestyrkandeuppdrag-och-ovriga-granskningsuppdrag/> 
 
FAR b, God revisionssed, hämtad 2013-05-02. 
<http://www.far.se/Du-i-din-yrkesroll/Revisor/Revision-andra-
bestyrkandeuppdrag-och-ovriga-granskningsuppdrag/God-revisionssed/>  
 
FAR c, Licensiering av revisorer i finansiella företag, hämtad 2013-04-10. 
<http://www.far.se/PageFiles/4957/Licensiering%20av%20revisorer%20i%20
finansiella%20foretag%20juni%202012%20justerad%20dec%202012.pdf> 
 
FAR d, Nya revisionsberättelsen, hämtad 2013-05-12. 
<http://www.far.se/PageFiles/3718/NYA_REVISIONSBERATTELSEN_2
012_A4_LR.pdf> 
 
FAR (2011) EUs revisionspaket i korthet, hämtad 2013-04-10. 
<http://www.far.se/Du-i-din-yrkesroll/Revisor/Nyheter/EUs-revisionspaket-
i-korthet/>  
 
FAR (2012) Improving the Auditor’s Report, hämtad 2013-05-03. 
<http://www.far.se/PageFiles/5681/Improving_the_auditors_report_IAAS
B.pdf>  
 
Finansdepartementet (2011) Finanskrisen 2008 - En sammanfattning av 
regeringens åtgärder, hämtad 2013-04-10. 
<http://www.regeringen.se/sb/d/15334/a/179329> 
 
Finansinspektionen a, Så styrs FI,  hämtad 2013-05-10. 
<http://www.fi.se/Om-FI/Vart-uppdrag/Sa-styrs-FI/> 
 
Finansinspektionen b, Så finansieras FI, hämtad 2013-05-10. 
<http://www.fi.se/Om-FI/Vart-uppdrag/Sa-finansieras-FI/> 
   
Finansinspektionen c, Baselkommittén för banktillsyn, hämtad 2013-04-18. 
<http://www.fi.se/Regler/Internationellt/Globalt-
samarbete/Baselkommitten-for-banktillsyn/> 
 
Finansinspektionen (2005), Ingrid Bonde, Finansinspektionens allmänna råd 
om styrning och kontroll av finansiella företag, Finansinspektionens 
författningssamling, hämtad 2013-05-13. 
<http://www.fi.se/upload/30_Regler/10_FFFS/2005/FFFS0501.pdf> 
 



 62 

Finansinspektionen (2010a) HQ Banks tillstånd återkallas, hämtad 2013-05-
09. 
<http://www.fi.se/Press/Pressmeddelanden/Listan/HQ-Banks-tillstand-
aterkallas/> 
 
Finansinspektionen (2010b), Internrevisionspolicy, promemoria, hämtad 2013-
05-10. 
<http://www.fi.se/upload/10_Om%20FI/10_Verksamhet/30_Sa_finansiera
s_FI/internrevisionspolicy_10-1219.pdf> 
 
Finansinspektionen (2013), Bengt Westerberg, Anmärkning och Straffavgift, 
hämtad 2013-05-13. 
<http://www.fi.se/upload/45_Sanktioner/10_Finansiella_foretag/2013/nor
dea_12-7237.pdf> 
 
Giannone, J. & Davies, M. (2008) Lazard CEO sees world's market woes just 
beginning, hämtad 2013-04-04. 
<http://www.reuters.com/article/2008/10/30/us-financial-lazard-blackstone-
idUSTRE49T77O20081030> 
 
Herolf, O. & Hjalmarsson, B. (2009) International Standards on Auditing 
ISA, hämtad 2013-04-19. 
<http://www.far.se/PageFiles/3718/09ISARSLATHUND.PDF> 
 
Higson, A. “Effective Financial Reporting and Auditing: Importance and 
Limitations”, hämtad 2013-05-10. 
<http://www.qfinance.com/auditing-best-practice/effective-financial-
reporting-and-auditing-importance-and-limitations?full> 
 
Högberg, J. (2007) De amerikanska orosmolnen, hämtad 2013-04-10. 
<http://www.affarsvarlden.se/hem/nyheter/article2547241.ece> 
 
IAS plus, IFRS 9 - Financial Instruments, hämtad 2013-04-18. 
<http://www.iasplus.com/en/standards/standard49> 
 
IFRS, IFRS 9 Mandatory effective date and disclosures, hämtad 2013-04-17. 
<http://www.ifrs.org/Current-Projects/IASB-Projects/Financial-
Instruments-A-Replacement-of-IAS-39-Financial-Instruments-
Recognitio/IFRS-9-Mandatory-effective-date-and-disclosures/Pages/IFRS-9-
Mandatory-effective-date-and-disclosures.aspx> 
 
Jönsson, A. (2010) Det svindyra regelverket, hämtad 2013-04-10. 
<http://www.affarsvarlden.se/hem/nyheter/article771593.ece> 



 63 

 
Norberg, C. (2011) Ändrade revisionsregler tynger företagen, Svenskt 
näringsliv, hämtad 2013-04-02. 
<http://www.svensktnaringsliv.se/fragor/europa/andrade-revisionsregler-
tynger-foretagen_146015.html> 
 
Nordea, Investor Relations, Definitioner och begrepp, hämtad 2013-05-15. 
<http://www.nordea.com/Investor+Relations/Finansiella+rapporter/Årsred
ovisningar/Definitioner+och+begrepp/53802.html> 
 
Panaxia (2011) Årsredovisning 2011, hämtad 2013-05-21. 
<https://www.ngnews.se/attachments/70665?locale=sv> 
 
Revisorsnämnden, Beslut i ärendet om revisionen av HQ Bank, hämtad 2013-
05-26. 
<http://www.revisorsnamnden.se/rn/startsida/nyheter_startsida/beslut_hq
_bank.html> 
 
RevR 100, Revision av finansiella företag, FAR, hämtad 2013-04-15. 
<http://www.far.se/PageFiles/4963/RevR%20100.pdf> 
 
Riksbanken, Den nya bankregleringen Basel III, hämtad, 2013-03-30. 
<http://www.riksbank.se/sv/Finansiell-stabilitet/Aktuella-
regleringsforandringar/Den-nya-bankregleringen-Basel-III/> 
 
Riksbanken (2011) Nya kapitalkrav på svenska banker, hämtad 2013-05-09. 
<http://www.riksbank.se/Upload/Dokument_riksbank/Kat_publicerat/Pres
smeddelanden/2011/nr19.pdf> 
 
Rosén, H. (2008) Så funkar finanskrisen, hämtad 2013-04-10. 
<http://www.dn.se/ekonomi/sa-funkar-finanskrisen> 
 
Rådet för kommunal redovisning, Redovisning av derivat och 
säkringsredovisning, hämtad 2013-04-15. 
<http://sakringsredovisning_och_derivat(2).pdf> 
 
Tysiac, K. (2013) Europe takes step toward mandatory audit firm rotation, 
hämtad 2013-05-09. 
<http://www.journalofaccountancy.com/news/20137862.htm> 
 
 



 64 

Öhman, P. & Wallerstedt, E. (2012) Revisorsprofessionens framväxt i 
Sverige, Centrum för forskning om ekonomiska relationen, Rapport 2012:6, 
hämtad 2013-05-14. 
<http://www.miun.se/Global/Forskning/Center%20och%20institut/CER/C
ER%20publikationer/Rapporter%20uppsatser/2012%206%20Final%20Öhman
-Wallerstedt.pdf> 
 
  



 65 

Bilaga 1 - Intervjuguide 
Namn: 

Revisionsbyrå: 

Antal år inom branschen: 

Position: 

 

1. Hur genomför ni revideringen i banker? 

 

2. Hur skiljer sig revisionen i banker från revision i andra företag? 

 

3. Hur fungerar rapporteringen till Finansinspektionen och styrelsen i  

granskad bank? 

 

4. Hur har finanskrisen påverkat ert arbete med revisionen i banker? 

 

5. Har revisionsarbetet påverkats i större utsträckning i banker jämfört med 

andra branscher? 

 

6. Har tidsomfattningen för uppdrag inom banksektorn ökat? 

 

7. Ställer ni krav på den interna kontrollen hos era bankkunder? 

 

8. I efterdyningarna av finanskrisen har flera nya regleringar för banker 

tillkommit, har de hjälpt eller försvårat ert arbete? 

 

9. Revisionsberättelserna tenderar att ha ökat i omfattning de senaste åren, 

vad beror det på? 

 

	  


