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media, har förändrats över tiden. 
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ett tjugoårigt perspektiv. Dessutom presenteras statistik gällande antal artiklar och antal anmälda 
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1 Inledning 
 

I detta kapitel introduceras läsaren i uppsatsens ämnesområde och en 
inblick ges också i det problem som har valts att studera. Vidare 
presenteras de frågeställningar och det syfte som ämnas uppfyllas i denna 
uppsats. Därefter visas de avgränsningar som har valts att göra och sist 
presenteras uppsatsens disposition. 
 
 

1.1 Bakgrund 
 
Redan på 1600-talet hade näringslivet uppnått en sådan komplexitet att det 
inte längre var ändamålsenligt för bolagsmän och andra intressenter att 
personligen skaffa sig en detaljerad insyn i räkenskaperna. Sådana 
uppgifter överläts istället till vissa personer som åtnjöt särskilt förtroende. 
Under 1800-talet tog utvecklingen fart mot den moderna revisorsrollen i 
Sverige och i 1885 års lag om aktiebolag omnämndes uttryckligen revision 
för första gången i svensk lagtext. (Cassel, 1996) År 1899 bildades Svenska 
Revisorssamfundet (SRS) 1 och auktorisation av revisorer startade genom 
Handelskammaren i Stockholm (Jönsson, 2004). 
 
Efter sekelskiftet började argument om revisorns oberoende få en central 
plats i debatten (Cassel, 1996). Kraven på revisorn vid denna tid var att 
personen skulle vara 25 år gammal, vara oberoende, ha ett gott rykte och ha 
genomgått Handelshögskolan i Stockholm (Jönsson, 2004). 
Kreugerkraschen inträffade 1932, vilken har haft stor inverkan på 
utvecklingen av svensk revision. Både lagstiftning och tillämpade 
revisionsmetoder påverkades väsentligt, speciellt avseende 
koncernredovisning. (Cassel, 1996) 
 
I 1944 års Aktiebolagslag infördes att stora eller noterade bolag skulle 
tillsätta auktoriserad revisor och en rad jävsbestämmelser intogs även i 
denna lag. Revisorns uppgifter specificerades till att granska årsredovisning, 
böcker och andra räkenskaper, ta del av styrelse- och 
bolagsstämmoprotokoll, kontrollera inventering av kassa och andra 
tillgångar, samt att se över bolagets organisation av och kontroll över 
bokföring och medelsförvaltning. (Sjöström, 1994) 
 
                                                
1  Landets äldsta organisation för kvalificerade revisorer, vilken har cirka 1350 godkända och 
auktoriserade revisorer som medlemmar (Revisorsamfundets hemsida, 2005-02-10). 
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I slutet av 1960-talet då revisorns granskning ansågs fokusera endast på 
aktieägarnas intressen ökade kraven på insyn i företagen från andra 
intressenter. Detta gjorde att kretsen företag som skulle anlita auktoriserade 
eller godkända revisorer utökades. Vid denna tid togs också 
detaljregleringen om revisorns uppgifter bort till förmån för god 
revisionssed. År 1983 infördes obligatorisk revisionsplikt, då det hade 
framförts att stor ekonomisk brottslighet förekom i de mindre bolagen och 
då antalet kvalificerade revisorer bedömdes som tillräckligt. Samma 
årtionde infördes i Aktiebolagslagen, plikt för revisorerna att granska 
bolagens redovisning och betalning av skatter. (ibid) 
 
 

1.2 Problemdiskussion 
 

Revisionen i Sverige har under lång tid varit mer eller mindre reglerad i 
lagar, främst i Aktiebolagslagen. Åsikter om vilka rättigheter och 
skyldigheter som föreligger för revisorn borde därför överensstämma, 
vilket dock inte alltid är fallet. De oklarheter som faktiskt förekommer kan 
ha sin orsak i missnöje med lagarna, bristande kunskap om vilka regler som 
gäller eller att den gällande lagstiftningen tolkas olika. (Sjöström, 1994) 
 
Den senaste tiden har revisorns ansvar och roll fått en stor plats i media på 
grund av de skandaler som har skett både internationellt och i Sverige 
(Skarin, 2004). Den oklara uppfattningen om revisorns roll förstärker 
kritiken gentemot revisorerna när en redovisningsskandal avslöjas. Detta 
menar Dan Brännström2 som vidare anser att kunskapen om vem som bär 
ansvaret för redovisningen i företagen är otillräcklig: 
 
�När det är kris i ett företag ska i första hand styrelsens arbete granskas och i andra 
hand revisorns.�  

Källa: Dan Brännström i Beck-Friis, 2003 (s. 35) 
 
Brännström tycker också att okunskapen om styrelsens ansvar är vida 
utbredd och att det märks på alla nivåer i samhället. Han säger sig till och 
med ha märkt att inte ens styrelserna har klart för sig den arbetsfördelning 
som gäller mellan dem och revisorerna. Under föredrag som han hållit har 
han bemötts av motstånd och massiv misstro mot både revisorer och 
styrelser då han vidhållit att de allra flesta företag är välskötta. Han menar 
att motståndet till viss del är följden av medias ökade fokusering inom 
                                                
2 FAR:s nuvarande generalsekreterare (FAR:s hemsida, 2005-02-09). 



INLEDNING 
 

3 

området, vilket ger media ett stort ansvar att ge en rättvis bild av problemet. 
(Beck-Friis, 2003)  
 
Roland Sigbladh, ansvarig för UC Företagsinformation 3  är av den 
uppfattningen att det även borde vara rimligt att diskutera det stora antal 
revisorsuppdrag som en revisor kan ha på ett år. Det kan naturligtvis 
urholka det förtroende, som revisorerna är beroende av: 
 
�Har man ensamt ansvar för flera hundra bolag måste det vara oerhört svårt att hinna 
göra en bra revision.� 

Källa: Roland Sigbladh i Flores, 2004 (s. C02 (A6A4)) 
 
Christer Östlund, vice verkställande direktör (Vd) på Företagarna4, menar 
att risken med att revisorerna har många uppdrag är att kvaliteten på det 
genomförda arbetet kan börja ifrågasättas.  
 
�Och i så fall kanske man kan ifrågasätta revisorsplikten, det är trots allt en kostnad 
för våra medlemmar att anlita en revisor och om kostnaden inte motsvarar nyttan 
kanske man borde befria företagen från plikten�  

Källa: Christer Östlund i Flores, 2004 (s. C02 (A6A4)) 
 
På Svenska Revisorsamfundet håller man med om att det kan finnas 
problem med detta (Flores, 2004). Vissa är således mer kritiska gentemot 
revisorerna och vad de lyckas uppnå. Detta inkluderar även den tidigare 
biträdande finansministern Gunnar Lund som dundrade:  
 
�Revisorerna sköter inte sitt jobb.� 

Källa: Gunnar Lund i Skarin, 2004 (s. 25) 
 
På senare år har också Revisorsnämnden uppmärksammat flera fall där 
revisorns roll har stått i fokus och där det gällt att undersöka om revisorerna 
verkligen skött sina åtaganden. Trots detta menar Björn Markland, 
sekreterare i Nordiska Revisorsförbundet (NRF) 5  att förtroendet för 
revisorskåren inte har skadats och att det är viktigare att titta på styrelsens 
ansvar. (Skarin, 2004) 

                                                
3  Sveriges ledande affärs- och kreditupplysningsföretag som startades 1977. De största ägarna är 
Föreningssparbanken, Handelsbanken, Nordea och SEB (UC Företagsinformations hemsida, 2005-02-09). 
4  Sveriges största företagarorganisation, med cirka 80 000 medlemmar, som försöker skapa bättre 
förutsättningar för att starta, driva, utveckla och äga företag i Sverige (Företagarnas hemsida, 2005-02-09). 
5 Grundades 1932 och är troligen världens äldsta ännu existerande internationella samarbetsorganisation 
för revisorer (FAR:s hemsida, 2005-02-10). 
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Den intensiva mediebevakningen har gjort att branschen, kanske mer än 
någonsin förut, är i fokus. Det sker en del i debatten och de åsikter som 
framförts de senaste åren tyder på att meningarna om revisorns roll och 
ansvarsfördelning skiljer sig mycket åt. (Brännström, 2004) Revisionen är 
beroende av förtroende i grunden och det borde ligga i revisorernas intresse 
att förståelsen ökar för hur de regler som berör revisorns arbete har 
förändrats genom åren och skälen till detta (Sjöström, 1994).  
 
 

1.3 Frågeställningar 
 

• Hur har rapporteringen av olika händelser förändrats över åren? 
• Hur har debatten angående revisorerna utvecklats? 

 
 

1.4 Syfte 
 

Syftet med denna uppsats är att förklara hur synen på revisorerna har 
förändrats över tiden.  

 
 

1.5 Avgränsningar 
 

Undersökningen begränsas till att endast innefatta det antal anmälningar 
och den debatt som gäller svenska revisorer. En ytterligare avgränsning 
som görs är att studien endast omfattar godkända och auktoriserade 
revisorer, som utför granskning av aktiebolag. Avgränsningar görs även i 
tiden, då den historiska undersökningen begränsas till tjugo år och 
därutöver ett urval av var femte år. Vidare begränsas det antal tidningar 
som ingår i undersökningen till fem stycken inom ämnesområdet.  
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1.6 Disposition 
 
I det inledande kapitlet introducerades läsaren i ämnet 
och uppsatsens frågeställningar, syfte och 
avgränsningar presenterades. Fortsättningsvis kommer 
de använda metoderna för undersökningen beskrivas 
samt vad som bör finnas i åtanke gällande dessa. I 
referensramen redogörs för lagar och 
rekommendationer samt teorier och begrepp som är av 
intresse för denna uppsats. Nästkommande kapitel 
utgörs av empirin, där undersökningens resultat 
presenteras. I analysen kopplas sedan teorierna och 
empirin ihop och svaren på frågeställningarna uppvisas 
i kapitlet med uppsatsens slutsatser. Avslutningsvis ges 
en återblick på valda metoder i kapitlet 
metodreflektioner. 
 
 
 
 

Figur 1: Disposition 
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2 Metod 
 

I detta kapitel presenteras den syn på vetenskap som präglar denna uppsats 
och därefter visas metodval med skälen till dessa. Dessutom beskrivs i 
korthet vad som är viktigt att ha i åtanke vid användning av metoderna 
samt deras för- och nackdelar. 
 
 

2.1 Vetenskapssyn 
 

Positivismen och hermeneutiken är två ytterligheter som beskriver det 
vetenskapliga förhållningssättet. Positivismen har sina rötter i 
naturvetenskapen och utgår från positiv, det vill säga säker kunskap. Målet 
med denna forskning är att bygga upp heltäckande lagar. (Patel och 
Davidsson, 1994) Hermeneutiken utgår istället ifrån att det går att få en 
fullständig förståelse av händelseförlopp genom tolkning och att helheten 
är resultatet av de olika inblandade aktörernas upplevelser av denna. 
(Eriksson och Wiedersheim-Paul, 2001) 
 
Den vetenskapssyn som präglar denna uppsats är varken helt positivistisk 
eller hermeneutisk. Det sistnämnda synsättet är dock det som främst 
kommer till uttryck, eftersom undersökningen syftar till att försöka förstå 
varför synen på revisorerna har förändrats över tiden. Hermeneutiken 
menar att det är möjligt att förstå en situation genom att tolka hur mänsklig 
existens kommer till uttryck i det talade och skrivna språket. (Patel och 
Davidsson, 1994) I denna uppsats skall förståelse försöka uppnås just 
genom att tolka olika texter i form av tidningsartiklar. En hermeneutisk 
forskare som tolkar en text, exempelvis en utskriven intervju, läser först 
hela intervjun och försöker förstå helheten av denna. Därefter läses olika 
delar i texten för att skaffa sig förståelse för dessa och sedan kan forskaren 
pendla mellan dessa perspektiv och ställa de olika förståelserna i relation 
till varandra. (ibid) Detta är vad som har gjorts i denna uppsats för att 
kunna förstå och förmedla hela artiklar genom att referera vissa utvalda 
delar. Försök till tolkning har också skett gällande hur antalet artiklar och 
antalet anmälda revisorer har förändrats över tiden, vilket också ligger till 
grund för denna undersökning. 
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2.2 Induktivt respektive deduktivt  
 
Vid val av tillvägagångssätt finns en skiljelinje mellan induktivt och 
deduktivt. Ett induktivt arbetssätt innebär att studien påbörjas utan 
förankring i existerande teori. Utifrån det insamlade materialet skall vissa 
slutsatser dras, vilka sedermera skall mynna ut i en teori. I det deduktiva 
sättet är utgångspunkten allmänna principer och den befintliga teorin. 
Dessa bestämmer vilken information som skall samlas in, hur tolkningen av 
informationen skall utföras samt hur resultatet skall relateras till den 
befintliga teorin. Ett induktivt tillvägagångssätt förknippas oftast med 
kvalitativa metoder och ett deduktivt sätt med kvantitativa metoder. (Patel 
och Davidson, 1994)  
 
Då det induktiva tillvägagångssättet förutsätter att studien inleds helt utan 
teoretiskt stöd är detta inte direkt tillämpligt på denna studie, då viss inblick 
i teorier och lagar angående revisorerna fanns innan studien påbörjades. 
Även om vissa slutsatser skall försöka dras från det insamlade materialet är 
inte syftet att presentera någon ny teori inom ämnet. Det deduktiva sättet 
där teorierna bestämmer vilken information som samlas in överensstämmer 
inte heller, då valet av ämne snarare än teorierna bestämmer detta. Däremot 
kan tolkningen av informationen präglas av den befintliga kunskapen om 
olika teorier. Detta innebär att det förekommer inslag från båda 
tillvägagångssätten i denna studie. 
 
 

2.3 Undersökningens ansats 
 

De flesta studier kan indelas efter hur mycket kunskap som finns inom 
området innan arbetet startar. Inom områden där en viss kunskap redan 
finns kan en deskriptiv ansats användas. Denna syftar till att beskriva hur 
fenomen ser ut utan att försöka klarlägga anledningen till det, vilket ofta 
görs grundligt och detaljerat. En studie med ett förklarande syfte innebär 
däremot att de samband som finns mellan de olika företeelserna skall 
försöka urskiljas. Ofta används en kombination av dessa båda ansatser för 
att finna svar på den aktuella frågeställningen. (Kinnear och Taylor, 1996) 
 
I denna studie används en deskriptiv ansats för att beskriva och tydliggöra 
de förhållanden som både råder idag och de som tidigare förelåg för 
revisorerna. På detta sätt ges läsaren en bild av händelserna som är 
relevanta för studien. För att även uppnå förståelse kan det, i enlighet med 
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den förklarande ansatsen, vara nödvändigt att klargöra effekterna av att 
villkoren för revisorerna har förändrats genom åren. För att uppnå syftet 
med denna studie används således båda ansatserna. 
 
 

2.4 Kvalitativ respektive kvantitativ ansats 
 

Kvalitativ och kvantitativ ansats syftar på hur man väljer att bearbeta och 
analysera insamlad information. Kvalitativt inriktad forskning baseras på 
användandet av verbala analysmetoder, medan med kvantitativt förstås 
sådan forskning som bygger på statistiska bearbetnings- och analysmetoder. 
Den forskning som bedrivs befinner sig ofta någonstans emellan dessa, 
vilket medför att en studie kan ha inslag av såväl kvalitativ som kvantitativ 
metod. (Patel och Davidsson, 1994)  
 
Denna studie baseras på en kvalitativ ansats, då artiklar kommer att 
analyseras för att försöka förstå varför synen på revisorerna har förändrats 
över tiden. Dessutom finns kvantitativa inslag i studien, vilket utgörs av ett 
antal publicerade artiklar om revisorer under den valda tidsperioden samt 
hur denna mängd har förändrats. Undersökningen bygger även på statistik 
gällande antalet anmälningar av revisorer som har gjorts av deras 
uppdragsgivare. Denna information sträcker sig över samma tid, för att 
denna utveckling skall kunna jämföras med förändringar i mediedebatten.  
 
 

2.5 Tillvägagångssätt 
 
Denna studie bygger på en mängd artiklar från olika tidskrifter. Med hjälp 
av dessa har en historia växt fram, som berättar om de händelser som varit 
och den debatt som kommit till uttryck. Dessutom baseras undersökningen 
på statistik gällande hur antalet artiklar och antalet anmälda revisorer 
varierar över åren. Utifrån detta avser studien att försöka förklara hur synen 
på revisorerna har utvecklats. 
 
Metoden som har använts vid denna studie är således av något ovanligt slag, 
då en mängd tidningsartiklar har studerats. En liknande metod användes vid 
en doktorsavhandling från Handelshögskolan i Göteborg 6 , där 
Renault/Volvoaffären studerades genom de tidningsartiklar som 

                                                
6 Enquist, B. och Javefors, H., 1996, �Huvudmannaskapets dialektik - en studie av Renault/Volvo - 
affären�, Grafikerna i Kungälv AB, Kungälv. 
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publicerades under den aktuella perioden. Avhandlingen har varit till viss 
hjälp vid denna studie, då undersökningarnas tillvägagångssätt således har 
gemensamma drag.  
 
 

2.6 Urval 
 

Att denna undersökning skulle innefatta alla artiklar som har publicerats i 
samtliga svenska tidskrifter under en längre tidsperiod ansågs som en 
omöjlighet. Ett urval har därför gjorts till ett begränsat antal tidningar och 
till artiklar som har publicerats under vissa år.  
 
Artiklarna kommer från ett urval av tidningar, vilka utgörs av 
Affärsvärlden, Dagens industri, Dagens Nyheter, Svenska Dagbladet och 
Veckans affärer. Detta är ett så kallat bedömningsurval, eftersom det har 
gjorts utifrån vissa kriterier som är grundläggande för undersökningen 
(Lekvall och Wahlbin, 2001). Kravet som uppställdes var att ekonomi 
skulle utgöra en väsentlig del av dessa tidningars innehåll. Ett 
slumpmässigt urval betraktades således inte som lämpligt, eftersom alla 
tidningar inte innehåller den för studien efterfrågade typen av artiklar.  
 
Undersökningen sträcker sig tjugo år tillbaka i tiden, eftersom detta ger en 
historisk tillbakablick. Ett systematiskt urval har därefter gjorts, då artiklar 
som härrör från vart femte år har valts. Detta innebär att tidningsartiklar 
från 1985, 1990, 1995, 2000 och 2004 har undersökts. För att fånga dagens 
debatt ingår år 2004 i studien, eftersom år 2005 ej gått till ända vid 
undersökningens genomförande. Att ett urval har gjorts till vart femte år 
beror på att det hade varit alltför omfattande att undersöka ett tätare 
tidsintervall. En avvägning har således gjorts mellan tidsperiod och 
tidsintervall, då ett tätare tidsintervall hade medfört en kortare 
undersökningsperiod.  
 
 

2.7 Datainsamling 
 

Vid sökprocessen av artiklar har olika metoder fått användas, eftersom 
arkiveringen skiljer sig åt mellan olika tidskrifter och år. Mikrofilm har 
studerats för artiklar från Svenska Dagbladet för åren 1985 och 1990. 
Artiklar som härrör sig från tiden efter denna period omfattas av databasen 
Mediearkivet. Detsamma gäller för Dagens Nyheter, men med skillnaden 
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att databasen Presstext har använts istället. Tidningen Affärsvärlden har 
lästs i pappersexemplar för åren 1985 till 1995, medan de senare årens 
artiklar finns lagrade i databasen Mediearkivet. Veckans affärer har också 
delvis studerats i pappersexemplar, då detta har gjorts till och med år 2000. 
Artiklar hänförbara till undersökningens sista år finns emellertid samlade i 
databasen Presstext. Manuell sökning i såväl mikrofilm som 
pappersexemplar innebär att tidningarna kartlagts dag för dag, sida för sida. 
Dagens industri skiljer sig från de övriga, då denna finns arkiverad i 
databasen Affärsdata för samtliga år.  
 
Vid sökning av artiklar har urvalskriteriet varit att dokumentet i fråga skall 
innehålla ordet �revisor�, eftersom detta fångar alla artiklar inom 
undersökningens intresseområde. Detta gäller för både de artiklar som lästs 
manuellt och de som framkommit genom databaserna Affärsdata, 
Mediearkivet och Presstext. Totalt har 2393 artiklar genomlästs och 
därefter har en utsortering gjorts av artiklar som visserligen innehåller ordet 
revisor, men som inte är av intresse för denna undersökning. De artiklar 
som inte uppfyllt vissa kriterier har således gallrats bort och finns därmed 
inte med bland den statistik som presenteras senare. Bedömningsgrunderna 
har varit att artiklarna skall behandla svenska förhållanden, beröra 
godkända eller auktoriserade revisorer samt att det skall handla om deras 
granskning av aktiebolag. Även om alla de artiklar som uppfyller kraven 
ingår i statistiken, har inte samtliga återgetts i löpande text. Detta då 
revisorn omnämnts ytterst lite i dessa artiklar. 
 
 

2.8 Dokumentanalys 
 

2.8.1 Källgranskning 
 

Enligt Bell (1999) är ett riktigt urval av källor av stor vikt i samband med 
det som kallas innehållsanalys. Detta tillvägagångssätt används för att 
bland annat studera skevheter i nyhetsrapportering, läroböcker och 
sångtexter. Vanligtvis innebär denna metod att man räknar antal spaltmeter 
som ägnats åt ett visst tema eller hur många gånger ett visst begrepp 
förekommer i ett urval av källor. (ibid) I denna studie har antalet artiklar 
sammanställts, där ordet revisor visat sig med sin rätta innebörd för 
undersökningen. Efter att ha fastslagit hur ofta denna term förekommit är 
det viktigt att sätta in begreppet i sitt sammanhang innan tolkning och 
förklaring sker (ibid). 
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För att kunna göra detta är det betydelsefullt att ha vissa frågeställningar i 
åtanke. En av dessa utgörs av vad en källa egentligen säger, det vill säga 
hur ord och begrepp har använts i artiklarna. Vidare har frågan när och 
under vilka omständigheter källan blev till stor betydelse för denna studie. 
Detta då det är förändringen över tiden som har studerats och varför dessa 
förändringar har skett. Därför är det också betydelsefullt att ställa frågan 
om artikeln är typisk eller ovanlig i jämförelse med övriga artiklar under 
samma period. (ibid) 
 
Då denna studie baseras på en gedigen mängd artiklar har en noggrann 
förteckning över dessa gjorts. Vissa artiklar har valts bort, då dessa ej har 
ansetts relevanta för studiens syfte. Detta kan tyckas vara en subjektiv 
bedömning, men har inte medfört någon skada för undersökningen. Detta 
då endast artiklar som inte har hört hemma i sammanhanget har sorterats 
bort. Exempelvis har artiklar som behandlat Riksdagens revisorer och deras 
granskningar av till exempel personalpolitiken inom statliga verk inte varit 
av intresse. Även artiklar gällande avlidna revisorer har saknat relevans för 
undersökningen. Ett ytterligare exempel på en typ av bortsorterade artiklar 
visar följande citat, vilket är plockat från en intervju med en ägare av en 
skivaffär: 
 
"Vår revisor sa att vi hade alldeles för höga kostnader för kaffe och kaffebröd." 

Källa: Amster, 1995-04-27 (s.54) 
 
 

2.8.2 Primära och sekundära källor 
 

Primärdata utgörs av ny data som forskaren själv har inhämtat genom 
användning av olika datainsamlingsmetoder. Sådana data som har 
insamlats av andra utgör däremot sekundärdata. (Halvorsen, 1992) Denna 
studie bygger främst på sekundärdata, då den huvudsakliga information 
som har samlats in utgörs av artiklar som har skrivits av andra. Även 
statistiken gällande antalet anmälda revisorer utgörs av sekundärdata, då 
denna information har samlats in av Revisorsnämnden. Antalet artiklar som 
har publicerats är emellertid primärdata, då denna information inte har 
inhämtats av någon annan. Vidare kan artiklarna sägas vara sekundära av 
olika grad beroende på form. Om författaren gör analys av vad någon 
annan har sagt borde artikeln ha en hög grad av sekundärdata, men om 
författaren endast framför sin egen åsikt torde artikeln utgöra en lägre grad 



METOD
 

12 

av sekundär källa. Detta eftersom de framförda åsikterna i sistnämnda fallet, 
inte har bearbetas av någon annan än författaren själv. 
 
En nackdel med sekundärdata är att den kan ha samlats in med ett syfte 
som inte stämmer överens med den aktuella undersökningen (Saunders et 
al, 2000). I denna studie skall emellertid förändringar i tidningsartiklars 
innehåll analyseras och deras syfte i sig behöver ej besvara denna studies 
frågeställningar. Ett ytterligare problem med sekundärdata är att den kan ha 
samlats in långt tillbaka i tiden och att den på så vis inte längre är aktuell 
(ibid). Inte heller detta utgör någon nackdel i denna studie, då det är den 
historiska utvecklingen som avses undersökas.  
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3 Referensram 
 

I detta kapitel tas de teorier upp som anses relevanta för denna uppsats. 
Kapitlet inleds med en klargörelse gällande innebörden av revision och 
revisorns roll. Sedan presenteras den institutionella teorin samt de lagar 
och rekommendationer som reglerar revisorerna. Därefter redogörs för 
begreppen oberoende, kvalitet och förtroende samt Agentteorin, 
Intressentmodellen och det så kallade förväntningsgapet.  

 
 

3.1 Revision 
 

För att ge en grundläggande förståelse, klargörs anledningen till revision 
samt dess innebörd i detta avsnitt. 
 
Behovet av revision uppkommer på grund av separationen mellan ägare 
och företagsledning. Om ägare och ledning utgörs av samma personer 
agerar dessa konsekvent för att öka sin välfärd, men när ägande och 
kontroll skiljs åt har ledningen möjlighet att agera i sitt eget intresse. (Fant, 
1994) I alla företagsformer där ägarnas ansvar är begränsat finns därför 
särskilda krav på hur företagets resultat och ställning framställs. Ett 
företags olika intressenter måste kunna lita på den information som lämnas 
gällande bolagets ekonomiska situation och förvaltning. Med anledning av 
detta finns det lagar för revision av olika företagsformers förvaltning, 
redovisning och information angående den ekonomiska situationen. 
(Revision, 2005) Enligt Artsberg (2003) tycks skandaler där revisorer är 
inblandade stärka yrkeskårens ställning samt att kraven på mer revision 
ofta skärps vid sådana tillfällen. Hon menar att det är ett mönster som kan 
ses under hela 1900-talet. (Artsberg, 2003) 
 
Enligt FAR 7  är målet med revision att ge trovärdighet åt ett företags 
finansiella information samt att säkerhetsställa tilltron att styrelse och Vd 
fullgör sina uppdrag, vilket är en förutsättning för ett välfungerande 
näringsliv och samhälle. (Revision, 2005) I en studie av Fant (1994) 
framgår att revisorerna utför sitt arbete med anledning av en tredje part. 
Undersökningen visar att revisorer, företagsledare och aktieägare är 
överens om att det framför allt är i aktieägarnas intresse. (Fant, 1994) Mer 

                                                
7 FAR är en intresseorganisation för auktoriserade och godkända revisorer samt kvalificerade specialister 
inom revisionsbyråbranschen. Föreningen omfattar de flesta av de cirka 2400 auktoriserade revisorerna 
samt ungefär 450 godkända revisorer och kvalificerade specialister. (FAR:s hemsida, 2005-05-08) 
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konkret är målet för revisionen en revisionsberättelse, där revisorn uttalar 
sig om årsredovisningen, bokföringen samt styrelsens och Vd:ns 
förvaltning. Denna utgör, tillsammans med årsredovisningen, 
beslutsunderlag för företagets intressenter. (Revision, 2005) I kristider 
ställer allmänheten högre krav på mer informativa revisionsberättelser och 
att dessa skall varna i tid. Kåren har dock lyckats behålla den kortfattade 
och standardiserade revisionsberättelsen som i 99 procent av fallen är ren. 
Detta har gjorts med åberopande av att ett bolag kan lida skada om för 
mycket avslöjas. (Artsberg, 2003) 
 
Med revision avses att kritiskt granska, bedöma, och uttala sig om 
redovisning och förvaltning. Vidare utgör väsentlighet och risk 
grundläggande begrepp inom all revision, då de avgör inriktningen och 
omfattningen av revisionsarbetet. För att kunna avgöra var risken för 
väsentliga fel är störst måste revisorn vara införstådd med företagets 
verksamhet samt vilken intern kontroll som företagsledningen har. När 
revisorn har beslutat vad som är väsentligt för årsredovisningen inriktas 
granskningen på att hitta väsentliga fel som kan påverka bedömningen av 
denna. Större belopp som kan påverka bilden av företaget i 
årsredovisningen måste i allmänhet granskas noggrannare än små belopp, 
gränsen varierar dock mellan olika företag. (Revision, 2005) 
 
Revisorsnämnden, som sorterar under Justitiedepartementet, är den 
tillsynsmyndighet som sedan 1995 ansvarar för tillsyn av godkända och 
auktoriserade revisorer samt registrerade revisionsbolag. Tidigare 
handhades denna typ av frågor av Kommerskollegium, som i sin tur 
ansvarade för dessa uppgifter sedan början av 1970-talet. Revisorsnämnden 
utreder anmälningar mot enskilda revisorer och registrerade revisionsbolag. 
Anmälningar kan exempelvis göras av klienter som är missnöjda med 
revisorns arbete. Revisorsnämnden kan även själva initiera 
disciplinärenden, vilket kan ske genom deras systematiska uppsökande 
tillsyn eller att de erhåller information genom media. Revisorsnämnden kan 
tillgripa tre olika disciplinåtgärder, nämligen erinran, varning eller 
upphävande av godkännande eller auktorisation. I samband med en varning 
kan revisorn även åläggas att betala en straffavgift till staten. Även 
registrerade revisionsbolag kan bli föremål för dessa disciplinära åtgärder. 
(Revisorsnämndens hemsida, 2005-02-03) 
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3.2 Revisorn 
 
För att få förståelse för revisorns roll redogörs kortfattat för denna i detta 
avsnitt. 

 
Vem som helst kan kalla sig revisor, eftersom titeln inte är skyddad. 
Däremot är det straffbart att utge sig vara godkänd eller auktoriserad 
revisor om detta inte är fallet. För att bli auktoriserad revisor idag krävs 
universitets- eller högskoleutbildning samt fem års praktisk utbildning. 
Utöver detta krävs revisorsexamen och dessutom högre revisorsexamen, 
vilket erhålls genom att avlägga prov. Kraven för godkänd revisor är något 
lägre, då längden för den teoretiska och praktiska utbildningen är kortare 
samt att endast revisorsexamen behövs. Vidare kan en revisor inneha olika 
roller, såsom till exempel granskare eller rådgivare. Den mest centrala är att 
utföra revisionsverksamhet i Revisorslagens mening, vilket innebär att 
revisorn granskar förvaltningen eller den ekonomiska informationen och 
lämnar en rapport om denna. Enligt lagen räknas även den rådgivning som 
föranleds av iakttagelser som revisorn har gjort i granskningsuppdraget till 
revisionsverksamhet. Denna verksamhet är tämligen strikt styrd av 
lagbestämmelser och god yrkessed. (Revision, 2005) 
 
Därutöver kan en revisor utöva fristående rådgivning, där revisorn fungerar 
som rådgivare inom områden som har ett naturligt samband med 
revisionsverksamhet. Enligt lag och god sed finns det dock viktiga 
begränsningar i de fall där den fristående rådgivningen riktar sig till 
klienter inom revisionsverksamhet. Rådgivningen får då inte innebära att 
revisorns självständighet och opartiskhet går förlorad. Om uppdragsgivare 
inte är klienter i revisionsverksamheten kan rådgivning i regel lämnas utan 
inskränkningar. Revisorn måste dock iaktta de yrkesetiska reglerna, vilka 
föreskriver självständighet och objektivitet. (ibid) Gränsen mellan vilka 
tjänster som är tillåtna och icke tillåtna för en revisor att utföra åt sin klient 
kan vara svår att dra. Det finns ekonomiska intressen till att revisorerna 
tillhandahåller konsulttjänster utöver den lagstadgade revisionen. (Fant, 
1994) Yrkesrevisorer får även bedriva annan verksamhet, som inte har 
någon naturlig koppling till revisionsverksamhet. Den verksamheten måste 
dock hållas tydligt avskild från revisionsverksamheten och den får inte 
bedrivas av ett revisionsföretag. Enligt Revisorslagen får den inte vara 
förtroenderubbande, vilket den anses vara om den är av sådan art eller 
omfattning att den rubbar förtroendet för revisorns opartiskhet eller 
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självständighet. Omfattande eller oseriös affärsverksamhet kan således inte 
bedrivas av revisorn. (Revision, 2005) 
 
 

3.3 Institutionell teori 
 

Då institutioner har betydelse för hur revisorns roll ser ut och hur 
revisionen utförs är den institutionella teorin relevant i denna studie, 
eftersom den tar upp de olika regler som styr dessa företeelser. 
 
I den institutionella teorin konstateras att det finns tre olika sorters regler 
som påverkar organisationer genom att både begränsa och möjliggöra 
utbyte mellan människor. (North, 1993) Enligt Fagerström (2002) kan 
reglerna indelas i direktiv, normer och standards. Direktiv är nedskrivna 
regler, vilka är betydelsefulla inom revision samt att de möjliggör 
sanktioner. (Fagerström, 2002) Revisorslagen, Revisorsförordningen samt 
Aktiebolagslagen som fastställs av riksdagen är exempel på sådana. Dessa 
klarlägger vad revisorerna skall och får göra samt inom vilka ramar 
revisorerna bör hålla sig. (FAR:s samlingsvolym del II, 2004) Normer 
saknar ursprung i lagstadgade bestämmelser och är därmed underförstådda 
regler. Standards påminner om direktiven, men med skillnaden att 
påföljden inte blir sanktion då någon bryter mot dem. (Fagerström, 2002) 
Normer utformas av bland andra FAR, som verkar för utvecklandet av god 
redovisningssed samt utgivandet av vägledning för upprättande eller 
granskning av årsredovisning. FAR:s �Revisionsstandard� och även denna 
rekommendations föregångare, är standarder som revisorerna skall följa. 
(FAR INFO nr 11, 1999)  
 
North (1993) gör en något annorlunda indelning av reglerna och delar in 
dem i formella och informella institutioner, där de formella utgörs av de 
nedskrivna reglerna, det vill säga lagar och standards. De oskrivna reglerna 
består av sedvänjor och moraliska vägledningar, vilket i praktiken är 
detsamma som normer. (North, 1993) De värderingar och åskådningar som 
råder vid en viss tidpunkt i ett samhälle styr de handlingar som företas och 
kan vara till den graden givna att det är tveksamt om den enskilde individen 
är medveten om dem. Det är emellertid nödvändigt att de gemensamma 
värderingarna finns, dels för att medborgarna skall kunna förstå varandra, 
dels för att effektiva beslut skall kunna tas både individuellt och 
samhällsgemensamt. (Artsberg, 2003) 
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3.4 Lagar och rekommendationer 

 
För att kunna beskriva revisorns roll tas de formella regler som gäller för 
revision i Sverige upp. Vidare beskrivs viktiga förändringar som har ägt 
rum de senaste tjugo åren gällande dessa. Detta för att kunna förklara 
varför synen på revisorerna har förändrats över tiden.  
 
Som tidigare nämnts regleras revisorns olika roller på olika ställen. 
Aktiebolagslagen föreskriver den valda revisorns uppgifter, medan 
Revisorslagen och Revisorsförordningen behandlar godkända och 
auktoriserade revisorers skyldigheter och rättigheter. Genom lag är det 
också fastställt att god revisionssed och god revisorssed, som konstruerats 
av FAR och SRS, skall följas. Därutöver finns FAR:s rekommendationer i 
form av �Revisionsstandard� och FAR:s samt SRS yrkesetiska regler8, 
vilka skall följas av organisationernas ledamöter. En sammanställning av 
detta visas i en figur nedan och därefter följer en utförligare presentation. 
(FAR:s Samlingsvolym del II, 2004) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figur 2: Revisionens formella regler. Källa: Eklöv, 1998 (s. 24). Egen bearbetning.  
 
 

3.4.1 Aktiebolagslag 
 

Regler för revision gällande aktiebolag finns i Aktiebolagslagens 
(1975:1385) tionde kapitel. I denna lag föreskrivs att ett aktiebolag skall ha 
minst en revisor (ABL 10 kap 1 §), vilken skall granska bolagets 
årsredovisning och bokföring samt styrelsens och Vd:ns förvaltning. Denna 
granskning skall vara så ingående och omfattande som god revisionssed 
                                                
8 I denna uppsats kommer ej dessa regler tas upp, utan fokus ligger på FAR:s regler. 

 
 Författningar:  Föreningsstyrning: 
 
 Aktiebolagslag Revision God revisionssed 
 
   Revisionsstandard 
 
 Revisorslag Revisor God revisorssed 
 Revisorsförordning  Yrkesetiska regler 
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kräver. (10 kap 3 §) Efter varje räkenskapsår skall revisorn sedan avge en 
revisionsberättelse till bolagsstämman, där resultatet av granskningen 
redovisas (10 kap 5 §). Revisorn väljs av bolagsstämman (10 kap 8 §) och 
denne skall följa de anvisningar som meddelas av bolagsstämman om de 
inte strider mot lag, bolagsordningen eller god revisionssed (10 kap 4 §). 
Minst en utsedd revisor skall vara auktoriserad eller godkänd om företagets 
nettotillgångar är bokförda till mer än 1000 gånger basbeloppet för de två 
senaste räkenskapsåren, antalet anställda är över 200 eller om bolagets 
aktier eller skuldebrev är noterade vid en börs eller auktoriserad 
marknadsplats (10 kap 12 §). 
 
Sedan Aktiebolagslagen infördes 1975 har den varit utsatt för ett flertal 
ändringar och för närvarande sker en stor omarbetning av denna lag (FAR 
INFO nr 1, 2005) Om en revisors uppdrag upphör i förtid skall denne 
genast anmäla detta till registreringsmyndigheten samt lämna en kopia till 
bolagets styrelse (10 kap 22 §). Vid en sådan anmälan skall en kopia av 
denna fogas till revisionsberättelsen (10 kap 33 §), vilket stadgades för 
första gången år 1995 (Lag (1995:531) om ändring i aktiebolagslag 
(1975:1385)). År 1999 fastställdes revisorernas mandattid till fyra år, till 
skillnad från tidigare då revisorn kunde utses på viss tid eller tills vidare. 
(FAR INFO nr 4, 1998)9 Ett aktiebolag tvingas emellertid inte byta revisor 
efter fyra och således infördes inget krav på revisorsrotation. (FAR INFO 
nr 6:b, 1998) Innan fanns inga regler gällande revisorernas arvode, men 
från och med 1999 skall det framgå av årsredovisningen vilka arvoden och 
andra ersättningar revisorn erhållit för revisionsuppdraget och för andra 
sysslor åt bolaget. (FAR INFO nr 4, 1998) 
 
Sedan tidigare fanns jävsbestämmelser som förbjöd bland andra 
styrelseledamöter, Vd och anställda från att vara revisor i ett bolag. År 
1999 utvidgades dessa bestämmelser till att även förbjuda aktieägare från 
att vara revisor i bolaget, dock torde denna regel inte ha fått någon större 
praktisk betydelse. Detta då det fortsättningsvis endast tillåts auktoriserade 
eller godkända revisorer i aktiebolagen och de redan sedan tidigare 
omfattas av denna regel genom god revisorssed. Revisorernas skyldighet 
att rapportera vid misstanke om brott, ansågs som en av de största 
nyheterna gällande 1999 års lagförändringar. Detta stadgande innebär att en 
revisor, vid misstanke om brott inom ramen för bolagets verksamhet, skall 
lämna sitt uppdrag och göra anmälan till åklagare. (ibid) Revisorn behöver 

                                                
9 I denna artikel presenteras dessa förändringar som förslag, vilka senare fastställs. (FAR INFO nr 6:a, 
1998) 
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dock inte avgå eller lämna underrättelse till åklagare om de skadliga 
verkningarna av brottet avhjälpts, om brottsmisstankarna på annat sätt 
blivit föremål för anmälan eller om det misstänkta brottet framstår som 
obetydligt. (FAR INFO nr 6:b, 1998)  
 
År 2004 infördes att revisionsberättelsen skall innehålla vilket eller vilka 
normsystem som har använts i redovisningen och revisionen (10 kap 27a 
och 27b §§). Vidare skall det numera även anges i revisionsberättelsen om 
revisorns uppfattning avviker från styrelsens gällande något som behandlas 
i revisionsberättelsen (10 kap 27 b §). Samma år gjordes även ett tillägg i 
10 kap 28 §, där de två punkterna utgör en nyhet jämfört med det tidigare 
stadgandet: 
 
�Revisionsberättelsen skall innehålla ett uttalande om huruvida årsredovisningen har 
upprättats i överensstämmelse med tillämplig lag om årsredovisning. I uttalandet skall 
det särskilt anges   

1. om årsredovisningen ger en rättvisande bild av bolagets resultat 
och ställning, och 
2. om förvaltningsberättelsen är förenlig med årsredovisningens 
övriga delar.� 

Källa: Aktiebolagslag (1975:1385) 10 kap 28 § 
 
Enligt en föregående utredning motiveras det sistnämnda med att man vill 
förhindra att en missvisande årsredovisning uppfattas som godkänd av 
revisorn. (Sjöström, 1994) Vidare gäller från och med 2004 att en revisor 
får lämna sådana upplysningar som han anser att aktieägarna bör få 
kännedom om (10 kap 32 §). Samma år gjordes också ett tillägg gällande 
revisorernas anmälningsplikt, då de numera även skall lämna uppgifter 
enligt lagen om åtgärder mot penningtvätt (10 kap 39 §). 
 
 

3.4.2 Revisorslag 
 

Revisorslagen (2001:883) stadgar att Revisorsnämnden har till uppgift att 
pröva frågor om godkännande, auktorisation och registrering, utöva tillsyn 
över revisionsverksamhet samt över revisorer och registrerade 
revisionsbolag, pröva frågor om disciplinära och andra åtgärder mot 
revisorer och registrerade revisionsbolag, samt ansvara för att god 
revisorssed och god revisionssed utvecklas på ett ändamålsenligt sätt 
(Revisorslag 3 §). Även disciplinära åtgärder regleras i denna lag, vilket 
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kan innebära att om en revisor uppsåtligen gör orätt i sin 
revisionsverksamhet eller på annat sätt förfar oredligt eller om en revisor 
inte betalar avgift10 skall godkännandet eller auktorisationen upphävas (32 
§). Utöver Revisorslagen finns även Revisorsförordningen (1995:665), 
vilken innehåller närmare bestämmelser gällande tillämpningen av 
Revisorslagen. I denna finns bland annat bestämmelser om 
utbildningskraven, revisorsexamen och ansökan om godkännande, 
auktorisation och registrering som revisionsbolag. (Revisorsförordning 
1995:665) 
 
Före 1995 fanns ingen motsvarande lag till dagens Revisorslag, utan vad 
som gällde för bland annat auktorisation föreskrevs i Revisorsförordningen 
(1973:221). (Revision 1, 1994) Vad det anbelangade revisorns oberoende 
föreskrevs följande; 
 
�Auktoriserad revisor skall redbart och nitiskt utföra de uppdrag som anförtros honom 
och i allt iakttaga god revisorssed. 
 
Auktoriserad revisor skall noga iakttaga enligt lag eller annan författning eller i övrigt 
gällande jävsbestämmelser för revisorer. Föreligger eljest särskild omständighet, som 
kan rubba förtroendet till revisors opartiskhet eller självständighet vid utförande av 
uppdrag, skall han avböja detta.� 

Källa: Revisorsförordning (1973:221) 5 och 6 §§ 
 
Denna gällde fram till 1995 då dagens Revisorsförordning och den första 
Revisorslagen trädde i kraft. I samband med att de nya författningarna 
infördes övertog Revisorsnämnden ansvaret för revisorsfrågorna från 
Kommerskollegium. I förarbetena till 1995 års Revisorslag framhävdes 
bland annat att överförandet till en självständig organisation visade på 
verksamhetens vikt för samhället och revisionens betydande roll i 
bekämpning av ekonomisk brottslighet. (Revisorsnämndens hemsida, 
2005-04-03) Innan denna lag trädde i kraft rådde förbud för revisorer att 
bedriva affärsverksamhet, även om dispens för att få ägna sig åt bisysslor 
kunde begäras. Den nya Revisorslagen gav revisorerna rätt att själva 
bedöma vilka sysslor som var förenliga med revisorns och byråns 
oberoende roll. (Affärsvärlden, 1995-11-29:a) 
 
Lagen (1995:528) om revisorer trädde således i kraft 1995 och därigenom 
införlivade Sverige EG:s åttonde bolagsdirektiv, det så kallade 
                                                
10 Se Revisorslag (2001:883) 39 §. 
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revisorsdirektivet, i svensk rätt. (Lagutskottets betänkande 2001/02:LU3) 
Denna lag stadgade bland annat följande; 
 
�En revisor skall utföra sina uppdrag omsorgsfullt och enligt god revisorssed. 
 
Revisorn skall noggrant iaktta gällande jävsbestämmelser för revisorer. Om det i annat 
fall finns någon särskild omständighet som kan rubba förtroendet till revisorns 
opartiskhet eller självständighet, skall revisorn avböja eller avsäga sig uppdraget. 
 
Revisorer och revisionsbolag får inte utöva annan verksamhet än revisionsverksamhet 
om utövandet kan rubba förtroendet till deras opartiskhet eller självständighet.� 

Källa: Lag (1995:528) om revisorer 14 och 15 §§ 
 
1995 års lag var endast tillämplig i fem och ett halvt år och ersattes av den 
nuvarande Revisorslagen. En av de mer väsentliga ändringarna som gjordes 
i och med den senaste lagen är det nya sättet att se på revisorernas 
självständighet och opartiskhet i ett revisionsuppdrag. (FAR:s 
Samlingsvolym del II, 2004) I den nya Revisorslagen slås följande fast; 
 
�En revisor skall i revisionsverksamheten utföra sina uppdrag med opartiskhet och 
självständighet samt vara objektiv i sina ställningstaganden. Revisionsverksamheten 
skall organiseras så att revisorns opartiskhet, självständighet och objektivitet 
säkerställs.� 

Källa: Revisorslag (2001:883) 20 § 
 
Vidare skall revisorn för varje uppdrag i revisionsverksamheten pröva om 
det finns omständigheter som kan rubba förtroendet för hans eller hennes 
opartiskhet eller självständighet (Revisorslag 21 §). Denna paragraf ger 
uttryck för att de tidigare föreskrivna förbuden är borttagna och ersatta av 
den så kallade Analysmodellen, vilken anger fem situationer då detta 
förtroende alltid rubbas; 
 

• Egenintressehot: Direkt eller indirekt ekonomiskt intresse i 
uppdragsgivarens verksamhet. 

• Självgranskningshot: Rådgivning i samband med revisionsuppdrag, 
som ej omfattas av revisionsverksamheten. 

• Partsställningshot: Stöd för eller emot uppdragsgivarens ståndpunkt 
i rättslig eller ekonomisk angelägenhet. 

• Vänskapshot: Nära personliga relationer till uppdragsgivaren eller 
person i dennes ledning. 
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• Skrämselhot: Hot eller annan påtryckning som är ägnad att inge 
obehag. (FAR:s Samlingsvolym del II, 2004) 

 
Härutöver finns en generalklausul för alla omständigheter som kan rubba 
förtroendet för opartiskheten eller självständigheten. Under vissa 
förhållanden kan en revisor dock inneha ett revisionsuppdrag, trots att det 
föreligger sådana omständigheter som anges i de fem punkterna eller 
generalklausulen. Detta är möjligt då det finns särskilda skäl eller har 
vidtagits speciella motåtgärder. Presumtionen om rubbat förtroende gäller 
inte endast revisorn utan även om någon annan i revisionsgruppen befinner 
sig i någon av de nämnda situationerna. (FAR INFO nr 7, 2003) 
 
Enligt den nuvarande Revisorslagen, liksom den tidigare, skall revisorer 
och registrerade revisionsbolag teckna försäkring eller ställa säkerhet hos 
Revisorsnämnden för den ersättningsskyldighet som revisorn eller bolaget 
kan ådra sig genom sin revisionsverksamhet. (Revisorslag 27 §) Fristående 
rådgivning och annat biträde som inte har nära samband med ett 
granskningsuppdrag utgör inte revisionsverksamhet och omfattas således 
inte av den obligatoriska ansvarsförsäkringen. Denna förändring gällande 
ansvarsförsäkringens räckvidd är en nyhet i och med den senaste 
Revisorslagen, då till exempel skatte- och redovisningskonsultation samt 
rådgivning inom IT-området numera inte ingår i försäkringen. Syftet med 
ansvarsförsäkringen är givetvis att skydda revisorerna och revisionsbolagen 
mot ekonomisk skada, men även att iaktta klienternas samt tredje mans 
intressen. (Engerstedt, 2002) Innehav av en ansvarsförsäkring leder till att 
de inblandade parterna i en eventuell tvist vill göra upp genom förlikning, 
vilket innebär att dessa inte kommer med i anmälningsstatistiken. 
(Fagerström, 2005-04-05) 
 
 

3.4.3 God revisorssed och god revisionssed 
 

Enligt Revisorslagen 19 § skall en revisor iaktta god revisorssed, vilket 
avser normer för revisorns yrkesmässiga uppträdande. Detta skall ses som 
en allmän plikt och innebär att skyldigheten inte begränsas till egentliga 
revisionsuppdrag. Denna är således tillämplig på revisorns hela 
yrkesverksamhet, vilket medför att även andra närliggande uppdrag som till 
exempel rådgivning och skattefrågor innefattas. (FAR:s hemsida, 2005-02-
28) I den tidigare Revisorslagen föreskrevs det att Revisorsnämnden skulle 
utveckla och främja god revisorssed. Den nya lagen stadgar istället att 
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Revisorsnämnden skall ansvara för att god revisorssed utvecklas på ett 
ändamålsenligt sätt. Enligt lagmotiven skall detta förstås som att den goda 
seden bland annat skall utvecklas genom rekommendationer och liknande 
uttalanden från revisorsorganisationerna. Revisorsnämnden skall genom 
föreskrifter, uttalanden och beslut i sin tur ansvara för att normeringen 
utvecklas på ett lämpligt sätt. Genom lagändringen och motiven fastslås 
därmed att professionen skall ansvara för den primära utvecklingen. 
(FAR:s samlingsvolym del II, 2004) 
 
Enligt Aktiebolagslagen skall revision även genomföras enligt god 
revisionssed, vilket avser normer för hur revisionsuppdrag skall utföras. 
God revisionssed kan ses som god sed bland revisorer med stor erfarenhet, 
integritet och professionellt omdöme. Det är revisorsorganisationerna som 
formulerar vad denna sed innebär, men Revisorsnämnden ansvarar för att 
den utvecklas på ett ändamålsenligt sätt. (FAR:s hemsida, 2005-02-28) 
Ytterst är det dock domstolarnas uppgift att avgöra vad som utgör god 
revisionssed och även god revisorssed i det enskilda fallet. (Markland, 
2002) Revision bygger på förtroende, vilket i sin tur utgörs av grundkraven 
kompetens, oberoende samt tystnadsplikt. FAR har sedan länge givit ut 
rekommendationer för god revisionssed och idag stämmer dessa i stort sett 
överens med IFAC11:s rekommendationer. (FAR:s hemsida, 2005-02-28) 
Genom sitt medlemskap i IFAC har FAR nämligen instämt till IFAC:s 
strävande mot en hög och enhetlig yrkesstandard och åtagit sig att arbeta 
för att IFAC:s etikrekommendationer efterlevs i Sverige. (Strömqvist, 1990) 
 
 

3.4.4 Revisionsstandard 
 

Att utarbeta en standard som uttryck för god revisionssed, som kan 
tillämpas i alla situationer ses i praktiken som 
omöjligt. �Revisionsstandard� (RS) skall därför betraktas som 
grundläggande principer som skall följas vid utförande av revisionsuppdrag. 
Det är upp till varje enskild revisor och beror på omständigheterna i varje 
enskilt fall, vilka åtgärder som krävs för att tillämpa standarden. RS skall 
användas vid revision av ett företags årsredovisning, bokföring samt 
företagsledningens förvaltning. Med viss anpassning skall RS också 
tillämpas vid revision av andra finansiella rapporter, annan information och 
utförande av närliggande tjänster. RS innehåller förutom grundläggande 

                                                
11International Federation of Accountants som ger ut ISA (International Standards on Auditing), vilka är 
internationella rekommendationer för revision (IFAC:s hemsida, 2005-02-28). 
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principer och viktiga förfaranden även vägledande förklaringar och 
kommentarer. (FAR:s Samlingsvolym del II, 2004) 
 
Fram till 1991 gällde FAR:s grundläggande rekommendation, �Revision i 
svenska aktiebolag�, vilken då hade varit tillämplig sedan ett tiotal år 
tillbaka (Larsson, 2005-04-18). Denna var uppdelad i fjorton stycken 
rekommendationer och ersattes 1991 av en sammanhängande 
rekommendation som beskrev revisorsprocessen i sin helhet (Tidström, 
1991). Den nya rekommendationen fick namnet �Revisionsprocessen� och 
anpassades därefter i takt med utvecklingen inom redovisning och revision. 
Efter en mer ingående utredning 1998 beslutade FAR:s styrelse 
att �Revisionsprocessen� skulle ersättas av ISA med tillägg och 
anpassningar till svensk lagstiftning. Detta resulterade i 
att �Revisionsstandard� (RS) ersatte �Revisionsprocessen�, från och med 
räkenskapsår som inleddes efter den 31 december 2003. RS kommer även 
fortsättningsvis kompletteras med uttalanden från FAR:s 
revisionskommitté samt att de kommer uppdateras löpande då ISA 
omarbetas. (FAR:s Samlingsvolym del II, 2004) 
 
Enligt Bergendahl (2004) är effekten av RS att revisionen anpassas till 
internationell standard, vilket innebär att Sveriges revisorer arbetar enligt 
en mer omfattande och detaljrik metodik än tidigare. Detta betyder att 
revisorn kommer att ställa fler frågor och att kraven på företagens 
redovisning kommer att öka. För små och medelstora företag kan dessa 
förändringar upplevas som omfattande, medan större företag har en viss 
vana att bli reviderade enligt internationell standard. Förändringarna 
kommer dock att vara påtagliga även hos de större företagen. (Bergendahl, 
2004) 

 
 

3.4.5 Yrkesetiska regler 
 

FAR:s nuvarande yrkesetiska regler12 trädde i kraft 1 juli 2003 och bygger 
på IFAC:s samt EU:s regelverk (FAR:s Samlingsvolym del II, 2004). De 
tidigare reglerna som var tillämpbara under en tjugoårsperiod var korta och 
koncisa i jämförelse med internationella regler. De nya reglerna bygger på 
den tidigare strukturen och innehåller nyheten att de omfattar både god 
revisorssed och god yrkessed. Enligt FAR:s stadgar skall styrelsen utforma 
yrkesetiska regler, vilka riktar sig till ledamöterna i FAR och skall ge 
                                                
12 Dessa kallas även FAR:s regler för god revisorssed (Strömqvist, 1990). 
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vägledning gällande god yrkessed. Eftersom FAR:s regler riktar sig till 
samtliga ledamöter och alla inte är revisorer har god revisorssed ersatts av 
det vidare begreppet god yrkessed. (Bergman Marcus och Holm, 2003) 
Denna sed innebär att en ledamots agerade skall präglas av gott omdöme 
och integritet. Yrkesutövningen skall också ske i ordnade former och 
ledamoten skall sträva efter goda ekonomiska förhållanden. (FAR:s 
Samlingsvolym del II, 2004)  
 
Vidare skall en ledamot inte åta sig uppdrag om den kompetens som krävs 
för dess utförande saknas. Ett uppdrags arvode skall även vara skäligt med 
hänsyn till de kunskaper och erfarenheter som ledamoten kan använda sig 
av i uppdraget och med hänsyn till uppgiftens omfattning och beskaffenhet. 
Vid utlåtandeuppdrag får arvodet ej baseras på klientens ekonomiska utfall 
eller ha formen av provision. Denna regel innebär i stort sett inget nytt, 
förutom att det numera föreskrivs att en ledamot är skyldig på en klients 
begäran att lämna en specifikation på det arbete som har utförts. (Bergman 
Marcus och Holm, 2003) Det är idag vanligt förekommande att företag 
begär offert för revision, vilket är tillåtet. Fasta pristak utan reservation får 
dock ej förekomma, eftersom ett fast pris skulle kunna leda till otillräcklig 
revision. (FAR:s Revisionsbok, 2002) 
 
 

3.5 Oberoende 
 

För att kunna förklara hur olika händelser har påverkat synen på 
revisorerna måste begrepp som oberoende klargöras. Detta har i sin tur 
betydelse för revisionens kvalitet samt revisorernas förtroende, vilket 
kommer att redogöras för i de två nästkommande avsnitten. 
 
Oberoende är den: 
 
��som inte är beroende av någon eller något för sin förekomst eller sitt handlande.� 

Källa: Nationalencyklopedins hemsida, 2005-03-03 
 
Att revisorn skall vara oberoende betyder att denne skall vara: 

• Oberoende i tanken, det vill säga, vara i ett sinnestillstånd där hänsyn 
tas till alla överväganden som är relevanta för uppgiften i fråga, men 
till inga andra, och 

• Oberoende till det yttre, vilket betyder att revisorn ej tar hänsyn till 
omständigheter som skulle kunna få en rimligt insatt tredje part att 
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ifrågasätta revisorns förmåga att handla objektivt. (FAR:s 
Samlingsvolym del II, 2004) 

 
Oberoende är inte en absolut norm som är fri från ekonomiska, finansiella 
eller andra förbindelser som kan anses medföra beroende. En sådan 
situation är omöjlig att uppnå då alla har relationer till eller är beroende av 
andra personer. För att objektivt testa om en revisor är oberoende kan de 
relevanta omständigheterna som revisorn befinner sig i ses över. Detta 
gäller speciellt de förbindelser och intressen som har samband med 
revisorns arbete. En utomstående part kan därefter göra en värdering av, 
om revisorn kan anses utföra en opartisk och oberoende bedömning i alla 
de frågor som omfattas av revisionsuppdraget. (ibid) 
 
Situationer då revisorns oberoende kan ifrågasättas kan delas in i olika 
faser: 

• Planeringsfasen, då revisorn skall vara fri från inblandning från 
ledningen som annars kan vilja ta bort, specificera eller ändra någon 
del av revisionen. Det granskade bolagets personal kan blanda sig i 
och komplicera användningen av de metoder revisorn har valt vid 
sin revision. 

• Granskningsfasen, då oberoendet kan reduceras om tillgången till 
material, personal eller annan informationskälla minskas. Ett bolags 
ledning kan vara ohjälpsam vid revisorns granskning och vilja styra 
denna. Om revisorn och personal från det granskade bolaget har 
något förhållande eller om det föreligger några personliga intressen 
som kan leda till uteslutning av eller inskränkning i någon 
granskningspunkt finns det helt klart en brist i revisorns oberoende. 

• Rapporteringsfasen, där oberoendet kan minska till följd av lojalitet 
eller förpliktelse gentemot uppdragsgivaren, vilket i sin tur kan 
medföra att rapportens innehåll ändras. Detta kan också bli följden 
om en offentlig rapport ges ut och en annan rapport lämnas till 
ledningen med mer innehåll. (Eklöv, 1998) 

 
Sannolikheten för att en revisor skall rapportera ett kontraktsbrott kan anses 
utgöras av styrkan på de incitament som skall garantera att revisorn 
rapporterar och dennes relation till den som skulle kunna drabbas av de 
negativa effekterna. Främst beror detta på hur oberoende revisorn är av de 
parter som har influens vid val av revisor, då de som kan påverka ett 
revisorsval också har möjlighet att byta ut en revisor som uppfattas som 
obekväm. Om ett bolag byter revisor förlorar denne revisionsintäkter samt 
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välfärd och frågan är i vilken grad revisorn kan emotstå påtryckningar och 
bära sådana förluster. För att revisorerna skall agera oberoende och 
utveckla tillräcklig kompetens krävs att det finns incitament som 
upprätthåller behovet av revision. Revisionens intressenter kan ses som 
övertygade att revisorerna endast rapporterar felaktigheter, om utebliven 
rapportering skulle medföra sanktioner. (Fant, 1994) 
 
Tidslängden på ett kontrakt mellan revisor och klient kan enligt Eklöv 
(1998) betraktas som det största hotet mot oberoendet. Att byta revisor kan 
vara en metod som bolag tillämpar för att få en garanti för revisorns 
oberoende. Detta då långa uppdrag kan skapa intresse hos revisorerna att 
inte upptäcka och rapportera oegentligheter. Dessutom kan hård 
konkurrens ha negativa effekter för revisorns oberoende, då rädslan att 
förlora ett revisionsuppdrag kan minska revisorns förmåga att stå emot 
påtryckningar. (Fant, 1994) För att undvika problem med minskat 
oberoende menar Eklöv (1998) att det krävs uppmärksamhet på försämring 
av oberoendet och ett konstant underhåll av oberoendet hos alla inblandade 
vid en revisionsbyrå.  
 
Att revisorn är oberoende leder till tilltro för revisionens kvalitet och större 
trovärdighet för den finansiella rapporteringens process. Även om revisorn 
faktiskt är oberoende finns flera olika faktorer som kan få omgivningen att 
tro att revisorn inte handlar oberoende. Detta kan förorsaka att användarna 
av de finansiella rapporterna inte litar på den finansiella informationen. Om 
revisorn agerar oberoende och utger en objektiv revisionsrapport blir ändå 
förtroendet urholkat om investerare och andra användare av de finansiella 
rapporterna inte uppfattar revisorn som oberoende. Anledningen till att 
revisorn får denna felaktiga bild kan bero på att revisionsföretaget kan 
erhålla mer intäkter från de tjänster som inte har med själva revisionen att 
göra, än vad de kan få genom revisionsarbetet. (Lindberg och Beck, 2004) 
 
Även enligt FAR (2005)13 kan det medföra vissa problem att anlita den 
valda revisorn för andra uppdrag än själva revisionen, då detta kan leda till 
att revisorn inte förblir helt oberoende i revisionsuppdraget. Trots att 
revisorn klarar av att vara självständig och opartisk kan utomstående 
betraktare tvivla på detta. Detta innebär att revisionsberättelsens, och 
därmed årsredovisningens, trovärdighet kan bli lidande. (Revision, 2005) 
Enligt Fant (1994) kan individuella revisorers agerande påverka 
revisorernas kollegiala rykte, vilket kan innebära att en revisors utförande 
                                                
13 Se Revision, 2005. 
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av tilläggstjänster kan inverka på den allmänna tilltron till revisorernas 
oberoende. Om allmänheten ifrågasätter revisorns självständighet och 
opartiskhet, måste revisorn undersöka vilka motåtgärder som kan vidtas. 
Exempelvis kan det röra sig om att kvalitetssäkra revisionen, använda sig 
av särskild expertis för en viss del av granskningen eller att se till att 
rådgivning och revision utförs av olika avdelningar. Bedöms det att sådana 
motåtgärder inte är tillräckliga måste revisorn avsäga sig antingen 
rådgivnings- eller revisionsuppdraget. (Revision, 2005) 
 
Eklöv (1998) anser att oberoende är den etiska regel som har absolut störst 
betydelse för revisorns yrkesutövning. Detta då efterlevnaden av denna 
bestämmer hur revisorn förhåller sig till sin uppdragsgivare, det vill säga 
aktieägarna genom bolagsstämman, och till styrelsen, Vd:n samt 
personalen i bolaget:  
 
�Om revisorn inte vore oberoende från klientbolagets ledning skulle dennes åsikt inte 
tillföra något.� 

Källa: Eklöv, 1998 (s. 40) Egen översättning 
 
 

3.6 Kvalitet 
 

I detta avsnitt redogörs för begreppet kvalitet, då det är av stor vikt att 
förstå hur den har påverkats av de företeelser som inträffat under studiens 
undersökta period. 
 
�Kvaliteten på en produkt14 är dess förmåga att tillfredsställa, och helst överträffa, 
kundernas behov och förväntningar.� 

Källa: Bergman och Klefsjö, 2001 (s. 23) 
 

Eklöv (1998) menar att det inte finns någon gemensamt antagen definition 
på kvalitet och i jämförelse med den föregående preciserar DeAngelo 
(1981) kvalitet på följande sätt:  

 
�Kvaliteten i revisionsservice definieras som den av marknaden uppskattade 
sannolikheten att en given revisor kommer att både (1) upptäcka en brist i klientens 
redovisningssystem, och (2) rapportera bristen.� 

Källa: DeAngelo, 1981 (s. 186) 

                                                
14 Med produkt menar författarna en vara eller en tjänst eller en kombination av dessa två. (Bergman och 
Klefsjö, 2001) 
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Nedan följer fem indikationer, då revisionskvalitet kan urskiljas:  

• Lägre arvode, vilket kan leda till att revisionsinsatsen minskas i syfte 
att behålla nivån på vinstmarginalen. Detta kan innebära att 
väsentliga poster och riskområden inte kontrolleras på ett tillförlitligt 
sätt eller att upptäckta fel inte rapporteras av revisorn. Om revisorn 
rapporterar fel kan detta leda till att denne mister sin klient, vilket till 
exempel omintetgör möjligheten att ta igen det första årets lägre 
arvode på kommande års arvoden. Detta kan ske eftersom en klient 
är en investering i tid, för vilken kostnaden första året skall tas igen 
under kommande år. (Eklöv, 1998) 

• Uppfattat oberoende, vilken enligt DeFond (1992) är det viktigaste 
tecknet på en revisionsbyrås vilja att rapportera en brist och därmed 
bibehålla kvalitetsnivån. (DeFond, 1992 och Eklöv, 1998) 

• Agentkonflikt, mellan aktieägare och ledning påverkar efterfrågan på 
kvalitet i revisionen; ju högre agentkonflikt, desto större efterfrågan 
på hög kvalitet. 

• Innehavstid, det vill säga, den tid som revisorn har innehaft ett 
uppdrag. Vid ett långvarigt uppdrag kan revisorn ha tillit till 
ledningen, och revisorn kan bli mindre utförlig då förnyelse av 
uppdraget och nytänkande avstannar. (Eklöv, 1998) 

• Byråstorlek, om vilken meningarna går isär; I DeAngelos (1981) 
teori påvisas att större revisionsbyråer har högre kvalitet än små. 
Författaren menar att detta beror på att ju större en revisionsbyrå är i 
antal klienter räknat, desto mindre incitament till att revisorn ska ha 
ett opportunistiskt beteende och desto högre uppfattas kvaliteten vara 
i revisionen. (DeAngelo, 1981) 

 
Att byråstorleken skulle påverka revisionskvaliteten är dock något som 
Eklöv (1998) inte kan hålla med om. I stället menar denna författare att en 
stor byrå visserligen har fler resurser än en liten byrå och att de på grund av 
detta kan locka till sig mer utbildad personal. Trots detta torde det ligga i 
såväl en liten revisionsbyrås intresse att hålla en hög kvalitet som i en 
större byrås. Skälet för en liten byrå är att de vill behålla sina uppdrag och 
således anses storleken på revisionsbyrån inte ha någon betydelse för 
kvaliteten. (Eklöv, 1998) 
 
Vidare menar Mautz och Sharaf (1961), att varje kontakt mellan en revisor 
och omgivningen föregås av en outsagd föreställning om revisorns 
kompetens och professionalism, vilken påverkar omgivningens bedömning 
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av revisorns prestation. Detta eftersom bedömningen görs utifrån den bild 
omgivningen har av den professionelle yrkesutövaren som en pedantisk 
person. En revisor som håller hög kvalitet är således pedantisk, vilket kan 
försöka beskrivas på följande sätt: 

• Riskbedömning: Revisorns informationsinsamling syftar till att söka 
kunskap som kan användas för att förutse obefogade risker eller risk 
för skada för andra. Detta sker genom en noggrann granskning av 
interna kontroller och specialområden där revisorn skall bedöma 
bolagets försäkringsskydd, anställningsrutiner samt tillvägagångssätt 
för internrevision och rapportering. 

• Farhågor om större risk: Revisorn skall särskilt uppmärksamma ett 
riskområde då revisorns eller andra revisorers erfarenhet, bolagets 
bransch eller historia pekar på existens av ett sådant riskområde. 

• Ovanliga omständigheter: Alla ovanliga omständigheter eller 
relationer kräver extra uppmärksamhet från revisorn, då de kan 
indikera oregelbundenheter i redovisningen eller i den interna 
kontrollen. Det är upp till revisorn att bedöma risken och balansera 
den mot den extra kostnaden för att utföra ytterligare granskning och 
därefter agera som revisorn finner lämpligast. 

• Okända situationer: När en ny, okänd situation uppkommer skall 
revisorn anskaffa information eller kunskap som krävs för att 
granskningen skall kunna genomföras. 

• Tvivelaktiga intryck eller intuitiva farhågor: Om revisorn stöter på 
frågor om intryck i granskningen skall denne ge sig tid att besvara 
dessa frågor om dessa är väsentliga för bedömningen. Här finns 
förväntningar på revisorn att denne skall sköta om det som anses 
berättigat utifrån revisorns erfarenhet och kunskap. 

• Kunskapsutveckling: Revisorn skall söka information för att hålla sig 
medveten om den aktuella utvecklingen för metoder om avslöjande 
av oegentligheter och utvecklingen inom revision. 

• Granskning av assistenternas arbete: Revisorn skall klargöra 
betydelsen av arbetet som skall utföras för sina assistenter, för att 
deras förståelse för arbetet och avsikten med detta skall öka. Det 
ligger på revisorns ansvar att även assistenterna följer med i den 
aktuella utvecklingen. (Eklöv, 1998) 

 
Huruvida revisorn upptäcker någon brist i redovisningssystemet beror på 
revisorns tillvägagångssätt vid genomförandet av revisionsuppdraget, men 
även på den skicklighet som revisorn besitter. Sannolikheten att den brist 
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som upptäckts verkligen rapporteras är snarare ett mått på en revisors 
oberoende till den speciella klienten. (DeAngelo, 1981och Eklöv, 1998) 
 
 

3.7 Förtroende 
 

För att kunna förklara hur olika händelser har påverkat revisorernas 
förtroende krävs en redogörelse för vad begreppet innebär och vad som 
kan inverka på detta. 
 
Förtroende definieras enligt Nationalencyklopedin som: 
 
��övertygelse om att man kan lita på någon eller något.�  

Källa: Nationalencyklopedins hemsida, 2005-03-03 
 
En revisors uppdrag är ett förtroendeuppdrag. För att kunna lita på 
kvaliteten i informationen krävs att relevanta aktörer har förtroende för den 
som levererar informationen. (Cassel, 1996) Det har visat sig att det inte är 
tillräckligt med att de lagfästa institutionerna finns, utan att det också krävs 
tilltro mellan de ekonomiska aktörerna. (SOU 2004:47) Om inte detta finns 
för revisorn och dennes prestation, blir det tämligen meningslöst för denne 
att utföra uppdragen. En uppdragsgivare har oftast anledning att ha 
förtroende för den granskade och kräva återrapportering av denne. Vid 
granskningen är det en nödvändig förutsättning att uppdragsgivaren anlitar 
någon som denne känner fullständigt förtroende för. (Cassel, 1996) 
 
Förtroendet för revisorn har bland annat två olika aspekter: 

• Revisorn kan inge förtroende på grund av sin erkänt professionella 
kompetens. Denna kompetens kan visa sig i att god revisionssed och 
god revisorssed följs. 

• Revisorn kan inge förtroende på grund av sitt oberoende och att det 
inte finns anledning för intressenterna att tvivla på revisorns lojalitet. 
Denna aspekt kan dock vara omstridd då en revisors lojalitet 
visserligen bör vara riktad mot uppdragsgivaren, men med villkoret 
att revisorn först och främst är lojal mot sin profession med 
kompetenskrav och etiska värden. Uppdragsgivaren skall således inte 
räkna med att revisorn är lojal till gränsen av absolut lydnad. (ibid) 

 
Uppdragsgivarens förtroende för revisorn är ett krav, medan den 
granskades förtroende för revisorn visserligen är önskvärt men inte något 
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tvång. I vissa situationer ger revisorn kritik till den granskade, till exempel 
i form av en oren revisionsberättelse, men kan samtidigt misslyckas med att 
få den andra parten att förstå orsaken till anmärkningen. Den granskade kan 
i och med detta helt förlora förtroendet för revisorn. Däremot kan 
uppdragsgivaren fortfarande ha fullt förtroende för revisorn, liksom för den 
granskade och därför inte aktualiserat frågan om ett eventuellt byte av 
ledning. Detta bör dock inte tolkas som att det föreligger någon tvist mellan 
revisor och den granskade och inte heller att uppdragsgivaren iklär sig 
rollen av domare som skall fördela sitt förtroende till en av parterna. (ibid) 
 
Liksom uppdragsgivarens förtroende för revisorn är nödvändigt är också 
samhällets förtroende för revisorn det. Då samhället riktar misstro mot en 
speciell uppdragsgivare, som i sin tur har fullt förtroende för en speciell 
revisor, blir förhållandet problematiskt med tanke på kravet att samhället 
bör ha förtroende för revisorn. (ibid) Att allmänheten dessutom har 
kunskap om de etiska krav som gäller för revisorerna är en förutsättning för 
allmänhetens förtroende. (FAR:s Samlingsvolym del II, 2004) Enligt 
Statens offentliga utredning (2004:47) utgörs de åtgärder som 
statsmakterna kan vidta av lagstiftning, resurser, befogenheter och 
organisation för tillsyn. Denna typ av åtgärder kan emellertid inte förändra 
situationen i ett slag, då det krävs ett långvarigt och tålmodigt arbete för att 
återvinna förtroendet. (SOU 2004:47) 
 
En av de grundläggande förutsättningarna för att en uppdragsgivare skall 
känna förtroende är tystnadsplikt. Vid lagstadgad revision har revisorn 
såväl rätt till information om och av uppdragsgivaren, som tystnadsplikt. 
Denna plikt finns tydligt uttryckt i Revisorslagen och Aktiebolagslagen 
samt att den utgör en av FAR:s yrkesetiska regler (FAR:s Revisionsbok, 
2002) I den nu gällande Aktiebolagslagen formuleras tystnadsplikten på 
följande sätt;  
 
�En revisor får inte till en enskild aktieägare eller utomstående obehörigen lämna 
upplysningar om sådana bolagets angelägenheter som han får kännedom om när han 
fullgör sitt uppdrag, om det kan vara till skada för bolaget.�  

Källa: Aktiebolagslag (1975:1385) 10 kap 37 § 

 

Det en revisor får vetskap om i ett klientarbete får således inte föras vidare. 
I princip får utomstående endast erhålla den information som revisorn ger 
genom revisionsberättelsen. Detta kan ibland utgöra ett hinder, exempelvis 
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då en revisor blir kritiserad i massmedia och inte kan förklara sig genom att 
berätta om de faktiska förhållandena. (FAR:s Revisionsbok, 2002) 

 
Dagens stadgande av tystnadsplikten i Aktiebolagslagen är från 1998 och 
dessförinnan föreskrevs att; 
 
"Revisor får ej till enskild aktieägare eller utomstående lämna upplysningar om sådana 
bolagets angelägenheter som han fått kännedom om vid fullgörande av sitt uppdrag, 
om det kan lända till förfång för bolaget." 

Källa: Wennberg, 1992 (s. 34) 
 

Den nya laglydelsen utgör inga större skillnader jämfört med den tidigare, 
utan förändringarna är främst av redaktionell art. Texten har dock 
kompletteras med ordet �obehörigen� för att tydliggöra att revisorn i vissa 
fall får avslöja även uppgifter som kan vara bolaget till skada. (Prop. 
1997/98:99) Tidigare gällde dessutom åttonde paragrafen i 
Revisorförordningen för auktoriserade och godkända revisorer. Enligt 
denna fick revisorn inte "�obehörigen yppa... uppgift, som inhämtats i 
hans yrkesutövning...". (Wennberg, 1992) 
 
Dessutom infördes en förändring gällande tystnadsplikten år 2003 i och 
med de senaste yrkesetiska reglerna från FAR. I dessa anges det 
uttryckligen att tystnadsplikten kan genombrytas då ledamoten har en 
professionell rätt eller skyldighet att yttra sig. En ledamot kan således 
lämna den information som krävs vid en kvalitetskontroll utan att bryta mot 
tystnadspliktsregeln. En sådan kontroll utförs av kollegor inom ramen för 
det interna kvalitetskontrollsystemet som ledamoten omfattas av i enlighet 
med god revisorssed. (Bergman Marcus och Holm, 2003)  
 
 

3.8 Agentteori15 
 

Olika intressekonflikter kan uppstå mellan parter och agentteorin som 
beskrivs i det kommande avsnittet, kan ge en bild av hur dessa kan 
uppkomma och vad revisorns roll är i dessa konflikter. 
 
Agentteorin är en allmän teori som behandlar kontraktsförhållanden, där en 
part kallad principal, delegerar arbete till en annan part, agenten, vilken 

                                                
15 Teorins ursprungliga namn är Agency Theory (Jensen och Meckling, 1976). 
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utför arbetet. Detta innebär att agenten även får befogenhet att fatta beslut 
för principalens räkning. Utgångspunkten för teorin är antaganden om att 
parterna är rationella och nyttomaximerare, vilket innebär att agenten inte 
alltid kommer att agera i principalens yttersta intresse. Det kan vara 
nödvändigt för principalen att genom olika förmåner försöka få agenten att 
göra det. Enligt Jensen och Meckling (1976) är det dock omöjligt för 
principalen att bli försäkrad om att agenten alltid fattar optimala beslut 
utifrån principalens synvinkel. Problem kan uppstå mellan parterna, 
eftersom agentens val kan ge upphov till ekonomiska konsekvenser i 
verksamheten. Jensen och Meckling (1976) noterar dock att problemen inte 
är något unikt inom företag utan att de kan förekomma i alla former av 
samarbeten. (Jensen och Meckling, 1976)  
 
Problemen mellan principal och agent kan ta sig uttryck på två olika sätt; 
moral hazard (risk för samvetslöst beteende) och adverse selection 
(ogynnsamt urval). Moral hazard syftar på att agenten är medveten om att 
principalen inte kan kontrollera denne och därför inte handlar i principalens 
intresse. Agenten kan skylla på ogynnsamma förhållanden vid uppdragets 
genomförande istället för att ta sitt ansvar. Adverse selection innebär risk 
för principalen att anlita en agent som inte innehar de kunskaper som denne 
själv uppger sig ha. Detta problem kan uppstå eftersom principalen inte 
fullständigt kan styrka dessa kunskaper och kvalifikationer. (Eisenhardt, 
1989) Skillnaden mellan ledningens och ägarnas målsättning är enligt 
DeFond (1992), avgörande för den nivå som krävs på kvaliteten för att göra 
ledningen trovärdig för nuvarande och presumtiva investerare. Detta 
betyder att en större skillnad i målsättning ökar efterfrågan på 
revisionskvalitet. (DeFond, 1992) 
 
I figur 3 nedan, visas de olika parter som är aktuella i denna studie, där 
principalen motsvaras av aktieägarna och agenten av företagsledningen. 
Revisorns roll är att denne för principalens räkning kontrollerar agentens 
agerande, eftersom agenten förmodas öka sin nytta på bekostnad av 
principalens. Agenten kan bland annat förväntas välja redovisningsmetoder 
som ger denne högre vinst då hans egen ersättning är knuten till vinstnivån, 
exempelvis i form av bonusavtal. (Artsberg, 2003) 
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Figur 3: Revisionens aktörer enligt agentteorin. Egen bearbetning. 
 
Agentteorin kan kritiseras för att den utgår från förenklade antaganden och 
att de a priori antaganden16 som gjorts inte har testats. Även om dessa 
antaganden inte är sanna kan iakttagelserna vara riktiga, fast förklaringarna 
till dem felaktiga. Fördelen med agentteorin är att den kan anses ha en stor 
förklaringsgrad och därigenom täcker in vissa av de konkurrerande 
teorierna inom redovisningen. (ibid)  
 
 

3.9 Intressentmodell 
 
Intressentmodellen ingår i studien eftersom det är viktigt att få en inblick i 
revisorns omgivning, för att kunna förstå att olika krav och förväntningar 
ställs på revisorerna och hur dessa uppfylls. 
 
Intressentmodellen utgår ifrån att en organisation kan rymma flera typer av 
mål och ett antal självständiga intressen (Bakka et al, 1999). Revisorn har 
en konflikt inbyggd i sin roll på grund av dennes olika intressenter. Dessa 
är de individer eller grupper som är beroende av företaget för att 
förverkliga sina egna personliga mål och av vilka företaget samtidigt är 
beroende av för sin existens. (Rhenman, 1964) Till en revisors intressenter 
hör ägare, kreditgivare, kunder, leverantörer, anställda samt stat och 
kommun. Utöver detta har företagsledningen ofta behov av en aktiv kontakt 
med revisorn. Denne utses av aktieägarna, men revisionen utförs också av 
hänsyn till övriga intressenter. (FAR:s Revisionsbok, 2002) Alla 
intressenter har antingen direkt eller indirekt nytta av revisorns arbete, 
vilket innebär att dessa kan försöka påverka revisionen. Detta betyder dock 
inte att det råder jämvikt mellan dem, utan en intressent kan vara starkare 

                                                
16 a priori = utan föregående undersökning, på förhand antagen, vilket betyder att agentteorin baseras på 
vissa redovisningsmodeller som var gissningar om verkligheten (Artsberg, 2003). 

Revisor 

Redovisningsmottagare 
= Principal 

Redovisningsskyldig 
= Agent 
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än de andra och på så sätt få ut mer av revisionen. (Bakka et al, 1999) 
Enligt Artsberg (2003) har revisorernas fokus förändrats, från att ha varit 
aktieägarnas företrädare till att anknytning till någon särskild intressent 
förnekas. Orsaken kan antingen vara att revisorerna vill hävda att de utgör 
samhällets representant eller att de inte vill erkänna intresseskillnader i 
redovisningen utan vara neutrala. Artsberg (2003) spår att den sistnämnda 
förklaringen är den mest troliga eftersom revisorerna sällan framhåller sin 
roll i allmänhetens tjänst utan rakt motsatt, understryker sin objektiva 
oberoende ställning. (Artsberg, 2003) 
 
I figur 4 finns intressentmodellen illustrerad, med revisorn placerad i mitten 
med dennes olika intressenter runtom. Nedan följer också en kort 
beskrivning av de olika parterna. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figur 4: Intressentmodell. Källa: FAR:s Revisionsbok, 2002 (s. 17). Egen bearbetning. 
 

• Ägare, vars intresse skiljer sig åt beroende på om det handlar om ett 
enmansföretag eller ett större företag med fler aktieägare. I ett litet 
företag har ägaren ofta full insyn över verksamheten, medan ägarna i 
ett större företag inte är med i företagets ledning. I ett stort företag är 
det av extra vikt att uppgifterna är rättvisande, eftersom både 
nuvarande och potentiella ägare måste lita till informationen som 
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företagsledningen avger. Deras beslut om eventuella köp av aktier 
kan grundas helt på den bedömning som revisorn gör av 
informationen.  

• Styrelse och företagsledning, som med revisorn kan samtala om 
ekonomiska frågor samt få perspektiv på händelser i företaget som 
annars kanske inte skulle komma fram. 

• Leverantörer vill ha tillgång till trovärdig information om den 
påtänkta kunden för att kunna avgöra om de vågar leverera och ge 
kredit. Kreditupplysningsföretagens information har stor betydelse i 
näringslivet då denna ofta innefattar både namn på revisor och om 
revisionsberättelsen innehållit några anmärkningar de senaste åren. 

• Anställda, som mer än någon annan intressent har ett stort personligt 
beroende av företaget. 

• Kreditgivare, vill kunna bedöma om ett företag är kapabelt att betala 
tillbaka sina lån och informationen fungerar som säkerhet för den 
som lånar ut pengar. Säkerheten ökar om redovisningen granskas av 
en opartisk, kompetent och erfaren revisor. 

• Kunder vill veta om företaget kan förväntas fortsätta att leverera, 
vilket skapar behov av trovärdig information. 

• Stat och kommun önskar förlita sig på företagens redovisning, bland 
annat då företagen själva svarar för uppbörd av skatter och avgifter. 
Sannolikheten för att företaget sköter sitt åtagande ökar då 
redovisningen granskas av en kvalificerad revisor, som dessutom är 
skyldig att rapportera om företaget inte har skött detta uppdrag. Stat 
och kommun ger även olika former av stöd till företag, vilket 
förutsätter korrekt information om verksamheten för att rätt 
bedömningsgrunder skall föreligga. (FAR:s Revisionsbok, 2002) 

 
Relationerna mellan intressenterna speglas av att de på en och samma gång 
har både gemensamma och motstridiga intressen enligt Rhenman (1964). 
De gemensamma intressena kommer att leda till strävanden gentemot 
samverkan och samordning. Motstridiga intressen eller så kallade 
intressekonflikter, innebär emellertid svårigheter och eventuella hinder för 
samverkan. (Rhenman, 1964) De tankar som Rhenman (1964) har 
återkommer även hos Johnsen (1985), dock med vissa skillnader. 
Intressenternas beroende av revisionen indelas i två fält där harmonifältet 
syftar till vad intressenterna har för gemensam uppfattning om revisionens 
mål och medel. Det andra fältet, konfliktfältet, påvisar att de olika 
intressenterna har egna mål och problem, vilket medför konflikter mellan 
dessa. Detta konfliktfält ändras hela tiden allteftersom förändringar sker i 
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den enskilda intressentens preferenser eller i de krav som ställs utifrån. 
(Johnsen, 1985) 
 
Karakteristiskt för intressenterna är att de alla ställer vissa krav på företaget 
och att företaget har vissa krav på intressenterna. Med utgångspunkt i 
uppfattningen om revisionens mål, normer och planer skapar sig 
intressenterna vissa förväntningar om till vilken grad just deras intresse kan 
förväntas bli tillgodosedda i framtiden. (Rhenman, 1964)  
 
 

3.10 Förväntningsgap 
 
I följande avsnitt redogörs det för förväntningsgapet som kan uppstå 
mellan intressenter och revisorer. Detta för att kunna förstå varför det 
uppkommer och på vilket sätt det kan yttra sig. 
 
Att många parter har intresse av revisionen ställer ofta motstridiga 
förväntningar på revisorn. Ett förväntningsgap kan uppstå mellan revisorn 
och dennes intressenter då förväntningarna inte motsvarar vad revisorn kan 
och får göra. (FAR:s Revisionsbok, 2002) I figur 5 beskrivs hur 
förväntningsgapet uppstår: 
 

 
 
Figur 5: Förväntningsgap. Källa: Revision, 2005 (s. 139). 
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Att ett förväntningsgap uppstår visar enligt Eklöv (1998) att revisorns 
ansvar inte klart har förmedlats till omvärlden. Detta innebär att revisorn 
missuppfattas, vilket bland annat kan leda till tron att inga oegentligheter 
har ägt rum om inte revisorn påtalar några. Allmänheten antar således att 
revisorns granskning är mer omfattande och annorlunda utformad än vad 
som krävs för att kunna avlämna en ren revisionsberättelse. Exempelvis 
kan detta vilseleda leverantörer som står i färd med att skriva avtal med det 
reviderade företaget. Detta eftersom stor tilltro sätts till revisionsberättelsen, 
då den förmodas bekräfta leverantörens egen bedömning om företaget. 
(Cassel, 1996) 
 
Om revisorn som betraktas som expert, utnyttjas i tillräckligt hög 
utsträckning antas även de finansiella rapporterna bli korrekta. Att 
tillgångar och skulder är rätt värderade vid bokslutet samt att revisorn 
upptäcker skattebrott och förskingringar betraktas ingå i revisorns ansvar. 
En för stor vikt kan ibland även läggas vid de uttalanden som en revisor gör 
och det faktum att en revisor uttalar sig eller sätter sitt namn på ett projekt 
uppfattas som att det kommer att bli en succé. Revisorns påskrift är dock 
inget löfte om detta, då den endast betyder att revisorn rekommenderar 
projektet. Trots att inga garantier ges är det den allmänna uppfattningen, till 
och med bland finansanalytiker och professionella investerare. (ibid) 
 
En ägare kan uppfatta revisorn som sin egen uppdragstagare som inte 
behöver ta hänsyn till övriga intressenter. Detta kan till exempel innebära 
att en ägare till ett fåmansbolag vill att kritik från revisorn i 
revisionsberättelsen, istället framförs i en rapport för att undvika att 
kritiken offentliggörs. Vidare förväntas revisorn i många fall även företräda 
ägaren externt i många situationer samt att revisorn på eget initiativ skall ge 
råd om aktieförsäljningar. I ett fåmansbolag är således den allmänna 
uppfattningen att revisorn bör göra mer än vad denne i teorin kan. I likhet 
med ägarna kan även styrelsen betrakta revisorn som ett eget verktyg, då 
styrelsen vill kunna kontrollera ledning och ekonomiavdelning. Revisorn 
kan uppfattas som en internrevisor som står till styrelsens förfogande och 
det bortses från att styrelsen faktiskt själv är utsatt för denna granskning. 
Även revisorns eget agerande kan påverka förväntningarna på revisorn, 
bland annat i skattemål där förväxlingar tidigare skett mellan revisorernas 
och advokaternas roller. (ibid) 
 
Problemet med förväntningsgapet kan belysas utifrån den kritik som 
framförs som reaktioner på ekonomiska kriser. Med rätta kan det 
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ifrågasättas om revisorn har uppfyllt sin plikt i dessa situationer, samtidigt 
som oberättigade anspråk ställs på vad revisorn skulle ha varnat för, till 
exempel i bankkrisen och i fastighetskrisen. Det föreligger alltså 
okunnighet om revisorns rättigheter och skyldigheter, vilket betraktas som 
den generella orsaken till förväntningsgapet. För att kunna minska 
förväntningsgapet och därigenom förbättra situationen är det viktigt att öka 
insikten om vem som är föremålet för granskningen. (ibid) 
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4 Empiri 
 
I detta kapitel presenteras det insamlade källmaterialet, då studien baseras 
på ett händelseförlopp över tid beskrivs materialet med en uppdelning på 
de respektive år som undersökts med början 1985. Under respektive år är 
berättelsen indelad efter två kategorier, där en av dem utgörs av årets fall 
och den andra av dess debatt. Därefter presenteras statistik gällande 
antalet artiklar som har publicerats samt antalet anmälningar som har 
gjorts under de år som undersökningen omfattar. 

 
 

4.1 Artiklar år 1985 
 

4.1.1 Årets fall 
 
För ett och ett halvt år sedan var Fagersta-Kinneviksaffären aktuell och 
de två revisorerna som kämpade emot då har fortfarande inte gett upp. De 
vill nu ha utrett vilka revisorer som följt god revisionssed, de två som var 
kritiska eller de två som accepterade affären. De begär i en skrivelse till 
Kommerskollegium att revisorerna skall hårdgranskas, då de menar att 
samtliga inte kan ha agerat enligt god sed eftersom de kommit till skilda 
slutsatser. Deras kritik mot affären innefattade bland annat anklagelser om 
jäv från Kinneviksstyrelsens sida, brott mot principen om likabehandling 
av aktieägarna samt trolöshet mot huvudman. (Carlquist, 1985-02-20) 
 
Inom Mörtstedtsgruppen, vilken är skapad av Sten Mörstedt och som 
domineras av de tre bolagen Parlamentet, Citadellet och Parcon, pågår 
nu en förtroendekris. (Dagens industri, 1985-02-22) Revisorerna i 
Parlamentet har lämnat en oren revisionsberättelse, vilket är mycket 
ovanligt. (Affärsvärlden, 1985-02-20)17 Revisorn Bertil Olsson säger dock: 
 
�Men det är ingen anmärkning, inte ens en erinran, bara en kommentar� 

Källa: Dahlberg, 1985-02-22 
 
Även Citadellet har hamnat i blåsväder och börschefen Bent Rydén 
framhåller att bolaget hade avförts från börsen om det inte hade lagts ett 
bud från Badhus. (Dagens industri, 1985-05-10) Han anser att:  
 
�Den externa informationen var opålitlig.�  
                                                
17 Se även Dagens industri, 1985-02-21, Dahlberg, 1985-02-22 och Ekdal, 1985-02-28. 
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Källa: Dagens industri, 1985-05-10 
 

Börsstyrelsen har därför beslutat att låta Kommerskollegium ta del av 
informationen och utreda om Citadellets revisorer har fullgjort sina 
åtaganden. (Affärsvärlden, 1985-05-15)18 På grund av dessa turer kring 
Citadellet gör börschefen ytterligare några yttranden. Han menar att 
gränsen för vad en huvudaktieägare eller en grupp av huvudaktieägare får 
äga bör sänkas. Huvudägarens intressen dominerar ofta, vilket kan medföra 
att styrelse och revisorer glömmer bort att de ska företräda samtliga 
aktieägare. Rydén framhåller även att revisorerna har ett speciellt ansvar att 
granska de affärstransaktioner som sker mellan bolaget och 
huvudaktieägaren. (Veckans affärer, 1985-05-03) 
 
I Dagens industri skriver Alf Norrman att revisorerna i Broströms har 
lämnat en så kallad oren revisionsberättelse, eftersom börsvärdet på ett stort 
innehav av aktier ligger betydligt under det bokförda värdet. (Norrman, 
1985-04-26) Affärsvärlden har dock en något annan uppfattning om 
Broströms årsredovisning, där revisorerna anses ignorera värdet på aktierna. 
Revisorerna diskuterar förvisso frågan i revisionsberättelsen, men utan att 
egentligen ta ställning. Revisorerna ger omdömet:  
 
��vi dock ej ansett oss ha grund för att icke tillstyrka fastställandet av resultat- och 
balansräkning�  

Källa: Affärsvärlden, 1985-05-01 (s. 47) 
 
Anledningen till detta är att de anser sig ha funnit tre förmildrande 
omständigheter. Enligt Affärsvärlden övertygar inte denna argumentation 
och artikeln avslutas med att det finns (Affärsvärlden, 1985-05-01): 
 
��en uppenbar risk att förtroendet för revisorskåren kan rubbas. Och det vore 
synnerligen allvarligt.�  

Källa: Affärsvärlden, 1985-05-01 (s. 48) 
 
Tidskriften Affärsvärlden gör även en granskning av årsredovisningen från 
Consafe och i samband med detta uppkommer frågan vad företagets 
tillgångar är värda. Consafe har förlängt avskrivningstakten på sina 
tillgångar, men för inget resonemang om detta i årsredovisningen. 
Affärsvärlden tycker att det kan ses som konjunkturanpassade 
avskrivningar och menar att intrycket blir att Consafe vill försköna vinsten 
                                                
18 Se även Carlquist och Rylander, 1985-05-10 samt Welinder 1985-05-10. 
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med hjälp av �bokföringstrix�. Revisorerna har dock accepterat 
bedömningarna, eftersom revisionsberättelsen är ren. (Affärsvärlden, 1985-
05-22) 
 
Vid bolagsstämman i Skrinet beslutas att bolagets affärer skall 
hårdgranskas av en särskild granskningsman utsedd av länsstyrelsen och en 
av aktieägarminoriteten utsedd revisor. Detta är en mycket ovanlig åtgärd 
för börsbolag och bakgrunden är att en rad aktieposter har flyttats fram och 
tillbaka mellan olika bolag. (Carlquist, 1985-05-30) Senare under året får 
Herakles, före detta Skrinets, styrelse och revisorer återigen kritik. Denna 
bygger på en utredning som Bohlins revisionsbyrå har gjort på uppdrag av 
börsstyrelsen. (Dagens industri, 1985-09-16) Granskningen visar att de 
överföringar som har gjorts är relativt marginella i förhållande till det egna 
kapitalet, men att det ändå finns anledning till kritik. De tillsatta revisorerna 
anser också att det är anmärkningsvärt att samma revisorer och styrelse i 
Skrinet har gjort skilda bedömningar av marknadsvärden i olika situationer. 
(Svenska Dagbladet, 1985-09-14) 
 
Barkmans revisorer anser att bolaget tar på sig betydande affärsrisker 
genom dess ökade engagemang i Korsnäs-Marma. De har därför tagit in 
en särskild upplysning angående detta i revisionsberättelsen, vilket ses som 
mycket sällsynt. (Sköld, 1985-04-25) Revisorerna skriver dock att:  
 
�Med hänsyn till, bland annat, vad styrelsen framhållit angående aktieinnehavets 
långsiktiga natur har vi i ansvarsfrihetsfrågan accepterat bedömningen att 
engagemanget inte behöver innebära någon bestående ekonomisk skada för bolaget.�  

Källa: Affärsvärlden 1985-05-30 (s. 50) och Dagens industri, 1985-04-25 
 
Barkmans Vd är emellertid mycket irriterad över revisorernas agerande, 
eftersom de var närvarande vid bokslutsmötet utan att anmärka något. 
(Hallgren, 1985-05-03)  
 
Barkmans bestämmer sig för att byta ut sina revisorer vid bolagsstämman 
(Affärsvärlden, 1985-06-12 och Dagens industri, 1985-05-31), dock hävdar 
bolagets Vd att det inte är revisorernas kritik som orsakar bytet. Han 
hänvisar i stället till att huvudägarna är missnöjda med revisorernas 
framtvingade ändring av bokslutskommunikéns resultat (Veckans affärer, 
1985-06-06). Vidare anser Barkman att revisorerna borde ha reagerat 
tidigare och inte två månader efter att bokslutskommunikén presenterades. 
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Revisorerna menar dock att de inte fick en chans att opponera sig, eftersom 
de hölls utanför in i det längsta. (Affärsvärlden, 1985-07-17)  
 
Till Svenska Dagbladet säger en bedömare att det förekommer att revisorer 
avsätts, men normalt brukar stämman vänta ett år med detta. Samtliga som 
Svenska Dagbladet har varit i kontakt med är överens om att problematiken 
angående hur revisorer tillsätts måste ses över. (von Essen, 1985-06-07) 
Björn Markland, generalsekreterare i FAR, menar dock att:  
 
�Fallet Barkman är ett väldigt bra exempel på att det nuvarande systemet med 
revisorer fungerar. Att Barkman har bytt ut sina revisorer gör ju faktiskt att 
allmänhetens förtroende för företaget minskar.�  

Källa: Hedberg, 1985-06-12 (del 3, s. II) 
 

Han tycker således inte att det behövs någon radikal förändring av det 
rådande systemet med val av revisorer på bolagsstämman. (Hedberg, 1985-
06-12)  
 
Om revisorerna byttes ut på grund av att de framförde kritik, finns en 
uppenbar risk att revisorerna inte vågar yttra sig i sina revisionsberättelser 
framöver. Detta ses som olyckligt när nu utvecklingen går mot 
(Affärsvärlden, 1985-07-17): 
 
��revisionsberättelser som innehåller mer än de traditionella och innehållslösa 
schablonerna.�  

Källa: Affärsvärlden, 1985-07-17 (s. 22)  
 
Börschefen Bengt Rydén säger också att det är viktigt att säkerställa att 
revisorerna vågar ge kritik när den är befogad. Revisorernas ställning ses 
som mycket angelägen, speciellt i företag med ett koncentrerat ägande för 
att då kunna ta hänsyn till minoritetsägarnas intressen. Med anledning av 
detta har Barkman fått en allvarlig prickning av börsstyrelsen, eftersom de 
anses ha vilselett marknaden. (Moberg, 1985-11-09 och Samec, 1985-11-
09) 
 
I Ljusne Kättings revisionsberättelse skriver revisorerna att ett tidigare 
delårsresultat var felaktigt. Denna typ av anmärkning i en 
revisionsberättelse tillhör inte vanligheterna och bedömare på 
aktiemarknaden anser att aktieägarna har blivit vilseledda. (Hedberg, 1985-
06-06) Trots den allvarliga kritiken från revisorerna föreslås styrelse och 
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Vd ändå ansvarsfrihet. (Carlquist, 1985-06-08) Svenska Dagbladets Carl 
Swartz frågar sig om revisorerna får stanna kvar i Ljusne Kätting med 
anledning av anmärkningen. Det vore att förstora skandalen ytterligare om 
de, liksom i fallet Barkman, tvingas avgå på grund av den kritik de har 
riktat mot bolaget. Han framför därför en fundering om att införa principen 
en aktieägare � en röst, vid val av revisor på stämman. De dominerande 
aktieägarna, som är representerade i styrelsen, skulle då inte kunna avsätta 
kritiska revisorer lika enkelt. Alternativt skulle en majoritet av aktieägare, 
även om deras röstetal inte uppgår till tio procent, kunna tillsätta en 
minoritetsrevisor. (Swartz, 1985-06-08) 
 
På grund av bristande bevisning frias delvis de som avskedats och 
polisanmälts för en rad brott i den så kallade Philipsonsaffären. Åklagaren 
noterar dock att bolagets revisorer inte har anmärkt på kontrollen av 
betalningar och leveranser förrän Bertil Olssons revisionsbyrå kom in i 
bilden. (Olsson, 1985-06-08) Vidare fråntas en revisor i Småland sin 
auktorisation efter att ett klientföretag gått i konkurs (Wester, 1985-06-19). 
Paul Berger vid Kommerskollegium säger:  
 
�Revisorn har skött sina plikter i företaget förfärande dåligt. Han kan inte ha varit 
omedveten om vilka transaktioner som förekom�  

   Källa: Wester, 1985-06-19 (s. 11) 
 
Ytterligare en auktoriserad revisor är inblandad i en stor konkurshärva, som 
för tillfället utreds vid Stockholmskriminalens skatterotel. Revisorn är 
kvalificerad, allmänt ansedd och har tidigare varit en toppman inom en av 
landets största revisionsbyråer. Både direktören och revisorn är misstänkta 
för bokföringsbrott av allvarlig art och sitter för närvarande anhållna. 
(Olsson, 1985-08-23) Senare åtalas en revisor för uppbördsbrott, eftersom 
denne inte betalt in skatt för sina anställda under fem månader. (Svenska 
Dagbladet, 1985-11-06) Samma månad döms även en före detta direktör till 
två och ett halv års fängelse för grova ekonomiska brott. Dennes revisor får 
villkorlig dom för medhjälp till grovt skattebedrägeri. (Svenska 
Dagbladet, 1985-11-22) 
 
 

4.1.2 Årets debatt 
 

Med anledning av den diskussion som varit angående revisorernas roll i till 
exempel Broströms, Citadellet och Parlamentet gör den auktoriserade 
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revisorn Bertil E Olsson ett debattinlägg i tidskriften Affärsvärlden. Enligt 
honom tyder många uttalanden på att det inte är känt vilka regler som gäller 
för revisorerna och han redogör därför om revisorernas situation. Han anser 
att revisorerna är skyldiga att framföra sina anmärkningar, erinringar eller 
andra påpekanden även i den officiella revisionsberättelsen om det är 
väsentligt för dess läsare. Olsson menar att detta vore okomplicerat om 
revisorerna inte hade tystnadsplikt, men på grund av denna blir det en 
ständig avvägning som måste göras när en revisor överväger att lämna en 
så kallad oren berättelse. En annan anledning till varför revisorer sällan 
kommer med hård kritik i revisionsberättelsen är att de har fått fram 
alternativa lösningar genom att bolaget har rättat till problemet eller tagit in 
en beskrivning av det i årsredovisningen. Som en ytterligare orsak till 
varför orena berättelser är sällan förekommande pekar Olsson på att 
revisorerna är i kunskapsunderläge, vilket ofta leder till vaga yttranden. 
Avslutningsvis efterfrågar Olsson mer debatt kring dessa avvägningsfrågor, 
då detta skulle kunna leda till att en fastare praxis utarbetas för revisorerna. 
(Olsson, 1985-05-30) 
 
Mot bakgrund av Bertil E Olssons inlägg kommer revisor Sven-Arne 
Nilsson, som bland annat varit verksam inom Mörtstedtsgruppen, med 
några kommentarer. Han anser att den knäpphändiga och standardiserade 
information som ges i en ren revisionsberättelse är:  
 
��en kvarleva från en tid med en helt annan � restriktiv � syn från företagens sida på 
informationsgivning i årsredovisningar.�  

Källa: Nilsson, 1985-06-26 (s. 78) 
 
Enligt Nilsson borde det som idag ses som rena revisionsberättelser inte få 
förekomma och därmed skulle även de så kallade orena 
revisionsberättelserna försvinna. Revisorerna skulle då kunna ge en mer 
nyanserad information utan att det uppfattas som �anmärkning�. Nilsson 
ser inte det beskrivna kunskapsunderläget som ett problem, utan menar att 
revisorerna betraktar företaget ur ett perspektiv och på så vis har de 
möjlighet till en överblick och distans som styrelse och företagsledning inte 
har. Deras utbildning, erfarenhet och perspektiv gör att de kommer i nivå 
med ledningen. (Nilsson, 1985-06-26) 
 
Debatten fortsätter med att även Gunilla Dahlqvist ställer sig frågan varför 
revisorerna endast i undantagsfall avger en så kallad oren 
revisionsberättelse. Kan det bero på revisorernas rädsla att förlora sina 
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klienter? Revisorn Pehr Magnus Morling, besvarar frågan med att det rör 
sig om mycket svåra avvägningar. En revisor kan till och med dömas till 
fängelse om han åsamkar företaget skada genom sina uttalanden, men en 
revisor kan även dömas om han underlåter att påpeka allvarliga brister i 
företagets räkenskaper eller förvaltning. Detta behandlar som sagt mycket 
svåra gränsdragningsproblem och i till exempel fallet Fagersta-Kinnevik 
återstår många oklarheter att reda ut. Hur påverkas exempelvis 
revisorspraxis av att vissa av revisorerna inte opponerade sig, medan de 
som inte godkände företagets agerande fick gå? (Dahlqvist, 1985-08-15) 
 
Vidare skriver Dahlqvist att det bara för några år sedan hade varit praktiskt 
otänkbart att ett bolag som råkat i blåsväder hade gett sina externa revisorer 
en del av skulden. Att avsätta revisorn på grund av att denne riktat kritik 
mot företaget hade varit än mer häpnadsväckande. Konflikten i Kinnevik 
har dock bidragit till diskussioner kring revisorernas ansvar och 
befogenheter i allt fler företag. Detta har gjort att antalet anmälningar till 
Kommerskollegium har ökat under senare tid från ett tjugotal om året till 
det dubbla. Traditionellt sett är orsaken till anmälningarna främst att en ren 
revisionsberättelse har avgetts, trots att det finns oegentligheter i det 
reviderade bolaget. Revisorn Knut Ranby tror sig se ett mönster som 
bakgrund till varför konflikter uppstår mellan revisorer och företag. Han 
menar att det är en följd av inflationen, som gjort att det finns mycket 
pengar till förfogande för den som vill låna kapital och ta risker att omsätta 
det. En annan bidragande orsak sägs vara den allt mer inskränkta 
konkurrensen i näringslivet, vilket innebär att de stora företagen står för 60-
70 procent av marknaden. Med de allt snabbare kommunikationsvägarna 
ökar också möjligheterna att sätta fart på kapitalet. Enligt Ranby är detta 
anledningarna till att transaktionerna har blivit allt djärvare, vilket gör att 
revisorerna får allt svårare att värja sig. (ibid) 
 
Kritiska bedömare anser att revisorerna inte borde vara rädda att säga ifrån 
och avgå om de inte får gensvar för sina påpekanden. Det är dock inte helt 
enkelt för en revisor att avsäga sitt uppdrag i protest och i synnerhet inte 
om uppdraget kanske ger mycket höga revisionsintäkter. FAR:s 
generalsekreterare Björn Markland säger att: 
 
�Så beroende får man aldrig bli av en klient.� 

Källa: Dahlqvist, 1985-08-15 (s. 37) 
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Högst en procent av den totala faktureringen bör, enligt Gullis Cullin 
avgående Vd i revisionsbyrån Reveko, härröra från en enda klient. Vidare 
behandlas revisionsbyråernas utökade konsultverksamhet. De svenska 
byråerna skiljer fortfarande strikt mellan revisions- och konsultverksamhet, 
men det blir allt svårare. (ibid) 
 
�Den delen uppfattas väl som mer �sexy�, suckar Björn Markland, som är kritisk till att 
revisorer tar på sig en alltför omfattande konsultroll. Gränsen för det tillåtna går där 
revisorn börjar delta i klientföretagets beslut, fastslår han.�  

Källa: Dahlqvist, 1985-08-15 (s. 37) 
 
Peter Weinigel, som driver ett eget företag utanför Stockholm säger att: 
 
�Skattelagstiftningen är ju så krånglig att jag inte hinner att både sköta företaget och 
hänga med i hur lagstiftningen ändras. Men samtidigt vill jag inte ha en revisor som 
bara säger gör si och så � jag vill förstå vad jag gör.�  

Källa: Isaksson, 1985-09-23:a 
 
Han får medhåll från revisorn Johan Kjellström: 
 
�Småföretagare vill inte ha en revisor, en person som kommer en gång om året och gör 
revision, de behöver en aktiv konsult som kan ge råd och diskutera företagets problem.�  

Källa: Isaksson, 1985-09-23:b 
 
Behovet av revisionstjänster växer i takt med byråkratiseringen av 
företagsamheten. Från och med 1988 skall alla aktiebolag enligt lag ha en 
auktoriserad eller godkänd revisor. (Ljunggren, 1985-09-05) Björn 
Markland i FAR säger: 
 
�Då kan det bli överhettning i branschen.� 

Källa: Ljunggren, 1985-09-05 
 
I slutet av november gör Dagens industri ett eget inlägg i diskussionen, där 
åsikten framhålls att det slutligen handlar om att Aktiebolagslagen skall 
följas och att det är revisorernas skyldighet att se till att så sker. Vidare 
anses att det är släpphänta revisorer som ytterst får ta på sig ansvaret för 
den senaste tidens affärer. Lärdomen av den föregående debatten är att 
revisorerna ej har levt upp till de krav som Aktiebolagslagen ställer. Enligt 
Dagens industris mening är det revisorernas underlåtenhet som �bildar 
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bränsle i den flammande debatt vi nu bevittnar� (Dagens industri, 1985-11-
29) Vidare framförs att:  
 
�Ett rimligt krav är att revisorerna besinnar sitt ansvar och agerar som 
marknadsekonomins försvarare i stället för som nu börsmoralens dödgrävare.�  

Källa: Dagens industri, 1985-11-29 
 
Aktiespararnas19 Vd Lars-Erik Forsgårdh framför följande åsikter:  
 
�Man skulle önska att man kunde tvinga aktörerna att lära sig aktiebolagslagen innan 
de börjar göra affärer.�  

Källa: Dagens industri, 1985-12-02 
 

Han menar därför att revisorerna borde spela en mer aktiv roll än vad de 
gör i dagsläget. (Dagens industri, 1985-12-02) 
 
 

4.2 Artiklar år 1990 
 

4.2.1 Årets fall 
 
Året inleds med en artikel om Östgöta Enskilda Bank som planerar att 
stämma två revisorer inblandade i revisionen av Gusums bruk, på totalt 25 
miljoner kronor. Vid tiden för artikeln är dock inte det slutgiltiga beslutet 
för stämningen taget, men banken har ändå meddelat de inblandade och 
avslöjat sina avsikter. De båda revisorerna har även tidigare varit 
involverade i Gusumhärvan, vilket resulterade i en varning och i kraftigt 
formulerad kritik från Kommerskollegium. I beslutet omtalades att 
revisionen utförts med: 
 
��bristfällig planering, undermålig dokumentation och otillräckliga 
granskningsinsatser.� 

Källa: Ericsson, 1990-01-20 (del 2, s. 1) 
 

Boksluten har manipulerats i flera år och kritiken är därför hård. På grund 
av den långa tid som oegentligheterna pågick menar Östgöta Enskilda Bank 
att revisorerna borde ha upptäckt dessa. Eftersom revisorerna underlåtit 

                                                
19 Denna organisation skall ta tillvara de små aktieägarnas intressen (Aktiespararnas hemsida, 2005-05-
20). 
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detta föranleder det stämningar gentemot dem, vilket dock beskrivs som en 
mycket ovanlig åtgärd. (Ericsson, 1990-01-20) 
 
Under mars månad kommer besked om att Östgöta Enskilda Bank har 
inlämnat den väntade stämningsansökan mot revisorerna i Gusumhärvan. 
Detta medför att en av de drabbade revisionsbyråerna går till motangrepp 
mot jakten på revisorerna: 
 
��Det primära borde vara att fråga vad styrelsen i Gusums bruk gjorde och vilket 
ansvar som vilar på dem�, säger Siv Berlin, auktoriserad revisor och styrelseledamot i 
Bohlins Revisionsbyrå.� 

Källa: Ericsson, 1990-03-09 (del 2, s. 2) 
 
Kravet på 25 miljoner kronor är det hittills största krav som ställts mot 
revisorer i Sverige. Östgöta Enskilda Bank menar att fallet är 
av �principiellt intresse� då revisorns ansvar kommer att prövas: 
 
�En revisor har ingen lätt uppgift att fylla och det kan vara svårt att upptäcka 
bokföringsmanipulationer när de utförts avsiktligt�� 

Källa: Ericsson, 1990-03-09 (del 2, s. 2) 
 
Vidare menar banken att utgången kommer få stort inflytande för anlitandet 
av revisorer i fortsättningen. Skulle rätten besluta om att revisorn inte har 
något ansvar kan företagen i framtiden avstå från dennes tjänster. Siv 
Berlin genmäler att det är olustigt när styrelseledamöter går bakom ryggen 
på revisorn och att debatten i medierna blir snedvriden då revisorn på grund 
av sin tystnadsplikt inte kan besvara kritiken. När utgången i rättegången 
mot revisorerna är klar kommer Östgöta Enskilda Bank ta beslut om även 
styrelsen kommer att stämmas. Ännu har emellertid inte aktieägarna lämnat 
in sin stämningsansökan gentemot revisorerna. (Ericsson, 1990-03-09) 
 
Fälls de båda revisorerna behöver de ej betala själva, eftersom Sveriges 
revisorer har ansvarsförsäkringar för att skydda sig emot denna typ av krav. 
Östgöta Enskildas banks beslut om stämning innebär att yrkeskategorin för 
första gången ställs som ekonomiskt ansvarig efter en genomförd revision. 
Enligt FAR:s generalsekreterare Björn Markland måste varje auktoriserad 
revisor vara försäkrad för tre miljoner kronor och därutöver tillkommer ett 
så kallat paraplybelopp för hela firman (Mårtensson, 1990-03-09). 
Markland säger: 
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�Att revisionsfirmorna har tagit ansvarsförsäkringar har säkert stimulerat till 
stämningsansökan.� 

Källa: Mårtensson, 1990-03-09 
 
Vidare yttrar Markland: 
 
�Ingen får tro att vi inte anser att revisorn inte har en ansvarsfylld uppgift. Han måste 
stå för vad han gör. Men styrelsen måste inse att den inte kan förlita sig på revisorerna. 
Den har också ett självständigt ansvar.� 

Källa: Mårtensson, 1990-03-09 
 
Skriverier om Gusumhärvans revisorer återkommer även senare under året 
och dessa omtalar att revisorerna är misstänkta för grovt bokföringsbrott 
genom oaktsamhet, vilket betyder att det inte föreligger någon misstanke 
om att revisorerna skulle ha agerat uppsåtligen. (Ennart, 1990-09-20) 
Samtidigt som fallet med revisorerna vid Gusums Bruk utreds, pågår två 
andra ärenden som väntar på prövningstillstånd hos högsta domstolen. De 
båda fallen rör det ansvar en revisor har vid en företagsförsäljning. Vid det 
första ärendet har byrån vunnit i de båda lägre instanserna, men stark kritik 
har tidigare utdelats byrån av Kommerskollegium. I det andra ärendet har 
revisorn försummat sin klient och inte varnat för vissa skatteeffekter i 
samband med en aktieöverlåtelse. Denna revisor förlorade i hovrätten och 
dömdes att betala 270 000 kronor i skadestånd till sin klient, vilket 
föranledde att revisorn överklagade till högsta instans. (Hedberg, 1990-09-
21) 
 
Obligentias förre Vd beviljas inte ansvarsfrihet på bolagets extrastämma. 
Ovanligt nog var det styrelsen och inte revisorn som föreslog detta, 
eftersom de hävdar att han vilselett styrelsen genom att undanhålla fakta 
och ge felaktig information. På bolagsstämman ansåg sig inte revisorn ha 
underlag till någon rekommendation, men skrev däremot en ren 
revisionsberättelse till årsredovisningen. (Dagens industri, 1990-02-06 och 
1990-02-07) Något senare håller även det skandalomsusade och O-listade 
bolaget Cominvest extrastämma, där huvudägaren förhindrar kravet på att 
utse en särskild granskningsman. Aktiespararnas Vd menar att det är 
ynkligt att styrelsen inte accepterar en granskningsman och han går nu i 
stället vidare till åklagare. Styrelsen hävdar dock att företaget redan har 
granskats av börs och revisorer. (Isacson och Tulin, 1990-03-30) 
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I april tillämpas uteslutning av en revisor ur Föreningen Auktoriserade 
Revisorer för första gången. Den bakomliggande utredningen visar att 
revisorn medvetet eller omedvetet på en rad punkter slarvat med uppgifter. 
(TT, 1990-04-07) Vidare behandlar Svea hovrätt för första gången en 
överklagad dom gällande skalbolagsaffärer. Det längsta straffet får en före 
detta revisor, som döms till fyra års fängelse. Revisorn anses ha medverkat 
till grov oredlighet mot fordringsägare i sju fall, grovt bokföringsbrott i sex 
bolag, grov urkundsförfalskning av tjugofyra handlingar, grovt 
skattebedrägeri vid fyra tillfällen samt brott mot både Uppbörds- och 
Aktiebolagslagen. (Larsson, 1990-07-13) 
 
Enligt Kommerskollegium är det inte längre tillåtet för revisorerna att 
upprätta kontrollbalansräkningar i de bolag där de själva är verksamma. 
Revisorns uppgift är att granska Vd:ns och styrelsens förvaltning och då 
kan revisorn inte granska sitt eget arbete. Beslutet togs efter att Östsvenska 
Handelskammaren anmält en auktoriserad revisor, vilket är första gången 
ett sådant fall prövas. Med anledning av detta riktar inte 
Kommerskollegium någon kritik mot revisorn, men påpekar ändå att 
förfarandet står i strid med god revisorssed. En revisor får inte på detta sätt 
riskera oberoendet och därigenom förstöra allmänhetens förtroende för 
revisorskåren. (Suneson, 1990-08-20) 
 
En revisor som har undvikit att lämna in självdeklaration förbjuds nu av 
Kommerskollegium att fortsätta sitt yrke. Den godkände revisorn äger en 
revisionsbyrå och varken för denna eller över sin privata ekonomi har 
deklarationen lämnats in i tid. Tillsynsmyndigheten upphäver därför hans 
godkännande som revisor, eftersom revisorer måste ha förtroende hos 
allmänheten och då krävs att de följer gällande regler och bestämmelser. I 
ett annat beslut anmärker Kommerskollegium på en auktoriserad revisor 
som bjudit in företagare till en konferensresa. Orsaken är att revisorer inte 
får syssla med den här typen av affärsverksamhet, utan utbildning får 
endast riktas till de egna klienterna. (Suneson, 1990-11-23) 
 
Gotabanken stämmer en revisor för vårdslöshet och medvållande till att 
banken har förlorat femton miljoner kronor. Banken vill nu att revisorernas 
ansvarsförsäkring som täcker upp till 600 000 kronor skall kompensera för 
dess förlust. Den konkurs som har orsakat skadan har dock inte avslutats 
ännu och därför är det ingen som vet hur mycket pengar banken egentligen 
har förlorat. I Sverige är det en mycket ovanlig åtgärd att borgenären 
stämmer revisorn och begär att ersättas för förluster från ett företag som har 
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gått i konkurs. Gotabanken framhäver att revisorn intygat att varulagret har 
upprättats enligt Aktiebolagslagen, trots att bolagets bokföring varit 
bristfällig. Revisorn bestrider emellertid bankens talan och menar att frågan 
angående skådeståndsskyldighet är för tidigt väckt. Dessutom anser 
revisorn att det inte finns något orsakssamband mellan vad Gotabanken 
anklagar honom för och den påstådda skadan som konkursen orsakat. 
(Yamdagni, 1990-11-27) 
 
I Storbritannien ställs nu samma frågor som ställdes i Sverige när 
Fermenta-affären uppdagades.  
 
�Varför har inte bolagets revisorer upptäckt bristerna och hålen i resultat och 
balansräkningar?� 

Källa: Wäingelin, 1990-10-27 
 
Liksom i Sverige förväntas en intensiv debatt om revisorernas roll i 
företagen, vilket i sig ses som en nyttig debatt. Revisorernas försummelser 
kostar småspararna stora pengar, eftersom det är de som blir utan pengar 
vid en eventuell konkurs. (Wäingelin, 1990-10-27) 
 
Vidare har nu nya dokument framkommit i Fermenta-affären, vilka visar att 
revisorer och personer i företagsledningen kände till svindleriaffärerna. 
Bilden av att Fermentas Vd Refaat El-Sayed ensam lyckats föra hela sin 
omgivning bakom ljuset håller på att förändras. Enligt den dokumentation 
som Veckans Affärer tagit del av framgår att bland andra Fermentas 
företagsjurist och revisor kände till förekomsten av de transaktioner som 
ägde rum mellan El Sayeds bolag och Fermenta. Grunden i hovrättens dom 
mot El Sayed utgörs av att han dolt betalningarna och att revisorerna inget 
visste, vilket alltså inte stämmer enligt Veckans Affärer. (Hagtorn, 1990-
12-05)  
 
Beijer Capitals Vd får sparken efter att han utan styrelsens vetskap lånat ut 
600 miljoner kronor till finansbolaget Nyckeln, där han själv är ordförande 
och storägare. Lånet avslöjades via en fotnot längst bak i årsredovisningen, 
dock framgår inte där att Nyckeln var lånets mottagare. Nyckelns fall beror 
i sin tur mycket på den kredit på 700 miljoner kronor som ställdes till 
fastighetsbolaget Allhus. Denna kredit rapporterades inte till 
Bankinspektionen och togs inte upp i styrelsen. (Ekwall, 1990-11-21:a) 
Bankinspektionen försökte få till stånd en granskning av Nyckeln, men fick 
avslag. (Ekwall, 1990-11-21:b)  
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�Om nu varken Bankinspektionen eller börsen haft befogenheter eller förmåga att 
upptäcka betänkligheter i fallet i Nyckeln borde då inte bolagets egna revisorer ha 
reagerat mot den våghalsiga kreditgivningen?� 

Källa: Ekwall, 1990-11-21:b (s. 37) 
 

Det kan ifrågasättas om det till exempel framgår i årsredovisningen vilka 
risker Nyckeln tar. Revisorn kan göra en anmärkning i revisionsberättelsen 
och vid extraordinära omständigheter skall revisorn förvissa sig om att 
företagsledningen har kontroll över läget. Björn Markland på FAR gör 
följande uttalande angående detta: 
 
�Det här är en avvägningssituation. Finansbolagen kan vilja skydda affärsidéer och 
därmed inte lämna information i årsredovisnigen.� 

Källa: Dagens industri, 1990-10-04 
 
Debatten om Nyckeln fortsätter i Svenska Dagbladet, där journalisten Peter 
Malmqvist frågar sig varför revisorerna inte tvingat fram någon varning i 
årsredovisningen. Han pekar bland annat på att revisorerna har tillåtet en 
mycket stor aktiepost som omsättningstillgång, trots att Nyckeln till största 
delen hade aktier i intressebolag och att dessa knappast var avsedda för 
kontinuerlig omsättning. (Malmqvist, 1990-11-25)  
 
Gällande det lån som Beijer Capital utbetalade till Nyckeln skriver 
styrelsen i ett brev till aktieägarna: 
 
�Vid revisorernas genomgång av bokslutet 1989 inför styrelsen nämndes ej 
företagslånet�� 

Källa: Malmqvist, 1990-12-02 (s. 4) 
 
Malmqvist ställer sig frågande till detta: 
 
�Menar styrelsen verkligen att det är revisorerna som skall tala om vad som står i 
balansräkningen?� 

Källa: Malmqvist, 1990-12-02 (s. 4) 
 

Affärsvärlden framför liknande åsikter, då även de anser att styrelsen har 
misstagit sig på sin uppgift. Den kan rimligen inte bara godta revisorernas 
presentation utan att ställa frågor. Speciellt inte när företagslånet innebar en 
drastisk ökning av Beijer Capitals riskexponering, vilket styrelsen själva 
påpekar. (Affärsvärlden, 1990-12-05) Alldeles i slutet av året beslutas vid 



EMPIRI 
 

55 

en extra bolagsstämma att Nyckeln Holding försätts i konkurs. 
Aktiespararnas önskemål om att utse en särskild granskningsman godtas 
inte, vilket inte mottas med någon förtjusning från Aktiespararnas 
företrädare. (Stahre, 1990-12-29) 
 
 

4.2.2 Årets debatt 
 
Att revisorer stäms av företag eller aktieägareföreningar har nästan varit ett 
okänt fenomen i Sverige. Ingen skulle dock tjäna på en stämningshysteri 
enligt Björn Markland, som samtidigt framhåller att revisorerna självklart 
skall utsättas för kritisk granskning. Han påpekar att det kan vara svårt för 
revisorer att upptäcka grova brott från en företagsledning om brotten är väl 
organiserade. Artikelförfattaren Christer Hedberg funderar över om inte 
huvudrevisorn borde ta ett större ansvar för den löpande granskningen i 
företagen. I nuläget sköts detta ofta av nyblivna revisorsassistenter, vilka 
inte alltid har tillräcklig erfarenhet för att följa upp de felaktigheter som 
hittats. FAR håller i denna tid på att se över den här problematiken, för att 
få den valde revisorn att engagera sig mer i såväl planering som granskning. 
En särskild arbetsgrupp har även tillsatts för att se över revisorernas ansvar 
vid grova oegentligheter från företagsledningens sida. (Hedberg, 1990-01-
20) 
 
Samtidigt debatteras varför välbetalda toppkrafter inom näringslivet 
riskerar sitt arbete, rykte och sin framtid på bland annat olagliga eller 
odeklarerade förmåner. En förklaring är att de fall som upptäcks bara är 
undantag, det vill säga dessa personer avviker från mängden företagsledare 
och tar större risker samt sätter kortsiktighet framför långsiktigt tänkande. 
Alternativt är fifflet så vida utbrett att det är en ren slump att just dessa 
personer råkar åka fast. Om det är så kommer också omdömesgilla och 
ansvarskännande personer att frestas och då har lagstiftning och strängare 
straff ingen verkan. Vad kan i så fall förväntas av revisorn? Kan det vara så 
att denne stödjer fifflet och vilken roll har denne egentligen? Revisorn skall 
skydda både aktieägarnas och det allmännas intresse gentemot 
företagsledningens. Aktieägarna har åt företagsledningen anförtrott 
förvaltningen av sina pengar utan att själva ha möjlighet att kontrollera 
denna, vilket i stället har ålagts en kontrollant i form av revisor. Denne 
skall se till att företagsledningen förvaltar pengarna väl och att 
informationen till aktieägarna är rättvisande och tydlig. Dessutom bör 
revisorn även ansvara för att företagsledningen inte kan göra förtjänster på 
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aktieägarnas bekostnad eller på annat sätt bedrar det förtroende den fått. 
Det intresse som det allmänna har, tillvaratas genom att revisorn 
kontrollerar att företaget håller sig inom de gällande lagarna. I artikeln 
framförs även åsikten att revisorn antar en passiv roll, gentemot 
företagsledningen kanske till och med en foglig roll. Det verkar inte vara 
revisorer som har upptäckt oegentligheter i företagen utan snarare 
skattemyndigheter och bankinspektion. Vidare framkommer funderingar 
om när revisorn har ifrågasatt eller kritiserat; företagsledningens 
information till aktieägarna, skalbolagsaffärer och om det verkligen är 
revisorn som har upptäckt företagsledningens odeklarerade förmåner. 
(Murray, 1990-01-20) 
 
Detta inlägg besvaras med ett par grundläggande påpekanden om en 
revisors uppdrag. En revisor skall granska om ett företags årsredovisning är 
upprättad på ett felaktigt sätt jämfört med vad som framkommer i 
Aktiebolagslag och Bokföringslag. Vidare skall revisorn också undersöka 
om företagsledningen brutit mot lagen eller på annat vis förvaltat företaget 
på något oförsvarligt sätt. Däremot skall revisorn inte granska att 
företagsledningen förvaltar pengarna väl utan den kontrollen åläggs 
aktieägarna själva. I stället arbetar revisorn utifrån principerna om 
väsentlighet och risk, vilket leder till att vissa områden inom redovisningen 
granskas mer noggrant. Detta gäller områden där de stora beloppen och de 
stora riskerna finns. Att skattemyndighetens revisorer finner fel som 
bolagets revisor inte upptäcker är således inte konstigt eftersom de ofta 
granskar olika områden. Odeklarerade förmåner är något som 
skattemyndigheten intresserar sig för då detta kan innebära undanhållna 
belopp som är viktiga ur ett skatteperspektiv, medan det för en revisor i 
bolaget inte är något prioriterat område. Detta medför dock att lika väl som 
en skatterevisor kan finna fel i bokföringen som en bolagsrevisor inte hittar, 
kan en bolagsrevisor finna fel som undgår skatterevisorn. (Markland, 1990-
01-23) 
 
Det kan hävdas ett antal skäl till varför revisionen inte effektivt kan bidra 
till att minska det medvetna risktagandet i företagen. En vald revisor skall i 
första hand tjäna som ägarnas verktyg att erhålla större insyn i företagets 
skötsel och ekonomi. Eftersom stämman utser revisor på styrelsens inrådan 
har styrelsen också stora möjligheter att få en revisor utbytt i de fall denne 
upplevs besvärlig. En vald revisors faktiska oberoende gentemot de som 
denne skall granska kan alltså ifrågasättas. Det verkar i och med detta inte 
förvånande att en revisor kan frestas arbeta på ett sätt som inte riskerar 
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dennes relation till styrelse och ledning. Dessutom har det faktum att lönen 
till en revisor i allt större omfattning omgjorts till att vara resultatberoende, 
medfört att konflikt kan föreligga mellan revisorns personliga intresse och 
det intresse denne förväntas företräda i sin revisorsroll. Viljan att ta höga 
risker beror ofta på att den förväntade nyttan vida överstiger den risk som 
måste tas. Revisionen kan därför inte anses ha någon nämnvärd effekt på 
det beräknade risktagandet. (Bjelke, 1990-01-29) 
 
Kritik som framförts om varför revisorn inte upptäcker fifflet i företagen, 
besvaras med att det är ett förväntningsgap om vad revisionen innebär 
mellan revisor och uppdragsgivare. En annan uppfattning är att den stora 
allmänheten inte har förståelse för revisorn och dennes arbete därför att 
revisorerna själva har varit dåliga på att informera. 
 
�Den kritik som förts fram mot revisorerna är till stor del ett massmedialt fenomen� 

Källa: Ericsson och Hedberg, 1990-03-24 (del 2, s. 2) 
 
Detta hävdar Caj Nackstad, Vd på den näst största revisionsbyrån i Sverige 
och fortsätter: 
 
�Bland människor i näringslivet förekommer inga missuppfattningar om uppgift och 
ansvar.� 

Källa: Ericsson och Hedberg, 1990-03-24 (del 2, s. 2) 
 
Här påtalas också att revisionen inte har till eget syfte att förhindra eller 
upptäcka förskingringar eller andra oegentligheter, men att revisorn bör 
bedöma risken för oegentligheter som skulle kunna påverka den finansiella 
ställningen. Återigen omtalas revisorns problem med att inte själv kunna 
deltaga i debatten på grund av tystnadsplikten. En diskussion förs också om 
hur många uppdrag en revisor rimligen bör åta sig. Sune Carlsson som är 
Vd för Conceptor Revision hävdar att svenska revisorer har för många 
uppdrag och att de bör lägga ner mer tid i de bolag som de är verksamma i. 
Nackstad håller emellertid inte med, utan anser att han hinner med sina 
uppdrag utan vidare. Han framför att han är verksam i cirka trettio bolag 
och att han per uppdrag uppskattningsvis lägger ner 20-100 timmar per år. 
Dessutom menar Nackstad att man bör se till den samlade organisationen, 
då varje uppdrag är som ett projekt med många revisorer engagerade. 
(Ericsson och Hedberg, 1990-03-24) 
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Anmälningarna till Kommerskollegium mot revisorer ökar sedan två år 
tillbaka. Antalet anmälda revisorer ligger för närvarande på cirka 60 
stycken per år, vilket kan jämföras med de tidigare drygt 40. 
Kommerskollegiums chef för revisorssektionen Henry Åkerlund säger att: 
 
�Man blir allt mer benägen att kräva ut ansvar av revisorn.�  

Källa: Ahlqvist, 1990-01-25 
 
Framförallt är det skattemyndigheter och klienter med juridiska ombud som 
ökar antalet anmälningar. Ett par revisorer per år mister sina tillstånd och 
ytterligare några erhåller varningar. De flesta anmälningar leder dock till 
mildare former av kritik eller kommentarer från Kommerskollegium, 
medan en del lämnas utan åtgärd och vissa anmälda revisorer frias helt. 
Orsakerna till att en del revisorer har fått sina tillstånd upphävda har till 
exempel varit att de inte gjort revision i de företag där de utsetts, eller att de 
har misskött sina egna affärer eller som i något fall där revisorn har bistått 
med skentransaktioner. Det är dock sällan som de stora uppmärksammade 
affärerna leder till denna typ av konsekvenser. (Ahlqvist, 1990-01-25) 
 
Anmälningar lämnas även till FAR:s disciplinnämnd, som har till uppgift 
att ta upp ärenden om auktoriserade revisorers agerande överensstämmer 
med god revisionssed. Östsvenska handelskammaren, som är remissinstans 
åt Kommerskollegium, anmälde en revisor till FAR:s disciplinnämnd. De 
fick dock vänta nästan ett år på utslag, vilket ses som en oacceptabelt lång 
handläggningstid. FAR besvarar denna kritik med att arbetsbördan har varit 
hög under det senaste året, beroende på att det har kommit in mycket 
omfattande ärenden. Nämnden är mycket noga med att alla rimliga 
rättsäkerhetskrav skall behandlas och därför kan vissa ärenden behöva 
behandlas vid flera sammanträden. (Gullnäs, 1990-03-05) 
 
För närvarande utreder FAR sitt regelverk gällande konsultverksamhet, 
efter att konsultarvodenas andel av faktureringen ökat kraftigt under 1980-
talet. FAR:s ordförande Göran Tidström säger: 
 
�Vi vill inte ha en utveckling där konsultverksamheten blir dominerande, då finns det en 
risk att trovärdigheten för revisorerna sjunker.� 

Källa: Barneus Lundgren, 1990-02-05 
 
Samtidigt understryker han att konsultverksamheten utgör en växande 
samhällsresurs. Vidare framför han att det följer ett visst ansvar med 
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auktorisationen. En alltför stor konsultverksamhet kan få följden att 
auktorisationen tros gälla även för kvaliteten på dessa tjänster, vilket inte är 
helt självklart. Om revisorsrollen tunnas ut finns en risk att auktorisationen 
inte håller den kvalitet som den förknippas med idag. Revisionsbyråernas 
dubbla roller har vållat debatt bland revisorerna, men kanske framförallt 
utanför revisorskåren. (Barneus Lundgren, 1990-02-05) 
 
�Men genom att vi vidareutvecklar våra regler demonstrerar vi att vi är rustade för en 
fortsatt expansion av revisorernas konsultverksamhet i former som är till gagn för våra 
klienter och för samhället.� 

Källa: Barneus Lundgren, 1990-02-05 
 
Med anledning av Skanskas interna fastighetsaffärer görs ett inlägg i 
Affärsvärlden, där Bengt Liljestrand framför att Skanskas revisorer ser ut 
att balansera mellan att tillmötesgå företagsledningen och dimbildning 
gentemot övriga anställda och aktieägare. Han frågar sig hur Skanskas Vd 
värderar dessa samarbetsvilliga revisorer och vilken uppmuntran de får 
(Liljestrand, 1990-04-04): 
 
�Bör bolagsstämma, lagstiftare, domstolar och revisorernas branschorganisationer 
stillatigande bevittna när verksamheten i ett stort börsnoterat bolag regelbundet 
utvecklar sig till huggsexa för en gynnad grupp i företagsledningen, på ett sofistikerat 
sätt understödd av bolagets revisorer?� 

Källa: Liljestrand, 1990-04-04 (s. 73) 
 
Under våren år 1990 skall regeringen tillsätta en kommitté som har till 
uppgift att se över Aktiebolagslagen. Det som skall undersökas är bland 
annat ansvarsfördelningen mellan styrelse och Vd samt revisorernas roll 
och självständiga ställning. Stor vikt läggs på revisorn som behöver en 
starkare position än den nuvarande, samtidigt som krav ställs på att 
revisorn kan förhindra många �affärer� genom ett felfritt arbete. Vidare 
anses inte moralen vara sämre nu än vad den har varit tidigare, däremot har 
frestelserna ökat. (Lundström, 1990-04-05) 
 
Från 1985 till 1989 har antalet aktiebolag ökat i Sverige från 146 000 till 
236 000 stycken. Under en följd av år har endast ungefär hälften av dessa 
aktiebolag skickat in sina årsredovisningar i rätt tid, vilket är oacceptabelt 
enligt Patent- och registreringsverkets generaldirektör Sten Niklasson. Värt 
att uppmärksamma är att revisionsföretag och advokatbyråer, vilka ofta 
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fungerar som rådgivare till andra bolag gällande dessa angelägenheter, inte 
iakttar sina skyldigheter. (Niklasson, 1990-06-25) 
 
Kommerskollegium går nu ut och varnar revisorer som har andra än 
kvalificerade revisorer i styrelsen eller som ägare i den egna firman. Enligt 
deras föreskrifter måste en revisionsbyrå som drivs som aktiebolag ha 
auktoriserade eller godkända revisorer i styrelsen, eller på posterna som Vd 
eller vice Vd samt som firmatecknare. Reglerna finns för att värna om 
revisorernas oberoende, då det förekommer att revisorer till exempel sätter 
in sin hustru i styrelsen för det egna bolaget. Tidigare gällde reglerna 
endast auktoriserade revisorer, men från och med januari 1989 omfattas 
även godkända revisorer. Nyligen har två revisorer varnats av 
Kommerskollegium med anledning av de hade brutit mot dessa föreskrifter. 
(Suneson, 1990-10-12) 
 
Den nye ordföranden för FAR, Olof Herolf, vill rensa i den �svenska 
redovisningsdjungeln� Han menar att redovisningsstandarderna måste bli 
mer anpassade till de internationella rekommendationerna. Han 
kommenterar även revisorns roll och ansvar, som har aktualiserats med 
anledning av Beijer Capital och Nyckeln. För Herolf är dock 
ansvarsfördelningen klar, eftersom revisorerna kontrollerar det styrelsen 
har godkänt. Han framhåller:  
 
�Att vara revisor är att ha ett ansvar mot omvärlden men inte mot styrelsen. Styrelsen 
kan inte frigöra sig sitt ansvar genom att hänvisa till revisorerna.� 

Källa: Bruce-Martinsson, 1990-12-01:b 
 
Vidare anser Herolf att dagens revisorer inte är tillräckligt utbildade, med 
tanke på att det behövs ytterligare kunskaper idag när världen blir alltmer 
komplex. (Bruce-Martinsson, 1990-12-01:b) 
 
Gällande harmoniseringen får FAR:s nye ordförande medhåll av Weinbach, 
Vd i revisionsbyrån Arthur Andersen & Co. Han anser att harmoniseringen 
är nödvändig och att svenska revisorer får se upp. Redovisningen i USA 
styrs via regler och följs inte dessa kan företagen straffas. I Sverige 
däremot ger Redovisningsrådet bara rekommendationer och företagen kan 
ostraffat göra hur de vill. Enligt Weinbach är en hårdare attityd med 
sanktioner bättre, då detta ger en möjlighet att uppnå målet med en 
harmonisering av redovisningen. (Bruce-Martinsson, 1990-12-01:a) 
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Weinbach spår att revisorns roll och ansvar kommer att debatteras mer 
under de kommande åren då konjunkturen, liksom företagens lönsamhet 
sjunker. När det ekonomiska klimatet är gynnsamt klarar sig revisorerna 
med få undantag från kritik. Det motstånd som ändå har förekommit har 
uppstått främst i samband med de stora skandalerna då debatten 
intensifierats. (Hedberg, 1990-12-02) 
 
�Att revisorers ansvar diskuteras kommer i förlängningen att leda till ett helt annat 
kvalitetsmedvetande. Och om revisorerna gör ett bra jobb är det också bra för 
företagen och samhället.� 

Källa: Hedberg, 1990-12-02 (s. 1) 
 
Efter skandalerna verkar det vara så att revisorerna har skärpt sin 
granskning, men trots detta ökar variationerna i sättet att redovisa medvetet 
eller omedvetet. (Gandemo, 1990-12-29) I USA är det inte ovanligt att 
missnöjda aktieägare stämmer revisorerna på stora belopp. Ett hårdare 
legalt klimat kan innebära att revisorerna blir mer skärpta, men det medför 
också att revisionskostnaderna är betydligt högre i USA. Vidare tror 
Weinbach att kommunikationen mellan styrelsemedlemmarna och 
revisorerna i svenska bolag bör ökas. Han föreslår den amerikanska 
modellen med revisionskommittéer, där några av styrelsemedlemmarna 
håller kontinuerlig kontakt med bolagets interna och externa revisorer. 
(Hedberg, 1990-12-02)  
 
Under de senaste tio till tjugo åren har revisionsbranschen växt kraftigt. De 
ekonomiska styrsystemen har blivit allt mer komplexa och det har blivit 
fler bolag att revidera. Den lag som trädde i kraft 1988 och som stadgar att 
samtliga aktiebolag skall ha en auktoriserad eller en godkänd revisor har 
dock inte inneburit mer än en marginell ökning. Tillströmningen beror även 
på en kraftig tillväxt av antalet konsulttimmar, som idag utgör cirka tjugo 
procent av den totala faktureringen i branschen. Denna verksamhet kan ofta 
vara svår att särskilja från den regelrätta revisionen och kan därmed 
innebära att revisorernas ställning som oberoende granskare ifrågasätts. 
(Affärsvärlden, 1990-12-12:a) 
 
Vid en undersökning av antal uppdrag som byråerna hanterar relaterat till 
den genomsnittliga anställningstiden på byråerna, finner man att många 
uppdrag rent praktiskt utförs av en relativt oerfaren personal. Detta medför 
risken att revisionen blir alltför standardiserad, då arbetet exempelvis 
inriktas på att stämma av vissa poster snarare än att bedöma verksamheten 
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som sådan. FAR och revisionsbyråerna medger att risken finns, men hävdar 
att det inte är något vanligt förekommande problem. Frågan vad som 
upptäcks vid en revision är nästintill omöjlig att svara på. De korrigeringar 
som görs är nämligen en väl bevarad hemlighet mellan revisorn och det 
reviderade företaget. (Affärsvärlden, 1990-12-12:b) 
 
Under ett löpande räkenskapsår kan revisorerna inte utkrävas ansvar för 
missförhållanden i de bolag de reviderar. Revisorernas ansvar är mycket 
begränsat och det enda revisorn egentligen ansvarar för är sin 
revisionsberättelse. Denna är begränsad till förhållandet per bokslutsdagen 
och revisorerna har alltså inget lagstadgat ansvar för bolagens förhållanden 
under det löpande räkenskapsåret. En revisor kan dock prickas för att ha 
underlåtit att löpande följa ett företags verksamhet och rapportera 
eventuella missförhållanden till styrelsen. En anmärkning kan då göras 
internt via FAR eller genom revisorernas tillsynsmyndighet 
Kommerskollegium. Externt kan emellertid ingen anmärkning ges om 
revisorn endast gör sin bedömning av de förhållanden som råder per 
bokslutsdagen. Vid en strikt tillämpning av lagen är revisorernas ansvar 
således mycket begränsat, men frågan är om inte det inte ligger mycket mer 
i yrkesrollen än det strikt juridiska. Affärsvärlden framför åsikten att 
revisionsberättelsen skulle kunna vara mer upplysande, samtidigt som 
styrkan med en oren revisionsberättelse är att anmärkningar i den är mycket 
sällsynt. (Affärsvärlden, 1990-12-12:c) 
 
Efter en rad av fusioner och namnbyten har nu tre stora revisionsbyråer 
äntrat arenan. Det är Öhrlings Reveko med 2400 anställda, Bohlins med 
2200 anställda samt Ernst & Young med 1600 anställda. Företrädarna för 
de tre byråerna ser vissa fördelar med dessa fusioner, vilka utgörs av att de 
blir rikstäckande, de kan tillhandahålla specialistkompetens, får lättare att 
rekrytera kompentent personal, erhåller stordriftsfördelar samt att de får 
större resurser för utbildning och utvecklingsarbete. (Affärsvärlden, 1990-
12-12:d) 
 
 

4.3 Artiklar år 1995 
 

4.3.1 Årets fall 
 

I början av året omtalas att många aktieägare förlorat stora pengar i 
samband med företaget BNL:s svåra ekonomiska situation och att dessa 
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undersöker möjligheterna att stämma den gamla styrelsen och revisorerna. 
(Dagens industri, 1995-03-04 och Svensson, 1995-01-02) Företaget 
beskylls för att förhala informationen till aktieägarna efter att företaget 
utestängts från börsen och Vd och ordförande avslutar sina uppdrag i förtid. 
Under sommaren meddelas att den gamla styrelsen är polisanmäld för 
misstänkt brottslighet då ända upp till tjugo miljoner kronor spårlöst 
försvunnit ur företaget. Bolagsstämman är försenad, vilket skylls på 
revisorn som enligt uppgift har tillgång till materialet sedan ett halvår 
tillbaka. Detta dementeras dock av revisorn själv som menar att inga 
uppgifter kommit denne tillhanda. Om inte stämman hålls inom en snar 
framtid, riskerar bolaget att bli utan styrelse och i det fallet är en likvidation 
av bolaget nära förestående. (Lauritzson och Svensson, 1995-08-23)  
 
Kommerskollegium framför kritik och utdelar en varning till en godkänd 
revisor som visserligen upptäckte att företaget som reviderades inte betalat 
in sina skatter, men inte brydde sig om att grundligt påtala saken. Revisorn 
godkände istället bokföringen och lämnade i två år en ren 
revisionsberättelse. I den senare noterades dock att bolaget erinrats om 
skyldigheten att betala skatt på löneutbetalningarna, men detta anser inte 
Kommerskollegium vara tillräckligt. Det skapar osäkerhet om bolaget 
verkligen har rättat sig efter revisorns upplysning. Utöver detta har revisorn 
i två månader undlåtit att skicka berättelsen till skattemyndigheten. 
Kommerskollegium anser att detta förfarande inte är godtagbart, bland 
annat med hänvisning till lagen där det framgår att revisionsberättelsen 
genast skall sändas till myndigheten. Vidare menar kollegiet att revisorn 
åsidosatt sina plikter och tilldelas därför en varning. (TT, 1995-01-08) 
 
Efter att ny storägare tar över Fermenta utlyses en extra bolagsstämma i 
januari, där ny styrelse och nya revisorer skall utses. Utöver dessa personer 
skall en granskningsman tillsättas för att utreda de senaste årens affärer i 
bolaget. (TT, 1995-01-12) Revisorerna avstyrker senare ansvarsfrihet för 
en av styrelseledamöterna, då de anser att personen aktivt medverkat till 
åtgärder som kan skada bolaget. Vidare överlåter revisorerna till den 
ordinarie bolagsstämman i maj att besluta om styrelseordförande och Vd 
skall beviljas ansvarsfrihet, vilket anses vara mycket sällsynt. (Beck-Friis 
och Höjer, 1995-05-16)20 På bolagsstämman som hålls i maj, bestäms att 
varken styrelseordförande eller Vd skall erhålla ansvarsfrihet. (Beck-Friis 
och Höjer, 1995-05-16) 
 
                                                
20 Se även Sandlund, 1995-05-05 och 1995-05-15 samt Svenska Dagbladet, 1995-05-08:a. 
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Den oinskränkta makt och det förtroende en chef vid ett mindre 
bankkontor i Norrland åtnjöt, gjorde det möjligt att förskingra fyra 
miljoner kronor. Detta kunde ske utan att revisorerna upptäckte något och 
uppdagades först då bankkontoret skulle stängas. Chefen blir i tingsrätten 
dömd för grov förskingring och grovt bedrägeri till två års fängelse samt 
återbetalningsskyldighet av beloppet till arbetsgivaren. (TT, 1995-03-13) 
Kommerskollegium utdelar också varsin varning till de två revisorerna vid 
försäkringsbolaget Njord för den slarviga granskning som utfördes av 
bolagets återförsäkringsskydd. Sedermera gick Njord i konkurs på grund av 
att företaget inte var tillräckligt återförsäkrat för de kreditförsäkringar 
företaget lämnade. Varningarna överklagas dock till kammarrätten, där 
beslutet om den ena revisorn upphävs. Den andra revisorn anses förtjäna 
sin varning och därmed slår kammarrätten fast Kommerskollegiums beslut 
om prickning. (TT, 1995-03-22) 
 
Ett företag med vattenpumpstillverkning lider av likviditetsbrist och för 
att klara verksamheten upprättas ett tvivelaktigt bokslut. Trots detta går 
företaget i konkurs och när Vd:n hamnar i fängelse för förskingring, 
försöker Sparbanken få tillbaka de förlorade pengarna hos revisorn. Banken 
menar att lånet endast lämnades med anledning av den upprättade 
balansräkningen som revisorn godkänt. Revisorn har uppfattningen att 
denne inte har haft möjlighet att kontrollera om uppgifterna i 
balansräkningen var riktiga eller ej och har således utgått från att de var i 
sin ordning. I hovrätten fastslås att revisorn måste ha vetat att 
balansräkningen var gjord på felaktiga grunder, men att det inte kan styrkas 
att det var revisorns försummelse som fick banken att bevilja lånet. 
Revisorn frias därför och banken tvingas att betala rättegångskostnaderna. 
Beslutet överklagas till högsta domstolen som skall avgöra om revisorn kan 
ställas till svars för kreditförlusterna. (Föjer, 1995-04-13 och Sundberg, 
1995-05-15) 
 
En skattedirektör och tre topprevisorer, varav en är Göran Tidström som 
tidigare var ordförande i FAR, fälls för inblandning i en tvivelaktig 
fastighetsaffär. Detta leder till att personerna upptaxeras med närmare nio 
miljoner kronor i kammarrätten. Domen överklagades från länsrätten, där 
bedömningen var att lagen mot skatteflykt var tillämplig i fallet. De 
inblandade yrkar deklarationsavdrag för uppkommen reaförlust, vilken 
dock i realiteten innebär en �icke oväsentlig skatteförmån�. Då 
fastighetsaffären innebar avsiktligt framkallade realisationsförluster vid 
försäljningen som dessutom görs till bolaget, PRTS Fastigheter AB, 
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bestående av närstående personer är inte förlusterna avdragsgilla. Enligt 
advokat Tisell kommer de dömda personerna överklaga domen till 
regeringsrätten. (Sundquist, 1995-07-23 och Tulin, 1995-04-19) Det 
framförs önskemål om att revisorernas auktorisation skall dras in eller att 
revisorerna i minsta fall bör avgå från sina poster. (Broström, 1995-04-28) 
 
��De som arbetar i revisionsbranschen lever och är beroende av förtroendet och 
tilliten. Dessa herrars agerande får inte bara nedsvärtande effekt på Öhrlings Reveko, 
utan på yrkeskåren som helhet.� 

Källa: Broström, 1995-04-28 
 
Revisorernas förfarande kritiseras även av andra inom samma yrkeskår: 
 
�Inom revisorskåren har vi moral, etik, vi står över detta, vi arbetar efter lagstiftningen 
och dess andemening, vi är oberoende, vi är ej egoistiska, vi arbetar för och i 
lagstiftningens syfte (trodde jag)...� 
 
��av någon anledning kommer jag att tänka på Caesars uttryck: �Även du min 
Brutus�.� 

Källa: Andersson, 1995-05-04 
 
A-pressens revisor ville inte ge Vd:n ansvarsfrihet, vilket medförde att 
revisorn själv fick en anmälan emot sig vid Kommerskollegium. Den 
auktoriserade revisorn riktade allvarlig kritik mot Vd:n och 
styrelseledamoten, vilket fick densamme att ilskna till. Revisorn hävdade 
att utbetalningarna var verkställda i strid med bestämmelser i 
Aktiebolagslagen, medan Vd:n själv ansåg kritiken vara obefogad. Saken 
avgörs i Kommerskollegium och därifrån riktas mild kritik mot revisorn. 
Revisorn borde ha kontaktat ledningen i god tid och diskuterat ekonomin 
innan denne avstyrkte ansvarsfrihet samt inkluderat personlig kontakt med 
Vd:n. Om det däremot var riktigt av revisorn att överhuvudtaget kritiskt 
beskriva Vd:n i revisionsberättelsen tar Kommerskollegium inte upp till 
bedömning. (Suneson, 1995-05-08) 
 
En revisor granskar 647 olika aktiebolag under ett år, vilket torde vara en 
närmast omänsklig arbetsbelastning. Att revisorn lyckas med detta 
förklaras av att denne låter redovisningsbyråerna som upprättar bolagens 
bokslut, deltaga även i revisionen. Dessa personer granskar således sitt eget 
arbete och avlastar på detta sätt revisorn, vilket naturligtvis inte är tillåtet. 
Om revisorn struntar i att själv granska redovisningens kvalitet blir dennes 
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roll helt meningslös. Trots att arbetssättet strider mot Aktiebolagens 
jävbestämmelser, lyckas revisorn lura Kommerskollegium en längre tid. 
Denne revisor har dessutom tidigare fått en tillrättavisning men då 
ignorerat denna. Slutligen upptäcks dock revisorns arbetssätt och denne 
avstängs från allt vidare revisionsarbete. Det skall noteras att revisorn inte 
prickas för det stora antalet uppdrag, då en revisor i princip kan ha hur 
många uppdrag som helst. (Sundberg, 1995-08-28 och Suneson, 1995-08-
15) 
 
Trots att det Åhmanska fastighetsimperiet egentligen är nära konkurs 
bestämmer ägarna i bolaget att göra en utdelning på en miljon kronor. 
Sparbanken beslutar att stämma bolaget på grund av att boksluten 
förskönats och för att företaget har brutit mot Aktiebolagslagen och god 
affärssed. I den officiella årsberättelsen till Patent- och registreringsverket 
ifrågasatte bolagets revisor om pantsättningarna var tillåtna, men i den 
årsberättelsen som senare trycktes försvann den reservationen. I en annan 
redogörelse ställer sig revisorerna frågande till om inte förfarandet strider 
mot Aktiebolagslagen. (TT, 1995-08-20) 
 
Efter att revisionsbyrån Ernst & Young övertagit en annan revisors 
verksamhet, döms byrån av tingsrätten att bland annat betala fjorton 
miljoner kronor i skadestånd. Detta då revisorn i den övertagna 
verksamheten givit skatteplanering till ett familjebolag i Linköping som i 
det närmaste ruinerats. (von Hofsten, 1995-12-05) Rådet innebar 
spekulationer i skalbolagsaffärer med en av 1980-talets finanshajar, Sten 
Mörtstedt. (Dagens industri, 1995-12-06) Affärerna misslyckades trots att 
revisorn som vid händelsen var en av landets mest respekterade, en 
skatteexpert och familjens bankkontakt, var inkopplade vid rådgivningen. 
(von Hofsten, 1995-12-05) När skattemyndigheten efter fyra år upptäckte 
oegentligheterna blev familjen upptaxerad med fjorton miljoner kronor. 
(Dagens industri, 1995-12-06) Skatteexperten är tidigare dömd för grovt 
bedrägeri och revisorn som inkasserade 100 000 kronor för insatsen, är den 
som tog initiativet till affären. (von Hofsten, 1995-12-05)  
 
Styrelsen i Citymail kallar till möte knappt två timmar innan detta skall 
hållas och trots oenighet bestäms att företaget skall begäras i konkurs hos 
tingsrätten. Majoritetsägarnas revisor från Bohlins anmäls till 
Kommerskollegium för hans sätt att argumentera inför rätten om 
konkursen. Denna blir ett faktum redan i mars, men överklagas till 
hovrätten som avkunnar dom i slutet av året. Minoritetsrevisorn är en av 
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dem som framför skäl till att beslutet är felaktigt och att Citymail inte är på 
obestånd. Varken revisorn eller minoritetsägarna har dock rätt att begära 
överprövning av målet och det avskrivs på formella grunder. (Froste, 1995-
12-16 och Sundquist, 1995-12-17) 

 
 

4.3.2 Årets debatt 
 
Året börjar med att skribenten Gunilla Herlitz i Dagens industri berättar, att 
Kommerskollegium reagerar mot att ett antal revisor i landet har flera 
hundra klienter var. Detta föranleder en granskning av ett tiotal ärenden hos 
de mest anlitade revisorerna för att se om de genomförda uppdragen 
uppfyller de kvalitetskriterier som gäller. Det visar sig att många klienter är 
småbolag och att revisorerna har ett stort antal medarbetare för att kunna 
utföra uppdragen. Christer Nirland på Öhrlings instämmer och menar att de 
reviderade bolagen kan tillhöra samma koncern, vilket förenklar arbetet. 
Dessutom säger han att löpande kvalitetskontroller utförs. (Herlitz, 1995-
01-05) 
 
Vidare omtalas i Herlitzs artikel att konkurrensen i revisionsbranschen har 
hårdnat sedan tidigare, vilket föranleder många revisionsbyråer att gå 
samman. Gunnar Flossing på MM Publikationer säger (ibid): 
 
�Branschen lider av överkapacitet, vilket har tvingat revisorerna att i mycket högre 
utsträckning än tidigare, aktivt gå ut och marknadsföra sig själva. � 

Källa: Herlitz, 1995-01-05 
 
I Veckans affärer är uppfattningen densamma och där berättas att Deloitte 
& Touche anställt något så unikt som en marknadschef på grund av 
konkurrensen. (Österlund, 1995-10-16) 
 
Både i Dagens industri och i Dagens Nyheter, rapporteras det om att 
lågkonjunkturen för första gången har orsakat konkurrens mellan 
revisionsbyråer. Priserna har sänkts med så mycket som 20 till 30 procent. 
(Bruce-Martinsson, 1995-02-17 och Larsson, 1995-02-16) Revisorerna har 
fått kritik för att kvaliteten är för låg och kan därför inte begära lika mycket 
betalt som tidigare. Missnöjet riktar sig bland annat mot den tid det tar för 
en revisor att revidera hel � och halvårsboksluten. Med en bättre revisor 
skulle bolagens bokslutskommunikéer kunna presenteras tidigare, tror Hans 
Edenhammar på Stockholms Fondbörs. (Bruce-Martinsson, 1995-02-17) 
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För att bryta den dåliga trenden med minskat förtroende och därmed lägre 
arvoden vill revisionsbyrån Arthur Andersen garantera både kvalitet och 
säkerhet i revisionen genom en standardisering enligt ISO 900121. (Bruce-
Martinsson, 1995-02-17 och Larsson, 1995-02-16) Reidar Peters på 
revisionsbyrån tror att revisorerna kommer tvingas lägga om 
arbetsrutinerna för att kunna bemöta klienternas krav och att 
revisionsarbetet kommer att ske löpande under året. (Bruce-Martinsson, 
1995-02-17) 
 
Lågkonjunkturen är också orsak till nedgången då många företag försöker 
minska sina kostnader, vilket innebär att det inte är ovanligt med hårda 
prisförhandlingar och anbudsförfaranden. Revisorerna arbetar nästan 
uteslutande med revision, i jämförelse med 1980-talet då många även var 
verksamma som konsulter. Ämnet betraktades då som en etikfråga som var 
föremål för många diskussioner. Revisor Hans Ågren, anser att den allt mer 
hårda konkurrensen är olycklig och att kvaliteten kan bli lidande, då priset 
får en avgörande betydelse. Han tycker att de flesta revisorer verkar eniga 
om att villkoren förändrats i branschen och att revisorn i framtiden måste 
vara beredd att gå utanför den traditionella revisorsrollen. (Herlitz, 1995-
01-05) 
 
Att priserna på revisorstjänster har sjunkit diskuteras också i bland annat, 
Affärsvärlden där skribenten instämmer i att det kan innebära en fara för 
kvaliteten på revisionsarbetet. Andra menar att det finns möjliga 
förklaringar till prisfallet; företagens kostnader för internrevision ökar och i 
samma grad minskar behovet av �gammal klassisk totalrevision� i 
företagen. Dessutom har effektiviteten ökat i revisionen och företaget 
uppbär idag mer revision för mindre andel pengar. (Affärsvärlden 1995-11-
29:c och Sundquist, 1995-07-23) Enligt Affärsvärlden kan prispressen på 
revision uppfattas som ett sätt att få marknadsandelar för att kunna sälja 
den mer lönsamma konsultverksamheten. (Affärsvärlden, 1995-11-29:a) 
 
Under sommaren kommer ett inlägg från Sven-Ivan Sundquist, som menar 
att revisionsbyråerna �krigar� om marknaden och att konkurrensen 
är �stenhård�. Detta leder till att byråerna vaktar och försöker överta 
uppdragen från varandra. Han uppfattar dock konkurrensen som positiv, 

                                                
21 ISO-certifikat innebär en garanti för hög och jämn kvalitet. För att behålla certifikatet krävs ständig 
utveckling och förbättring av revisionsbyråns kvalitetssystem. I Sverige rekommenderas till exempel 120 
timmars utbildning under tre år. (Larsson, 1995-02-16) 
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med reservation för att granskningsuppdraget kan hamna i konflikt med 
byråernas vinstmotiv. Det betyder att revisorn kan känna sig pliktad att 
skriva en ren revisionsberättelse, trots att det är moraliskt oriktigt, då det 
annars finns risk att någon annan byrå får överta uppdraget. Samtidigt finns 
en risk att det vid olika uppfattning mellan ledning och revisor är vanligt 
med kompromisser och att det är ledningen som bestämmer i de större 
företagen. I de fallen antas revisorn �inte stå pall� mot företagsledningens 
sätt att behandla saken. (Sundquist, 1995-07-23) 
 
Kommerskollegium noterar att antalet revisorer minskar för första gången 
på länge. (Herlitz, 1995-01-05 och Suneson, 1995-01-21) Anledningen 
bedöms vara de senaste årens konkurser och företagsnedläggningar, vilket 
enligt Christer Lefrell, medfört att det är kärvt i branschen. Många av 
revisorerna övergår till andra branscher eller minskar den rådgivning som 
tidigare gavs. Nedgången har också FAR märkt av då deras siffror visar att 
antalet sysselsatta totalt i branschen har minskat med nära femton procent 
de senaste tre åren, vilket motsvarar 1000 personer. Björn Markland på 
FAR säger dock att det nu håller på att vända och att det föreligger ett 
rekryteringsbehov, främst på skatterådgivare. (Suneson, 1995-01-21)  
 
Senare under året återkommer diskussionen om antalet anställda inom 
branschen i en artikel i Affärsvärlden, där det står att läsa att de stora 
förändringarna förväntas i de medelstora revisionsbyråerna. 
Sammanslagningar, förvärv och eventuella avknoppningar kommer 
troligtvis att ske. (Affärsvärlden 1995-11-29: c) Behoven av special- och 
branschkunskaper kommer därutöver att öka, vilket kan resultera i att de 
små revisionsbyråerna får det svårt eftersom de inte har råd att ha de 
experter som företagen kräver. (Sundquist, 1995-07-23) Ordföranden i 
FAR, Leif Lundfors, anser att det är viktigt att skapa en rättvis bild av vad 
en revisor egentligen är och stämpeln som �siffergnetare� bör tvättas bort. 
Revisorn skall inte bara hitta fel, utan det har blivit allt viktigare med en 
analytisk och utåtriktad förmåga. (Bruce-Martinsson, 1995-01-10) 
 
Näringsdepartementet avger förslag om att ansvaret för tillsynen av 
revisorerna skall flyttas från Kommerskollegium till en ny myndighet, 
Revisorsnämnden. (Olsson, 1995-01-24)22 Att tillsynen skall förbli i statlig 
regi stämmer dåligt med revisorernas egna önskemål, då FAR tidigare har 
framställt krav på att tillsynen skall skötas privat. Förespråkarna anser att 
de personer som arbetar i branschen har bäst kompetens att sköta kontrollen. 
                                                
22 Se även Sundberg, 1995-01-09, Suneson, 1995-01-31 och TT, 1995-06-16. 
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Riksdagen önskar dock en tillsyn oberoende av branschintressen, då detta 
anses vara en förutsättning för att kunna behålla förtroendet för revisorerna. 
(Olsson, 1995-01-24) För att ändå tillmötesgå en del av tidigare krav på att 
revisorerna skall få granska sig själva, skall två av åtta ledamöter vara 
revisorer i nämnden. (TT, 1995-01-31) I innehållet märks också två organ 
som skall knytas till den nya myndigheten; disciplinnämnd och styrelse. 
(Sundberg, 1995-01-31 och Suneson, 1995-01-31) 
 
I Svenska Dagbladet beskrivs den lagrådsremiss som regeringen 
presenterar i januari, vilken innebär att revisorerna skall ges mer makt. Om 
revisorn lämnar sitt uppdrag i förtid skall den efterföljande revisorn ta upp 
den avgående revisorns anmälan i revisionsberättelsen. Detta uppskattas av 
FAR:s biträdande generalsekreterare, Margareta Damberg, som menar att 
det är ett �utmärkt förslag�. Dessutom skall ett sådant uppdrag anmälas till 
både Patentverket och skattemyndigheten. Som ordningen ser ut innan 
förslaget, finns det stora möjligheter för företagen att dölja oegentligheter 
och tveksamheter. Även om revisorsbyten skall rapporteras till 
länsstyrelsen är det inte säkert att den informationen når aktieägarna. 
Innebörden är att företagen således kan smyga med obehaglig information, 
särskilt de företag som inte är börsnoterade. Den nya Revisorslagen tillåter 
även revisionsbyråerna att marknadsföra sig. (Suneson, 1995-01-31) 
 
Utöver detta innehåller förslaget skärpta krav för revisorernas utbildning, 
då många, däribland FAR, har efterfrågat en mer omfattande kontroll av 
revisorernas arbete (Olsson, 1995-01-24 och Svenska Dagbladet, 1995-05-
08:b): 
 
�Efter finanskrisen fick revisorskollektivet ta emot hård kritik för att de inte varnat i tid 
för vad som höll på att hända. Många röster har därför höjts för att ha en mer 
omfattande kontroll av revisorernas arbete. � 

Källa: Olsson, 1995-01-25 
 
De nya kraven innebär att en revisor måste ha minst 160 högskolepoäng för 
auktorisation och 120 poäng för att bli godkänd.23 Utöver detta inrättas 
också en särskild revisorsexamen för den som vill ha auktorisation. I 
fortsättningen kommer det krävas en tentamen, där de sökande får visa att 
de har tillräckliga yrkeskunskaper. (Olsson, 1995-01-24 och Svenska 
Dagbladet, 1995-05-08: b) 
 
                                                
23 De tidigare kraven var 120 poäng för auktorisation respektive 80 poäng för godkännande. 
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I dagsläget bedöms Lagen om penningtvätt, vara kraftlös av bland andra 
Rikspolisstyrelsen. Därför föreslås att fler yrkesgrupper, däribland 
revisorerna, skall omfattas av skyldigheten att rapportera om misstänkta 
penningtransaktioner. (Körnung, 1995-03-11 och 1995-03-16) Som en 
parallell till lagen skall revisorer som kontrollerar banker, andra 
kreditinstitut, försäkringsbolag och värdepappersbolag även bli skyldiga att 
rapportera till finansinspektionen vid misstanke om oegentligheter i de 
reviderade bolagen. (TT, 1995-05-06)24 Svenska Dagbladet omtalar att den 
kvalificerade ekonomiska brottsligheten inte är möjlig att genomföra utan 
hjälp från bland andra revisorer. Deras roll i denna verksamhet har 
underskattats och diskuterats alldeles för lite. (Gustafsson, 1995-03-04 och 
1995-03-06) 
 
Aktiebolagskommittén kommer med ett betänkande, i vilken det 
presenteras en klarare fördelning av ansvaret mellan styrelse, Vd och 
ledning. Detta skulle underlätta utkrävandet av skadeståndsanspråk och 
dessutom föreslås styrelsen fortlöpande bedöma bolagets ekonomiska 
situation och vara skyldig att utforma en arbetsordning för det egna arbetet. 
Även revisorns roll skall förändras, vilket skall göra det lättare att reda ut 
felaktigheter. Kommittén vill också att revisorerna skall vara skyldiga att 
informera åklagare om någon del i bokföringen misstänks vara brottsligt. 
(Dagens industri, 1995-05-15) 25  Aktiebolagskommitténs ordförande, Bo 
Svensson menar att revisorns oberoende måste förstärkas och förslaget är 
att det sker genom att revisorns mandattid i företagen begränsas till fyra år 
då det (Körnung, 1995-05-13): 
 
��annars finns en risk att de växer ihop med företaget�  

Källa: Körnung, 1995-05-13 (s. 24) 
 
Förslagets svaghet är att revisorns ställning stärks först efter att denne är 
vald. Innan valet för de nästkommande fyra åren är gjort, torde det säkert 
förekomma en del underhandsdiskussioner mellan företaget och revisorn 
om hur relationen skall se ut, hur olika uppfattningar hanteras och om 
företaget skall ges möjlighet till omprövning av revisorn efter exempelvis 
två år. (Sundquist, 1995-07-23) Kommittén föreslår även i sitt betänkande 
att revisorernas tystnadsplikt bör försvagas. (Dagens industri, 1995-05-15 
och Sundberg, 1995-05-29) 
 

                                                
24 Se även TT, 1995-12-15 och 1995-12-18. 
25 Se även Körnung, 1995-05-13 och Sundberg, 1995-05-29. 
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Förekomsten att endast ha en revisionsbyrå är lika vanlig som att ha delad 
revision: 
 
�Varför väljer man två byråer? Vem av dem skall Vd och styrelse vända sig till? Till 
båda? En framför den andre? Vad gör företaget om byråerna har olika uppfattning? 
Spelar företaget då ut revisorerna mot varandra? 

Källa: Sundquist, 1995-07-23 (s. A12 (A4)) 
 
Eftersom revisorerna står i kö för att erhålla uppdrag är det företagen som 
bestämmer och således kan välja om de vill ha ett eller flera 
revisionsföretag. (Sundquist, 1995-07-23) 
 
Professor Ulf Gometz, uttalar sig om det förslag som lagts om 
anmälningsplikten för revisorerna. Flera experter reserverar sig mot 
förslaget om att revisorerna skall bli anmälningsskyldiga, men oenigheten 
är inte så stor som den kan förefalla. Alla är överens om att revisorerna 
skall medverka till minskad brottslighet och vill ge revisorerna rätt att 
anmäla brott. Däremot är inte alla beredda att införa en skyldighet att 
anmäla, då uppfattningen är att anmälningarna ändå inte leder till något åtal. 
Statistiken är nedslående och att en förundersökning läggs ned i brist på 
bevis är inte helt ovanligt. Detta beror på resursbrist och att ekonomisk 
brottslighet är så lönsam att det lönar sig att göra det svårt för obehöriga att 
upptäcka brotten. Polis och åklagare måste förstärkas med revisorers 
kunskap för att öka upptäcktsfrekvensen. (Gometz, 1995-08-28) 
 
I en undersökning gjord på uppdrag av KPMG Bohlins, tillfrågas de 1000 
största företagen om ekonomiska oegentligheter inom det egna företaget. 
Av dessa svarar 44 procent att det förekommer och fler än hälften tror att 
de ekonomiska brotten kommer att öka i omfattning i framtiden. 
Anledningen till detta anses främst vara att samhället försvagas på normer 
och moral. Sven Andrén på KPMG, menar att företagens interna 
granskning bör förbättras för att komma tillrätta med problemet, medan 
Redovisningskommittén föreslår att de externa revisorerna skall bli 
skyldiga att polisanmäla brottsmisstankar. (Wrede, 1995-11-02)  
 
På Modo, tror ekonomidirektören Widmark, att rörligheten hos revisorerna 
kommer att öka. Byten av revisorer blir allt vanligare då företagen inte tros 
vilja låsa fast sig på livstid hos en revisionsbyrå. (Wäingelin, 1995-06-15) 
Senare berättar skribenten Jan Wäingelin att de tre stora revisionsbyråerna, 
Öhrlings, Ernst & Young och KPMG får en allt starkare ställning i Sverige 



EMPIRI 
 

73 

och att de dominerar stort bland de börsnoterade bolagen. Ett av 
huvudargumenten vid försäljningen av tjänsterna är att de kan följa klienten 
till de flesta viktiga länderna i världen. (Wäingelin, 1995-06-28) 
 
I Dagens industri berättas att revisorerna vanligen är organiserade i 
aktiebolag, vilket betyder att endast den närmast ansvarige revisorn och 
bolaget kan drabbas av ersättningsskyldighet. Björn Markland, 
generalsekreteraren i FAR, tycker sig se att den internationella 
utvecklingen går mot höga skadeståndanspråk, vilket han förväntar även till 
Sverige. När advokaterna försöker hitta möjligheter till ersättningar vänder 
de sig allt mer till revisorerna, vilket bland annat skedde i de kända fallen, 
Gusum och Njord. Detta leder till högre försäkringar för revisorerna och 
dyrare revisioner. Markland avslutar med att säga att det är svårt att få 
skadestånd ur styrelse eller företagsledning för misskötsel av ett företag, 
men revisorerna har obegränsat ansvar och är dessutom försäkrade. Det är 
ofta bara hos dem det finns ersättning att kräva när ett företag går i konkurs. 
(Fahlén, 1995-12-09) 
 
I Affärsvärlden beskrivs en tydlig trend med att revisionsbyråerna allt mer 
vill utveckla konsultverksamheten, då priserna pressas på revisionen. Enligt 
revisionsbyråerna är det oundvikligt för att kunna behålla, men även för att 
skapa den specialistkompetens som krävs för att leva upp till de externa 
intressenternas kompetenskrav. Verksamheten svarar för en allt större del 
av byråernas intäkter och resultat, och antalet anställda konsulter samt 
andra experter ökar, medan det totala antalet minskar. Vidare menar 
Affärsvärlden att utvecklingen inte är okontroversiell, då det kan 
ifrågasättas hur revisorernas och revisionsbyråernas oberoende påverkas. 
En utökad konsultverksamhet förhöjer revisorernas klassiska 
jävsproblematik: 
 
��att med trovärdighet kunna objektivt granska den man får betalt av, till att med 
bibehållen trovärdighet dessutom granska den som man givit dyra råd till. 

Källa: Affärsvärlden, 1995-11-29:a (s. 34) 
 
FAR:s etikregler menar att: 
 
�Den enskilde revisorn skall �uppträda på ett sådant sätt att hans oberoende mot 
klienten inte kan ifrågasättas��� 
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��är kombinationen av uppdrag sådan att förtroendet för ledamoten kan rubbas, får 
han eller hans byrå inte åta sig båda uppdragen.�  

Källa: Affärsvärlden, 1995-11-29: a (s. 34-36) 
 
Affärsvärlden menar att det förstås är en personlig uppfattning av vad som 
skall betraktas som skada för förtroendet. I en etisk mening är det en 
känslig fråga vad en revisionsbyrå skall få ägna sig åt annat än revision. 
Den nya Revisorslagen ger stöd åt ett vidare arbetsfält för revisorerna. I den 
är det upp till revisorerna själva att avgöra vilka göromål som är förenliga 
med en revisors och en revisionsbyrås ställning. (Affärsvärlden, 1995-11-
29:a) Än så länge är det bara revisionsbyrån Arthur Andersen som har en 
större konsult- än revisionsverksamhet. I Affärsvärlden framkommer att det 
anses svårt att avgränsa konsultverksamheten från revisionsverksamheten, 
då revisorerna allt mer specialiserar sig och ägnar mer tid åt rådgivning än 
åt revisionsverksamhet. Dessutom ingår en stor del rådgivning i de 
klassiska revisionsuppdragen. (Affärsvärlden, 1995-11-29:b) 
 
 

4.4 Artiklar år 2000 
 

4.4.1 Årets fall 
 
Året börjar med en artikel om en anställd på Electrolux som orsakat 
förluster på 240 miljoner kronor genom att göra vidlyftiga valutaaffärer, 
utan att revisorerna upptäckte något. Förlusterna kommer till kännedom, då 
den anställde själv berättar om dem. Electrolux tillsätter en utredning för att 
få klarhet i vad som har hänt och hur det kunde hända. (Butovitsch, 2000-
01-04 och TT, 2000-01-04) Bolagets Vd, Michael Treschow säger: 
 
�Det är väldigt allvarligt att någon har lyckats manipulera våra system och både lura 
oss och våra revisorer.�  

Källa: TT, 2000-01-04 (s. 28) 
 
Efter Revisorsnämndens beslut får en revisor godkännandet upphävt, då 
denne har underlåtit att utföra granskningsåtgärder som: 
 
�borde ha framstått som självklara för honom.� 

Källa: Wikström, 2000-01-05 
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Dessutom har revisorn riskerat sitt oberoende genom att ha en 
affärsrelation med en av sina klienter. En auktoriserad revisor får en 
varning då dennes granskning varit otillräcklig och inte förenlig med god 
revisionssed enligt Revisorsnämnden. Ytterligare en revisor får en varning 
för att ha brustit mot god revisionssed då denne inte kontrollerat 
ägarförhållandena i en koncern. Revisorn har dessutom låtit bli att 
underrätta ett annat bolag om dess ansvar då bolagets eget kapital var 
förbrukat. Genom att inte kontrollera värdet på tillgångarna i 
balansräkningen anser Revisorsnämnden att revisorn visat 
anmärkningsvärd passivitet. En erinran utdelas till en revisor, då denne i 
revisionsberättelsen inte anmärkt på brister som uppmärksammats och inte 
utfört kontroller av tillgångarnas värde i balansräkningen. (Wikström, 
2000-01-05) 
 
Även i årets andra månad antecknas en rad avgjorda fall i 
Revisorsnämnden. En revisor tilldelas en varning, då denne borde ha 
avsagt sig uppdraget i ett företag som inte upprättat någon årsredovisning. 
Istället gjordes en revisionsberättelse för bolagets påbörjade räkenskapsår, 
utan att upplysa om att föregående år inte reviderats. Samme revisor har 
tidigare erhållit en varning, då av Kommerskollegium. En erinran utdelas 
till revisorn i ett bolag vars styrelsesuppleant var revisor hos den 
förstnämnde, vilket äventyrar oberoendet. Dessutom har dokumentationen i 
ett ärende varit bristfällig. Ytterligare en revisor får en erinran för att 
denne inte tillräckligt tydligt informerat i revisionsberättelsen att det 
reviderade företaget inte betalat sina skatter. (Wikström, 2000-02-29) 
 
Vidare anser Revisorsnämnden att en revisor allvarligt har �åsidosatt sina 
skyldigheter� som revisor då denne inte har gjort tillräckligt vid värdering 
av tillgångarna och för detta dras auktorisationen in. Bland annat gäller 
kritiken en förvärvad licensrättighet som visar sig vara utgången sju år 
innan förvärvet gjordes. (ibid) Samme revisor har tidigare varit inblandad i 
en strid i revisionsbolaget Deloitte & Touche mellan minoritetsrevisorer 
och bolaget. Minoritetsrevisorerna menade att bolaget brustit mot 
bolagsordningen, Aktiebolagslagen och Årsredovisningslagen och därför 
tillsattes en granskningsman på bolagsstämman. På samma stämma 
godkändes dock bolagets affärer utan anmärkning av den nu kritiserade 
revisorn. Godkännandet ansågs märkligt eftersom Deloitte & Touche själva 
skrivit till länsstyrelsen och medgivit att de brutit mot nämnda föreskrifter 
(Engström, 2000-02-29): 
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�Revisorerna frågar sig vad mer som kan vara felaktigt i revisionen om inte den delen 
stämmer.� 

Källa: Engström, 2000-02-29 
 
Bolaget Trelleborg beslutar att byta ut sina revisorer som tillsammans 
tjänat bolaget i 38 år. (Dagens industri, 2000-03-15 och Olsson, 2000-02-
15) Efter att förre Vd:n lämnat sin post tillsattes en utredning under ledning 
av bolagets revisorer. Utredningen avslutades snabbt och togs upp i 
styrelsen som försökte få till stånd en uppgörelse med Vd:n. Detta lyckades 
kort tid innan revisorerna skulle ha varit tvungna att lämna en oren 
revisionsberättelse i föregående års årsredovisning. Rapporten 
hemligstämplades av styrelsen och innehållet har aldrig offentliggjorts trots 
upprepade krav. (Olsson, 2000-02-15 och Olsson, 2000-04-13) Att 
revisorerna nu får lämna sina platser skapar återigen misstankar om den 
orena revisionsrapporten. (Olsson, 2000-04-13) 
 
Dagens industri rapporterar om att en revisor är delgiven misstanke om 
ekobrott för medhjälp till grovt bokföringsbrott i företaget Älgarås 
Sågverk, som gick i konkurs. Revisorn godkände bokföringen, men vid 
inventering av företaget upptäcktes ett svinn på 50 miljoner kronor i lagret, 
vilket föranledde att företaget sedermera gick i konkurs. (Dagens industri, 
2000-03-02) Vidare avslöjas en betydande skalbolagsaffär av 
ekobrottsmyndigheten, vilket föranleder åtal av sju personer, varav en 
revisor för grovt osant intygande i elva av arton fall. Tillsammans med de 
andra är denne misstänkt för att mellan åren 1996 och 1999, systematiskt 
ha köpt och plundrat bolag. Enligt Dagens Nyheter handlar det om värden 
för minst 20026 miljoner kronor och undanhållna bolagsskatter om cirka 
tjugo miljoner kronor. (Eriksson, 2000-05-04 samt Eriksson och Nilsson, 
2000-05-05)  
 
I Dagens industri står att läsa att bolaget Autofill riskerar att bli avnoterade 
från börsen om inte finansieringsproblemen kan lösas. Revisorerna är 
kritiska och meddelar i revisionsberättelsen att de varken kan tillstyrka eller 
avstyrka att bolagsstämman ger den nya styrelsen ansvarsfrihet, vilket är 
mycket sällsynt. Orsaken till revisorernas ställningstagande är bland annat 
svårigheter med att finna en långsiktig finansiering av verksamheten. 
(Butovitsch, 2000-05-20 och Engström, 2000-05-27) Under året lämnas 

                                                
26 I Dagens Nyheter uppges bolagsplundringen också uppgå till �över 100 miljoner kronor�. (Eriksson 
och Nilsson, 2000-05-05) och i Svenska Dagbladet till 75 miljoner kronor, där skatteskulden sägs vara 19 
miljoner. (TT, 2000-05-05) 
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börsens beslut om att Autofill måste avnoteras, bland annat grundat på den 
orena revisionsberättelsen och bristerna i styrelse och ledning. 
Huvudägarens uppfattning är att revisorerna blivit skrämda av 
Aktiespararnas riksförbund. (Björling, 2000-06-30) 
 
Under sommaren berättas det att bolagsrevisorn vid Stockholms 
Lokaltrafik lämnat en erinran till styrelsen. Denna beskriver vad 
Aktiebolagslagen kräver av en styrelse efter att vissa iakttagelser gjorts i 
årsredovisningen. För detta erhåller revisorn kritik från styrelseordförande 
för obefintliga kunskaper om hur beslut skapas och fattas. En annan 
anledning till kritiken är att kammaråklagaren efter revisorns erinran, 
beslutat inleda en förundersökning om misstänkt brott mot 
informationsskyldigheten i styrelsen. (Lidén, 2000-06-02) 
 
Många tveksamma turer kring Net Capital får företagets revisor att avgå, 
eftersom denne fått nog av Vd:n och de affärsmetoder som tillåts i företaget. 
Ett axplock av händelser är att; två huvudägare har lånat pengar ur bolagets 
egen kassa, det egna kapitalet är fel summerat och angivet, tre dotterbolag 
som inte finns i verkligheten omnämns i bokslutet samt att bolagets styrelse 
och Vd har konkurser och betalningsanmärkningar sedan tidigare vilket 
inte alls omnämns. (Benson, 2000-08-18) 
 
När bolaget Trustor köptes av den nye ägaren Lord Moyne för bolagets 
egna pengar, var det ingen som anmärkte, inte ens revisorerna. 
Tillsammans med andra inblandade personer var revisorerna insatta i vad 
som försiggick, men valde ändå att (Lindstedt, 2000-09-04): 
 
��vara tysta, spela med och inkassera sina arvoden.� 
 
�Varför har revisorer så svårt att ta ett moraliskt ansvar. Är det enbart 
penningintresset som styr dem?� 

Källa: Lindstedt, 2000-09-04 (s. 47) 
 
Alla parter verkar endast ha utfört sitt begränsade uppdrag, och därför 
kunde de moraliska spelreglerna i affärslivet steg för steg monteras ned. 
När ingen tar ett större helhetsansvar kan det resultera i att hela 
näringsetablissemanget blir grundlurat som i fallet med Trustor. 
Rättegången börjar nästa år, men revisorerna har inte åtalats. (Lindstedt, 
2000-09-04 och Ottoson, 2000-09-04) 
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Ett amerikanskt bolag som gjort affärer med det delvis svenskägda 
företaget Pattyranie & Co stämmer revisionsbyrån KPMG på 38 miljoner 
kronor. När bolaget innan affären kontrollerade Pattyranie & Co genom att 
granska revisionsberättelsen fann de en trygg handelspartner, men 
verkligheten var en annan. Trots att revisionsberättelsen inte innehöll 
någon anmärkning fanns det flera verifikationer, vilka var grund för stora 
penningtransaktioner som endast var handskrivna lappar med text 
liknande: �Inköp av nickel.� Dessutom fanns flera stora oförklarliga 
utbetalningar i miljonklassen och märkliga överföringar i slutet av året som 
kraftigt förbättrade bolagets rörelseresultat. (Wikstrand, 2000-09-13)  
 
Den förre detta Vd:n i företaget Know IT beviljas ansvarsfrihet trots, att 
han misstänks ha överskridit sina befogenheter i samband med tre stora 
affärer. En klar majoritet av aktieägarna ville inte fria vare sig Vd eller 
styrelse, men den förra ledningen förfogade gemensamt över cirka hälften 
av rösterna. Den avgående styrelsen rekommenderade ansvarsfrihet och 
revisorn, som i revisionsberättelsen inte kunde tillstyrka ansvarsfrihet, 
rekommenderade på stämman att alla skulle rösta i enlighet med styrelsens 
förslag. Deltagarna var mycket skeptiska till detta och Aktiespararnas 
representant föreslog att vare sig styrelse eller revisor skulle medges 
ansvarsfrihet. (Åkerberg, 2000-09-15) 
 
�Om en Vd överskrider de gränser som styrelsen dragit upp ska styrelsen och revisorn 
upptäcka sådana avvikelser i de löpande rapporterna.� 

Källa: Åkerberg, 2000-09-15 
 
Företaget Safepays dotterbolag har i slutet av året ett eget kapital på 0,1 
miljoner kronor. Kreditvärdigheten är mycket dålig efter ett antal 
betalningsanmärkningar och restförda skatter. Trots detta godkänner 
revisorn från Deloitte & Touche köpeskillingen på 4,3 miljoner kronor som 
rimlig för Safepays aktieägare. Dessutom har Safepay på oriktiga grunder 
hållit bolagsstämma i dotterbolaget utan att vara aktieägare, vilket 
marknaden inte informerats om. Den dåvarande revisorn intygade i sin 
revisionsberättelse att köpet av dotterbolaget redan var genomfört och 
betalt, trots att det inte var det. (Benson, 2000-11-03) 
 
När företaget Prosolvia gick i konkurs i slutet av 1990-talet var bristen 250 
miljoner kronor efter att alla tillgångar sålts och alla fodringar inkommit. I 
november delges ett antal personer i företaget Prosolvia, misstanke om 
bokföringsbrott, svindleri eller medhjälp till bokföringsbrott. Det som 
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återstår är att rikta skadeståndskrav mot styrelse, ledning och revisorer. 
Bedöms någon av personerna vara vårdslös kommer de att krävas på höga 
ersättningar. (Veres, 2000-11-20) 
 
I slutet av året utdelar Revisorsnämnden något så sällsynt som en varning 
till hela revisionsbyrån Ernst & Young för att den har ägnat sig åt 
konkursförvaltning sedan en advokatfirma uppköpts. (Borgström, 2000-12-
12 och Dagens Nyheter, 2000-11-25) Nämnden anser att det nya göromålet 
inte är förenligt med revisionsverksamheten, då ett revisionsbolag enligt 
lag inte får bedriva annan verksamhet om denna kan rubba förtroendet för 
bolaget. När en person anlitar en revisor skall denna kunna vara säker på att 
revisionsbyrån inte har andra kunder som konkurrerar med de egna 
intressena. Ernst & Young instämmer visserligen med att 
konkursförvaltningen är en �annan verksamhet�, men menar att de 
jävsituationer som kan uppstå ändå kan hanteras. Varningen innebär dock 
att byrån tvingas sluta med förvaltningen. Trots att Revisorsnämnden 
försöker hindra Ernst & Youngs att avsluta påbörjade ärenden, ämnar byrån 
ändå göra det. (Dagens Nyheter, 2000-11-25) Senare överklagas ärendet till 
länsrätten av revisionsbyrån. Det förmodas kunna ta många år innan 
ärendet avgörs i kammarrätt eller i EG-domstol. På Ernst & Young anses 
det märkligt att det inte går att förena verksamheterna i Sverige då det 
fungerar utomlands. (Borgström, 2000-12-12) 
 
Sju anställda, varav sex revisorer på en av landets större revisionsbyråer 
har upptaxerats med totalt 867 000 kronor. Revisorerna misstänks för att ha 
utnyttjat företag som de reviderat för att kunna tillförskaffa sig varor, 
tjänster och resor för eget bruk. För detta riskerar nu dessa personer att få 
en varning från Revisorsnämnden. Revisionsbyrån har bestämt sig för att 
överklaga skattemyndighetens beslut. (Dahlberg, 2000-12-17 och Svenska 
Dagbladet, 2000-12-17) Vidare är en revisor, tillsammans med sju andra 
personer, misstänkt för brott i en bolagsplundring där över 50 miljoner 
kronor har undanhållits i skatteintäkter. Totalt omfattas 26 bolag av 
brottsutredningen, som alla har blivit tömda efter försäljningen. Egentligen 
omfattas uppåt 100 bolagsaffärer av utredningen, men ur straffsynpunkt har 
det inte någon betydelse om en person döms för tjugo eller hundra 
bedrägerier eftersom påföljden blir densamma. (von Hofsten, 2000-12-21)  
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4.4.2 Årets debatt 
 
En grundläggande tankegång i de svenska revisionsreglerna 27  är att en 
revisor inte kan äga aktier i de bolag som denne reviderar. Inger Blomberg 
på Revisorsnämnden, säger att de inte har haft något disciplinärende där en 
revisor brutit mot den regeln. I allmänhet har revisionsbyråerna strängare 
regler än vad lagen föreskriver, till exempel har Öhrlings en bestämmelse 
om att en revisor inte får äga aktier, inte heller hans överordnade eller 
någon som är rakt överordnad. (Braconier, 2000-01-08) En revisor kan 
således inte arvoderas genom ägarandelar i klientföretagen, vilket är helt 
naturligt då denne är tillsatt för att granska densamma. Revisorn skall vara 
neutral gentemot klienten och därmed uppfylla objektivitetskriteriet. 
(Utterström, 2000-01-15)  
 
Det förs en intensiv debatt om goodwill och om hur denna skall redovisas. I 
Svenska Dagbladet skriver Stefan Melesko om hur betalningsviljan för 
förvärv påverkas av avskrivningstiden för goodwill, då längre tid för 
avskrivning medför att större köpeskilling kan avkrävas. (Melesko, 2000-
03-01:a och Svenska Dagbladet, 2000-09-06) Melesko menar att 
revisorerna har stor del i avgörandet av avskrivningstiden och om de tillåter 
omotiverat långa tider kan det återstående värdet ifrågasättas. (Melesko, 
2000-03-01:a) Det är dock, enligt docenten Jan-Erik Gröjer, en av revisorns 
främsta uppgifter att göra rimliga överväganden inom en rad olika områden, 
bland annat på goodwill. (Gröjer, 2000-08-12) Om revisorerna är �slappa� 
kan de acceptera längre avskrivningstider och på så sätt driva upp 
företagspriserna till nivåer som bara leder till problem. (Melesko, 2000-03-
01:a) Han frågar sig hur revisorerna kan godkänna detta då flera företag 
inte hade existerat om avskrivningstiden förkortats med halva tiden. 
(Melesko, 2000-03-01:b): 
 
�Och snabbt tempo i förvärven, så att ingen hänger med. Allting döljs.� 

Källa: Melesko, 2000-03-01:b (s. 45) 
 
Benny Svensson på Dagens industri, tror att det kommande arbetet med 
bokslut torde bli en samvetsprövning för revisorerna, då en rad bolag inte 
tål en realistisk prövning av tillgångarna. (Svensson, 2000-10-27) 
 
I en debattartikel ställs kvaliteten på börsbolagens årsredovisningar mot 
den korta tidsperiod som boksluten skall färdigställas på. 
                                                
27 Regeln återfinns i Aktiebolagslagens tionde kapitel (Aktiebolagslag (1975:1385)). 
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�Vem har bestämt att det ska vara så bråttom?�� 
 
��Vem tror på fullt allvar att de stora börsbolagen kan prestera tillförlitliga bokslut 
när de ska vara klara mindre än en månad från bokslutsdatum?� 

Källa: Broström, 2000-03-28 
 
Debattören menar således att revisorernas förfarande inte kan vara förenligt 
med god revisionssed och undrar hur mycket luft som finns i börsbolagens 
årsredovisningar idag. Revisorerna kan inte hinna kontrollera allt då de 
skall vara färdiga på så kort tid och när alla börsbolag anlitar samma stora 
revisionsbyråer. Revisorerna granskar därför ett bokslut redan på hösten, 
som genomgås ingående för att under det �riktiga� bokslutet endast göra 
översiktliga kontroller. (Broström, 2000-03-28) 
 
Både Ernst & Young och KPMG menar att de svenska börsbolagen har 
blivit mer lättrörliga när det gäller val av revisionsbyrå. KPMG anser dock 
att det fortfarande är för tidigt att säga att rörligheten generellt sett ökar, då 
det av det totala antalet bolag på börsen är få som byter byrå. En 
sammanställning 28  visar dock att många börsbolag verkligen har bytt 
revisor och att KPMG är den revisionsbyrå som vunnit flest uppdrag. 
(Gianuzzi, 2000-06-16) Det som är mest intressant är att det börjar bli en 
koncentration till två-tre revisionsbyråer. Den ökade rörligheten kan 
förklaras av en förändring i Aktiebolagslagen som möjliggör val av revisor 
på fyra år. Inom Ernst & Young är uppfattningen att lagens nya lydnad kan 
få företagen att omvärdera förhållningssättet gentemot revisionsbyråerna: 
 
�Eftersom förbindelsen är för en längre tid så har valet av revisorer blivit viktigare. 
Därför går många företag ut och söker offerter. Effekten av att revisorerna sitter längre 
blir konstigt nog att rörligheten ökar.� 

Källa: Engström, 2000-05-06 
 
Denna åsikt delas även av Öhrlings, som dock tror att det inte är den enda 
anledningen till den ökade rörligheten. De menar att det �ligger i tiden� 
och har gjort det i ett antal år redan. Revisionsbyrån Arthur Andersen 
uppger att deras klientförluster berott på att dessa bolag valt den billigaste 
byrån. De tror att många företag inte reflekterade över att revisionen var en 

                                                
28 Sammanställningen heter �Styrelser och Revisorer� och är gjord av Sven-Ivan Sundquist och Anneli 
Sundin (Gianuzzi, 2000-06-16). 
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kostnadspost som kunde minskas innan lagändringen kom. (Engström, 
2000-05-06) 
 
I Affärsvärlden står att läsa att de stora revisionsbyråerna utvecklats till att 
innefatta en rad andra tjänster förutom revision. Konsulttjänsterna är sedan 
länge de tjänster som blivit mest lönsamma. I artikeln förs en diskussion 
om att utvecklingen inte bara har varit god, utan att den också är 
kontroversiell. Framförallt har den kritik som framförts rört revisorernas 
oberoende, det vill säga att en revisor inte får utsättas för risken att minska 
på kvaliteten av rädsla för att förlora en kund som också köper 
konsulttjänster. Kritiken besvaras från revisorshåll med att det finns sätt att 
undvika intressekonflikter som garanterar sekretess och etik genom att 
informationen inte fritt kan passera mellan de olika verksamheterna. 
(Affärsvärlden, 2000-08-16) 
 
En utveckling bland revisionsbyråerna är att revisionsverksamheten 
separeras från konsultverksamheten för att undvika intressekonflikter 
mellan dem. Enligt KPMG finns också ett annat skäl till delningen, vilket 
är att en fristående konsultdel utökar möjligheterna för ekonomisk belöning 
till medarbetarna. (Affärsvärlden, 2000-03-22 och Gianuzzi, 2000-06-19) 
KPMG anser att det finns fördelar även med bevarande av nuvarande 
ordning, då det främjar kvaliteten på revisionen. Detta eftersom mycket av 
den kompetens som finns inom konsultverksamheten också är värdefull för 
revisionen och då det vid uppdelning finns risk att kvaliteten försvinner. På 
KPMG har inget definitivt beslut tagits i frågan, medan det i Öhrlings redan 
är bestämt att delning skall ske. (Gianuzzi, 2000-06-19) Enligt 
artikelförfattaren Daniel Svensson, är Ernst & Young precis i färd med att 
slå ihop verksamheten med IT-konsulten Cap Gemini. Detta görs för att 
lösa den inbyggda konflikten som det innebär att vara både revisor och 
konsult. (Svensson, 2000-02-18) I Arthur Andersen gjordes uppdelningen 
för över tio år sedan. Även om diskussioner förs har Revisorsnämnden 
ännu inte framfört några egentliga krav på revisionsbyråerna. (Gianuzzi, 
2000-06-19) 
 
Revisorsuppdragets roll får inte ifrågasättas på något sätt, utan måste 
fortsätta vara investerarnas garanti för att den information som företagen 
lämnar är korrekt. (Affärsvärlden, 2000-10-25 och 2000-11-29:a) Om en 
revisorsfirma också har vinstgivande konsultuppdrag skulle oberoendet 
kunna ifrågasättas exempelvis genom att informationen från en 
revisorsklient läcker till en konkurrent som köper konsulttjänster från 
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samma revisorsfirma. (Affärsvärlden, 2000-10-25) En annan uppenbar fara 
är att revisorn vid revisionen kan frestas att vara alltför tillmötesgående mot 
den klient, som köper mycket konsulttjänster för att inte riskera att mista 
konsultuppdragen. Så länge konsultverksamheten är knuten till en 
revisorsfirma måste hänsyn tas till vilka företag som revisorerna har som 
klienter för att intressekonflikter skall kunna undvikas. (Affärsvärlden, 
2000-03-08)29 Att ägas av en revisor innebär alltså att konsulterna inte kan 
värva vilka kunder som helst eller förvärva vilka företag som helst, vilket 
leder till att de förlorar uppdrag som de annars skulle kunna åta sig. 
(Affärsvärlden, 2000-11-29:b) Utöver detta kan inte firmorna växa eller 
skaffa kapital för tillväxt på samma villkor som sina konkurrenter. 
(Affärsvärlden, 2000-10-25) Det råder således ett visst motstånd bland 
konsulterna att samla konsult- och revisionsverksamheten under samma tak. 
(Affärsvärlden, 2000-11-29:b) 
 
I Affärsvärlden omnämns att andelen revisionsuppdrag ökar, vilket bland 
annat kan förklaras av anstormningen av nya företag till börsen. Detta är 
något som i första hand gynnar de stora revisionsbolagen. Andra 
förklaringar är att klienterna allt mer blir internationella företag, IT-
utvecklingen samt harmoniseringen. Det stora omvandlingstrycket har dock 
medfört ett mindre önskvärt fenomen för revisorerna; den omfattande 
priskonkurrensen på revisionstjänsterna. Framförallt har de stora byråerna 
möjlighet att pressa priserna genom de allt vanligare offertförfarandena, 
men hos de mindre byråerna börjar prispressen också märkas. Thomas 
Thiel på KPMG, säger att priserna har sjunkit med 30 procent på relativt 
kort tid, vilket upplevs som en �fruktansvärd� prispress. På lång sikt 
befarar han att konkurrensen är dålig för branschen och han vill inte 
subventionera revisionen på bekostnad av andra tjänster bara för att köpa 
marknadsandelar. På Ernst & Young, menar Steve Ribbestam, att det kan 
vara bra att marknadskrafterna styr, men också att prispressen kan bli ett 
branschproblem. Han befarar att om kunderna kan köpa tjänsterna alltför 
billigt, riskerar de att få kvalitet därefter. De stora revisionsbolagen kan i 
större utsträckning klara prispressen genom sin omfattande 
konsultverksamhet. De har därför större chanser att överleva än vad de små 
bolagen har, men om prispressen fortsätter kommer förmodligen aktörerna 
inom branschen att minska. (Affärsvärlden, 2000-11-29:c) 
 
För de stora revisionsbolagen råder en allt tuffare tillvaro, även om 
siffrorna för tillväxten pekar uppåt: 
                                                
29 Se även Affärsvärlden 2000-10-25 och 2000-11-29:a. 
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�Högre omvandlingstryck, större osäkerhet om framtiden och tvärare kast än de 
senaste åren har branschen förmodligen sällan upplevt.� 

Källa: Affärsvärlden, 2000-11-29:b (s. 66) 
 
Omvandlingstrycket kan förklaras av globaliseringen som orsakat framväxt 
av helt nya marknader, vilket bidrar till att revisionsbolagen kan följa sina 
klienter ut i världen. Efterfrågan på kringtjänster har ökat och dessutom har 
den internationella harmoniseringen av regler, i viss utsträckning ändrat 
marknadsförutsättningarna. Den största förklaringen tros dock vara 
debatten om revisorernas snabbväxande konsultverksamheter. 
(Affärsvärlden, 2000-11-29:b) 
 
Det diskuteras intensivt i Affärsvärlden, i vilken utsträckning revisorn kan 
vara rådgivare till ledningen utan att riskera att förtroendet för revisorns 
oberoende förstörs. Frågan betraktas som mycket viktig, men också som 
komplicerad då det finns oförenliga intressen och konflikter i verksamheten. 
Å ena sidan hävdas det att en revisor endast skall ägna sig åt revision 
eftersom allt annat hotar oberoendet. Å andra sidan kan det finnas fördelar 
med att revisorn hjälper företagaren genom att förklara konsekvenserna av 
olika alternativ. Viss rådgivning kan till och med stärka förtroendet för att 
de uppgifter som klientbolaget lämnat är riktiga. En annan fråga är om 
större hot mot oberoendet skall tillåtas i mindre privata bolag än i publika, 
där kretsen av intressenter är så mycket större. Många småföretagare har 
ofta ingen annan att rådfråga än revisorn. Vissa menar att det skall tillåtas, 
medan andra hävdar att det inte skall finnas olika standard inom revisionen. 
(Affärsvärlden, 2000-11-29:d) 
 
FAR:s nya ordförande, Mats Fredricson, menar att sammanblandningen 
mellan revision och kvalificerad rådgivning inte är något etiskt problem 
som inte kan hanteras och att problemet måste identifieras för att sedan 
elimineras. Detta kan bland annat visas av att det inte anses föreligga några 
hinder för en revisor att utföra en företagsgranskning vid ett förvärv 
samtidigt som revision utförs hos köparen. Vidare sätts stor tilltro till den 
nya Revisorslagen, att den skall bekräfta att revisorer även får arbeta med 
kvalificerad rådgivning. (Borgström, 2000-12-01)  
 
Ett lagförslag som skall försvåra brottsliga skalbolagsaffärer aviseras till 
hösten. Enligt Lena Lagercrantz på finansdepartementet, är det ett ärende 
med hög prioritet. (Eriksson och Nilsson, 2000-05-05) Skalbolagshärvorna 
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är många och mörkertalet är stort. Leif Gäverth på Dagens industri, menar 
att förmedlingsverksamhet av skalbolag till en intresserad part, exempelvis 
en bolagsplundrare, sker ständigt och välorganiserat av bland andra 
välrenommerade revisorer och skattekonsulter. Då omfattningen av 
skalbolagsaffärer är så stor borde denna samhällskadliga verksamhet 
stoppas och då är lagförslaget en bra början. (Gäverth, 2000-08-24) 
 
Efter att revisorerna enligt Aktiebolagslagen blev skyldiga att anmäla 
brottsmisstanke i företagen förra året, har ett antal grova ekobrott avslöjats. 
De flesta anmälda fallen gäller bokföringsbrott, men även skattebrott och 
oredlighet mot borgenärer förekommer. Eva Nilsson på 
Ekobrottsmyndigheten avslöjar att fler anmälningar än väntat har lämnats 
in och att dessa betraktas som välgrundade, eftersom förundersökningar 
inletts. På myndigheten är den bestämda uppfattningen att många fall inte 
hade upptäckts om inte revisorn varit anmälningsskyldig. På FAR menar 
dock föreningsjuristen, Anders Strömqvist, att det kan vara svårt för en 
revisor att avgöra om anmälningsskyldighet föreligger. Den berör direkt 
relationen mellan revisorn och dennes klient och därför skall revisorn ha 
god grund för misstankarna innan denne agerar. Revisorn skall underrätta 
bolagets styrelse om brottsmisstanken och kan skadan göras ogjord, 
behöver inte anmälan ske till åklagare. (Eriksson, 2000-08-31)  
 
I Svenska Dagbladet berättas det om att det inom EU skall införas ett nytt 
direktiv mot penningtvätt, som bland annat innebär att advokater och 
revisorer omfattas av informationsplikten vid misstänkt penningtvätt. EU-
konventionen om ekobrott kräver vissa mindre lagändringar i Sverige, vilka 
först skall behandlas i riksdagen. (Hallgren, 2000-10-18) 30  Samarbete 
mellan EU-länderna skall inte kunna nekas med hänvisning till 
skattelagstiftning eller banksekretess. (Hallgren, 2000-10-18) Rolf 
Holmquist, generaldirektör på Ekobrottsmyndigheten vill kartlägga vidden 
av penningtvätten och syna de jurister, revisorer och mäklare som agerar 
rådgivare � �ekobrottslighetens servicefunktioner� (Forsberg, 2000-09-08).  
 
 
 
 
 
 
 
                                                
30 Se även Hellblom, 2000-10-18, Svenska Dagbladet 2000-09-30 och TT, 2000-09-23 
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4.5 Artiklar år 2004 
 

4.5.1 Årets fall 
 
I januari inleds rättegången i Prosolvia och denna förväntas pågå hela året 
(Hansson, 2004-01-05). Förutom revisorn från Öhrlings som åtalas för 
grovt svindleri (Hansson, 2004-01-05)31, är ett antal personer misstänkta 
för att ha gett en falsk bild av företaget genom felaktig redovisning. 
(Hansson, 2004-01-05 och Hermele, 2004-01-14) Revisorn kände till 
bristerna, eller borde ha gjort det, samtidigt som denne vilseledde 
marknaden genom en ren revisionsberättelse och lugnande besked till 
aktieägarna. En av försvararna tror på en friande dom i rättegången då han 
anser att målet i grunden handlar om bokföringstekniska bedömningar. 
(Dagens industri, 2004-01-13 och Johansson, 2004-01-13) Efter brottmålet 
väntas en ny process ta sin början då konkursförvaltaren kräver ledningen 
och revisorn på 1,4 miljarder kronor. (Johansson, 2004-01-15) 
 
Under rättegången erhåller åklagarna kritik från den åtalade revisorn som 
klagar över bristfälligheten i polisutredningen, vilket förlänger processen. 
(Johansson, 2004-01-16) Under förhöret med revisorn ger denne uttryck för 
sitt orubbade stöd för vice Vd:n under skandalen och försvarar därefter 
sättet att redovisa. Revisorn visar ingen ånger för det som hänt. (Hermele, 
2004-04-19) Advokaten är övertygad om att revisorn blir friad och att 
ingen av de övriga inblandade blir fällda. (Hermele, 2004-10-25) 
Åklagaren kräver endast villkorlig dom för revisorn på grund av att denne 
numera är pensionär. (Johansson, 2004-10-27) Revisorn krävs dock på 
kraftiga böter och i sak är bedömningen av revisorn hård (Hermele, 2004-
10-28)32: 
 
�Genom att mot bättre vetande avge en så kallad ren revisionsberättelse och ge 
lugnande besked på bolagsstämman när Prosolvias ekonomi ifrågasattes�. 

Källa: Johansson, 2004-10-27 (s 07 (A6A3)) 
 
Försvaret visar upp en enad front och menar att människor kan göra 
felaktiga bedömningar utan att vara brottsliga. Vidare anser försvaret att 
(Hermele, 2004-10-28):  
 

                                                
31 Se även Hansson, 2004-01-14, Hermele, 2004-01-14 och Hermele, 2004-02-10. 
32 Se även Johansson, 2004-10-27 och Lundin, 2004-10-27. 
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�Prosolviatåget har passerat station efter station. Ingen har brytt sig om att kolla 
fakta.� 

Källa: Hermele, 2004-10-28 (s. 04 (A6A3)) 
 
Redan 2003 presenterade advokat Rydbeck och revisor Tidström sin 
granskningsrapport om Skandia inför ett stort massmedieuppbåd. (Olsson, 
2004-02-11) Detta efter att dotterbolagets utredning visade att styrelsen och 
ledningen varit osjälvständiga gentemot moderbolaget. Utöver detta fanns 
det uppgifter om att flera personer i ledande ställning lyxrenoverat sina 
lägenheter på Skandias bekostnad. (Lucas, 2004-08-04)  
 
Vid Skandias extrainsatta bolagsstämma väljer huvudrevisor Jan 
Birgersson, från Ernst & Young att lämna sitt uppdrag efter hård kritik i 
den så kallade Rydbecksrapporten. (Dagens industri, 2004-01-13) 33  En 
annan anledning till avhoppet är också den uppmärksamhet i media som 
uppkommer efter kritiken. 
 
�När det uppstår en sådan situation så måste man som revisor ta hänsyn till de 
jävsregler som finns för revisorer. Jag var tvungen att ta hänsyn till hur marknaden 
skulle uppfatta min opartiskhet och objektivitet mot företaget. I det här fallet bestämde 
jag och Ernst & Young  att det var bäst att jag klev av.� 

Källa: Sundén, 2004-02-21 (s. 44) 
 
Revisorer från Deloitte & Touche rekommenderas ta över, vilket kommer 
att innebära att de olika Skandiabolagen får skilda revisionsbyråer. 
(Sjöshult, 2004-01-19)  
 
Den ordinarie bolagsstämman i april, förmodas bli en stormig och 
välbesökt stämma och det förväntas ta tid innan både aktieägare och kunder 
är nöjda. (Dagens industri, 2004-01-29) På stämman ges inte ansvarsfrihet 
till styrelsen, vilket går emot revisorernas uppfattning. Det poängteras att 
ingen kritik riktas mot revisorerna på grund av detta, då revisorerna utifrån 
sin utgångspunkt kan föredra ansvarsfrihet. Bedömningen är dock att en 
viss risk föreligger i att följa revisorernas rekommendation, eftersom 
Skandias framtida juridiska handlingsfrihet kan påverkas på ett negativt sätt. 
(Gripenberg och Lucas, 2004-04-16) En av de nya styrelseledamöterna tror 
inte att det tidigare har inträffat att stämman inte beviljar styrelsen 
ansvarsfrihet efter att revisorerna rekommenderat det. (Beck-Friis, 2004-
04-17) 
                                                
33 Se även Palutko Maceus, 2004-03-20 samt Palutko Maceus och Svedbom, 2004-01-09. 
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Revisorn Jan Birgersson, är en av de personer som inom kort kommer att 
kallas till förhör enligt överåklagare van der Kwast, som räknar med att 
förhören skall kunna slutföras under våren. (Sjöshult, 2004-01-19 och 
2004-03-23) Vidare blir granskningen av moderbolagets revisorer från 
Ernst & Young försenad på grund av att revisorerna inte avger yttranden på 
Rydbecksrapporten i tid. (Sundén, 2004-01-20) Det som revisorerna 
förväntades uttala sig om var de taklösa bonusprogrammen som infördes 
utan styrelsens godkännande och hur revisorsarbetet gått till när det gällde 
ersättningar till personerna i ledningen. (Larsson, 2004-02-12 och Sundén, 
2004-01-20) Jan Birgersson, hävdar dock att styrelsen kände till att 
bonusprogrammet saknade tak. (Dagens Nyheter, 2004-02-22) 34  Den 
sparkade Vd:n, Lars-Eric Petersson, går ett steg längre och hävdar att det 
var styrelsen och inte ledningen som tog bort taken på bonusen och säger 
sig ha dokument som styrker detta. (Cervenka, 2004-02-25 och Svensson, 
2004-03-05)  
 
Vd:n ger även kritik till revisorerna, då de i ett av bonussystemen godkände 
ett utfall på 663 miljoner kronor över det ursprungliga taket. 
Rydbecksrapporten utpekar dock ledningen med Vd:n i spetsen som 
initiativtagarna. (ibid) Borttagandet av bonustaken orsakade att kostnaderna 
sköt i höjden och slutade på totalt två miljarder kronor. Ännu en utredning 
gällande revisorer från Ernst & Young och KPMG startas, där 
granskningen gäller om livkundernas intressen har tagits tillvara i bolagets 
förvaltningsrevision. (Sundén, 2004-01-20)  
 
En anmälan riktas mot granskaren och revisorn Göran Tidström hos 
Revisorsnämnden samt FAR. (Olsson, 2004-02-14) 35  Detta efter den 
svidande kritik som Tidström och Rydbeck har utdelat till Jan Birgersson. 
Kritiken vände sig mot den bristande rapportering revisorn gjorde i 
samband med kompensationsfrågorna och bonussystemen. (Palutko 
Macéus, 2004-06-03) Tidström anklagas för att ha gått utöver sitt uppdrag 
när han kritiserat revisorn och för att inte själv ha tagit fram all fakta. 
(Olsson, 2004-02-14) 36  Rydbecksrapporten sägs vara full av fel, bland 
annat i fråga om ansvaret för bonussystemen. (Olsson, 2004-03-05:b och 
Sundén, 2004-03-05) Tidström slår dock tillbaka anklagelserna om att han 
skulle ha kommit med ogrundad kritik mot Skandias revisorer. (Olsson, 
2004-03-05:b) 
                                                
34 Se även Lindstedt, 2004-10-18 och Sundén, 2004-02-21. 
35 Se även Olsson, 2004-03-05:a, Sundén, 2004-03-05 och Svensson, 2004-01-21:b 
36 Se även Sundén, 2004-03-05 och Svensson, 2004-01-21:b. 



EMPIRI 
 

89 

 
Under sommaren riktas dock ännu en anmälan mot Tidström från den förre 
Vd:n, då Tidström anses ha brutit mot god revisorssed. (Palutko Macéus, 
2004-08-31 och Sundén, 2004-09-30) Dessutom inkommer mer formella 
anmälningar från Skandia mot bolagets revisorer, vilka de får yttra sig över. 
(Palutko Macéus, 2004-08-31) Skandia menar att revisionsbyrån genom sin 
anmälan av Tidström lämnat ut material till Revisorsnämnden samt brutit 
mot revisorssekretessen. (Olsson, 2004-10-14 och Sundén, 2004-09-30) 
Dessutom påstås revisionsfirman Ernst & Young, hjälpa gamla 
Skandiadirektörer i pågående tvister genom att avslöja hemlig information, 
vilket betraktas som en �bitter anklagelse� mot bolagets före detta 
revisionsbolag. (Olsson, 2004-10-14) I slutet av oktober lämnas ytterligare 
en skrivelse från Skandia till Revisorsnämnden, och därmed blir ärendet 
förmodligen ännu mer försenat (Palutko Macéus, 2004-10-21): 
 
�Skandia är på jakt efter sina revisorer. Det är alldeles klart.� 

Källa: Palutko Macéus, 2004-10-21 
 
Revisorsnämndens granskning av revisorernas roll omfattar dels 
affärstransaktioner ur ett revisorsperspektiv och dels den kritik som riktats i 
Rydbecksrapporten mot revisorerna. Ställning skall också tas till den 
anmälan som adresserats till Tidström. (Palutko Macéus, 2004-06-03) 
Revisorernas roll inkluderas i utredningen för att utröna om de gjort sig 
skyldiga till försumlighet. (Braconier, 2004-08-14 och Ström, 2004-08-14)  
 
I slutet av året ges beslut i den långa utredning som Revisorsnämnden gjort. 
(Alsheimer, 2004-12-15) 37  Det pekas på vissa brister i revisorernas 
hantering, men de är inte tillräckligt allvarliga för att nämnden skall vidta 
disciplinära åtgärder och således blir revisorerna friade. (Lucas, 2004-11-
11)38 På Skandia är förvåningen stor över domen, men det är inte bestämt 
om denna skall överklagas. (Lucas, 2004-11-11 och Palutko Macéus, 2004-
11-11) Det som revisorerna hävdar; att styrelsen kände till att taket var 
borta på bonusprogrammen bedöms vara rimligt. (Palutko Macéus, 2004-
11-11) Även den revisionsbyrån som anmälts för sekretessbrott frias i 
Revisorsnämnden. (Sunesson, 2004-11-11)  
 
Det svenska moderbolaget i Intrum Justitia avslöjar redovisningsfiffel till 
en summa av närmare 200 miljoner kronor som har pågått i många år, utan 

                                                
37 Se även Lucas, 2004-11-11, Palutko Macéus, 2004-11-11 och Sunesson, 2004-11-11. 
38 Se även Palutko Macéus, 2004-11-11 och Sunesson, 2004-11-11. 
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att vare sig ledningen eller revisorerna upptäckt något (Dagens Nyheter, 
2004-01-14). Revisorns oberoende skall granskas i oegentligheterna, då 
revisionsfirman som utförde den fördjupade granskningen också är den 
som i vanliga fall reviderar (Olsson, 2004-03-03). Revisionsbyrån lämnar 
en ren revisionsberättelse och ingen kritik riktas från Intrums styrelse eller 
ledning för de gångna räkenskapsåren (Agerman, 2004-04-05)39. Under året 
stiger omfattning på skandalen till 350 miljoner kronor40, då kostnader och 
justeringar av tidigare felaktiga redovisningar rättas till (Agerman, 2004-
04-05). Trots att revisionsbyrån inte öppet kritiserats kommer besked om 
att denna skall bytas ut till förmån för KPMG, vilket innebär att Öhrlings 
lämnar sitt uppdrag ett år i förtid. Revisorsbytet är enligt uppgift, en följd 
av den situation som bolaget befunnit sig i, men kastar inte någon skugga 
över revisorerna. (Agerman, 2004-04-05 och Eriksson, 2004-04-06) 
Aktiespararnas Vd tycker det är märkligt att revisorerna inte redovisar sin 
bedömning av det som hänt och att det inte ens är omnämnt i 
revisionsberättelsen. (Almgren, 2004-05-05) På bolagsstämman går han till 
hårt angrepp mot revisorer, Vd och styrelse: 
 
�Hur var det möjligt för revisorerna att missa bokföringsfelen? Varför slogs det inte 
larm på ett tidigare stadium? Varför hörs det ingen självkritik från revisorer och 
företagsledning? Vem bär ansvaret för detta?� 

Källa: Eriksson, 2004-05-06 (s. C02 (A6A3)) 
 
Krav framförs om att en särskild granskningsman skall tillsättas för att 
utreda om revisorerna varit försumliga och om Vd:ns och styrelsens 
agerande inneburit skada för bolaget och aktieägarna. Förslaget blir dock 
nedröstat på stämman. (Dagens industri, 2004-05-06) 41  Efter utredning 
nöjer sig inte Revisorsnämnden med att kräva svar från den kritiserade 
revisorn, utan öppnar ovanligt nog, ett disciplinärende mot hela 
revisionsbyrån. Öhrlings kan ha missbedömt riskerna, vilket kan medföra 
en mycket besvärlig situation för byrån. Senare framgår att ingen 
förundersökning mot byrån kommer att ske och att Revisorsnämnden inte 
kommer att klaga på hur revisorn skött sitt uppdrag. (Olsson, 2004-10-07) 
 

                                                
39 Se även Eriksson, 2004-04-06 och Ollevik, 2004-03-27. 
40 Summan av skandalens följder varierar. De 350 miljonerna i texten ovan är hämtade från Affärsvärlden 
(Agerman, 2004-04-05). Därutöver uppgår summan i DN till 240 miljoner, (Eriksson, 2004-04-06), i 
Svenska Dagbladet till 232, (Almgren, 2004-05-05) och i Dagens industri till 355 miljoner (Dagens 
industri, 2004-05-06). 
41 Se även Dagens Nyheter, 2004-05-09, Eriksson, 2004-05-06 och Wahlberg, 2004-05-06. 
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Samtidigt som oegentligheter rullas upp i Intrum utreder Revisorsnämnden 
sju fall gällande de stora revisionsbyråerna. I ett av dessa begär nämnden 
in en redogörelse för hur en av Öhrlings revisorer har analyserat riskerna 
för jäv i samband med revisionsuppdragen i Intrum Justitia. Anledningen är 
ett nära släktband mellan revisorns egen koncern och Intrums styrelse. 
(Dagens Nyheter, 2004-11-30)42 Ärendet är inte utrett i slutet av året och 
huruvida revisorn kommer att kritiseras eller inte är således inte klart 
(Dagens Nyheter, 2004-11-30). 
 
Revisorsnämnden utreder Skandiautredaren, tillika revisorn, Tidströms 
oberoende gentemot fastighetsbolaget Vasakronan. Revisorn godkände 
tidigare en tvivelaktig transaktion där Vasakronan blåst upp sitt resultat 
med 500 miljoner utan hänsyn till en oberoende fastighetsvärdering. 
Samma tidsperiod som Tidström reviderade Vasakronan sålde dennes 
revisionsbyrå Öhrlings, konsulttjänster till Vasakronan för nio miljoner 
kronor. Tidström, som även var ordförande i revisionsbyrån såg inga 
trovärdighetsproblem i att granska räkenskaperna samtidigt som 
konsulttjänster fakturerades. (Lundell, 2004-01-17) Revisorsnämnden 
kräver en förklaring av revisorn där oberoendet närmare skall granskas:  
 
��då man kan vara frestad att göra en �hygglig� revision.� 

Källa: Wadendal, 2004-01-17 (s. C04 (A6A3)) 
 
Självgranskningshotet kan bli aktuellt att utreda i fallet, vilket innebär att 
det föreligger en stor risk att de råd kunden erhåller från revisionsbyrån blir 
föremål för revision av samma revisor. Detta kan innebära en mindre 
benägenhet att granska. (Wadendal, 2004-01-17) Tidström anser inte själv 
att han har gjort något fel, utan hänvisar till det senaste regelverket som 
styr revisionernas arbete. I det står uttryckligen att en revisionsbyrå kan 
träda in och ge stöd åt ett företags ekonomiavdelning i ett akut läge. 
Vasakronans ekonomiavdelning förlorade en nyckelperson, vars kompetens 
var oumbärlig för avdelningen och detta föranledde revisionsbyrån att 
hjälpa bolaget. (Olsson, 2004-01-20) 
 
Förklaringen kring godkännandet av Vasakronans fastighetsvärdering 
accepteras dock av nämnden. Tidström skall lämna kompletterande 
uppgifter inom fem veckor och därefter beslutas om lämplig påföljd. Det 
behöver inte bli någon åtgärd alls, men om det blir aktuellt handlar det om 
en erinran eller en varning. (Lundell, 2004-01-17 och Wadendal, 2004-01-
                                                
42 Se även Levander, 2004-10-27:e och Olsson, 2004-03-03. 
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17) Det är mycket ovanligt att välrenommerade revisorer som Tidström 
granskas av Revisorsnämnden och detta fall kan sägas utgöra ett �pilotfall�. 
Utifrån den nya Revisorslagen från 2002 kommer Revisorsnämnden nu att 
för första gången göra en ordentlig prövning av hur mycket ett uppdrag kan 
hota en revisors oberoende. (Wadendal, 2004-01-17) 
 
En stor skalbolagshärva får sitt avslut i tingsrätten där de tre inblandade 
får sällsynt hårda straff. Revisorn som anses vara hjärnan bakom alla 
affärerna döms för medhjälp till grov oredlighet mot borgenär till fem års 
fängelse, näringsförbud i sju år och fem års rådgivningsförbud. 
Chefsåklagaren anser att rådgivningsförbudet är intressant och detta skall 
nog börja användas mer i liknande fall. (Tapper, 2004-01-26) 
 
�Det är i stort sett ett yrkesförbud med långtgående konsekvenser.� 

Källa: Tapper, 2004-01-26 
 
När företaget Bravida går i konkurs misstänks oegentligheter i företaget, 
bland annat ifrågasätts en tidigare programutvecklingskostnad som bokförts 
som en tillgång. Om posten redovisats på annat sätt hade det tidigare varit 
uppenbart att det egna kapitalet redan var förbrukat och en del av 
oegentligheterna hade inte inträffat. Om detta kan visas i 
konkursförvaltarens utredning har den dåvarande styrelsen och revisorn 
stämningar att vänta. Den tidigare Vd:n tillbakavisar kritiken och menar att 
de genomfört riktiga bokslut som är godkända av den externa revisorn. 
(Åkerberg, 2004-02-13) 
 
I Ericsson framkommer att bolagets stämmovalde revisor från Öhrlings 
inte kommer att underteckna revisionsberättelsen, utan att det istället 
kommer att utföras av revisorssuppleanten från samma firma. (Carlsson 
och Gripenberg, 2004-03-04) 43  Suppleanten skall även underteckna 
bokslutskommunikén eftersom revisorn lämnat sitt uppdrag. (Affärsvärlden, 
2004-03-04)44 Att den ordinarie revisorn inte är den som skriver under är 
extremt ovanligt och som orsak anges personliga skäl. Revisorn medger 
dock att den utredning som Ekobrottsmyndigheten just nu håller på med 
om �grovt försvårande av skattekontroll�, medverkar till det. (Carlsson 
och Gripenberg, 2004-03-04) Uppgifter finns också om att revisorn varit 
inblandad i en mutskandal inom Ericsson och därför tvingas lämna sin 
revisorsplats. (Sjöshult, 2004-03-11 och Törnwall, 2004-03-05) Trots att 

                                                
43 Se även Ticker, 2004-03-04:a och 2004-03-04:b. 
44 Se även Carlsson och Gripenberg, 2004-03-04 samt Gripenberg, 2004-05-21. 
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revisorn delgavs misstanke om brottet redan förra året informerades inte 
marknaden om dennes avhopp då detta blev verklighet. Enligt reglerna 
skall en bolagsstämma som beslutar om ändringar av revisorer och styrelser 
omedelbart offentliggöra det, vilket anses borde ha skett när revisorn 
slutade. (Carlsson och Gripenberg, 2004-03-05 samt Karlberg och 
Aronsson, 2004-04-06) I skattemålet anlitar Ericsson privata försvarare åt 
alla misstänkta i utredningen om misstänkt skattebrott, däribland den nu 
avhoppade revisorn. (Sjöshult, 2004-05-13) 
 
Bolaget Connecta skall fusioneras med ett nystartat bolag för att en grupp 
storägare vill göra sig av med majoriteten av aktieägarna i bolaget. 
Anledningen är att småägarna anses för kostsamma att administrera. 
Bolagets revisor är iklädd revisorsrollen i båda de bolag som skall 
fusioneras. Dessutom har revisorn sedan tidigare en rad olika 
styrelseuppdrag i flera andra bolag med personkopplingar till Connecta. 
Själv uppger revisorn att han noga prövat jävsfrågan, men bestämt att han 
utan problem kan ta på sig de nya uppdragen. Detta förklarar han med att 
den nuvarande verksamheten i Connecta som han redan reviderar skall 
drivas vidare i fusionsbolaget. (Agerman, 2004-03-04) 
 
Tele 2 byter oväntat ut sina revisorer från Öhrlings trots att det återstår 
mellan ett och två år av uppdragstiden. Deras dubbla roller som revisorer 
och rådgivare anses inte kunna kombineras samt att en av 
revisionsbyråerna har samma uppdrag i en av bolagets konkurrenter. Då 
lagstiftningen förväntas förändras och bli mer strikt vad gäller åtskillnaden 
mellan revisor och rådgivare anses det rätt att göra en ny upphandling om 
revisionsarbetet. Företaget säger sig vara nöjda med utförandet av arbetet 
och att Öhrlings som varit rådgivare i skattefrågor även i fortsättningen 
skall sköta denna. (Carlsson, 2004-04-15) 
 
När krisdrabbade bolaget Frontyard håller bolagsstämma kräver 
aktieägarna att en särskild granskningsman tillsätts. Anledningen är att 
Vd:n och störste ägaren, kritiseras av minoritetsägarna för att ha skott sig 
på övriga aktieägares bekostnad. Minoriteten ifrågasätter om bolagets 
styrelseordförande och revisor är oberoende, bland annat då revisorn från 
Öhrlings skrivit ett intyg för att legitimera den höga värdering som gjorts 
på ett av Vd:ns andra bolag. (Hermele, 2004-04-23)45 Detta vill dock inte 
revisorn kommentera, då Vd:n sägs ha blåst upp värdet på detta bolag. 
(Hermele, 2004-04-23) Både Vd:n och styrelseordföranden vägras 
                                                
45 Se även Johansson, 2004-04-24 och Thimfors, 2004-06-24 



EMPIRI 
 

94 

ansvarsfrihet på stämman. Revisorns revideringar av alla värderingar 
misstänks vara rent svindleri och minoritetsägarna överlägger att anmäla 
revisorn till Revisorsnämnden. (Larsson, 2004-06-19) Senare framkommer 
att även en revisor från KPMG har varit inblandad i bolagets affärer. 
(Thimfors, 2004-06-24) 
 
IT-företaget Sectra gör en engångsnedskrivning på 70 miljoner för ett 
nyförvärv, vilket får reaktioner. Enligt Redovisningsrådet anses det inte 
finnas någon regel som stöder resonemanget kring nedskrivningen. Vidare 
är uppfattningen att: 
 
��det är en helt sensationell åtgärd� förstår inte hur revisorerna kan ha gått med på 
detta.� 

Källa: Gripenberg, 2004-05-29 (s. C06 (A6A3)) 
 
Det logiska skulle istället ha varit att Sectra redovisat att de betalat 70 
miljoner för mycket för förvärvet, men då skulle börskursen inte vara lika 
hög som nu. Sectra uppger att de redovisat i samråd med det anlitade 
revisionsbolaget och att de hade möjligheten att värdera 
balansräkningsposten på grund av förvärvet. (Gripenberg, 2004-05-29) 
 
Företaget Autofill46 gick i konkurs år 2003, men är på väg tillbaka till 
börsen under nytt namn, Fuelmatics. Den enda tillgång som Autofill hade 
var ett patent, men fortfarande är inte äganderättstvisten om detta löst. 
Patentet är helt avgörande för Fuelmatics framtid, och såväl gamla som nya 
aktieägare erbjuds att köpa in sig i företaget. Det anmärkningsvärda är att 
bolaget använder två olika granskningsberättelser från samme revisor. I en 
av dessa har viktig information utelämnats och från Aktiespararna �hissas 
dödskalleflagg� för bolaget. (Jeppsson, 2004-06-07) 
 
En skalbolagshärva, där omkring 95 miljoner kronor försvann ur bolagen 
och staten lurades på minst 47 miljoner i skatteintäkter kan komma att 
prövas i högsta domstolen. Efter en helt friande dom i tingsrätten dömdes 
endast två av totalt sexton inblandade i hovrätten. Bland de åtalade fanns 
flera auktoriserade revisorer. Efter ett års betänketid har högsta domstolen 
nu skickat en begäran om yttrande till riksåklagaren, vilket tolkas som att 
domstolen nu allvarligt överväger att bevilja prövningstillstånd för målet. 
(Carlberg, 2004-07-12) En revisor från Ernst & Young misstänks för 
inblandning i en annan skalbolagshärva, då revisionsbyrån helt missade 
                                                
46 Tidigare nämnt under år 2000. 
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att huvudmannen är en känd ekonomisk brottsling. (Nilsson, 2004-10-
30:a)47 Revisionsfirman förmedlade kontakterna mellan huvudmannen och 
säljaren. (Nilsson, 2004-10-30:a) Vidare friar tingsrätten revisionsbyrån 
Öhrlings i ett mål som hade sin start för sju år sedan. Konkursboet efter en 
lettisk bank stämde revisorerna för vårdslös revision, vilket anses ha 
orsakat förluster för en halv miljon sparare när banken kraschade. 
Konkursboet planerar att överklaga domen. (Froste, 2004-09-14)  
 
Eftersom inte tillräckligt starka grunder finns slipper styrelseledamöterna i 
bolaget Mandamus åtal för att ha sparkat förre Vd:n utan tillräcklig 
anledning. Tre av styrelseledamöterna, med nära anknytning till 
huvudägaren drev igenom beslutet trots att ordföranden reserverade sig. 
Även näst störste ägaren och Aktiespararna, opponerade sig mot beslutet. 
Revisorerna ville inte bevilja ledamöterna ansvarsfrihet vid bolagsstämman, 
vilket är ett mycket ovanligt utlåtande. Istället är det revisorerna som 
sparkas efter bolagsstämman, då huvudägaren var i majoritet. Detta kunde 
Aktiespararna inte låta passera och anmälde därför de tre ledamöterna till 
ekobrottsmyndigheten. Efter en omfattande utredning har beslutet att inte 
åtala fattats då handlandet inte når upp till den nivå som krävs för 
straffbarhet. Aktiespararna tänker därför gå vidare och begära överprövning 
av målet hos överåklagaren. (Olsson, 2004-10-06) 
 
 

4.5.2 Årets debatt 
 

Justitiedepartementet presenterar en promemoria och föreslår därmed en 
förändring av Aktiebolagslagen. Detta skulle innebära att en person som är 
anställd på samma revisionsbyrå som revisorn ej får delta vid upprättandet 
av årsredovisningen i klientbolaget. Följden av förslaget skulle bli en 
uppstramning av det så kallade redovisningsjävet, men SRS ordförande, 
Per-Olof Andersson hävdar att detta inte längre utgör något problem sedan 
den nya Revisorslagen infördes. I stället anser han att möjligheterna för att 
avsätta en revisor bör ändras, då ett företag i dag kan avsätta en revisor när 
som helst under dennes mandatperiod. Han menar att detta är godtyckligt 
och föreslår att en revisor endast skall kunna avsättas vid ägarbyte eller 
misskötsel. (Andersson, 2004-01-07) 
 
�Detta skulle rejält stärka revisorns oberoende och självständighet, samt ge bättre 
förutsättningar för efterlevnaden av god revisionssed.� 
                                                
47 Se även Nilsson, 2004-10-30:b och Nilsson, 2004-12-18. 
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Källa: Andersson, 2004-01-07 
 
Till skillnad från Andersson anser inte den tidigare ordföranden i SRS, 
Torulf Jönsson, att revisorernas ställning bör stärkas. Han framhåller att ett 
aktiebolag enligt lag måste anlita en auktoriserad eller godkänd revisor, 
vilket gör att yrkeskategorin innehar en mycket starkare ställning än många 
andra. Däremot tycker han att revisorerna bör ägna sig åt granskning och 
inte använda sin auktorisation till att marknadsföra sig som specialister 
inom andra områden som till exempel löpande bokföring, skatterätt och it. 
(Jönsson, 2004-02-20) 
 
Andersson besvarar detta inlägg med att framföra att efterfrågan på 
revisorernas kompetens inom närliggande områden är stor från samhället. 
Han menar att revisorerna klarar detta helhetskoncept bättre än många 
andra på marknaden och att de gör det utan att skada deras oberoende och 
självständighet. Vidare framför Andersson att de krav som samhället idag 
ställer på revisorerna motiverar behovet av att skärpa revisorernas ställning 
för att säkerhetsställa god revisionssed och samtidigt försöka bekämpa den 
ekonomiska brottsligheten. (Andersson, 2004-02-26) 
 
EU-kommissionen överlägger att skärpa kraven för redovisning och 
revision, genom att bland annat skärpa övervakningen av revisorerna. 
(Hallgren, 2004-01-21) Senare kommer följaktligen ett nytt EU-direktiv, 
där det föreskrivs att alla börsnoterade bolag, försäkringsbolag och banker 
skall införa revisionskommittéer. Ett av direktivens huvudsyften är att 
underlätta för revisorerna att motstå press från ledningen i de bolag de 
reviderar. De revisionskommittéer som börsbolagen måste inrätta skall 
bestå av oberoende ledamöter som inte tillhör revisorskåren. Dessa skall 
kommunicera med revisorerna direkt, utan att gå genom bolagens ledning. 
(Hellblom, 2004-03-17) Investors ordförande Claes Dahlbäck är positivt 
inställd till revisionskommittéer, eftersom de enligt hans mening tillför 
arbetskapacitet samtidigt som de gör ledningen mer insatt i bland andra 
revisionsfrågorna. Viss kritik kommer dock från ordförande i Swedish 
Match, Bernt Magnusson (Hasselblatt, 2004-02-14): 
 
 
 
�Kontroll är bra, men i vissa bolag kräver det samlade kommittéarbetet redan mer tid 
än styrelsearbetet. Det tar tid och energi från företaget, så det finns en gräns där vi 
börjar se en inflation i ägarstyrning.� 
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Källa: Hasselblatt, 2004-02-14 
 
EU-direktivet föreskriver också att ett bolag som avskedar en revisor måste 
redogöra för anledningen till den nationella tillsynsmyndigheten. Dessutom 
skall den revisorsfirma som ansvarar för en koncerns räkenskaper även ha 
ansvaret för de övriga bolagens redovisningar inom koncernen. Vidare 
förbjuder det nya EU-direktivet inte revisorer att sälja konsulttjänster till 
sina revisionsklienter, dock skall medlemsländerna sätta en minimiavgift 
för revisionsarbete. Detta för att undvika att revisionsbyråerna erbjuder 
revisionen till en låg avgift och sedan kompenserar detta med 
konsulttjänster, vilket kallas �low-balling� och är vanligt förekommande 
idag. (Hellblom, 2004-03-17)  
 
År 2002 utförde revisorerna nästan lika mycket konsultation som revision i 
de bolag som de hade i uppdrag att granska. Första AP-fonden kräver 
därför att börsbolagen öppet skall redovisa vilka konsultuppdrag som 
revisorerna har utfört. (Svensson, 2004-01-21:a och TT, 2004-01-22) 
Gällande detta säger Ossian Ekdahl, ägaransvarig på första AP-fonden, 
följande: 
 
�Ett av problemen med konsulttjänsterna är att revisorn riskerar att revidera sina egna 
råd eller dem som kollegorna på samma revisionsfirma har gett. Det andra problemet 
är att det är svårt att vara en oberoende granskare av ett börsbolag om man har väldigt 
höga konsultintäkter från bolaget.� 

Källa: Svensson, 2004-01-21:a 
 
AP-fonden ställer sig frågande till om revisionen i ett bolag genomförs lika 
kritiskt och oberoende som om revisionsbyrån inte haft något 
konsultuppdrag i bolaget. (TT, 2004-01-22) Ernst & Youngs Vd Torsten 
Lyth, tycker AP-fondens krav på att bolagen skall redovisa för sina inköpta 
konsulttjänster är rimligt. Han hävdar dock att det är sällan som ett 
konsultjobb leder till att revisorn får problem med sitt oberoende. Vidare 
framför han att de inte åtar sig konsultuppdrag om dessa innebär att de 
tvingas granska sig själva. (Palutko Maceus och Svedbom, 2004-01-27) 
 
Enligt den tidigare generalsekreteraren för FAR, Björn Markland har priset 
för revision dalat under 1990-talet. (Skarin, 2004-01-12) Börsbolagens 
kostnader för revision ökade dock något under 2003 jämfört med året innan, 
vilket enligt vissa revisorer är ett tecken på att den tidigare prispressen är 
bruten. I samband med byte av revisor pressas priset ofta mest och detta 
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skedde även under 2003. Detta var dock marginellt och i en del företag 
ökade till och med arvodena. (Levander, 2004-10-27:b)  
 
Svenska Dagbladet har gjort en genomgång av de svenska börsbolagens 
årsredovisningar och funnit att kostnaderna för revision nu är mycket större 
än kostnaderna för konsultation. På två år har nämligen bolagens kostnader 
för konsulttjänster halverats. En av orsakerna till detta är, enligt Deloittes 
Vd Hans Pihl, att definitionerna delvis har förändrats gällande vad 
företagen redovisar som revision och konsultation. Han framhäver även att 
aktiviteten i näringslivet allmänt har minskat samt att det beror på prispress 
och den etiska debatten. (Suneson, 2004-06-05) I flera årsredovisningar 
från svenska börsbolag, till exempel i Handelsbanken och Höganäs, skrivs 
det numera att de inte vill köpa konsulttjänster från sina respektive 
revisionsbolag. (Froste, 2004-05-11:d) Revisorsnämndens chef, Peter 
Strömberg tycker det är positivt att revisionen börjar bli den främsta 
produkten för revisionsbyråerna. (Suneson, 2004-06-05)  
 
Journalisten Mikael Carlsson riktar kritik till dem som både agerar 
redovisningskonsulter och revisorer. Han framhäver att branschen har 
överkapacitet på revision, men att dess lönsamhetsproblem kan lösas utan 
att tunna på oberoendet eller avskaffa revisionen. Han ser en 
strukturomvandling med fler redovisningskonsulter och färre revisorer som 
en möjlig lösning. (Carlsson, 2004-01-07) Ett aktivt samarbete mellan 
redovisnings- och revisionsbyråer skulle kunna leda till snabbare, 
effektivare och således även billigare revision, skriver Lars Sjöwall i 
Dagens industri. Detta skulle kunna skapas genom att revisionsbyråerna 
avyttrar sina redovisningsverksamheter till redovisningsbyråerna och i 
utbyte får revisionsuppdrag av redovisningsbyråerna. (Sjöwall, 2004-01-24) 
 
Även Ann-Mari Sandberg skriver inom samma tema, då hon frågar sig om 
redovisningskonsulten eller revisorn är bäst lämpad att sköta småföretagens 
redovisning. Hon anser att ingen av dem utgör en bra leverantör, då 
tjänsten inte produceras effektivt och utan brister. Vidare framhåller hon att 
revisorn borde ha till uppgift att hjälpa företagen att ställa krav på lämpliga 
beslutsunderlag, men att incitament saknas då revisionsbyrån ofta är 
leverantör även av redovisningen. (Sandberg, 2004-04-29) FAR:s 
generalsekreterare, Dan Brännström och SRS Vd, Martin Johansson håller 
dock inte med Sandberg, utan de menar att revisorerna medverkar till 
förenklad och förbättrad redovisning både genom revisionen och den 
sammanhängande rådgivningen. De framhåller att revisorn strävar efter att 
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klientföretagets redovisning skall hålla hög kvalitet för att uppfylla de krav 
som ställs enligt lag och god redovisningssed, men också för att ge 
adekvata beslutsunderlag. (Brännström och Johansson, 2004-05-17) 
 
Enligt ett förslag från Förtroendekommissionen skall Revisorsnämnden 
läggas ned och ersättas av en helt ny myndighet, vilken skall ansvara för 
redovisning i onoterade företag, redovisning och tillsyn i börsbolag samt 
revision. Nämnden kritiserar förslaget kraftigt i sitt remissvar, eftersom de 
anser att redovisning och revision inte har ett nära samband. FAR 
instämmer med denna åsikt och även de avstyrker i sitt remissvar till 
Förtroendekommissionen. (Dagens industri, 2004-10-27)  
 
Första AP-fonden riktar även kritik mot att revisionsbranschen i Sverige är 
särskilt koncentrerad. I dag står de fyra största revisionsbyråerna för 92 
procent av uppdragen, vilket AP-fonden menar är för få aktörer för att få en 
bra konkurrenssituation. (Svensson, 2004-01-21:a) Skribenten Calle Froste 
beskriver förhållandet på följande sätt: 
 
�Tre fjärdedelar av allt du köper finns bara på NK. Och det finns fyra NK-varuhus att 
välja på. Alla likadana. Och i stort sett inga andra butiker.� 

Källa: Froste, 2004-05-11:d 
 

Enligt Froste ser situationen ut på detta vis för dem som vill köpa 
revisionstjänster, speciellt för större köpare som börsbolag, då de i 
praktiken endast kan vända sig till fyra största revisionsbyråerna. Han 
menar att de fyra stora bolagen har skapat ett oligopol på marknaden och 
att detta inte är något bra förhållande. Detta resulterar i att de här 
revisionsbyråerna blir de stora vinnarna på alla skandalerna, trots att de har 
kritiserats många gånger den senaste tiden just på grund av dessa. (Froste, 
2004-05-11:d) En revisorskedja på franchisebasis håller dock på att byggas 
upp av Carl-Fredrik Morander och han har som mål att utmana de stora 
jättarna. Tysklands största oberoende revisionsbyrå, Rödl & Partner står 
bakom Moranders satsning i Sverige. (Froste, 2004-05-11:b) 
 
Med anledning av alla skandaler har oegentlighetsutredningar blivit ett 
tillväxtsområde. Etik och moral ligger i tiden och till exempel 
revisionsbyrån KPMG har skapat ett nytt affärsområde, som hjälper företag 
att förebygga och utreda ekonomiska oegentligheter. Enligt Helene 
Willberg som är delägare på KPMG har den senaste tidens 
företagsskandaler inte bara försvagat allmänhetens förtroende för 
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näringslivet, utan de har även bidragit till att intresset för 
revisionsbyråernas arbete har ökat. (Törnquist, 2004-01-15)  
 
�Känns det trovärdigt att KPMG hjälper företag att undvika skandaler, samtidigt som 
en revisor från KPMG har fått kritik för sin inblandning i Skandiaskandalen?� 

Källa: Wahlberg, 2004-02-25 (s. 32) 
 
Revisorerna har fått utstå mycket kritik för sitt agerande eller brist på 
agerande i de stora företagsskandalerna. Nu vänder de alltså motgången till 
ett vinnande koncept och tjänar pengar på sitt eget �schabbel�. 
Revisionsbyråerna marknadsför sig som experter på att förebygga 
oegentligheter och anordnar seminarier som lär företag att undvika 
skandaler. (Beck-Friis, 2004-02-25 och Wahlberg, 2004-02-26) 
 
Revisionsbyrån Deloitte anordnade nyligen ett seminarium, vars innebörd 
kommenteras i en debattartikel i Svenska Dagbladet. Byråns budskap anses 
vara att bolag bör använda Deloittes riktlinjer för utformning av rapporter 
om miljö, etik och socialt ansvar. Dessutom bör de anlita Deloitte som 
rådgivare och sedan även som granskare av redovisningen. De övriga 
revisionsbyråerna erbjuder liknande tjänster och detta ses som 
anmärkningsvärt med tanke på den berättigade kritik som finns mot 
revisorns roller som både konsult och revisor. (Brandinger och Linghede, 
2004-10-04) 
 
En intensiv debatt förs angående risken med långa revisionsuppdrag, men 
trots detta har över femtio svenska börsbolag en ordinarie revisor som suttit 
i över tio år. Risken med detta är att revisorn kommer för nära 
företagsledningen, samtidigt som Dan Brännström i FAR framhåller att 
kvaliteten kan påverkas negativt med för korta perioder. EU-kommissionen 
rekommenderar att enskilda revisorer ska sitta högst sju år i ett börsnoterat 
bolag. Vid en anpassning till svenska förhållanden accepterades dock att 
samma revisor får sitta i tio år under en övergångsperiod, eftersom svenska 
bolag väljer revisor om fyra år i taget. I mars lägger emellertid EU-
kommissionen fram ett nytt förslag på revisorsregler och enligt dessa skall 
bolagen omvälja revisor efter fem år eller byta revisionsbyrå efter sju år. 
(Larsson, 2004-06-23)  
 
Denna reform skulle medföra ökade revisionskostnader för klienterna 
enligt FAR:s ordförande Anders Malmeby. EU menar dock att stora och 
ofta dyrare revisionsbyråer gynnas av långa mandatperioder, medan det nya 
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förslaget är mer fördelaktigt för mindre bolag. (Froste, 2004-05-11:a) En 
diskussion hålls även gällande antal revisionsuppdrag, bland annat med 
anledning av att KPMG:s Vd är revisor för tolv börsbolag. FAR och 
Revisorsnämnden har inte funnit någon anledning till att opponera sig, men 
anser att fem till sex stora bolag kan vara lagom. Torsten Lyth som är Vd 
för konkurrenten Ernst & Young kommer med indirekt kritik, då han anser 
det lämpligt att revidera två till tre stora bolag. (Froste, 2004-05-11:c) 
 
Att många revisorer har ett stort antal uppdrag48 är något som även Dagens 
Nyheter berättar om. Det genomsnittliga antalet har ökat med omkring 30 
procent de senaste åren, uppger Roland Sigbladh på 
kreditupplysningsföretaget UC. Därmed har också lönen ökat då många 
revisorer tjänar mycket på att ha en stor mängd uppdrag. I de flesta fall är 
det revisorsassistenter som gör �grovjobbet� och vid presentationen av 
bokslutet saknas ofta bara underskriften. Uppdraget är personligt och med 
namnunderskriften blir revisorn ytterst ansvarig, men i praktiken tjänar 
revisorn rollen som handledare och administratör. Åsikter finns om att den 
etiska debatten borde innehålla rimligheten i att ha ett alltför stort antal 
revisors- och styrelseuppdrag menar Företagarnas vice Vd, Christer 
Östlund. Vidare anser han att det måste vara svårt att få inblick i varje 
uppdrag när så många skall utföras. Enligt Revisorsnämnden finns dock 
inget direkt samband mellan antalet uppdrag och kvaliteten på utförd 
revision. (Flores, 2004-05-09) 
 
De senare åren har bolagsaffärerna där små aktieägare körts över av större 
ägare blivit allt fler. Vederlaget för en fusion bestäms av bolagens styrelser 
och dess revisorer är juridiskt ansvariga för att värderingen av bolagen är 
korrekt. Revisorerna har således ett stort ansvar för att de små aktieägarna 
får en rimlig ersättning när de fråntas sina aktier. Lars Millberg som är 
chefjurist på Aktiespararna, hävdar att fusionsunderlaget i praktiken 
bestäms av bolagens styrelser och att revisorerna endast skriver under 
besluten. (Malmborg, 2004-06-14) Journalisten Anders Billing, beskriver 
situationen på ett liknade sätt, då han framför att små aktieägare måste lita 
på revisorer och mäklarfirmor när det gäller värderingen och att dessa 
betalas av de båda styrelserna i respektive bolag. (Billing, 2004-02-23) 
 

                                                
48Den enskilda revisorn med flest uppdrag har i år 570 stycken, tvåan 490 och trean 447 stycken. 129 
stycken revisorer är noterade för 200 uppdrag eller fler. Det �normala� anses vara mellan 70 och 150 
uppdrag. (Flores, 2004-05-09) 
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De flesta unga revisorer misslyckas med sina examensprov, men detta 
oroar varken FAR eller Revisorsnämnden. Orsakerna kan vara att de nya 
revisorerna inte har tillräckligt med praktisk erfarenhet samt att de gör sitt 
prov i ett för tidigt skede. Revisorsnämndens chef, Peter Strömberg säger 
att resultaten visar att det är ett svårt prov, vilket det enligt hans mening 
också skall vara. (Dagens industri, 2004-02-23) FAR:s generalsekreterare, 
Dan Brännström kommenterar utfallet i en egen artikel, där han framhäver 
att de svåra testerna kan bidra till färre företagsskandaler i Sverige. Han 
anser att det är bra att revisorsproven är tuffa och de inte bara testar de 
blivande revisorernas kunskaper utan även förmågan att tillämpa dessa och 
användandet av omdömet. (Brännström, 2004-03-12)  
 
Förtroendekommissionen lägger fram ett förslag för en uppförandekod, 
vilken skall baseras på självreglering och principen �efterlev och förklara�. 
Den skall öka insynen i bolagen samt klargöra arbetsfördelningen mellan 
styrelsen, företagsledningen, aktieägare och revisorer. (Ljung, 2004-04-08) 
Vidare skall aktieägarna utse en valberedning som har till uppgift att lämna 
förslag till bolagsstämman om styrelse och revisorer samt att utvärdera 
deras arbete. (Aronsson och Stenberg, 2004-04-22) 49  Förslaget innebär 
utökade arbetsuppgifter för revisorernas del, då de årligen skall granska 
styrelsens rapport angående det interna arbetet samt översiktligt granska 
bolagets halvårs- eller niomånadersrapport. (Gripenberg, 2004-04-22) 
Dagens industris börskrönikör anser att Förtroendekommissionens förslag 
både förbättrar och moderniserar genomlysningen. (Isacson, 2004-04-22) 
FAR välkomnar också förslaget gällande den nya koden och är positiva till 
införandet av intern granskning samt förtydligandet av revisionskommittén 
och revisorns roller. FAR anser dock att revisorernas granskning till och 
med bör omfatta samtliga kvartalsrapporter, då detta bättre skulle möta 
marknadens efterfrågan på kvalitetssäkrad information. (Brännström och 
Malmby, 2004-04-23) 
 
Kritiker menar att revisorer kommer att få svårt att granska och uttala sig 
om den interna kontrollen, eftersom de hävdar att det inte ges någon 
vägledning i vad god intern kontroll innebär. (Bernhardtz och Hult, 2004-
10-04) En diskussion förs också om att valberedning kommer att få för 
stort inflytande. (Ekdahl och af Sandeberg, 2004-10-04) Isacson frågar sig 
om de stora företagsskandalerna hade kunnat undvikas med hjälp av den 
nya koden. I vissa fall hade den nog hjälpt en del, medan den i andra fall 

                                                
49 Se även Bäckström och Persson, 2004-09-29, Carlsson, 2004-06-20 samt Carlsson, 2004-09-30. 
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antagligen inte hade gjort någon skillnad. (Isacson, 2004-02-22) Dagens 
industri sammanfattar den väldiga kritik som har växt fram mot förslaget: 
 
�Det som är bra är inte nytt och det nya är inte bra. Och helheten är för krånglig och 
detaljrik.� 

Källa: Dagens industri, 2004-10-04 
 
De nya reglerna för bolagsstyrning förväntas ge revisionsbolagen en helt ny 
marknad. Uppskattningsvis kommer börsbolagens kostnader för revision 
öka från en och en halv miljard kronor per år till cirka fyra miljarder kronor, 
men juristen Björn Kristiansson som är medlem i Förtroendekommissionen 
menar att det är för tidigt att uttala sig om kostnaderna. De revisorer som 
Dagens industri har varit i kontakt med uppskattar att den interna 
revisionen kommer kosta lika mycket eller mer än den traditionella 
revisionen. (Levander, 2004-10-27:d) Det bolag som sköter den interna 
kontrollen får dock inte sköta den övriga revisionen, vilket kan innebära: 
 
��att revisorer väljer att tacka nej till den traditionella externa revisionen för att inte 
bli jäviga att hantera den interna revisionen.� 

Källa: Levander, 2004-10-27:d 
 
I december införs efter många turer en kod för styrning av börsbolag, 
vilken planeras träda i kraft den första juli 2005. Till en början skall den 
endast gälla de noterade bolagen på A-listan samt de största på O-listan för 
att senare omfatta alla noterade bolag. Enligt Dagens industri innebär 
emellertid inte koden några större förändringar. Genom koden fastslås dock 
kravet på revisionskommitté samt att bolagens styrelser får ett uttalat 
ansvar för den interna kontrollen som även revisorerna kommer att ta i 
större beaktande. (Dagens industri, 2004-12-17) Gällande detta uttalar sig 
Dan Brännström i följande ordalag: 
 
�Kravet på att revisorn, utöver den lagstadgade revisionen, ska granska styrelsens 
rapport gör att Sverige hamnar i den internationella framkanten. Rapportering om 
intern kontroll kommer att, rätt tillämpad, förstärka förtroendet för bolagen.� 

Källa: Svenska Dagbladet, 2004-12-17 (s. 44) 
 
De nya redovisningsregler som införs nästa år kommer få drastiska 
konsekvenser för börsbolagen, skriver Björn Suneson i Svenska Dagbladet. 
Från och med år 2005 skall alla börsbolag nämligen redovisa till 
marknadsvärden, vilket kommer att bli en stor förändring för bland andra 
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investerare, revisorer och media enligt FAR:s ordförande, Anders Malmeby. 
En del bolag har till exempel redan börjat redovisa goodwill till 
marknadsvärde genom att göra så kallade impairment tests. Hittills har 
dock inte revisorerna varit särskilt hårda gällande dessa bedömningar och 
det finns inga garantier för att de kommer att bli tuffare i framtiden. 
(Isacson och Svensson, 2004-07-03)  
 
Ekonomiskt kommer de nya reglerna medföra vissa fördelar för 
revisionsbranschen, eftersom de skapar fler jobb och ger merarbete. 
(Suneson, 2004-05-16) FAR:s generalsekreterare, Dan Brännström anser 
att det blir allt viktigare att specialisera sig som revisor i och med den nya 
reglerna. Det är inte längre möjligt att revidera stora internationella bolag 
och samtidigt kunna alla regler som gäller för ett litet förmånsföretag. 
Varje klient förväntar sig att revisorn är insatt och uppdaterad i just det 
företagets situation. (Bark, 2004-10-27) Vidare tror Brännström att risken 
är stor att de nya reglerna kommer att medföra att börsbolagen gör vissa fel. 
Han riktar återigen kritik mot att revisorerna inte är skyldiga att granska 
kvartalsrapporterna, vilket kan innebära att felaktigheterna inte upptäcks 
förrän granskning av årsredovisningarna för 2005. (Levander, 2004-12-09) 
Karin Berggren som är jurist för intresseorganisationen Företagarna är 
orolig för att de nya reglerna kommer att medföra ökade kostnader för 
småföretagen. (Levander, 2004-12-16)  
 
Dan Brännström, påpekar att Sverige till skillnad mot många andra länder 
har revisionsplikt för samtliga aktiebolag. Han framhäver att hög kvalitet 
på revision kan leda till besparingar för bolagen genom lägre kostnader för 
krediter och säkerheter. (ibid) En annan nyhet för de noterade bolagen är att 
alla verkställande direktörer, styrelseledamöter, revisorer samt 
ledningsgrupper i dessa bolag skall genomgå en obligatorisk kurs om 
gällande börsregler. (Beck-Friis, 2004-06-16 och Hasselblatt, 2004-02-14) 
Under året som har gått har klienters förtroende för revisionsbyråerna ökat, 
vilket framgår av en undersökning bland branschens kunder. De fyra stora 
revisionsbyråerna får samtliga bättre betyg i år, jämfört med det föregående 
året. (Pineus, 2004-09-14)  
 
Svenskt näringsliv får alltmer regler från Sverige, EU samt USA gällande 
revision. Med anledning av detta varnar Deloittes Vd Hans Phil, för att 
revisorerna tvingas gå igenom flera olika regelverk för att se att alla krav är 
uppfyllda och frågar sig vad som ska göras när olika regelverk står i strid 
med varandra. Journalisten Margaretha Levander, tror att det kommer 
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inträffa företagsskandaler även i framtiden, eftersom bedragare ofta ligger 
steget före. Skillnaden blir att revisorerna och företagen numera alltid kan 
påpeka att de strikt följt alla regelverk, om de nu inte står i konflikt med 
varandra. (Levander, 2004-10-27:a) Dessutom skall en ny svensk 
revisionsstandard införas, vilket bland annat innebär att revisorn skall 
granska fler områden och bearbeta mer material. Enligt Dan Brännström 
kommer detta att medföra kostnadsökningar som en anpassning till 
internationella nivåer. (Levander, 2004-10-27:c) 
 
Trots att revisorerna enligt lag är skyldiga att anmäla sina klienter om de 
misstänker något brottsligt är det fortfarande få revisorer som lämnar in 
anmälningar. Enligt en undersökning som Brottsförebyggande rådet har 
gjort, säger dock hälften av de 700 tillfrågade revisorerna att de informerat 
om anmälningsskyldigheten till klienten. Revisorerna tycker att de får mer 
makt genom att hänvisa till anmälningsskyldigheten, men det är således få 
som använder den och enbart sexton procent anser att den har en bra 
förebyggande effekt. Deras främsta argument mot plikten att anmäla är att 
det riskerar att skada förhållandet till klienten, eftersom den inkräktar på 
tystnadsplikten gentemot denne. (Sundén, 2004-09-14) Fastän det 
fortfarande är få revisorer som anmäler brott har dock antalet anmälningar 
ökat relativt mycket den senaste tiden. År 2003 gjorde revisorerna 41 
stycken anmälningar, vilket är ungefär dubbelt så många jämfört med 
tidigare år. Chefsåklagaren på Ekobrottsmyndigheten Kent Madstedt, tror 
att orsaken är den ökade medvetenheten om lagen samt den senaste tidens 
bokföringsskandaler. (Olsson, 2004-01-23) 
 
Ekobrottsmyndigheten vill ändock att revisorerna blir bättre på att anmäla 
vid misstanke om brott. En revisor som inte får något livstecken eller 
redovisningsunderlag från ett bolag måste anmäla detta och avgå från sin 
post. Trots detta finns det flera påtagliga fall där revisorn har suttit kvar, 
fastän han inte haft någon kontroll över klienten eller dess bokföring, och 
vaknat till först vid en konkurs. (Åkerberg, 2004-11-03) Vidare slår en dom 
i högsta domstolen nu fast att bolag som upprättar sina årsredovisningar för 
sent gör sig skyldiga till bokföringsbrott. Domen väntas inte bara få 
betydelse för de ansvariga inom bolagen, utan större tryck riktas nu även 
mot revisorerna. Med hjälp av utslaget kan de protestera tidigt under 
revisionsprocessen och klargöra för bolagets ledning att de är skyldiga att 
anmäla samt avgå om reglerna inte följs. SRS Vd Martin Johansson, är 
positiv till högsta domstolens utslag och framhäver att den innebär 
ytterligare möjligheter till påtryckning för revisorerna. Även 
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generalsekreteraren i FAR, Dan Brännström välkomnar domen och säger 
att det är en fördel för alla intressenter. (Carlberg, 2004-11-04) 
 
Från årsskiftet skärps lagen mot penningtvätt, vilket kommer att innebära 
att bland andra jurister, revisorer och fastighetsmäklare blir skyldiga att 
rapportera misstänkta transaktioner till Finanspolisen. (Dagens industri, 
2004-07-09)50 Detta anses dock inte medföra några större förändringar för 
revisorerna. Gunvor Pautsch på SRF 51  menar att det redan ingår i 
redovisningskulturen att se till att det inte förekommer några oegentligheter: 
 
�Ett sådant uppdrag avbryter vi eller vi tar inte åt oss sådana.� 

Källa: Pettersson, 2004-12-30 (s. C06 (A6A2)) 
 
Martin Johansson i SRS framhäver emellertid att det kan bli problem i en 
roll som rådgivare vid köp eller försäljning av företag. (Pettersson, 2004-
12-30) 
 
 

4.6 Statistik 
 

Nedan redovisas i tabell 1, det antal artiklar som anses relevanta för denna 
studie. Vidare kan i tabell 2 ses det antal anmälningar gentemot revisorer 
som gjorts under de fem år som studien avgränsats till. 
 

År Antal artiklar 
1985 71 
1990 69 
1995 91 
2000 77 
2004 211 

Tabell 1: Statistik över antal artiklar. 
 
De två första studerade åren, 1985 och 1990, är de relevanta artiklarna lika 
till antalet, med undantag av två stycken. År 1995 sker en ökning med 21 
stycken jämfört med mätåret innan. Återigen kan en sänkning noteras år 
2000, medan det stora antalet relevanta artiklar som påträffas år 2004 
markant skiljer sig från de tidigare åren.  
 
 
                                                
50 Se även Kihlström, 2004-11-21, Pettersson, 2004-12-30, Tien 2004-09-11 och Wahlberg, 2004-10-09. 
51 Förkortningen står för Sveriges redovisningskonsulters förbund (Pettersson, 2004-12-30). 
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År Antal 
anmälningar 

1985 24 
1990 39 
1995 57 
2000 47 
2004 45 

Tabell 2: Statistik över antal anmälningar. 
Källa: Arvidsson, 2005-02-07. 
 
I tabell 2 visas statistik som inhämtats från Revisorsnämnden. Tillsynen 
flyttas dock från Kommerskollegium till Revisorsnämnden först 1995, 
vilket innebär att statistiken dessförinnan omfattar alla privata anmälare till 
skillnad från senare då endast klienters anmälningar inkluderas. Det lägsta 
antalet noteras 1985, då 24 stycken anmäls. År 1990 sker en ökning till 39 
stycken och 1995 inkommer 57 anmälningar. Anmälningarna åren 2000 
och 2004 är relativt lika till antalet, då 47 respektive 45 stycken registreras. 
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5 Analys 
 
I detta kapitel kopplas teori samman med empiri och egna reflektioner 
framförs. Två parallella berättelser analyseras, där en utgörs av de fall 
som inträffat under de undersökta åren och en av den debatt som kommit 
till uttryck. Därefter avslutas kapitlet med en sammanfattande analys. 

 
 

5.1 Årens fall 
 

År 1985 inträffade flera fall där revisorerna lämnade någon typ av 
anmärkning i revisionsberättelsen, vilket sågs som något mycket ovanligt 
vid denna tid. Till exempel förekom detta i bolag som Parlamentet, 
Barkman och Ljusne Kätting. Detta kan betyda att det förekom fler fall, där 
revisorerna tvingades påpeka felaktigheter. Det kan också tyda på att fallen 
var lika många som tidigare, men att revisorernas oberoende stärkts. Enligt 
DeFond (1992) vill revisorerna uppfattas som oberoende, vilket ökar deras 
benägenhet att rapportera brister och därmed bibehålls kvaliteten. Att 
revisorerna ger kritik i revisionsberättelserna kan, enligt Cassel (1996), 
medföra att ett bolags förtroende för en revisor går förlorat, dock kan 
uppdragsgivaren fortfarande ha fullt förtroende för revisorn. I vissa fall från 
1985 fick revisorerna emellertid kritik, vilket kan exemplifieras med 
motståndet mot att revisorerna i Broströms inte tog ställning gällande en 
omdiskuterad aktiepost. Andra fall utgörs av att revisorerna i Consafe inte 
förde något resonemang om tillgångarnas förändrade avskrivningstakt och 
att Philipsons revisorer inte anmärkte på kontrollen av betalningar och 
leveranser.  
 
År 1990 framkom att revisorerna i Gusums bruk enligt Östgöta Enskilda 
Bank borde ha upptäckt de felaktigheter som förekommit under flera år, 
men att de inte gjorde något påpekade angående detta i revisionsberättelsen. 
I Obligentia var det ovanligt nog inte revisorn, utan styrelsen som föreslog 
att Vd:n inte skulle beviljas ansvarsfrihet. Revisorn hade dessutom skrivit 
en ren revisionsberättelse och styrelsen hävdade att de hade undanhållits 
fakta och fått felaktig information. Samma år tycktes Skanskas revisorer 
balansera mellan att tillmötesgå bolagets ledning och dimbildning gentemot 
övriga anställda och ägare. Vidare avslöjades nya fakta gällande Fermenta, 
då det framkom att bolagets revisorer faktiskt hade kännedom om 
oegentligheterna som hade ägt rum. Dessutom ifrågasattes detta år om 
revisorerna verkligen upptäckte felaktigheter i bolagen eller om de endast 
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undvek att rapportera dem. I början av 1995 undersökte aktieägarna 
möjligheten att stämma både styrelsen och revisorerna i BNL. Vidare tog 
revisorerna i Fermenta inte ställning till om styrelseordföranden och Vd:n 
skulle beviljas ansvarsfrihet utan överlät detta till stämman.  
 
År 2000 kunde Autofills revisorer varken tillstyrka eller avstyrka 
ansvarsfrihet för styrelsen, vilket ansågs vara sällsynt. Revisorn i Know IT 
kunde inte heller tillstyrka ansvarsfrihet för Vd:n i revisionsberättelsen, 
men under stämman rekommenderade denne att ge Vd:n ansvarsfrihet. 
Revisorn i Safepay intygade felaktigt i revisionsberättelsen att köpet av 
dotterbolaget redan var genomfört och betalt. Vidare valde revisorerna i 
Trustor att inte avslöja vad som försiggick i bolaget och i en artikel ställdes 
frågan: 
 
�Varför har revisorer så svårt att ta ett moraliskt ansvar. Är det enbart 
penningintresset som styr dem?� 
 
Under året rapporterades också att KPMG reviderat Pattyranie & Co utan 
att ge några anmärkningar i revisionsberättelsen, trots att uppenbara brister 
förekom.  
 
Revisorn i Prosolvia åtalades 2004 för att ha gett en falsk bild av företaget 
och under rättegången gav denne sitt orubbade stöd för vice Vd:n. I bolaget 
Bravida riskerade både styrelsen och revisorn stämningar på grund av 
felaktig redovisning. Även revisorns beteende i Ericsson kan betvivlas, då 
denna var inblandad i en mutskandal inom bolaget samt att denne 
medverkat till grovt försvårande av skattekontroll. I Intrum Justitia 
avslöjades omfattande redovisningsfiffel som pågått under många år utan 
att ledning och revisorer upptäckt något. En granskning av oberoendet i 
oegentligheterna genomfördes också i bolaget, eftersom revisionsbyrån 
som utförde den djupgående granskningen var den som också i vanliga fall 
reviderade bolaget. Revisorernas roll kan även diskuteras i Skandia, där de 
godkände ett extra bonusutfall på över 600 miljoner kronor. Revisorerna 
hävdade dock att styrelsen kände till att taket var borttaget gällande 
bonusen. I Frontyard intygade revisorn en hög värdering på ett av Vd:ns 
andra bolag, vilket misstänktes vara svindleri och minoritetsägarna 
planerade därför att anmäla revisorn till Revisorsnämnden. Vidare gjorde 
bolaget Sectra en ovanlig redovisningsåtgärd och med anledning av detta 
ifrågasattes revisorernas resonemang. 
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Dessa fall kan ha medfört att revisorernas oberoende ifrågasattes, vilket 
överensstämmer med DeAngelos (1981) och Eklövs (1998) uppfattning. De 
menar att sannolikheten att en upptäckt brist verkligen rapporteras är ett 
mått på en revisors oberoende gentemot klienten., Detta kan bland annat 
innebära att alla områden inte granskas eller att en officiell rapport ges ut 
och en annan lämnas till ledningen med mer information. Detta var till 
exempel fallet i Åhmanska fastighetsimperiet 1995 och Autofill 2004. 
Vidare anser Lindberg och Beck (2004) att en revisor som inte är helt 
oberoende kan minska tilltron för revisionens kvalitet och ge lägre 
trovärdighet till den finansiella rapporteringen. Bergmans och Klefsjös 
(2001) uppfattning om kvalitet är att denna skall tillfredsställa och helst 
överträffa förväntningar och behov. Många fall visar att inga klara 
ställningstaganden har gjorts av revisorerna, vilket kan innebära att 
allmänhetens behov inte kan sägas vara tillgodosett.  
 
Oavsett om oriktigheterna i till exempel Intrum Justitia upptäcktes eller inte 
kan revisionens kvalitet ha påverkats negativt. Detta är i enlighet med 
DeAngelo (1981), som menar att revisionens kvalitet kännetecknas av att 
en brist både upptäcks och rapporteras. Således torde även den otillräckliga 
rapporteringen i exempelvis Skandia 2004, ha fått en negativ inverkan på 
revisionens kvalitet. Vidare menar Eklöv (1998) att ovanliga 
omständigheter kräver ytterligare uppmärksamhet från revisorn för att 
kvaliteten skall upprätthållas. En extra utredning kan ha ansetts lämplig i 
detta fall, då de väldiga bonussystemen borde ha varit något sällsynta. Att 
revisorerna inte agerat oberoende i de ovanstående fallen kan också, enligt 
Cassel (1996) ha skadat förtroendet. Vidare ser Cassel (1996) förtroendet 
som en förutsättning för att kunna lita på kvaliteten. Med anledning av att 
inga anmärkningar gavs i revisionsberättelsen i Broströms 1985, skrev 
Affärsvärlden att det fanns: 
 
��en uppenbar risk att förtroendet för revisorskåren kan rubbas. Och det vore 
synnerligen allvarligt� 
 
Att revisorerna inte var helt oberoende från ledning kan också ses som om 
de delvis var beroende av majoritetsägarna, då delar av en bolagsledning 
ofta består av dessa. I enlighet med intressentmodellen kan majoritets- och 
minoritetsägarna sägas utgöra två intressenter inom samma intressentgrupp. 
Bakka et al (1999), menar dock att det inte behöver råda jämvikt mellan 
dessa intressenter, utan en intressent kan vara starkare än en annan och kan 
på så vis få ut mer av revisionen. Detta inträffade i Citadellet 1985, men 
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kan också ses i Cominvest och Skanska 1990, Citymail 1995, Know IT 
2000 samt Frontyard 2004. I till exempel Citymail argumenterade revisorn 
för konkurs i tingsrätten, vilket var i enlighet med majoritetsägarnas 
önskemål. I Cominvest förhindrade majoritetsägaren tillsättningen av en 
särskild granskningsman och i Skanska sågs revisorerna tillmötesgå 
bolagets ledning samtidigt som dessa försökte undanhålla anställda och 
ägare information. 1985 framfördes en fundering om att varje aktieägare 
skulle inneha en röst, eftersom en majoritet av aktieägare då skulle kunna 
tillsätta en minoritetsrevisor. Vidare framkom i debatten från 2004, att 
affärerna där minoritetsägarna blivit förbigångna av majoritetsägarna blivit 
allt fler.  
 
Utifrån agentteorin kan detta även ses som att ledning och ägare inte alltid 
har samma målsättning. År 1985 framkom att minoritetsägarnas intressen 
ibland glömdes bort av revisorer och ledning. I ett fall från 1990 
betraktades Obligentias Vd ha vilselett styrelsen genom att ha undanhållit 
fakta. Vidare beskyllde aktieägarna i BNL ledningen år 1995, för att ha 
förhalat information. Vd:n i Know IT ansågs år 2000, ha överskridit sina 
befogenheter och flertalet aktieägare ville inte bevilja vare sig denne eller 
styrelsen ansvarsfrihet. År 2004 framkom att taken på ledningens 
bonussystem lyfts bort i Skandia och att flera ledande personer renoverat 
lägenheter på bolagets bekostnad. I enlighet med Jensen och Meckling 
(1976) kan dessa händelser tyda på att ledningen inte agerat i aktieägarnas 
intressen, det vill säga att ledning och ägare inte hade samma målsättning. 
Detta utgör enligt DeFond (1992), en agentkonflikt och storleken på denna 
anses avgöra graden av revision som behövs för att ledningen skall bli 
trovärdig. Dessa fall kan således ha medfört att efterfrågan på hög 
revisionskvalitet ökade. Dessutom kan de beskrivna fallen tyda på att 
revisorernas övervakning brustit, då dessa inte tillgodosett principalens, 
alltså ägarnas, intressen.  
 
I 1985 års artiklar diskuterades om bytet av revisorerna i Kinnevik och 
Barkman hade gjorts på grund av att de hade framfört kritik mot respektive 
bolag. Vidare föreslog revisorn i ett bolag 1995, att Vd:n inte skulle 
beviljas ansvarsfrihet. Detta föranledde att revisorn anmäldes till 
Kommerskollegium, men denne fick dock mild kritik av kollegiet. År 2000 
erhöll revisorn vid Stockholms Lokaltrafik kritik från styrelsen, efter att 
denne opponerat sig mot ledningen. Vidare byttes revisorerna ut efter 
skandalen i Intrum Justitia år 2004, dock kritiserades inte revisionsbyrån 
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öppet av bolaget. Revisorerna i Mandamus avskedades samma år, efter att 
ha rekommenderat bolagsstämman att inte bevilja styrelsen ansvarsfrihet.  
 
Att revisorerna tog ställning mot ledningen kan visa på att dessa var 
oberoende och förtroendet för revisorerna borde därmed ha ökat. Detta är i 
enlighet med Cassel (1996) som anser att revisorn kan inge förtroende på 
grund av sitt oberoende. Bolagens handlande kan dock ifrågasättas och på 
så vis kan deras förtroende ha skadats. Dessutom menar Lindberg och Beck 
(2004) att revisorns oberoende leder till tilltro för revisionens kvalitet. 
Händelserna kan emellertid ha skadat det framtida oberoendet, då dessa kan 
ha medfört att revisorerna inte vågade ta ställning framöver. Enligt Fant 
(1994) beror revisorns förmåga att motstå påtryckningar och bära förlorade 
revisionsintäkter på, om det finns tillräckliga incitament som upprätthåller 
behovet av revision.  
 
Om revisorerna inte vågar ta ståndpunkt i framtiden påverkas även 
kvaliteten i negativ riktning, eftersom intressenterna då inte får den 
information de efterfrågar. Enligt DeAngelo (1981) kännetecknas kvalitet 
av att en brist både upptäcks och rapporteras. Att revisorerna inte vågar 
kritisera bolagen medför således att även kvaliteten på revisionen blir 
defekt. Det kan också bidra till minskat förtroende, dels för bolaget och 
dels för revisorerna. Markland menade att bytet av revisorer i Barkman 
1985 medförde att allmänhetens förtroende för företaget minskade. I 
förlängningen kan dock förtroendet för revisorerna ha riskerats, om dessa 
inte vågade yppa sig i fortsättningen. Som tidigare nämnts, menar Cassel 
(1996) att revisorerna kan inge förtroende genom sitt oberoende, vilket 
innebär att om revisorerna inte vågar säga ifrån i fortsättningen kan även 
förtroendet för dessa skadas.  
 
Under åren rapporterades en mängd fall, vilka resulterade i olika typer av 
påföljder som till exempel erinringar, varningar och uteslutningar. 1985 
framkom att en revisor blev misstänkt för bokföringsbrott, en åtalades för 
uppbördsbrott och en annan dömdes för medhjälp till grovt skattebedrägeri 
samt att en revisor blev av med sin auktorisation. År 1990 rapporterades att 
en revisor uteslöts ur FAR, en dömdes till fängelse, en uppmärksammades 
då denne handlade i strid med god revisorssed, en fick sitt godkännande 
upphävt och ytterligare en revisor erhöll en anmärkning. Dessutom stämdes 
en revisor efter att denne hade reviderat ett bolag som sedan gick i konkurs, 
dock avkunnades inte någon dom under året. I 1995 års artiklar framkom 
att tre revisorer varnades, att ytterligare tre topprevisorer fälldes för 
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inblandning i tvivelaktiga affärer, att en revisor godkände en felaktig 
balansräkning och att revisorerna vid ett bankkontor inte upptäckte att en 
chef förskingrat flera miljoner. Samma år dömdes en revisionsbyrå till 
skadestånd efter att ha givit felaktiga råd till en klient, en revisor anmäldes 
till Kommerskollegium på grund av hans sätt att argumentera i tingsrätten 
gällande en konkurs och en revisor avstängdes, eftersom han låtit 
redovisningsbyråerna som upprättade bolagens bokslut även deltaga i 
revisionsarbetet.  
 
År 2000 rapporterades några revisorer ha varit inblandade i ekobrott, vilket 
var fallet i Älgarås Sågverk och i de skalbolagsaffärer som framkom under 
året. Dessutom rapporterades många fall av revisorer som anmälts till 
Revisorsnämnden och som utdelats erinringar eller varningar. De allra 
flesta utav dessa berodde på revisorns försummelse eller av slarv i 
granskningen. En revisor fick till exempel en varning för att denne brustit i 
god revisionssed. Dessutom hade denne underlåtit att underrätta ett företag 
om dess skyldigheter vid förbrukat eget kapital, vilket Revisorsnämnden 
ansåg vara �anmärkningsvärd passivitet�. Revisionsbyrån Ernst & Young 
utdelades också en varning år 2000 för att ha ägnat sig åt 
konkursförvaltning, vilket betraktades som en verksamhet oförenlig med 
revision. Samma år förskingrades en stor summa pengar i bolaget Prosolvia 
och skadeståndskrav kunde komma att riktas mot bland andra revisorerna. 
En revisor granskades av Revisorsnämnden år 2004, med anledning av att 
denne utförde revision samtidigt som revisorns byrå sålde konsulttjänster 
till bolaget. Under året misstänktes också en revisor och flera revisorer 
åtalades för inblandning i olika skalbolagshärvor. Dessutom utredde 
Revisorsnämnden sju fall gällande de stora revisionsbyråerna. 
 
Dessa händelser borde ha haft en negativ inverkan på revisorernas 
förtroende. Enligt Nationalencyklopedins (2005) definition innebär 
förtroende, övertygelsen att lita på någon eller något. Detta kan vara svårt i 
de fall när revisorerna exempelvis fått varningar eller skadeståndsanspråk 
ställda emot sig. I vissa fall som till exempel, då en byrå både sålde 
revision och konsulttjänster till ett bolag, kan förtroendet ha blivit lidande. 
Detta eftersom revisorerna inte kan anses ha agerat oberoende, vilket är i 
enlighet med Cassel (1996) som menar att oberoende krävs för att inge 
förtroende. Vidare anser han att allmänheten förväntar sig att en revisor på 
grund av sin erkänt professionella kompetens skall efterfölja god 
revisionssed och god revisorssed. Detta kan ifrågasättas i till exempel de 
inträffade skalbolagsaffärerna och på så vis kan alltså förtroendet ha 
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skadats. Lindberg och Beck (2004) menar att det kan vara tillräckligt att det 
omtalas att revisorerna kan ha varit inblandade, för att allmänhetens 
förtroende för revisorerna skall påverkas negativt. Cassel (1996) anser att 
det krävs att intressenterna har förtroende för revisorn för att kunna lita på 
kvaliteten i informationen. Kvaliteten kan även ha skadats, då till exempel 
vissa revisorer medvetet eller omedvetet slarvat. Oavsett om revisorn 
upptäckt bristen eller inte blir kvaliteten lidande enligt DeAngelo (1981). 
 
Net Capitals revisor beslutade år 2000 att avgå efter tveksamma 
affärsmetoder i bolaget. Enligt Eklöv (1998) kan oberoendet minska till 
följd av lojalitet eller förpliktelse gentemot klienten, men då revisorn i 
bolaget valde att avsluta uppdraget tyder det på att denne inte tyckt sig 
känna detta. Dessutom menar DeAngelo (1981) och Eklöv (1998) att 
oberoendet kan mätas i sannolikheten att en brist verkligen blir rapporterad. 
Detta betyder också att kvaliteten kan ha påverkats, då ett uppfattat 
oberoende enligt DeFond (1998), är det främsta tecknet på en revisors vilja 
att rapportera en brist och därmed bibehålla kvalitetsnivån. Cassel (1996) är 
av uppfattningen att om intressenterna kan lita på kvaliteten, föranleds det 
av att de känner förtroende för revisorn.  
 
Under 2004 bytte Tele 2 ut sina revisorer, då bolaget ansåg att 
revisorernas dubbla roller som rådgivare och granskare inte kunde 
kombineras. FAR (2005) föreslår att dessa tjänster kan ombesörjas av olika 
avdelningar om revisorns oberoende ifrågasätts. Således borde agerandet ha 
haft en positiv effekt på revisorernas oberoende, eftersom revision och 
konsultation i fortsättningen kommer att utföras av olika bolag. Även 
revisionens kvalitet och förtroendet för denna, torde påverkas positivt 
genom den beskrivna åtgärden. Detta är i enlighet med Lindbergs och 
Becks (2004) uppfattning, som menar att revisorns oberoende leder till 
tilltro för revisionens kvalitet och större trovärdighet. Att tingsrätten friade 
en revisionsbyrå borde också ha uppfattats som positivt för revisorskåren, 
men frågan är om revisorns förtroende kan återskapas genom denna typ av 
händelse. 

 
 

5.2 Årens debatt 
 

Som tidigare har antytts var revisionsberättelserna det stora 
diskussionsämnet under 1985, då bland annat anmärkningar i dessa sågs 
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som något mycket ovanligt. Revisorerna uppmanades att oftare framföra 
kritik i dessa, eftersom det existerade fler oegentligheter än vad som 
framkom i berättelserna. Detta borde ha medfört att revisorns oberoende 
gentemot styrelse, ledning och Vd kunde ifrågasättas. En åsikt som 
framfördes var att anmärkningarna inte bara skulle lämnas i den interna 
revisionsberättelsen, utan att dessa även borde finnas med i den officiella 
versionen. Revisionsberättelsen uppfattades således sakna den information 
som efterfrågades och en åsikt som framfördes var att revisionsberättelsen 
var: 
 
��en kvarleva från en tid med en helt annan � restriktiv- syn från företagens sida på 
informationsgivning i årsredovisningar.� 
 
Om två olika rapporter utges, varav en är offentlig och en lämnas till 
ledningen med mer information, kan revisorns oberoende minska enligt 
Eklöv (1998). Det ansågs också vara lättare för revisorerna att utdela 
anmärkningar om inte tystnadsplikten fanns. Samtidigt påpekades dock att 
det är en svår avvägning när en oren revisionsberättelse skall avges, 
eftersom revisorn inte får åsamka bolaget skada genom sitt uttalande. 
Enligt FAR (2002) kan detta leda till att bolagets förtroende för revisorn 
riskeras. Det kan även anses att en revisor som undanhåller information på 
grund av tystnadsplikten kan rubba allmänhetens förtroende för denne.  
 
I ett debattinlägg under 1990 framfördes att styrelsen hade stora 
möjligheter att byta ut revisorer som ansågs besvärliga. De möjliga 
avsättningarna kan ha medfört att revisorerna inte vågade yttra sig på grund 
av rädslan att förlora sina uppdrag. Revisorernas oberoende gentemot 
ledningen borde därmed kunna ifrågasättas. Enligt Eklöv (1998) kan detta 
medföra att rapporten ändras, vilket även kan få negativa effekter på 
revisionens kvalitet. Det uppstod således en risk att det som förväntades av 
revisionen inte framkom i denna, vilket även Bergman och Klefsjös (2001) 
instämmer i. Detta då de definierar kvalitet som förmågan att tillfredsställa 
och helst överträffa klienternas förväntningar. 
 
Diskussionen om revisionsberättelsen återkom i 1995 års debatt, men då i 
samband med att konkurrensen inom branschen ökat och i värsta fall kunde 
påverka revisorns benägenhet att skriva rena revisionsberättelser. Samma år 
presenterades även ett lagförslag om att i de fall en revisor i förtid lämnade 
sitt uppdrag, skulle den efterföljande revisorn medtaga den avgående 
revisorns anmälan i revisionsberättelsen. Dessutom skulle denna lämnas till 
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Patentverket, till skillnad mot tidigare, då sådana revisorsbyten endast 
anmäldes till länsstyrelsen. Avsikten med förslaget var att revisorerna 
skulle ges mer makt, vilket togs väl emot av bland andra FAR. Att mer 
information framkommer kan ses som att kvaliteten höjs, då intressenternas 
behov tillgodoses i större utsträckning. Även förtroendet för revisorerna 
kan öka genom att intressenterna får ta del av anledningen till revisorsbytet.  
 
Under åren behandlades tystnadsplikten, om än på olika sätt. Plikten 
medför en svår avvägningssituation, vilket diskuterades under åren 1985 
(se ovan) och 1990. Dessutom omskrevs 1990 att tystnadsplikten innebar 
att revisorerna inte kunde delta i den debatt som ofta uppkom i samband 
med olika företagsskandaler. Detta kan negativt ha påverkat förtroendet, då 
allmänheten inte fått tillgång till revisorns version i samband med 
oegentligheter. Även FAR (2002) anser att tystnadsplikten kan utgöra ett 
hinder när en revisor blir kritiserad i media och således inte kan förklara de 
faktiska förhållandena för allmänheten. Ett betänkande framlades 1995 om 
att revisorernas tystnadsplikt skulle försvagas, vilket föregicks av en 
diskussion huruvida revisorerna skulle vara skyldiga att anmäla eller ej. 
Detta skulle kunna ha medfört en ökning av allmänhetens förtroende för 
revisionen, medan bolagens förtroende för revisionen skulle kunna minska. 
För att uppdragsgivaren skall känna förtroende är tystnadsplikten 
grundläggande enligt FAR (2002). Även under 2000 och 2004 debatterades 
tystnadsplikten, men då med anledning av anmälningsplikten som infördes 
i Aktiebolagslagen 1999. En omarbetning av FAR:s yrkesetiska regler 
under 2003, angav att en ledamot kan lämna den information som krävs vid 
en kvalitetskontroll utan att bryta mot regeln om tystnadsplikt. 
 
Under 1985 diskuterades revisorns roll och det framkom att det inte var 
känt vilka regler som gällde för revisorerna. De �släpphänta� revisorerna 
bedömdes vara ansvariga för de oegentligheter som tidigare inträffat, då de 
inte levde upp till ställda krav i Aktiebolagslagen. Att revisorerna inte 
motsvarade de förväntningarna som fanns kan, enligt Bergmans och 
Klefsjös (2001) kvalitetsdefinition tyda på bristande kvalitet. Eftersom 
lagkraven inte ansågs uppfyllda kan detta, liksom tillsättningen av en 
särskild granskningsman och minoritetsrevisor i bland annat bolaget 
Skrinet, ha haft en negativ inverkan på förtroendet för revisorerna. Detta 
kan tyda på att bolagets revisorer ej var betrodda och enligt Cassel (1996) 
krävs det att intressenterna har förtroende för revisorn för att kunna lita på 
kvaliteten. Om inte detta finns kan det tyckas meningslöst för revisorn att 
genomföra sitt uppdrag. I samband med diskussionen om oegentligheterna 
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betraktades revisorerna vara tvungna att agera mer aktivt då det ansågs att 
deras underlåtenhet: 
 
��bildar bränsle i den debatt vi nu bevittnar.� 
 
I 1990 års debatt framförde Weinbach att motståndet mot revisorerna 
främst har uppstått i samband med stora skandaler, men att detta också har 
bidragit till att revisorerna har skärpt sin granskning. Vidare menade han att 
revisorerna ofta undgår kritik under högkonjunkturer. Detta är något som 
även Artsberg (2003) instämmer i och hon anser vidare att revisorskårens 
ställning har stärkts i samband med de tidigare skandalerna. 
 
Resonemang om revisorernas ansvar och de förväntningar som ställdes på 
dessa återkom 1990, då detta ämne fick ett stort utrymme i debatten. 
Benägenheten att utkräva ansvar av revisorerna växte och jämfört med 
1985 ökade antalet anmälningar från 24 till 39 stycken. Vidare diskuterades 
styrelsens, respektive revisorernas ansvar med anledning av händelserna i 
Gusum 1990. I samband med detta uttalade sig FAR:s dåvarande 
generalsekreterare Björn Markland: 
 
�Ingen får tro att vi inte anser att revisorn inte har en ansvarsfylld uppgift. Han måste 
stå för vad han gör. Men styrelsen måste inse att den inte kan förlita sig på revisorerna. 
Den har också ett självständigt ansvar.� 
 
Även i fallet med Nyckeln från 1990 kan styrelsen anses ha ålagt 
revisorerna ett alltför stort ansvar. Att styrelsen misstagit sig på sin uppgift 
framfördes av både Affärsvärlden och Malmqvist, där den sistnämnde 
yttrade: 
 
�Menar styrelsen verkligen att det är revisorerna som skall tala om vad som står i 
balansräkningen?� 
 
Vissa menade dock att det inte existerade något missförstånd i näringslivet 
gällande uppgift och ansvar, utan att det var ett massmedialt fenomen. 
Styrelsernas uttalanden i både Gusum bruk och Nyckeln tyder emellertid på 
att vissa missuppfattningar verkligen förekom. I en debattartikel från 1990 
redogjorde också Björn Markland för vad som utgör en revisors uppdrag, 
eftersom han menade att det framkommit vissa felaktigheter i debatten. År 
1990, 1995 liksom 2004 kan det av debatten utläsas att det ansågs viktigt 
att revisorernas ställning stärktes och att rollen klargjordes så att en rättvis 
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bild gavs. För att förverkliga detta lades ett betänkande fram 1995 och ett 
beslut om uppförandekod togs 2004. Den senare innehöll även utökade 
arbetsuppgifter och ett större ansvar för revisorerna. Vidare fastslog denna 
att revisionskommittéer skulle införas, vars innebörd är att kommunicera 
direkt med revisorerna utan att involvera ledningen. Denna åtgärd skulle 
kunna öka revisorernas oberoende, men kritiker menar att kommittéarbetet 
är alltför tidskrävande och att ägarstyrningen gått för långt. Fallet Skandia, 
som inträffade år 2004 är ett exempel på när revisorernas roll ifrågasattes, 
då dessa fick utstå hård kritik och en åsikt som framfördes var: 
 
�Skandia är på jakt efter sina revisorer. Det är alldeles klart.� 
 
Revisorsnämnden friade dock revisorerna, eftersom bristerna inte var 
tillräckligt allvarliga för disciplinära åtgärder. Händelserna kan visa att det 
fanns ett så kallat förväntningsgap mellan de förväntningar som fanns på 
revisorerna och vad dessa fick och kunde göra. Enligt Cassel (1996) är 
orsaken till detta, okunnighet om revisorns rättigheter och skyldigheter.  
 
Konsultverksamheten var en mycket omtalad fråga, dock med lite 
annorlunda infallsvinkel från år till år. Under 1985 gjordes en tydlig 
åtskillnad mellan revisionsverksamheten och konsultverksamheten, men 
gränsen betraktades bli allt svårare att dra. Björn Markland var en av dem 
som framförde kritik om att revisorerna åtog sig en alltför stor konsultroll. 
Samtidigt fanns en efterfrågan på konsultation i samband med revision, 
framförallt hos småföretagen. Under 1990 framfördes också misstro 
gentemot konsultverksamheten, bland andra av FAR:s ordförande, Göran 
Tidström: 
 
�Vi vill inte ha en utveckling där konsultverksamheten blir dominerande, då finns det en 
risk att trovärdigheten för revisorerna sjunker.� 
 
Samtidigt gavs en något mer positiv bild av konsultationen, vilken 
bedömdes utgöra en växande samhällsresurs som genom vidareutveckling 
av FAR:s regler skulle kunna expandera och då gagna bland andra 
klienterna. År 1995 ansågs det svårt att avgränsa revisionen från 
konsultverksamheten och debatten intensifierades. Vissa menade att 
revisionsbyråerna önskade sälja in den mer lönsamma konsultverksamheten 
och att detta var orsaken till den låga prisbildningen på revision. 
Revisionsbyråerna angav istället att de pressade priserna föranledde viljan 
att utveckla konsultverksamheten. Den låga prisbilden kunde dock medföra 
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att revisionens kvalitet sjönk och för att bibehålla eller öka denna ansågs 
utvecklingen av verksamheten oundviklig. Detta bedömdes, i till exempel 
Affärsvärlden, som kontroversiellt eftersom oberoendet kunde påverkas: 
 
��att med trovärdighet kunna objektivt granska den man får betalt av, till att med 
bibehållen trovärdighet dessutom granska den som man givit dyra råd till.� 
 
Villkoren i revisionsbranschen betraktades dock vara förändrade till den 
grad, att revisorerna i framtiden skulle vara tvungna att utföra arbete även 
utanför den traditionella revisorsrollen. Samma år infördes en regel i 
Revisorslagen som uttryckte att revisorerna inte fick utöva annan 
verksamhet än revision om utövandet kunde minska förtroendet för 
opartiskheten eller självständigheten. Även om en revisor agerar oberoende 
och ger en korrekt rapport, menar FAR (2005)52 samt Lindberg och Beck 
(2004), att förtroendet kan gå förlorat om revisorn inte uppfattas som 
oberoende. Anledningen till den felaktiga bilden kan vara att 
revisionsbyrån får mer intäkter från andra tjänster än själva revisionen. 
 
I debatten år 2000 fanns konsultverksamheten ständigt omnämnd och 
meningarna var ganska motstridiga. Det omtalades att revisionskvaliteten 
kunde främjas av att verksamheterna fanns under samma tak, då 
konsulternas kompetens var värdefull även för revisionsverksamheten. 
Samtidigt bedömdes revisionskvaliteten kunna minska på grund av att 
oberoendet inskränktes, då rädsla fanns för att förlora revisionsklienter som 
också köpte konsulttjänster. Det minskade oberoendet kan enligt FAR 
(2005)53, leda till att revisionsrapporten trovärdighet betvivlas, vilket kan 
inverka negativt på revisorernas förtroende.  
 
Utvecklingen gick dock mot att revisionen och konsultverksamheten 
separerades för att undvika intressekonflikter. Något som också 
debatterades under 2000, var den omfattande priskonkurrensen på 
revisionstjänster. Farhågor fanns att en alltför billig revision skulle medföra 
att kvaliteten blev lidande, vilket är något som Eklöv (1998) instämmer i då 
revisionsinsatsen antas minska vid lägre arvode. Vidare menar hon att 
revisorerna kanske inte vågar rapportera felaktigheter, då det kan leda till 
att revisorn mister sin klient.  
 

                                                
52 Se Revision, 2005. 
53 Se Revision, 2005. 
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År 2004 debatterades konsultation och priset för revision flitigt. Vissa 
menade att revisorn bör ägna sig åt granskning och inte agera konsulter. I 
anslutning till detta väcktes frågan om revisionen i ett bolag utförs lika 
kritiskt som om en byrå inte har något konsultuppdrag i bolaget. Andra 
ansåg emellertid att efterfrågan var stor på revisorernas kompetens inom 
närliggande områden och att detta inte skulle skada revisorernas oberoende 
och självständighet. Skärpta regler 2004, förbjöd inte revisorer att sälja 
konsulttjänster åt sina revisionsklienter, men en minimiavgift infördes för 
att förhindra att konsulttjänsterna fick kompensera för det låga priset på 
revisionen. Lägre arvode kan enligt Eklöv (1998) leda till att revisionen 
minskas, vilket kan inverka negativt på kvaliteten. Detta kan betyda att 
väsentliga poster inte granskas på ett säkert sätt och att upptäckta fel inte 
rapporteras av revisorn. Minimiavgiften för revision bör således ha en 
positiv effekt på kvaliteten, men frågan är i vilken utsträckning. 
 
Ett tema som figurerade ofta under 1995 var den ökade konkurrensen och 
dess påverkan på kvaliteten, priset och utvecklandet av 
konsultverksamheten. Det omtalades även att antalet anställda minskade 
och att flera revisionsbyråer gick samman på grund av konkurrensen. Att 
priserna sjönk och orsakade hårda prisförhandlingar och anbudsförfaranden, 
betraktades av somliga som en risk för revisionskvaliteten samt för 
förtroendet. Detta resonemang återkom år 2000, då prispressen betraktades 
vara över och det uppmärksammades att priset ofta sjönk i samband med 
revisorsbyte. Den hårdnade konkurrensen sågs framförallt som positiv, men 
den medförde också vissa risker. I ett inlägg framfördes att revisorerna kan 
ha känt sig förpliktade att skriva rena revisionsberättelser, då det annars 
fanns en risk att någon annan byrå skulle överta uppdraget. Detta framför 
även Fant (1994) som menar att rädslan att förlora revisionsuppdrag kan 
minska revisorns förmåga att stå emot påtryckningar. Om revisorn inte 
vågade göra befogade anmärkningar, kan det givetvis ha medfört att 
kvaliteten blev lidande och i förlängningen kan detta även ha bidragit till 
att revisorernas förtroende skadats. Som tidigare nämnts, kan lägre arvode 
enligt Eklöv (1998), leda till att revisionsinsatserna minskas och att 
väsentliga poster och riskområden följaktligen inte granskas och 
rapporteras på ett tillförlitligt sätt. Kvaliteten kan således ha blivit lidande 
av prispressen, det vill säga om de sänkta priserna inte enbart berodde på 
ökad effektivitet.  
 
1990 framfördes åsikten att svenska revisorer åtog sig alltför många 
revisionsuppdrag, men denna delades inte av alla. I 1995 års debatt 
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framgick dock att Kommerskollegium kritiserat att vissa revisorer hade 
flera hundra klienter var. Alltför många uppdrag kan innebära att 
revisorerna ej har tid till erforderlig granskning, vilket kan ha inskränkt på 
revisionskvaliteten. En undersökning 1995 visade dock att det rörde sig om 
många små klienter och att revisorerna hade flera medarbetare till hjälp i 
varje uppdrag. Antalet uppdrag debatterades också 2004, med anledning av 
att det genomsnittliga antalet uppdrag för en revisor hade ökat med cirka 
trettio procent. Revisorsnämnden fann inte någon anledning att 
kommentera detta, då de inte såg något samband mellan antalet uppdrag 
och kvaliteten på utförd revision.  
 
År 1995 debatterades långa uppdrag, då det blev allt vanligare att 
företagen bytte revisorer och de följaktligen inte låste upp sig hos en 
revisionsbyrå på livstid. Även 2000 var börsbolagen lättrörliga vid val av 
byrå, vilket kan förklaras av att Aktiebolagslagen möjliggjorde att revisor 
kunde utses på fyra år. Dessa händelser kan ha haft positiva effekter på 
revisorernas oberoende, vilket också Eklöv (1998) och Fant (1994) anser. 
De menar att längden på ett kontrakt mellan revisor och klient utgör ett av 
de största hoten mot oberoendet. Detta kan till exempel ifrågasättas i fallet 
med Trelleborg från 2000, då revisorerna tillsammans tjänat bolaget i 38 år. 
Även kvaliteten kan öka genom kortare innehavstid, vilket också är i 
enlighet med Eklöv (1998). Hennes uppfattning är att längre uppdrag kan 
medföra att revisorn blir mindre utförlig, då förnyelse av uppdraget och 
nytänkande avstannar. Enligt Cassel (1996) kan revisorn även inge 
förtroende genom sitt oberoende och att ingen orsak finns för intressenterna 
att misstro revisorns lojalitet. Risken med långa revisionsuppdrag 
diskuterades intensivt år 2004, då detta kan medföra att revisorn får ett för 
nära förhållande till ledningen. FAR:s generalsekreterare Dan Brännström, 
framförde dock att kvaliteten kan bli lidande på grund av för korta perioder.  
 
Tre stora revisionsbyråer växte fram under 1990 efter att flera fusioner 
hade ägt rum. Under 1995 fick dessa också en starkare ställning i Sverige. 
Detta kan ha haft betydelse för revisionens kvalitet, då DeAngelo (1981) 
menar att större byråer håller högre kvalitet. Eklöv (1998) anser dock att 
byråstorleken inte har någon betydelse för revisionens kvalitet. Det kan 
tyckas att både stora och små byråer borde vara lika benägna att hålla en 
hög kvalitet. Enligt Bergman och Klefsjö (2001) definieras kvalitet, som 
förmågan att tillfredsställa och helst överträffa klienternas behov och 
förväntningar. Klienterna i en mindre byrå har inte samma önskemål som 
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klienterna i en större byrå, vilket borde innebära att den upplevda kvaliteten 
inte behöver skilja sig åt.  

 
 

5.3 Sammanfattande analys 
 

Årens fall kan ha medfört att revisorernas oberoende gentemot styrelse, 
ledning och Vd ifrågasattes och även fått konsekvenser för kvaliteten  och 
förtroendet som kan ha blivit lidande. Specifikt för år 1985 var, att det 
rapporterades flera fall där revisorerna gjorde anmärkningar i 
revisionsberättelserna, vilket då sågs som något mycket ovanligt. 
Rapporteringen från 1990, 1995 och 2000 skiljde sig inte åt i någon större 
utsträckning, då antalet artiklar var ungefär lika till antalet och samma 
typer av fall återkom. År 2004 ökade rapporteringen markant till 211 
artiklar, från att ha varit 77 undersökningsåret innan. Detta verkar dock inte 
ha något samband med antalet anmälningar, då denna siffra endast har 
ändrats marginellt mellan åren. Antalet fall under detta år var således inte 
fler, men de torde kunna ses som mer komplicerade och omfattande. Detta 
kan exemplifieras med händelserna i Prosolvia, Skandia och Intrum Justitia.  
 
Utifrån intressentmodellen kan majoritetsägarna ses som en starkare 
intressent än minoritetsägarna och kan därför ha fått ut mer av revisionen. 
Detta kan till exempel ses i bolag som Citadellet 1985, Citymail 1990 och 
Frontyard 2004. Det sistnämnda året rapporterades att fallen där 
minoritetsägarna blivit överkörda av majoritetsägarna blev allt fler. Detta 
visar att intressekonflikter som fanns redan 1985, fortfarande förekom år 
2004, då de till och med verkar ha intensifierats. Under åren omtalades 
också att ledning och ägare inte alltid hade samma målsättning. Enligt 
agentteorin kan dessa fall tyda på att ledningen inte alltid agerat i 
aktieägarnas, framförallt minoritetsägarnas, intressen. Vidare kan detta ses 
som att revisorerna har brustit i sin övervakning, vilket således också 
framkom under hela undersökningsperioden. 
 
Under hela den studerade perioden kan det noteras att vissa revisorer har 
vågat yttra sig gentemot sina bolag, vilket kan tyda på att dessa har agerat 
oberoende. Att revisorerna har kritiserats för sina ställningstaganden är 
också ett återkommande inslag över tiden, vilket kan få följden att de inte 
vågar yttra sig i samma utsträckning som tidigare. Det är dock svårt att ha 
en uppfattning om till vilken grad detta kan ha inverkat på revisorernas 
benägenhet att lämna yttranden och i förlängningen även hur oberoendet 
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påverkats. Kvaliteten och förtroendet för revisionen kan också ha inverkats, 
men liksom i fallet med oberoendet är det svårt att uttala sig om i vilken 
utsträckning dessa påverkats. 
 
De händelser där revisorerna erhöll erinringar, varningar eller uteslutningar 
på grund av försummelse, slarv eller liknande kan också ha skadat 
kvaliteten och förtroendet. Att detta har ägt rum under den tjugoåriga 
tidsperioden har också omnämnts i artiklarna, dock inte lika tydligt år 2004. 
Som tidigare nämnts ökade antalet artiklar detta år, men statistiken från 
Revisorsnämnden visar att antalet anmälningar i princip var lika många 
som tidigare. Detta kan tyda på att tidningarnas rapportering i viss grad 
ändrade fokus och att det därför inte verkar finnas något samband mellan 
dessa faktorer. Under år 2000 och 2004 inträffade vissa händelser som kan 
ha haft positiv inverkan på revisorernas oberoende, kvalitet och förtroende. 
Detta kan bland annat exemplifieras av den revisor som beslutade avgå 
efter att Vd:n ägnat sig åt tveksamma affärsmetoder. Att denna typ av fall 
inte rapporterades och uppmärksammades åren innan, behöver inte betyda 
att det i verkligheten inte inträffade några sådana händelser. 
 
Som tidigare framkommit var revisionsberättelserna det stora 
diskussionsämnet 1985. Det framfördes då att dessa inte innehöll den 
information som efterfrågades och revisorerna uppmanades därför att 
framföra mer kritik i dessa. Under 1990 debatterades att revisorerna inte 
vågade yttra sig i revisionsberättelserna på grund av rädslan att förlora sina 
uppdrag. Vidare framkom 1995, att konkurrensen hade ökat och att detta 
kunde påverka revisorerna till att skriva rena revisionsberättelser. 
Problemen angående revisionsberättelserna diskuterades inte lika flitigt 
under de senare åren och av någon anledning verkar denna debatt ha 
klingat av då 2000-talet inleddes. Det behöver dock inte innebära att 
problemen verkligen har försvunnit, utan endast att uppmärksamheten i 
artiklarna har vänts mot ett annat håll. År 2004 infördes en regel i 
Aktiebolagslagen (1975:1385), som omnämnde att det i 
revisionsberättelsen skall anges om revisorns uppfattning skiljer sig från 
styrelsens gällande någon del av revisionsberättelsen. Samtidigt 
presenterades ett tillägg, vilket bland annat motiverades med en önskan om 
att förhindra att en missvisande årsredovisning uppfattas som godkänd av 
revisorn. Eftersom dessa regler var nya det sista undersökningsåret, är det 
dock svårt att uttala vilken inverkan dessa kan ha haft på debatten gällande 
till exempel oberoendet.  
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Även tystnadsplikten debatterades över åren, men av något annorlunda 
anledningar. Under de tidigare åren handlade det om avvägningssituationen 
och att revisorerna inte kunde delta i någon offentlig debatt. Fram till 1999 
framgick i Aktiebolagslagen (1975:1385) att revisorn inte fick lämna 
uppgifter som kunde �lända till förfång� för bolaget. Den anmälningsplikt 
som då infördes och som till viss del lättade på tystnadsplikten, 
debatterades sedermera under de resterande två undersökningsåren. I denna 
upplaga ändrades således lagen något, för att poängtera att revisorn i vissa 
situationer får avslöja uppgifter som kan vara till skada för bolaget. I FAR:s 
yrkesetiska regler som ändrades 2003, anges att en revisor har en 
professionell rätt eller skyldighet att genombryta tystnadsplikten för att 
kunna lämna den information som krävs vid en kvalitetskontroll. Vissa 
ändringar har gjorts i lagar och rekommendationer som faktiskt har 
försvagat tystnadsplikten. Ämnet har dock inte försvunnit från debatten, då 
det ännu diskuterades under 2004. Detta kan bero på den komplexitet som 
ingår i den avvägning revisorn måste göra och som alltså diskuterades 
redan 1985, nämligen revisorns val mellan att vara lojal mot bolaget och att 
svara upp mot förväntningarna på att uttala sig vid felaktigheter. 
 
Problematiken kring revisorernas roll är ett återkommande ämne under 
alla de undersökta åren. Åren 1985, 1990 och 1995 ansågs det viktigt att 
revisorernas ställning stärktes samt klargjordes, då revisorns roll ansågs 
vara otydlig, liksom ansvaret. Detta resonemang kan ha resulterat i den nya 
versionen av Revisorslagen (2001:883), vars avsikt var att förstärka 
revisorernas oberoende, bland annat med hjälp av den nya Analysmodellen. 
Hur dessa regler verkligen har påverkat debatten kan vara svårt att ha en 
åsikt om, då reglerna endast har inverkat det sista året i undersökningen. 
Det som kan uttalas är att det i alla fall omskrevs mer under de tidigare åren 
i undersökningen. Revisorns roll hänger också starkt samman med det så 
kallade förväntningsgapet, som i början av den undersökta perioden 
diskuterades flitigt. Även om det i debatten inte framkom lika tydligt under 
de senare åren, behöver det emellertid ej betyda att det inte förelåg något 
förväntningsgap år 2004. Det kan istället vara ett tecken på att debatten har 
ändrat fokus under de senare åren, vilket kan exemplifieras med 
händelserna i Skandia, då debatten om revisorns roll intensifierades. 
 
Konsultverksamheten kan ses som ett av flera stora debattämnen genom 
årens artiklar. Under undersökningens första år framfördes farhågor med att 
revisorn skulle åta sig en alltför stor konsultroll och denna misstro förelåg 
även till viss del under det andra året. Under dessa år omtalades att en 
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revisor skulle iakttaga god revisorssed och jävsbestämmelserna i lag och 
författning. Det rådde förbud att ägna sig åt affärsverksamhet, men dispens 
kunde begäras för bisysslor. Under 1995 trädde Revisorslagen i kraft, 
vilken gav revisorerna rätt att själva bedöma vilka sysslor som var förenliga 
med revisorns och byråns oberoende roll. Detta kan ha möjliggjort en något 
mer öppen inställning gentemot att verksamheterna samlades under samma 
tak, då uppdelningen mellan konsultation och revision inte betraktades som 
önskvärd under året. Däremot verkade revisionsbyråerna sträva efter att 
utveckla konsultverksamheten.  
 
År 2000 ökade debatten och för att undvika intressekonflikter separerades 
istället de båda verksamheterna. Dessa diskussioner fortsatte 2004, vilka 
kan ha påverkats av nya Revisorslagens instiftning några år tidigare. Denna 
innehöll bland annat en regel om att revisorn inför varje uppdrag skall testa 
om det finns omständigheter som rubbar förtroendet. Detta skall utföras 
med hjälp av den så kallade Analysmodellen. Resonemanget angående 
problematiken kring konsultation har således varit återkommande, dock har 
debatten svängt under perioden. Det verkar ha varit en fråga som var svår 
att enas kring, då det framlagts både fördelar och nackdelar med de 
tillgängliga alternativen. Den ökade konkurrensen och dess påverkan på till 
exempel pris och konsultverksamhet, omtalades i högre grad 1995 och 
2000, jämfört med de andra åren. Under det förstnämnda året framfördes 
att priserna pressades och att detta kunde innebära en risk för revisionens 
kvalitet och förtroende. Vidare framkom år 2000 att revisorerna kunde 
känna sig tvingade att skriva rena revisionsberättelser på grund av den 
ökade konkurrensen.  
 
En åsikt som framfördes 1990 var att revisorerna åtog sig alltför många 
uppdrag, vilket även 1995 var en aktuell fråga då Kommerskollegium 
kritiserade vissa revisorer av samma orsak. Enligt en undersökning 
utgjorde det stora antalet dock inget problem, då det rörde sig om många 
små klienter och att revisorerna hade många medarbetare. Ämnet 
debatterades även 2004 och fortfarande ansågs inte kvaliteten bli lidande. 
Detta kan dock ifrågasättas, då alltför många uppdrag borde kunna leda till 
bristfällig granskning och därmed vikande kvalitet. Även 
revisorsuppdragens längd omtalades, då det blev allt vanligare under de 
senare åren att bolagen bytte revisorer. Detta kunde bland annat förklaras 
av en ändring i Aktiebolagslagen som möjliggjorde val av revisor på fyra år. 
Revisorsbyten var särskilt omdebatterat under 2004, då för långa uppdrag 
ansågs kunna medföra att revisorerna fick ett för nära förhållande till 
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ledningen och därför kunde inskränka oberoendet. På samma gång 
framfördes dock åsikter om att ett för kort uppdrag kunde påverka att 
kvaliteten blev lidande. Således kan kvaliteten och förtroendet för revisorn 
stärkas genom kortare uppdrag, samtidigt som för korta uppdrag negativt 
kan påverka kvaliteten. Diskussioner gällande antal uppdrag har förts över 
hela den undersökta perioden, medan resonemanget angående 
uppdragstiden främst har framkommit under de senare åren. 
 
Revisionsbyråerna växte sig större och fick allt mer att säga till om under 
1990-talet. Huruvida detta har haft betydelse för revisionens kvalitet eller ej, 
kan diskuteras. Eklöv (1998) anser att byråstorleken inte har någon 
betydelse för revisionens kvalitet, medan DeAngelo (1981) menar att större 
byråer håller högre kvalitet. Utifrån det kan tolkningen göras att en större 
byråstorlek i alla fall inte påverkar kvaliteten negativt. Det kan dock tyckas 
att byråstorleken spelar mindre roll, då alla torde vara lika benägna att hålla 
en hög kvalitet. I sammanhanget är det viktigt att poängtera att det är 
kundens upplevda känsla av kvalitet som är viktig, vilken skiljer sig åt efter 
olika behov. Detta är ett ämne som inte direkt återkom i senare års artiklar 
och därför torde det kunna betraktas som om det inte längre ansågs 
nödvändigt att debattera. Vad anledningen är till detta kan det däremot vara 
svårt att dra någon slutledning från. 
 
Mellan debattens utveckling samt relevanta lagar och rekommendationer 
har vissa paralleller försökt att dras. Nedan kommer en sammanställning 
med de ändringar som har gjorts under den undersökta tjugoårsperioden. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ANALYS 
 

127 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figur 6: Förändringar gällande lagar och rekommendationer. Egen bearbetning. 
 
Trots att många omarbetningar har gjorts i lagar och rekommendationer har 
således olika typer av fall inträffat. Som kan ses i figur 6, har bland annat 
en Revisorslag och en ny Revisorsförordning införts 1995, till skillnad från 
tidigare då endast den förra Revisorsförordningen var tillämplig. Dessutom 
instiftades en annan version av Revisorslagen år 2001 för att stärka 
revisorernas oberoende. Förändringarna i lagar, förordningar och normer 
under den tjugoåriga perioden har också debatterats och mer eller mindre 
inverkat på revisorns roll. Detta kan anses vara i enlighet med den 
institutionella teorin, som säger att olika regler kan påverka organisationen 
genom att begränsa och möjliggöra utbyte mellan människor. Det kan ses 
som att organisationen symboliseras av revisorn och att utbytet är den 
debatt och de förändringar som skett i reglerna. I Statens offentliga 
utredningar (2004:47), framförs att statsmaktens möjligheter att vidta 
åtgärder främst består av att stifta lagar och att organisera tillsynen över 
revisorerna. Det tar dock lång tid för denna typ av åtgärder att förändra 

FAR:s yrkesetiska regler 

Revision i svenska  
aktiebolag Revisionsprocessen 

ändring ändring ändring Aktiebolagslag (1975:1385) 

Revisorsförordning (1973:221) Förordning (1995:665) om revisorer 

Lag (1995:528)  
om revisorer 

1990 1995 2000
2004 

1985

Revisorslag 
(2001:883) 

Revisions- 
standard 

Kod för 
bolagsstyrning 



ANALYS 
 

128 

situationen, då återvinnande av förtroende kräver ett tålmodigt arbete. I 
utredningen framkom också att det inte är tillräckligt att de lagfästa 
institutionerna finns, utan att det också krävs tilltro mellan aktörerna på 
marknaden.  
 
Av den debatt som framkommit mellan 1985 och 2004 kan det tyckas 
föreligga en komplexitet i revisorns roll. Ett exempel på detta är 
diskussionen om längden på en revisors uppdrag, där det framfördes åsikter 
om att kvaliteten negativt kan påverkas av såväl långa som korta uppdrag. 
Tystnadsplikten är ett ytterligare exempel på ett omdebatterat ämne, då 
denna bidrar till ett svårt ställningstagande. Dessa avvägningssituationer 
medför svårigheter att enas om var gränsen skall dras, vilket kan bidra till 
besvärligheter vid skapandet av lagar och rekommendationer. Det finns 
emellertid många lagar och rekommendationer som det dessutom har gjorts 
många ändringar i. Även detta kan ha bidragit till den komplicerade roll 
som kan anses föreligga gällande revisorn. Med anledning av 
komplexiteten kan det vara svårt för allmänheten att ha kännedom om 
revisorns rättigheter och skyldigheter. Detta kan vara en bidragande orsak 
till det förväntningsgap som finns omnämnt i undersökningens artiklar. 
Den tidigare diskuterade tystnadsplikten kan också ha haft en inverkan på 
det föreliggande förväntningsgapet, då revisorn vid inträffade 
oegentligheter inte alltid kunnat yttra sig. 
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6 Slutsatser 
 

I detta kapitel presenteras uppsatsens slutsatser, vilka är en 
sammanställning av det som framkommer genom studiens analys. Nedan 
besvaras de problemfrågor som ställdes i uppsatsens inledning och kapitlet 
är indelat efter dessa. 
 
Under hela den undersökta perioden inträffade fall, vilka torde ha rubbat 
revisorernas oberoende och följaktligen även revisionens kvalitet och 
förtroendet för revisorerna. Rapporteringen från åren 1985 och 2004 skiljde 
sig något jämfört med de övriga. Under det förstnämnda året ansågs fallen 
med orena revisionsberättelser som mycket ovanliga, medan de 
rapporterade fallen från 2004 var mer omfattande. Revisionens kvalitet och 
revisorernas förtroende torde även negativt ha blivit påverkat genom de 
händelser där revisorerna erhöll erinringar, varningar, uteslutningar eller 
liknande. Denna typ av fall rapporterades under hela den undersökta 
perioden, dock inte lika tydligt år 2004. Antalet anmälningar var emellertid 
lika många då, vilket tyder på att artiklarnas innehåll delvis har ändrat 
fokus. Att revisorerna tvärtom har agerat oberoende tyder de fall på, där 
revisorerna vågade ta ställning gentemot bolagen. Även fall då revisorer 
har kritiserats för detta har rapporterats under hela perioden. Detta kan ha 
medfört att revisorerna inte vågade yttra sig i samma utsträckning som 
tidigare. Detta borde således negativt ha påverkat oberoendet, kvaliteten 
och förtroendet, dock är det svårt att uttala sig om i vilken grad. 
 
Vidare kan majoritetsägare ses som en starkare typ av intressent jämfört 
med minoritetsägare, vilket innebär att majoritetsägarna kan ha fått ut mer 
av revisionen. Sådana konflikter rapporterades under den studerade tiden, 
vilket innebär att de problem som fanns 1985 kvarstod 2004. 
Förekommande fall visar även att ledningen inte alltid agerat utifrån 
aktieägarnas, framförallt minoritetsägarnas, intressen. Detta tyder således 
på att revisorerna brustit i sin övervakning, vilket har inträffat under hela 
tjugoåriga perioden. På grund av detta kan förtroendet för revisorerna ha 
blivit skadat.  
 
I debatten fick revisionsberättelserna stor uppmärksamhet år 1985, vilket 
även diskuterades något under 1990 och 1995. Under undersökningens 
första år framfördes att revisorerna borde rikta mer kritik mot bolagen i 
revisionsberättelserna. År 1990 debatterades att revisorerna var rädda för 
att yttra sig på grund av rädslan att förlora sina uppdrag. Nästa mätår hade 
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konkurrensen hårdnat och detta ansågs kunna påverka revisorerna att skriva 
rena revisionsberättelser. Under senare tid avtog dock denna debatt, 
emellertid behöver inte detta betyda att problemen inte kvarstod. 
Tystnadsplikten debatterades över åren, men ur något olika perspektiv. Att 
denna utgör en avvägningssituation och medför att revisorerna inte kan 
delta i debatten diskuteras under de första åren. Därefter fördes resonemang 
gällande tystnadsplikten med anledning av anmälningsplikten som infördes 
1999. Revisorns roll har varit ett ständigt återkommande ämne under den 
undersökta perioden. Till en början ansågs det viktigt att klargöra revisorns 
ansvar och det så kallade förväntningsgapet diskuterades flitigt. Att denna 
debatt var mindre framträdande under de senare åren, behöver inte betyda 
att ett förväntningsgap ej förelåg.  
 
Ett annat stort debattämne genom åren var konsultverksamheten. Till en 
början skiljdes konsultation och revision strikt åt, men gränsen blev allt 
svårare att dra. Konsultverksamheten sågs som en växande samhällsresurs 
och bilden blev mer positiv. Senare betraktades villkoren för branschen så 
förändrade, att revisorerna i framtiden skulle bli tvungna att åta sig uppdrag 
utanför den traditionella revisorsrollen. År 2004 gick utvecklingen 
emellertid mot att revision och konsultation separerades för att undvika 
intressekonflikter. Den ökade konkurrensen och dess påverkan på kvalitet, 
pris och konsultverksamhet diskuterades mycket under 1995. Således kan 
slutsatsen dras att debatten om konsultverksamheten svängt under de tjugo 
undersökta åren.  
 
Hårda prisförhandlingar och anbudsförfaranden ansågs utgöra en risk för 
kvaliteten och förtroendet, vilket också framfördes under år 2000. Åren 
1990, 1995 och 2004 tycktes revisorerna åta sig alltför många uppdrag, då 
kvaliteten kunde bli lidande med anledning av detta. Åsikter framfördes 
dock att kvaliteten inte blev bristfällig, vilket kan ifrågasättas då allt för 
många uppdrag borde kunna leda till att erforderlig granskning ej 
genomförs. Under den senare tiden har även uppdragens längd diskuterats, 
då kvaliteten kan bli lidande både vid för långa och korta uppdrag. Det 
fördes även resonemang om revisionsbyråernas storlek under 1990-talet, 
dock borde inte detta ha någon större inverkan på revisionens kvalitet. 
Under senare tid debatterades inte detta och ämnet kan därför inte ha setts 
som lika angeläget då. 
 
Många ändringar har gjorts gällande lagar och rekommendationer, vilka 
har påverkat revisorns roll. Trots detta har samma sorts fall inträffat och 
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liknande ämnen kommit till uttryck i debatten under hela den undersökta 
tiden. Statsmaktens möjligheter till förändringar gällande revisorns roll 
ligger i att vidta åtgärder som till exempel lagstiftning. Dessa är en insats 
som tar dock lång tid innan verkan och som dessutom inte ses som 
tillräckliga för att skapa förtroende. Genom den debatt som förelegat kan 
det konstateras att revisorns roll anses som komplex, då den omfattar 
många svåra ställningstaganden och regleras av ett omfattande regelverk. 
Detta kan vara en bidragande orsak till det förväntningsgap, vilket enligt 
undersökningen kan anses föreligga. 
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7 Metodreflektioner 
 

I detta kapitel reflekteras över de metoder som använts i undersökningen, 
vilket görs i avsnitten validitet och reliabilitet samt generaliserbarhet. 
Därefter ges förslag till fortsatta studier inom ämnesområdet. 
 
 

7.1 Validitet och Reliabilitet 
 
Med validitet menas att forskningsmaterialet skall vara relevant för 
problemställningen. Detta betyder att materialet i studien inte bara skall 
vara väsentligt, utan det skall även finnas en överensstämmelse mellan 
detta och problemet. (Hartman, 2003) I denna studie avsågs den historiska 
utvecklingen gällande synen på revisorerna undersökas och för att kunna 
göra detta har olika artiklar från en viss tidsepok studerats. Valet av 
tidskrifter och sökord kan ha haft betydelse för hur väl undersökningen 
svarar upp mot studiens syfte. Vid användning av andra tidskrifter och ett 
annorlunda sökord skulle eventuellt ett annat resultat ha kunnat uppnås. De 
valda tidskrifterna bedömdes dock som relevanta och representativa för 
undersökningen och sökordet ansågs fånga väsentliga artiklar. Dessutom 
har statistik gällande antal artiklar och antal anmälda revisorer använts, för 
att även med hjälp av dessa se förändringar över tiden. Utifrån detta kan 
slutsatsen dras att det som avsågs undersökas, verkligen har undersökts. 
 
Reliabilitet åsyftar hur pålitliga mätningarna är och hög reliabilitet innebär 
således att oberoende mätningar skall ge ungefär samma resultat 
(Halvorsen, 1992). Vid presentationen av artiklarna har vissa delar valts att 
återberättas, vilket kan anses vara en något subjektiv bedömning. 
Artiklarna har emellertid granskats noga för att förstå deras syfte och 
därigenom har artiklarna kunnat framställas med sina rätta betydelser. En 
oberoende undersökning skulle antagligen ge samma antal artiklar och 
berättelserna skulle inte skilja sig åt i någon större grad. Dessutom borde 
identisk statistik gällande antal anmälda revisorer erhållas från 
Revisorsnämnden. Olika studier med samma syfte och mätinstrument 
skulle således visa ett liknande resultat.  
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7.2 Generaliserbarhet 
 

Patel och Davidsson (1994) menar att om det gjorda urvalet är 
representativt för hela populationen kan resultatet generaliseras. I denna 
studie har ett urval gjorts till vissa tidningar, vilka borde kunna företräda 
den svenska debatten. Dessutom borde de fem undersökta åren, visa hur 
utvecklingen har framkommit i artiklarna under den tjugoåriga tidsperioden. 
Detta förutsätter dock att debatten betraktas ur ett vidare perspektiv än från 
år till år, eftersom varje år bland annat är förknippade med specifika fall. 
Således har inga slutsatser dragits gällande vilka förhållande som verkligen 
gällde, utan konstateranden har endast gjorts gällande den utveckling som 
kommit till uttryck i de undersökta artiklarna. 
 
 

7.3 Förslag till fortsatta studier 
 

Ett förslag kan vara att studera vilka sanktioner som utdömts i de fall som 
kommit fram i debatten. Dessutom skulle antalet anmälda revisorer kunna 
jämföras med antalet utdömda påföljder. Denna information skulle kunna 
vara till hjälp för att undersöka om revisorernas ansvar betraktas vara större 
än vad det egentligen är. 
 
Ett ytterligare förslag skulle kunna utgöras av att utvecklingen inom vissa 
områden, som till exempel problematiken kring konsultation och revision, 
studeras mer i detalj. 
 
Ständigt sker förändringar gällande lagar och rekommendationer, bland 
annat kommer en ny Aktiebolagslag snart att instiftas. En studie längre 
fram i tiden skulle vara av intresse för att se vilken inverkan dessa kom att 
få på revisorns roll. 
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