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2008 drabbades världen av en hård ekonomisk kris och kort där efter började revisionsbranschen få 

motstå hård kritik för att kritiker menade att de bar en stor del av skulden till vad som hade inträffat. 

Man menade att branschen präglades av en slapphet och dåliga kontroller vilket föranledde att stora 

kriser kunde få inträffa utan större förvarning. I detta arbete tittar vi närmare på revisionsbranschen 

och just dessa frågor. Vår avgränsning ligger i att vi tittar närmare på revisionsarbetet av 

kapitalförvaltningsbolag. Vi kommer att studera problematiken kring branschen och vilka lagar och 

regler som reglerar arbetet samtidigt som vi tittar på hur tydliga dessa är och hur väl de uppfylls 

samt följs upp i någon form av kontroll. Frågeställningen i denna studie blir således att titta på hur 

revisionsarbetet av kapitalförvaltningsbolag såg ut innan 2008 och hur den ser ut idag. Syftet är att 

studera om det har skett några ändringar och i sådant fall vilka är dem. Samtidigt vill vi även 

undersöka om dessa ändringar ha bidragit till någon märkbar skillnad eller hur de har påverkat 

arbetet och branschen. Arbetet bygger på en abduktiv ansats då vi anser att vårt arbete med att göra 

denna studie mest kan liknas vid en blandning av den deduktiva och den induktiva metoden. Arbetet 

är även baserat på en kvantitativ metod då vi har valt att göra en enkätundersökning. Enkäterna har 

skickats ut till revisorer på olika bolag runt om i Sverige som arbetar med att revidera 

kapitalförvaltningsbolag. Från dessa revisorer har vi sedan samlat svar och fakta kring frågor som 

har hjälpt oss att fastställa ett resultat på studien. Vilket är att de största ändringarna inom branschen 

är att man på högre nivå har gått in och skapat, korrigerat samt ändrat på lagar för att försöka skapa 

en bättre kvalité av arbetet. Man har också försökt att förbättra förtroendet för revisionsbranschen 

då man anser att detta är en viktig del för att kunna säkerställa att man motverkar stora ekonomiska 

kriser i framtiden. Ändringar i lagar reglera även en skärpt övervakning från finansinspektionen 

vilket också ska bidra till en mindre felmarginal, allt för att försöka motverka stora störningar i det 

finansiella systemet som slutligen kan få en global effekt.  
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Abstract 
 
Title: Changes in the auditing work of asset management companies. 

 

Advisor: Bengt Bengtsson  

 

Examiner: Stig Sörling 

 

Authors: Mattias Skog & Andrea Cyganik  

 

Purpose: The purpose is to examine how the work of auditing asset management companies has 

changed since the crisis 2008. 

 

Methodology: The study is based on an adductive approach using a quantitative method.  

 

Theoretical framework: The theoretical framework includes previous studies and literature 

concerning the auditing business, the financial crisis, principal agent theory and stewardship theory.  

 

Empirical findings: The empirical material is based on answers from 22 auditors in 6 different 

auditing firms, and it was conducted by sending them a survey.    

 

Conclusion: The study showed that the major changes were changes in laws and regulations 

controlling the auditing business. New guidelines and laws were set to try and improve the quality 

of the auditing business while trying to restore stained reputation. New regulations were also set to 

increase the control the government have of inspecting the business through finansinspektionen.   

 
 
 
 
 
 



 

 

 

Innehållsförteckning 
Inledning ..................................................................................................................................................... 1 

Problemformulering................................................................................................................................. 1 

Syfte ........................................................................................................................................................ 2 

Disposition ............................................................................................................................................... 2 

Teori ............................................................................................................................................................ 3 

Revisionens början ................................................................................................................................... 3 

Revision idag ............................................................................................................................................ 3 

Oberoende .............................................................................................................................................. 5 

Revisionsbyråernas olika tjänster ............................................................................................................. 7 

Revisionsprocessen .................................................................................................................................. 9 

Planering .............................................................................................................................................10 

Granskning ..........................................................................................................................................11 

Dokumentation ...................................................................................................................................12 

Rapportering .......................................................................................................................................13 

Förlorat förtroende för branschen ..........................................................................................................15 

Finansiella företag...................................................................................................................................19 

RevR 100 .................................................................................................................................................21 

LÅRK .......................................................................................................................................................23 

Principal-agent problemet ......................................................................................................................25 

Stewardship Theory ................................................................................................................................32 

Tidigare forskning ...................................................................................................................................37 

State of the art ........................................................................................................................................38 

Metod ........................................................................................................................................................41 

Abduktiv ansats ......................................................................................................................................41 

Val av revisionsbyråer .............................................................................................................................43 

Operationalisering av mätinstrument ......................................................................................................44 

Kvantitativ metod ...................................................................................................................................45 

Kvalitetskrav ...........................................................................................................................................47 

Reliabilitet...........................................................................................................................................47 

Validitet ..............................................................................................................................................49 

Primär- och sekundärdata .......................................................................................................................50 

Empiri .........................................................................................................................................................52 

Respondenter .........................................................................................................................................52 

Förändring i revisionsprocessen ..............................................................................................................52 

Den goda revisionsseden ........................................................................................................................54 

Förändringen genom RevR 100 ...............................................................................................................55 



 
 

Förändringen genom LÅRK ......................................................................................................................56 

Analys .........................................................................................................................................................58 

Slutsats ...................................................................................................................................................67 

Litteraturförteckning ..................................................................................................................................69 

 



 

1 
 

Inledning  

Problemformulering  

När den ekonomiska krisen 2008 kom att drabba mer eller mindre hela världen så började 

snart kritiska röster att höras gällande revision och vilka åtaganden företag och 

organisationer har gällande den finansiella rapporteringen. Hård kritik riktades mot revisorer 

och revisionsbolag, där man ifrågasatte hur de kunde ha gett godkända revisionsberättelser 

för flera stora banker, som hade stora förluster i sina placeringar. (Sikka, 2009) Revisorernas 

arbete blev också starkt ifrågasatt då man menade att revisors arbete ska bidra till finansiell 

stabilitet eftersom dennes ord är en garanti för att företags finansiella position 

överensstämmer med de rapporterade uppgifterna. (EU, 2010; Taylor, 2009) På grund av de 

misstag revisorerna begick före den ekonomiska krisen 2008 så startade en debatt om 

revisorns roll som oberoende övervakare, dennes pålitlighet och möjlighet att vara totalt 

oberoende. Faktum är att en revisorns intäkter kommer helt från de bolag som anlitar denna 

för att agera revisor. Motivet för att inte sköta sina plikter till hundra procent kan då ligga i 

rädslan att förlora en inkomstkälla. (Holm & Zaman, 2012) Problemet blir således hur man 

ska kunna lita på att revisionerna gör sitt jobb utifrån de krav och kriterier som ställs på dem 

utan baktankar. Problematiken grundar sig också i hur man granskar revisorer, vilka lagar 

och regler som finns för att se till att revisorn sköter sitt jobb korrekt. (Holm & Zaman, 

2012) Fram till och med krisen fanns det givetvis lagar och regler för tillsynen av 

revisionsbolag. Dessa var dock inte tillräckligt hårda och efter krisen ville man se en 

åtstramning och förändringar som skulle bidra till en hårdare och bättre tillsyn för att minska 

intressekonflikterna. (EU, Revisionspolitik: Lärdomar från krisen, 2010) Ett problem bakom 

den ekonomiska krisen kan alltså ha varit att övervakningen på revisionsbranschen var för 

slapp, vilket också tycks vara ett generellt och återkommande problem inom branschen då 

världen vid ett flertal tillfällen har skakats av stora skandaler relaterade till 

revisionsbranschen. Med det i åtanke kan man också fundera över om det fanns dolda motiv 

till varför revisorerna hade motiv för att inte granska och analysera företagens bokslut som 

de borde. (Öhman, Häckner, Jansson, & Tschudid, 2006; Reinhart & Rogoff, 2009)Vilket 

också leder till frågan om det är någon skillnad inom branschen från då till nu. 
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Ur denna problematik så växer vår frågeställning fram: ”Hur har revisionsarbetet av 

kapitalförvaltningsbolag förändrats efter den ekonomiska krisen 2008?”. Valet av just 

kapitalförvaltningsbolag beror på att revisionsämnet är väldigt stort och brett, och för att 

kunna göra en närmare granskning så krävs en avsmalning. Valet grundar sig också i att det 

ännu inte finns så mycket forskning om kapitalförvaltningsbolag. Däremot finns det mycket 

forskning kring banker, vilket gör det möjligt att göra jämförelser. 

Syfte 

Syftet med vår uppsats är att studera revisionsarbetet före och efter finanskrisen hos de 

bolag som reviderar kapitalförvaltningsbolag. Meningen är att granska revisionsarbetet för 

att avgöra om några ändringar i deras arbete har skett efter att branschen fick mycket kritik 

och en del av skulden för den ekonomiska krisen som drabbade världen 2008. Vi vill ta reda 

på hur deras arbete såg ut och gick till innan krisen och hur det går till idag, och om 

eventuella ändringar har bidragit till en bättre stabilitet i branschen.  

 

Disposition 

 
 

 

• I inledningen presenteras bakgrunden till varför vårt ämne är intressant  som följs 
av en problemdiskussion och vårt syfte Inledning 

 

•Här presenteras den relevanta teorin bakom vad revision innebär samt olika 
lagar och regler som styr hur redovisningen skall skötas. Vi presenterar även 
vilka tjänster revisionsbyråerna tillhandahåller och vad som har gått fel i 
revisionen tidigare som lett till stora konsekvenser.   

Teori 

•Här beskrivs våra vetenskapliga motodval som vi väljer att använda oss i arbetet och 
argumenterar varför vi valt dem Metod 

• I empirin presenteras resultatet av vår enkätundersökning och svaren jämförs Empiri 

•Här analyserar vi den data som vi samlat in från enkäterna och förklarar vår 
undersökning genom relevanta kopplingar till teorin Analys 

•Här presenterar vi fallstudiens slutsats som svarar på vår frågeställning Slutsats 
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Teori 

Revisionens början 

Revision har sin början i England och Skottland på mitten av 1800-talet, då man såg att 

efterfrågan på den här typen av arbete började växa fram. Då fanns inga specifika krav på 

kvalifikationer hos revisorerna och företagens ekonomi reviderades helt enkelt av lekmän. 

(Öhman & Wallerstedt, Revisorsprofessionens framväxt i Sverige, 2012) Så såg sedan 

revisionsarbetet ut länge; yrket i sig fanns, men utan direkta krav och regler som revisorerna 

skulle leva upp till.  

 

År 1848 introducerades Sveriges första aktiebolag och genom detta såg man stora 

möjligheter att införskaffa nytt kapital till växande verksamheter och nya projekt. Med de 

nya möjligheterna såg också externa investerare sin chans att tjäna pengar genom att 

investera i förhoppningsvis gynnsamma bolag. Med dessa möjligheter ställdes också krav 

från de externa investerarna. De ville försäkra sig om att det kapital de investerade skulle 

användas rätt. Investerarna ville ha garantier för sitt kapital och ställde krav på att det skulle 

finnas granskning, gärna av en utomstående, för att försäkra sig om att pengarna användes 

på rätt sätt. Genom detta växte en ny typ av revision fram. Det dröjde dock ända fram till år 

1895 innan en lag stiftades om att alla aktiebolag skulle utse en revisor, även om det sedan 

länge varit en etablerad praxis fanns den nu i lag. Det var dock ännu inte lagstadgat att 

revisorn måste ha någon speciell utbildning, eller att denna måste vara oberoende. I 

samband med den nya lagen så bildades år 1899 Sveriges första revisionsförening, SRS, 

Svenska revisorsamfundet. (Öhman & Wallerstedt, Revisorsprofessionens framväxt i 

Sverige, 2012)  

Revision idag 

Mycket har hänt sedan mitten av 1800-talet och revisorsyrket har utvecklats mycket. I 

dagens samhälle ställs mycket större krav på revisorn än tidigare och det finns fler lagar och 

regler som måste följas idag. Revisionen är till viss del även uppdelad i två delar, 

redovisningsrevision och förvaltningsrevision, (FAR, 2004). Redovisningsrevisionen 

innebär en oberoende granskning av företagets redovisning och räkenskaper. Revisionen ska 

göras för att granska ett bolags bokföring och årsredovisning för att säkerställa att den 

ekonomiska information som företaget lämnar är rätt och riktig och att den uppvisade 

ekonomiska bilden stämmer med verkligheten. Detta görs för att tillfredsställa alla bolagets 

parter och intressenter.  
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Revisionen är menad som en garanti och kvalitetssäkring för att ett bolags ekonomi sköts på 

ett tillfredställande sätt gentemot intressenter som ägare och styrelse, (FAR, Revision en 

praktisk beskrivning, 2006).  

Revisorn ska då alltså granska, syna och kommentera bolagets handlingar under året och 

säkerställa att inga lagar eller regler har brutits i samband med upprättandet av bokföringen. 

Detta mynnar sedan ut till en typ av sammanfattning som kallas revisionsberättelsen, (SRS, 

2009; FAR, 2006). Revisionsberättelsen ser för de flesta bolag ut mer eller mindre på 

samma sätt, detta gäller även utformningen på årsredovisningen, det finns dock undantag. 

För finansiella institut och banker så finns det speciallagar som reglerar hur 

årsredovisningen ska se ut, vad som ska granskas i revisionen, samt vad som skall återfinnas 

i revisionsberättelsen. För värdepappersbolag samt kreditinstitut är regleringen ännu 

striktare då revisorn får tillgång till ej offentliga handlingar rörande bolagets finansiella 

status samt deras finansiella verksamhet, i dessa fall finns det en lag: lagen om 

årsredovisning i kreditinstitut och värdepappersbolag (LÅRK) som styr utformning av både 

årsredovisning samt revision. I sådana fall gäller även tystnadsplikt för revisorns sida, detta 

för att skydda specifika angelägenheter hos bolag. (FAR, 2006; ABL, kap. 9) Tanken med 

en revision är att garantera att bolaget styrs i enhet med lagar och regler, samt att det styrs 

som dess intressenter vill. Men tanken är också att öka bolagets trovärdighet för bolaget att 

locka till sig nya intressenter.  

 

Den andra delen i en revision kallas förvaltningsrevision. Denna utförs av samma revisor 

som gör redovisningsrevisionen, men tanken med förvaltningsrevisionen är att granska 

styrelsen och den verkställande direktörens styrning bolaget; deras förvaltning av 

uppdragen, (SRS, 2009). Revisorn granskar här så att bolaget styrs enligt aktiebolagslagen 

och att hela bokföringsplikten har uppfyllts. Vidare att bolagsstämmans beslut har 

genomförts. Misstänker revisorn att någon av stadgarna i bolagsordningen inte har följts så 

ska detta redovisas i revisionsberättelsen, (FAR, 2006). 

 

Misstänker revisorn att brott har begåtts, så ska detta också noteras i revisionsberättelsen, 

samtidigt som åklagare ska underrättas. (FAR, 2006; ABL, kap. 9)  

 

Revisionsprocessen ska genomföras enligt god revisionssed, (ABL, kap. 9). Vad god 

revisionssed innebär bygger på rättspraxis samt de rekommendationer och riktlinjer som har 

tagits fram genom åren av Revisorsnämnden (RN), Föreningen auktoriserade revisorer 

(FAR) och Svenska revisorsamfundet (SRS). 
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 Sedan 2006 bildar FAR och SRS, efter en sammanslagning, Sveriges största revisionsorgan, 

FAR (organisationen hette först efter sammanslagningen FAR SRS men 2010 återgick man 

till att bara heta FAR) (FAR, 2006; ABL, kap. 9).  

God revisionssed bygger alltså på tidigare erfarenheter och är etiska förhållningssätt inom 

revisionsyrket. Branschorganisationer har sedan utformat riklinjer för god revisionssed.  

Det innebär också att seden bygger mycket på revisorns professionalism och tidigare 

erfarenheter. Revisorn måste betrakta varje uppdrag som nytt och ta ställning till hur man 

ska närma sig uppdraget och hur revisorn ska arbeta för att god revisionssed ska 

upprätthållas (FAR, 2006). 

 

Här ovan beskrivs alltså vad tanken med en revision är och syftet till varför de ska utföras. 

Det måste dock finnas några riktlinjer som revisorer kan följa för att säkerställa att de utför 

sitt arbete korrekt. I Sverige kommer dessa regler och riktlinjer från en förordning kallad 

Revisionsstandard (RS). RS sätter alltså standard för hur bolag ska genomföra sin bokföring, 

förvaltning samt årsredovisning, de reglerar även hur en revision ska gå till. (FAR, 2011) RS 

bygger sina riktlinjer på internationell standard, detta för att enklare möjligöra 

internationella samarbeten mellan bolag då revisionen har liknande utformning. Större delen 

av standarden i RS baseras på föreskriften International Standards on Auditing (ISA) som är 

en produkt av en av världens största revisionsorganisationer International Federation of 

Accountans (IFAC), RS har dock gjort ändringar och korrigeringar i denna föreskrift för att 

anpassa riktlinjerna i förhållande till svensk lagstiftning. (FAR, 2011)  

IFAC finns i 129 olika länder och har som uppgift att försöka att utforma och 

internationalisera en global standard för revisionsarbetet, detta för att möjliggöra globala 

samarbeten inom revision. (IFAC, 2013) 

 

RS behandlar alltså en revisors utförande av en revision, planering, ansvar, arbetsuppgifter 

och tillvägagångssätt för att utföra en korrekt revision. Den innehåller även grundläggande 

principer för arbetet samt mål och syften med revisionen och det är alltså därför det är 

mycket viktigt att en revisor är väl bekant med RS. (FAR, 2006; FAR, 2004)  

Oberoende 

RS beskriver även något som är mycket viktigt för revisorns roll, och det är dennas 

oberoende. Med andra ord får en revisor inte granska ett bolag som denna har en personlig 

anknytning till, detta för att säkerställa att revisorns utlåtande inte leder till en personlig 

ekonomisk vinning. (ABL, kap 9) 
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Det är alltså otroligt viktigt att revisorn har ett totalt oberoende jämt emot bolaget denna 

granskar, detta för att säkerställa att revisionen är så objektiv som möjligt och att den 

revisionsberättelse som sedan fastställs är helt och hållet utifrån de korrekta uppgifterna 

samt att inget är ändrat, bortaget eller tillagt för något personligt syfte. (FAR, 2006)  

En revisors oberoende utgör alltså en stor faktor i dennas arbete och är utan tvekan även den 

viktigaste principen, då fuskande och misstag kan få förödande konsekvenser. 

 Att revisorn då är helt objektiv till sitt arbete är alltså den viktigaste yrkesetiska principen 

som måste följas till varje pris. (EU, Revisionspolitik: Lärdomar från krisen, 2010) Just detta 

följs dock inte alltid lika bra som det borde och detta menar EU (2010) är ett jättestort 

problem då den delen av arbetet är en av de viktigaste delarna. Vidare säger man att man 

tror detta kan beror på att det mer eller mindre endast finns fyra stora aktörer på 

revisionsmarknaden och de äger så stor andel att det är näst intill omöjligt för nya aktörer att 

slå sig fram. I dagsläget är det KPMG, Deloitte, Ernst & Young samt PwC som dominerar 

marknaden, och dessa bolag anlitas av nästan alla börsnoterade bolag världen över, 

samtidigt som även små och medelsstora bolag vänder sig till dessa fyra aktörer för att sköta 

revisionen av deras bolag. Detta får alltså till följd att nya revisionsbolag har det väldigt 

svårt att växa fram, och om de lyckas ta sig in på marknaden så är chansen väldigt liten att 

de kommer att få några uppdrag från stora och väletablerade bolag. (Wallerstedt, 2002) 

Enligt EU (2010) är det just de få valmöjligheterna som ställer till problemet med att 

revisorn inte är helt oberoende. De menar att på grund utav att det endast finns fyra stora 

aktörer på marknaden så väljer bolagen ett utav dem, man skapar sedan en relation med dem 

som lever vidare i många år. Relationen lika alla relationer som pågår under flera år blir 

vänskaplig och i det ledet spricker också idén om att vara helt oberoende som revisor. Ibland 

är det små saker som förbises men ibland är det också väldigt stora korrigeringar som görs 

för att dölja undan och ändra information.  

 

I och med att det också finns så få bolag att välja mellan så bildas det också grupperingar där 

man ser sig som ”vi mot dem” detta bidrar också till att bolagen inte vill byta till ett annat 

revisionsbolag och detta är en av anledningarna till långa relationer som i slutända kan 

komma att påverka revisorns oberoende. Efter den ekonomiska krisen 2008 så har detta 

problem givetvis blivit otroligt belyst, och det har funnits många förslag om ändringar inom 

branschen samt vilken typ av åtstramning som måste göras för att revisorn ska behålla sin 

objektiva syn mot de bolag denna reviderar. Det har bland annat föreslagits att bolag vid 

givna tidpunkter måste byta revisionsbolag i ett typ av roterande schema.  
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Detta för att undvika att långvariga relationer bildas bolagen emellan som sedan leder till en 

negativ effekt på revisionsarbetet och specifikt den objektiva synen en revisor måste ha på 

det bolag denna reviderar. (EU, Revisionspolitik: Lärdomar från krisen, 2010) Från och med 

november 2010 gäller även en ny lag som gör det möjligt för mindre bolag att välja bort 

kravet att revisionen måste vara gjord av en auktoriserad revisor. (ABL, kap 9)  

 

Tanken med denna lagändring var att öppna marknaden och att göra det möjligt för mindre 

revisionsbolag att ta större plats på en annars väldigt sluten marknad samtidigt som man 

ville försöka anpassa den svenska revisionen mot internationell standard. (Öhman & 

Wallerstedt, Revisorsprofessionens framväxt i Sverige, 2012) Idén bakom lagändringen var 

givetvis för en god sak men i samband med ändringen så kan ett problem komma att ta plats 

som spelar in på revisorns oberoende roll till företaget. I och med att man inte längre 

behöver en auktoriserad revisor så kan man mer eller mindre lämna över den ekonomiska 

informationen till t.ex. en vän på ett annat bolag som ska granska den. I ett sådant falla så 

kommer de moraliska bitarna att spela stor roll, och huruvida vännen ska granska 

informationen kritiskt och påpeka fel likt vad en auktoriserar revisor hade gjort eller om 

denna ska ha en snällare bedömning baserat på att det är en väns bolag man granskar. 

Genom dessa frågor kan revisionens pålitlighet komma att ifrågasättas och om den 

ifrågasätts så är det otroligt svårt för externa intressenter att bedöma trovärdigheten i den. 

Trovärdigheten av en revision är något som spelar stor roll och det är därför viktigt att 

kraven på revisorns kompetens och oberoende är uppfyllda. (FAR, 2011) Genom att inte 

uppfylla kraven så kan revisionens trovärdighet komma att ifrågasättas, och således även 

revisorns oberoende och detta är alltså något som inte ser så bra ut för revisionen och hela 

revisionsprocessen. 

Revisionsbyråernas olika tjänster 

I dagsläget är det helt öppet för revisionsbyråer att tillhandla hålla andra tjänster än enbart 

revision så som rådgivning kring affärsutveckling och skatteplanering sam konsultation 

gällande generell optimering av bolaget. Revisionsbolagen har alltså gått från att enbart 

erbjuda revision till att bli en typ av ekonomisk konsul för företag. Just detta tros även vara 

en anledning till att revisorns oberoende kan komma att kompromissas samtidigt som det 

blir svårare för andra aktörer att ta sig in på marknaden. (EU, Revisionspolitik: Lärdomar 

från krisen, 2010) Genom att ge kunderna möjligheten att få stor om inte all sin ekonomiska 

hjälp från ett och samma bolag så bidrar även detta till att den vänskapliga relationen, som 

tidigare nämnt bildas mellan kunden och revisionsbolaget.  
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Detta i sin tur leder till att kunderna gärna håller sig till samma bolag under mångåriga 

perioder vilket gör det näst intill omöjligt för nya aktörer att etablera sig på marknaden 

samtidigt som det bildas en överhängande riska att revisorns oberoende i revisionsuppdraget 

minskar. (Holm & Zaman, 2012; EU, 2010) 

 

De tjänster utanför enbart revision som revisionsbyråerna kan tillhandahålla och erbjuda är 

också av stor betydelse för revisionsbyråerna själva då de utgör en stor del av inkomsterna 

hos bolagen. (EU, Revisionspolitik: Lärdomar från krisen, 2010) På grund av detta blir det 

då svårt för revisorn att vi viss mån påpeka fel i t.ex. bokföringen hos ett bolag denna 

reviderar då det är revisorns egna revisionsbolag som har upplyst och gett tips till kunden 

om att han/hon ska göra på ett visst sätt i bokföringen. Skulle revisorn påpeka detta så skulle 

det vara som att kritisera sina egna kollegor och sitt eget bolag vilket ur kundens ögon skulle 

kunna upplevas som väldigt märkligt, och som i förlängningen skulle kunna leda till att 

revisionsbyrån tappar kunden i alla tjänster. Detta ställer givetvis revisorn i en väldigt tuff 

position och i sådan här lägen kan alltså revisorns oberoende komma att ifrågasättas då det 

är möjligt att revisorn bortser från mindre felaktigheter för att ”skydda” sitt eget bolag. 

(Öhman, Häckner, Jansson, & Tschudid, 2006) Den stora intäktskällan bakom de olika 

tjänsterna tros alltså vara en anledning till oberoendet hos revisorer minskar. Som tidigare 

nämnt är oberoendet hos en revisor något bland det viktigaste inom hela yrket (FAR, 2006) 

och det har därför lagts fram förslag om att begränsa möjligheterna för revisionsbolag att 

erbjuda andra tjänster än just revision. Efter krisen 2008 ställde sig EU väldigt kritisk till 

frågan om revisionsbyråer bör få tillhandahålla andra tjänster än revision då man menade att 

detta kan ha varit en stor faktor till revisionen inom många stora amerikanska banker var 

bristande, vilket i förlängningen kan ha haft en bidragande roll i den ekonomiska kollapsen. 

Det fanns flera förslag på bordet om hur man kunde begränsa de olika tjänsterna 

revisionsbolagen tillhandahöll varav ett var att man ville sätta en gräns för hur mycket av 

revisionsbolagens intäkter som fick komma från andra tjänster och uppdrag än just revision. 

(EU, Revisionspolitik: Lärdomar från krisen, 2010) På detta sätt menar man att kontrollen 

och strukturen inom revisionsbyråerna skulle skärpas och detta skulle bidra till en 

förbättring i den otroligt viktiga delen som är just att revisorn håller sig oberoende.  

 

Det är dock inte alla som delar denna mening, och som faktiskt pekar på motsatser med 

denna argumentering som alltså menar att det är bättre om revisionsbyråer även kan 

tillhandahålla andra tjänster.  



9 
 

Arruñada (2004) menar att företag som får alla sina ekonomiska tjänster från ett och samma 

bolag har ett bättre oberoende gällande revisionen just på grund utav den vänskapliga 

relationen som har etablerats mellan bolagen.  

Detta eftersom det blir lättare att påpeka mindre fel som måste korrigeras samtidigt som man 

kan hänvisa till en kollega som kan hjälpa kunden att förstå hur man korrigerar misstaget 

samt hur man undviker att göra det igen. Vidare menar författaren att den totala 

kostnadsbesparingen för kundens räkning blir större eftersom informationen inom produkter 

och tjänster ligger närmare varandra och kunskapsspridningen blir då större eftersom 

kunden får ta del av mer information inom olika processer som sedan kan nyttjas vid andra 

tillfällen, med andra ord behöver man inte betala två gånger för två olika tjänster eller 

produkter som kommer att ge en samma svar kring en fråga. Författaren menar också att 

genom att tillhandahålla en helhetstjänst för ekonomiska bitar hos ett bolag så ökar även 

kompetensen kring just det bolaget hos revisionsbyrån. På så sätt minskar också risken att 

revisorn gör något fel eller missar något när denna sedan gör en revision av bolaget. Att 

revisionsbolaget alltså hjälper kunden med många olika tjänster bidrar alltså till att hela 

revisionsprocessen går smidigare, och genom att ha bättre och större insikt i kundens företag 

som ska revideras så görs också mycket av förarbetet i planeringsstadiet som är en del av 

revisionsprocessen. (Arruñada, 2004) 

Revisionsprocessen 

Revisionsprocessen är alltså den process som sker från start till mål när en revision ska 

göras. Processen kan delas upp i fyra huvudkategorier och förklarar hur revisorn ska gå 

tillväga under en revision. Kategorierna är stora och ger egentligen bara en generell bild av 

vad en revision bör innehålla, och varje egen kategori har sedan vidare fördjupningar som 

specifikt talar om vad som bör ske.  

 

De fyra kategorierna är:  

 

 Planering, här skummar revisorn igenom materialet för att försöka bedöma vart flest 

eventuella fel kan ha uppstått samt hur väsentliga felen tros vara, planering görs även 

kring revisionens tillvägagångssätt samt omfattning.  

 Granskning, de utvalda delarna från planeringen granskas närmare och revisorn 

undersöker informationen mer djupgående.  
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 Dokumentation, under hela granskningen och under hela revisionsprocessen så 

dokumenteras alla avvikelser, stora som små för att sedan sammanställas i en lista 

över vad som behövs åtgärdas.  

 

 Rapportering, i detta skede rapporterar revisorn till styrelsen om vad revisionen har 

lett fram till och eventuella fel påvisas. Är felen av mindre art så kan revisorn låta 

styrelsen korrigera detta innan revisionsberättelsen färdigställs, och är de av större 

art så måste detta som tidigare nämnts meddelas hos högre instans. (FAR, 2006) 

 

Planering 

I det första skedet av en revision är det viktigt att revisorn gör en noggrann planering över 

hur denna tänker gå tillväga med hela revisionen. Revisorn bör även lätt gå igenom 

materialet för att skapa sig en generell bild och översikt gällande uppdraget. Detta för att 

kunna bedöma inom vilken svårighetsgrad uppdraget befinner sig, samt försöka avgöra vart 

det är mest troligt att fel kan ha uppstått. (FAR, 2006) Planeringen är också viktigt för att 

kunna säkerställa att revisorn besitter rätt kompetens för uppdraget, i vissa falla kan revision 

av bolag innebära att revisorn måste besitta specifika specialkunskaper och det är därför 

viktigt att revisorn bekantar sig med materialet för att säkerställa att denna har den 

kunskaper som krävs för att göra en rätt och riktig revision. Det är även viktigt för revisorn 

att samla på sig så mycket kunskap kring bolaget denna reviderar att han/hon förstår sig på 

verksamheten då detta kan komma att ligga till grund för en viss typ av transaktioner eller 

händelser som uppdagas i bokföringen. Faktorer inom verksamheten kan också ha en 

påverkan över hur förvaltningen av bolaget sker så det är därför mycket viktigt att revisorn 

förstår sig på det bolag denna reviderar för att undvika att misstag begås. I planeringsstadiet 

bör det därför ingå ett moment där revisorn samlar på sig information kring bolagets 

verksamhet, deras operativa område, nyckeltal samt prognoser från tidigare år för att försöka 

skapa en bra bild över bolaget. (RS, 2011; FAR, 2006) 

 

Eftersom det är en stor mängd information som måste gås igenom i planeringsstadiet så är 

det även viktigt för revisorn att försöka rangordna vart det mest troligt att det kan ha uppstått 

fel, samt hur väsentliga dessa fel är för verksamheten. Väsentligheten av eventuella fel vägs 

sedan mot risken av hur dessa fel kan påverka bolaget. Utifrån detta etableras sedan ett 

område som större delen av revisionens granskning ska koncentreras på. (FAR, 2006) 
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Risken måste alltid noga avvägas för att säkerställa att revisorn koncentrerar sig på de 

områden som där eventuella fel är av väsentligaste del för bolaget.  

 

Med andra ord måste revisorn vara noggrann men även försiktig med att välja område som 

denna kommer att koncentrera sig mest på under sin granskning eftersom det är viktigare att 

belysa stora fel som kan ha en negativ effekt för bolaget kontra att försöka belysa alla 

eventuella fel. (RS, 2011) Vid planering kring vilka områden som kommer att bli revisorns 

huvudområden under revisionen så fakturerar revisorn även in något kallat revisionsrisken.  

 

Revisionsrisken talar om hur mycket risk för att inte finna eventuella fel revisorn är beredd 

att ta, och detta ligger sedan till grund för hur omfattande den totala revisionen kommer att 

vara, då en liten risk innebär en stor, djupgående och omfattande revision medan en högre 

risk innebär precis det motsatta. Revisionsriskens nivå baseras på revisorns branschkunskap, 

riskbedömningen av företaget som ska revideras samt revisorns erfarenhet. Risken baseras 

på en formel och kan beskrivas i både kvantitativ samt kvalitativ form beroende på vad 

revisorn anser är bäst för det specifika uppdraget. (Iskandar & Iselin, 1999) Meningen med 

planeringen är att skapa en revisionsplan, denna plan ska tala om viken omfattning 

revisionen kommer att ha samt åt vilket håll resurser kommer att riktas, den bör även 

innehålla en mindre utformad åtgärdsplan över de eventuella fel som kommer att granskas. 

(FAR, 2011; FAR, 2006)  

Granskning  

Efter att revisorn har lagt upp en plan för revisionen så är det dags att granska de bitar som 

revisorn anser är mest väsentliga. Tanken är som tidigare nämnt att se över bolagets 

bokföring, årsredovisning samt hur styrelsen har skött förvaltningen av bolaget. Revisorn 

ska kontrollera att bolaget förvaltas i ordning med de riktlinjer som finns i bolagsordningen 

samt att företagets bokförda ekonomiska bitar stämmer överens med verkligheten och att 

inga fel har begått vid uppförandet av bokföringen. (ABL, kap 9) Det är också viktigt att 

revisorn granskar så att bolaget inte har brutit några lagar så som bokföringslagen samt 

aktiebolagslagen. Allt detta för att kunna säkerställa att en sådan rätt och riktig 

revisionsberättelse som möjligt skapas. (FAR, 2006; ABL, kap 9) I detta skede kontrollerar 

revisorn till störst del de bitar som denna ansåg vara mest väsentliga under planeringsstadiet 

med det är även viktigt att revisorn håller ett öppet öga för att hela tiden kunna reagera på 

och finna eventuella fel som denna har missat från planeringen. (RS, 2011)  
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Som man även förstår av beskrivningen från planeringen så är det näst intill omöjligt för en 

revisor att granska exakt alla bitar i ett bolag, speciellt om bolaget är lite större.  

Det är därför viktigt att revisorn gör en kontroll över de interna kontroller ett bolag har för 

att granska sig självt. (Gomez-Guillamon, 2003) Denna typ av granskning kallas inte helt 

oväntat granskning av interna kontroller och tillsammans med en annan typ av granskning 

kallad substansgranskning, dvs. kontrollen av bokföringen, rapporter, budgeteringar samt 

bokslut så kan revisorn säkerställa att han/hon uppfyller alla krav som ställs på en korrekt 

utförd granskning. (FAR, 2006)  

 

För att få en så korrekt och rättvis bild som möjligt över hur det interna kontrollerna i ett 

bolag går till så är det viktigt att revisorn under planeringsstadiet, men även under 

granskningsstadiet samlar på sig så mycket information och fakta som möjligt över hur 

bolagets interna kontrollsystem fungerar. Det är viktigt för revisorn att förstå var de 

härstammar ifrån, hur de har tagits fram och varför just detta system är effektivt för det 

specifika bolag revisorn granskar. Genom att ha mycket interna kontroller så blir den 

externa granskningsprocessen enklare och snabbare, samtidigt som risken för fel minskar 

medan effektiviteten inom bolaget ökar. (Agbejule & Jokipii, 2008) Tanken är sedan att 

kontrollera uppgifterna revisorn har samlat mot intervjuer revisorn gör med personalen på 

bolaget samt mot annan dokumentation som personalen kan tillhandahålla. Genom att göra 

detta så kan revisorn säkerställa att de interna kontrollerna som bolaget säger att de använder 

sig av verkligen fungerar som de bör i praktiken. På detta sätt minimeras risken för att missa 

eventuella fel som kan komma att ha betydelse i revisionsberättelsen. (FAR, 2006) Detta 

minskar även den totala arbetsbördan för revisorn vilket kan vara av stor vikt när denna 

reviderar ett större bolag. Genom att specificera vissa områden som är lite viktigare än andra 

att granska så kan revisionen säkerställa att alla uppgifter som lämnas i revisionsberättelsen 

är helt korrekta och att det inte finns fel av någon större betydelse, effekten blir således att 

den totala risken för att inte upptäcka fel minskar. (Gomez-Guillamon, 2003; FAR, 2006) 

Dokumentation 

Revisorns dokumentation är en mycket viktig del av revisionen, även om revisorn tillslut 

sammanställer allt i en revisionsberättelse så är det viktigt att ha vägen dit dokumenterad då 

detta göra det möjligt att gå bakåt och se hur revisorn har kommit fram till de slutsatser som 

presenteras i revisionsberättelsen.  
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Det är även viktigt att föra dokumentation under revisionen då detta kan bevisa att revisorn 

har agerat opartiskt jämt emot uppdraget och han/hon inte har gjort bedömningar baserade 

på egen personlig vinning av något slag. (FAR 2006)  

Det är dock viktigt att förstå att med dokumentation så menas inte revisorns alla små 

anteckningar utan dokumentationen syftar till den informationen och de dokument som 

revisorn har fått ta del av från bolaget denna reviderar. Samt annat material som har legat till 

grund för de beslut revisorn tar i samband med revisionen t.ex. riskbedömningen och vilka 

områden revisorn kommer att inrikta sin revision på. Dokumentationen ska alltså kunna 

svara på varför revisorn har tagit vissa beslut och hur denna har kommit fram till dessa 

beslut om detta skulle komma att ifrågasättas i efterhand. (RS, 2011; FAR, 2006) Man 

skulle kunna se dokumentationen som revisorns bevis för att revisionen har gått till på rätt 

sätt om den skulle komma att prövas efter att den har avslutats. Det är även viktigt att 

dokumentation är väl formulerad samt strukturerad, den ska på ett tydligt sätt kunna påvisa 

hur och varför vissa beslut har tagits, och det måste således finnas en klar koppling mellan 

dokumentation och slutsats. (RS, 2011) Det är därför viktigt att revisorn för en klar och 

tydlig dokumentation, även om den endast ligger till grund för revisionsberättelsen som är 

det officiella utlåtandet så är det viktigt att kunna granska vad som har lagt grunden för 

berättelsen. Det är därför också viktigt att dokumentation inte innehåller några oklarheter 

som kan ifrågasätta de beslut som har gjorts i samband med revisionen. Den behöver inte 

vara lika välstrukturerad som den slutgiltiga revisionsberättelsen men det är viktigt att om 

någon vid ett senare tillfälle granskar revisionen, utan att ha revisorn tillgänglig för att 

kunna svara på frågor så ska det i dokumentationen gå att se hur och vad som har gjort 

beslut och ställningstaganden möjliga. Att inte föra en korrekt och strukturerad 

dokumentation ses som negativt och kan även ses som ett fel som kan ifrågasätta hela 

revisionen. (FAR, 2011; FAR, 2006) 

Rapportering  

Rapporteringen är den avslutanden delen i revisionen och som tidigare nämnt så rapporterar 

revisorn härifrån uppgifter vidare till andra instanser så som t.ex. åklagare vid misstänkta 

brott. Mer vanligt är dock att rapportering sker mot bolagets styrelse samt mot bolagsverket. 

Revisionsberättelsen är den enda handling som blir publik via bolagsverket men under 

rapporteringsfasen är det även mer dokumentation som presenteras.  
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I de allra flesta fall presenterar revisorn sin dokumentation för bolagets styrelse där denna 

påpekar eventuella små fel som bolaget får en chans att åtgärda innan den officiella 

revisionsberättelsen publiceras. (FAR, 2006) Revisorn bör även påpeka andra upptäckter 

samt komma med förslag gällande förbättring och utveckling av bolaget inom vissa 

områden. (RS, 2011)  

Rapporteringen från revisorns sida bör även innehålla synpunkter kring bolagens interna 

kontroller och hur dessa fungerar i teorin kontra i praktiken. Om det finns brister bör även 

detta läggas fram hos styrelsen så att de har möjlighet att se över det hela. (RS, 2011) 

Rapporteringen behöver dock inte vara den sista delen i en revision. Revisorn uppmuntras 

till att löpande under revisionen rapportera mot styrelsen kring punkter denna granskar. 

Detta så att bolaget har möjlighet att löpande göra korrigeringar av mindre art, men man vill 

också dela med sig av information så tidigt som möjligt så att om det är större åtgärder som 

bolaget bör göra så kan de börja med dem så tidigt som möjligt. (FAR, 2006; FAR, 2004) 

Det är också viktigt att sköta en löpande rapportering då om vissa fel inte hinns åtgärdas 

innan revisionsberättelsen undertecknas så kan den komma att anses som en ”oren 

revisionsberättelse”. Om ett bolag har en oren revisionsberättelse så prickas den hos 

bolagsverket och denna prick försvinner inte fören bolaget har åtgärdat de fel som har 

orsakat den orena revisionsberättelsen. (FAR, 2006) Vid ett sådant här tillfälle finns även ett 

specifikt protokoll som styrelsen måste följa för att rena det som har orsakat fel i deras 

revisionsberättelse. (ABL, kap 9)  

 

Senast tre veckor innan ordinarie bolagsstämma rapporteras då en slutgiltiga och 

undertecknade revisionsberättelsen in till bolagets syrelse, denna skickas sedan in till 

bolagsverket tillsammans med årsredovisningen och blir som tidigare nämnt publik för 

allmänheten. Revisionsberättelsen innehåller den slutgiltiga och officiella redogörelsen 

kring bolagets verksamhet, hur ekonomin ser ut samt om styrelsen har uppfyllt sina 

åtaganden kring förvaltningen av sitt uppdrag. Den innehåller även de sista orden kring 

bolagets bokföring och årsredovisning där det framgår huruvida bolagets räkenskaper 

stämmer med verkligheten samt om de har upprättats korrekt och riktigt i förhållande till 

gällande lagar och regler. Revisorns slutgiltiga kommentarer och slutsatser presenteras här 

och i samband med att den undertecknas och rapporteras in till styrelsen så anses revisionen 

vara avslutad. (FAR, 2006; SRS, 2009) 
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Förlorat förtroende för branschen  

Att revisorn håller sig oberoende mot sitt uppdrag och att förtroendet för revisorn såväl som 

revisionsbyrån är högt är otroligt viktigt och faktiskt bland de viktigaste aspekterna inom 

hela revisionsbranschen. (Arruñada, 2004) Om dessa faktorer inte kan styrkas leder det ofta 

till fusk och annan problematik som sedan kan komma att slå tillbaks på både 

revisionsbyrån, bolaget som har blivit reviderat och faktiskt hela branschen.  

Självklart spelar det roll i vilken omfattning detta sker och hur stora de involverade bolagen 

är, men ett tydligt exempel på detta är Enronskandalen.  

 

Enron bildades 1985 av Kenneth Lay och var från början ett företag som endast sysslade 

med naturgas. Bolaget var produkten en sammanslagning av två naturgas bolag i Usa, 

Houston NaturalGas och Internorth, och tillsammans ägde de närmare 600 mil 

naturgasledningar. Företaget utvecklades dock och man såg lukrativa möjligheter inom 

energibranschen överlag, och under de närmaste årtiondena blomstrade företaget och blev 

snabbt ett av Usas ledande energibolag. Företaget hade sin storhetstid på 1990-talet då 

aktien steg över 311 % och företaget hamnade på topp tio listan i Usa över de största och 

mäktigaste bolagen. Slutet av 1990-talet innebar otroliga framgångar för bolaget då aktien 

ofta steg mellan 50-80 % per år och där bolaget gång på gång blev framröstat till det mest 

beundransvärda samt innovativa storföretaget i Usa av Fortune magazine. (Healy & Palepu, 

2003) Enron tycktes inte ha någon hejd och deras framgång fortsatte in i millenniumskiftet 

där bolaget spåddes gå en otroligt bra framtid till mötes. År 2000 steg Enrons aktie med hela  

87 % trots att börsindex för S&P 500 slutade på minus 10 % samma år. (Healy & Palepu, 

2003) Enrons potential att kunna växa och expandera trots en svag marknad gjorde att 

spekulationerna kring bolaget och aktien bara ökade och ökade, vilket självklart bidrog till 

en positiv ekonomisk utveckling för bolaget som hela tiden chockade marknaden med nya 

idéer om expansion och affärsidéer som ökade intresset hos externa intressenter samtidigt 

som det drev upp priset på bolagets aktie. I samband med detta så plockade ledningen ut 

enorma bonusar för ett väl utfört arbete, men ingen kom att ifrågasätta hur det kommer sig 

att ett bolag kan gå så otroligt bra och nästan aldrig ha motgångar under nästan 10 års tid 

även fast marknaden och konjunktursläget skiftade upp och ner. (Bratton, 2002)  

Vid årsskiftet 2000/2001 så kostade Enrons aktie till hela 83,13 dollar per aktie och bolagets 

marknadsvärde var estimerat till över 60 miljarder dollar. Problemet var bara att detta var 

över 70 gånger mer än deras riktiga omsättning, och mer än sex gånger så stort värde på 

deras bokförda tillgångar. (Healy & Palepu, 2003)  
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Vid det här tillfället så var det ingen mer än den innersta kretsen i Enron som visste om 

detta, men frågan så här i efterhand är hur de kunde komma undan med ett sådant enormt 

fusk år efter år.  

 

Enron använde sig av revisionsbyrån Arthur Andersen som bland annat hjälpte dem med 

generell rådgivning om t.ex. skatter, men Arthur Andersen skötte även revisionen av Enron. 

Eftersom bolaget verkade i en komplex bransch så fanns det specialregler för hur 

bokföringen skulle skötas och hur man redovisar inkomstskällor.  

Detta eftersom bolagets intäkter ofta baserades på kontrakt som kunde sträckas sig så långt 

som 20 år fram i tiden där t.ex. Enron har avtalat med ett annat bolag att det är just dem som 

kommer leverera elen för den bestämda perioden. Denna komplexitet var något Enron var 

snabba på att snappa upp och de luckor och klausuler som fanns i lagarna användes flitigt. 

(Healy & Palepu, 2003) Arthur Andersen och Enron använde sig av något kallat ”mark-to-

market accounting” vilket i praktiken skulle förenkla bokföringen i den annars komplicerade 

branschen. I stora drag kan man beskriva det som att när Enron skrev kontrakt på flera år så 

kunde de uppskatta vad intäkterna för ett år på det specifika kontraktet skulle bli. 

 Den potentiella intäkten skulle sedan räknas av mot kostnaderna för att leverera tjänsten 

samtidigt som årliga korrigerar skulle göras för förändringar på marknaden. Den totala 

summan som sedan var kvar efter allt detta kunde räknas om intäkt och därefter också 

bokföras som intäkt för just det året. (Healy & Palepu, 2003)  

 

Enron såg dock möjligheter i detta sätt att sköta bokföringen och en av de saker Enron 

gjorde för att nå en så stor framgång var just att fuska med detta bokföringssätt. Det Enron 

gjorde var att spekulera kring de totala intäkterna kring ett långvarigt kontrakt för att sedan 

diskontera det värdet till dagens värde och därefter bokföra det som en intäkt i år. De tog 

alltså inte alls hänsyn till att räkna av vilka kostnader som skulle tillkomma för att leverera 

tjänsten och om det längre fram i tiden skulle hända saker på marknaden som skulle kunna 

påverka priset på deras tjänst, eller på annat sätt påverka det spekulerade intäktsvärdet. Ett 

exempel på detta är när Enron skrev kontrakt med det amerikanska företaget Eli Lilly om att 

vara deras enda leverantör för elektricitet under de närmaste 15 åren. Kontraktet beräknades 

vara värt 1,3 miljarder dollar och istället för att sprida ut denna intäkt och bokföra delar av 

den från år till år så bokfördes hela beloppet direkt det året när kontraktet skrevs. 

 Detta medförde givetvis en väldigt positiv uppsving för bolaget. (Healy & Palepu, 2003)  

I samband med allt detta så gjorde givetvis Arthur Andersen årliga revisioner på Enron där 

man inte ansåg det vara något fel i hur företaget bokförde sina intäkter. (Bratton, 2002) 
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Detta kan ju bero på att Arthur Andersen delade Enrons syn på hur man kan sköta 

bokföringen kring just denna typ av intäkter, eller så kan det också bero på att under enbart 

år 2000 så betalde Enron Arthur Andersen 52 miljoner dollar för revisions och 

rådgivningsrelaterade uppdrag. (Benston & Hartgraves, 2002) Oavsett vad deras motiv var 

så pågick grova bokföringsbrott under flera års tid där revisorns som ska vara en garanti för 

allt går rätt till gladligen signerade revisionsberättelsen år efter år utan att påpeka några 

orenheter.  

 

Detta var inte alla fel och olagligheter som Enron begick och som slutligen ledde fram till 

deras fall, men det viktiga att lyfta fram ur den här berättelsen är hur revisorerna som ska 

vara en säkerhet för bland annat utomstående intressenter och externa partners endast stod 

och tittade på när Enron begick brott som kunde vara förödande för verksamheten, 

aktieägarna och inte mist för de anställda. Tillslut kom dock framgångsagan till ett slut då 

Enron den 2:a december 2001 efter ca fyra månaders tuffa motgångar ansökte om konkurs. 

Under de fyra månader som ledde fram till konkursen så hade Enrons aktie sjunkit från ca 

80 dollar ner till under 1 dollar per aktie. (Healy & Palepu, 2003) I samband med att Enron 

gick i konkurs så uppdagades givetvis deras bokföringsbrott där även Arthur Andersen 

komma att åtalas för en rad olika brott relaterade till Enrons verksamhet.  

 

Arthur Andersen som tillsammans med KPMG, Deloitte, Ernst & Young och PwC hade 

ansetts som revisionsbranschens ” The big five” dvs. revisionsbranschens fem största aktörer 

kom snart att följa Enrons tragiska öde. Efter att i maj 2002 ha dömts för bland annat 

förskingring samt bokföringsbrott så valde Arthur Andersen att självmant ”ge tillbaks” sin 

licens som auktoriserade revisorer. Domen kom dock senare att ändras av Usas högsta 

domstol där Arthur Andersen friades på några av de värsta åtalspunkterna. (Healy & Palepu, 

2003) Skadan var dock redan skedd och deras rykte var för nedsmutsat för att de skulle 

kunna återgå till någon noterbar verksamhet och speciellt för att försöka ta någon plats bland 

de största aktörerna på marknaden. På bara ett år efter skandalen så gick antalet anställda 

hos Arthur Andersen ner från över 85 000 till ca 200 personer. (Benston & Hartgraves, 

2002) 

 

Det är just den här typen av skandaler som har skakat revisionsbranschen och skapat en 

osäkerhet kring huruvida hur högt förtroende man kan ha kring revisionsbyråerna.  
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På grund utav incidenter som denna så minskar förtroendet för branschen överlag, och detta 

är givetvis inte bra då det är viktigt att förtroendet för revisorn är högt eftersom det är denna 

som ger sitt ord på att ett bolag sköter sin verksamhet på ett korrekt och riktigt sätt. Många 

menar även att revisionen är det mest korrekta och trovärdiga utlåtandet kring ett bolag då 

revisorn är extra insatt i bolagets verksamhet och då denna ska granska bolaget objektivt. 

(Sikka, 2009) Samtidigt så kan ju raka motsatsen direkt hävdas när man ser på Enron som 

ett exempel och här finns det också anledning att tro att den vänskapliga relation (som 

tidigare nämnts) som bolagen bildar efter många års samarbete är en av anledningarna till att 

revisorns oberoende mot uppdraget minskar vilket kan leda till stora skandaler likt Enron 

och i förlängningen även ett skadat förtroende för hela branschen. (EU, Revisionspolitik: 

Lärdomar från krisen, 2010)  

Det förlorade förtroendet är dock inte helt obefogat då revisionsbyråer ofta har spelat en stor 

roll i skandaler likt Enron. Revisionsbolagen har ofta av en eller annan anledning valt att 

bortse från misstag när de har reviderat stora bolag och banker, och tillslut har verkligheten 

kommit i kapp vilket har gjort att de misstag som man inte har anmärkt på i revisionen har 

fått hela korthuset att rasa. (EU, 2011) Det är dock synd att hela branschen har fått ett 

minskat förtroende då inte alla revisionsbolag och revisorer väljer att se mellan fingrarna när 

det kommer till vissa misstag. Samtidigt är det dock lätt att förstå allmänhetens respons och 

reaktion samt det minskade förtroendet när det är just en av världens största aktörer som är 

involverade i skandaler likt fallet med Enron. Det är dock viktigt att försöka återställa samt 

stärka förtroendet för revisionsbranschen då revisionen och revisorer är en viktig del av den 

globala ekonomin. Revisorerna är de personer som ska kvalitetssäkra informationen bakom 

bolag vilket göra det enklare och tryggare för externa partners och intressenter att våga 

investera och på så sätt främja ekonomin. (EU, 2011)  

 

Eftersom revisionsbranschen är viktig för ekonomin som helhet och eftersom branschen har 

tappat en del av sitt förtroende så är det mycket viktigt att man försöker återställa detta innan 

skadan blir värre. (EU, 2011) Hur man ska återställa och i förlängningen även förbättra 

förtroenden för branschen är dock en helt annan fråga, men de största organen inom 

branschen är alla eniga om att förändringar måste ske snabbt men också på ett långsiktigt 

plan för att säkerställa att framtida kriser inte drabbar branschen lika hårt samtidigt som man 

påvisar för allmänheten att branschen är säker och fyller en viktig information för samhället. 

(EU, 2011) Det finns många idéer om hur man ska göra revisionsbranschen säkrare och 

vilka åtgärder som snarast måste ske, det är dock viktigt att förstå att oavsett hur man väljer 

att handskas med problemet så måste väldigt höga instanser vara inblandade för att 
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säkerställa att allmänheten litar på ändringarna. (Arruñada, 2004) Med andra ord så är det 

styrande organ och internationella råd som måste gå in och t.ex. göra lagändringar för att 

verkligen bevisa att de är engagerade i frågan och vill återställa förtroendet för branschen. 

(Arruñada, 2004) Det finns som sagt många förslag på bordet gällande exakt hur det ska gå 

till och något som har granskats närmare är om revisionsbyråerna själva inte ska blir 

granskade och reviderade på det arbete de utför. Man har bland annat tittat på möjligheterna 

att inom EU bilda ett råd av utvalda revisorer var uppgift är att granska de största 

revisionsbolagen och deras revisioner av sina största kunder. De ska alltså granska så att 

revisionen har gått rätt till och att man inte medvetet eller omedvetet har missat vitala 

punkter. 

 På så sätt införs en extra säkerhetskontroll som verkligen ska säkerställa att inget fusk begås 

på de högsta nivåerna, alltså de nivåerna som kan ha en påverkan på den globala ekonomin 

och något skulle gå snett. (EU, 2011) Vissa lagar och regler både nationell och 

internationellt har ju redan ändrats och lagts till efter krisen som en första skadekontroll. 

Detta för att försöka motverka de negativa effekterna av krisen samtidigt som man försöker 

förebygga att likanden händelser sker igen genom att direkt gå in och ändra på sådant som 

man direkt såg var bristande. Ändringar har också gjorts för att markera att det sker och 

kommer att ske en åtstramning i branschen då den kan ha varit lite slapp, vilket kan vara en 

bidragande faktor till krisen 2008. (EU, 2010; EU, 2011)   

Finansiella företag  

Finansiella företag och bolag på värdepappersmarknaden så som banker och 

kapitalförvaltningsbolag har striktare regler när det gäller deras revision och de står också 

under direkt granskning av finansinspektionen (FI). (FAR, 2006) Eftersom det var just inom 

den här sektorn som finanskrisen hade sin början så är det inte svårt att förstå att sektorn har 

fått väldigt mycket uppmärksamhet och direkt gick och gjorde åtstramningar här samtidigt 

som mycket av debatten handlar om just hur man ska övervaka och kontrollera de företag 

som verkar inom den finansiella sektorn. Man vill öka bevakningen och kontrollen runt 

finansiella företag för att kunna upptäcka hot i tid och på så sätt tror man att man kan minska 

effekten om en ny ekonomisk kris drabbar världen, likt den 2008. (EU, 2011) FI står som 

sagt för granskningen av finansiella företag i Sverige och deras uppgift är att granska 

finansiella företags verksamhet med direktiv från regeringen i syfte att stärka och säkra den 

finansiella marknaden för konsumenten (Finansinspektionen, 2009) Inom deras 

arbetsuppgifter ingår bland annat internrevision av de bolag som står under 

finansinspektionens uppsikt.  
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Meningen med internrevisionen är att granska företagets interna kontroller och styrning 

samt deras riskhantering. FI ska självklart göra detta ur en oberoende ställning i förhållande 

till bolaget och vid granskningen ska även förslag på förbättring lämnas för att möjligöra en 

positiv utveckling hos företaget. (Internrevisionen, 2010) Genom åtgärder likt dessa så har 

men en bättre, striktare och större kontroll av företag som verkar på en finansiell marknad, 

trots detta har det ändå funnits osäkerheter och brister gällande revisionen av bolag på denna 

marknad. Detta är förvisso inte helt otroligt då det som med det mesta här i världen är näst 

intill omöjligt att kontrollera varenda liten detalj, oavsett inom vilket område eller marknad 

man verkar på, vilket självklart leder till att misstag begås och viktiga detaljer missas.  

Efter krisen har man stramat kontrollen och verksamheten på den finansiella marknaden just 

eftersom det var precis där krisen startade, även om det inte var i Sverige. Det har dock inte 

kommit så många direktiv från högsta ort, dvs. regeringen som man skulle kunna tro, utan 

mycket av förändringarna har utfärdats ifrån branschorganisationer så som FAR. Vilket då 

också innebär att det inte är direkta lagändringar vi talar om när vi talar om åtstramningen, 

utan mycket handlar om förtydligade och förändrade riktlinjer krig revisionen i stort och hur 

det ska bedrivas. Det handlar även om ”punktmarkeringar” inom revisionsarbetet där FAR 

har insett att det har funnits klara brister vilket man således har gått in och ändrat samt 

klargjort om exakt hur dessa punkter ska appliceras i en verklig anpassning. (RevR100, 

2012)  

 

Regeringen har alltså inte gått in och gjort några direkt utstickande eller skarpa regleringar 

gällande de finansiella företagen och deras revision, utan deras arbete har fokuserats på 

uppgifter så som att upprätta en finansiell stabilitetsfond samt att höja den statliga 

insättningsgarantin hos banker. Vilket förvisso är helt förståligt då regeringen har velat 

arbeta med att skapa ett stabilitetsprogram för att reglera den totala skadan av krisen innan 

man börjar djupdyka i exakta fel och vad som kan ändras på en detaljnivå. (Regeringen, 

2011) Det ska understyrkas att regeringen har skapat lagar för att försöka minimera skadan 

av den här krisen samtidigt som man har försökt att förebygga att lika stor skada sker om 

världen skulle drabbas av en likadan eller värre ekonomisk kris än den 2008. Bland annat 

har en så kallad stödlag inrättats vilket gör det möjligt för regeringen att vid en kris ge stöd 

till svenska banker och kreditinstitut. Stödet kan vara i form av t.ex. kapitaltillskott eller 

olika garantier, detta för att förekomma och minimera stor skada och allvarliga störningar i 

det finansiella systemet vid krissituationer. (Regeringen, 2011)  
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Så lagändringar inom det finansiella systemet som gäller för just finansiella företag har 

uppenbarligen skett, det har dock inte varit några mer exakta ändringar riktade mot t.ex. just 

revisionen av finansiella företag. De mer exakta ändringarna och korrigeringarna har inte 

helt oväntat kommit från branschorganisationer och i viss mån finansinspektion som 

visserligen är ett statligt organ, men det har som sagt inte kommit direkt från toppen. 

Regeringen har förvisso ändrat i lagar som är direkt kopplade till årsredovisningen och 

revisionen av finansiella företag så som LÅRK, men dessa ändringar har som sagt varit små 

och i vissa fall bara mindre korrigeringar och med andra ord har inga stora eller radikala 

ändringar inom området skett. (LÅRK, kap 1)  

Det är dock ändringar i LÅRK och FAR:s RevR 100 som har fått en betydande roll för hur 

arbetet med revision av finansiella företag har ändrats sedan den ekonomiska krisen. 

RevR 100 

För finansiella företag som startade sitt räkneskapsår 1 januari 2012 så startade de även sitt 

räkneskapsår under nya förhållanden, förutsättningar och riktlinjer gällande revisionen av 

dessa bolag. Det tidigare benämnda regelverket RevR X hade nu döpts till RevR 100 och var 

helt nya rekommendationer från FAR gällande revisionen av finansiella företag som skulle 

träda i kraft omedelbart för de bolag inom den finansiella sektorn som startade sitt 

räkneskapsår den 1 januari. (FAR, 2012) RevR 100 är alltså en serie rekommendationer 

gällande revisionen av finansiella företag som berör frågor främst kring god revisionssed 

samt skärpta kompetenskrav och licensieringskrav för de revisorer som behandlar dessa 

typer av företag. Rekommendationerna är utformade av FAR:s styrelse i samarbete med 

finansmarknadsministern Peter Norman och ska gälla företag inom den finansiella sektorn, 

med andra ord de bolag som står under finansinspektionens uppsyn. Tanken bakom 

utformningen av dessa rekommendationer är att skärpa och förtydliga vissa nyckeldelar 

gällande revisionen av finansiella företag, detta för att förebygga fusk samt misstag som kan 

komma att skapa störningar i det finansiella systemet. (FAR, 2012) I RevR 100 står det 

ganska tydligt att man har valt att skärpa de områden inom revisionsbranschen som har varit 

de svagaste länkarna och inneburit en klar risk för arbetsområdet och framförallt 

pålitligheten för revisionsarbetet i stort. Man kan också tycka att det verkar ganska allmänt 

och brett att man har valt att skärpa den goda revisionsseden då detta kan ses som ett ganska 

stort och luddigt begrepp. Men i riktlinjerna för RevR 100 så finner man dock ganska direkt 

att utformningen av rekommendationerna är ganska tydliga, raka och konkreta. Vad inom 

den goda revisionsseden som måste förbättras t.ex. är ganska enkelt framställt.  
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Man har som exempel valt att baka in revisorns kompetenskrav som en del av god 

revisionssed enligt de nya rekommendationerna. Huvudrevisorn hos det revisionsbolag som 

reviderar finansiella företag ska vara licensierad, och för att bli detta, eller för att få fortsätta 

vara licensierad revisor så måste denna ha fortbildning på minst 180 timmar per treårsperiod 

varav minst 60 av dessa timmar ska vara fortbildning inom området kring finansiella 

företag. Revisorn måste även på FAR:s begäran kunna lämna in underlag som styrker att 

denna har genomgått den fortbildning som organisationen minst kräver. Utöver detta så 

måste revisorn även under de senaste tre åren ha arbetat minst 600 timmar med revision av 

finansiella företag, även detta måste kunna styrkas om FAR så begär. (Licensiering, 2012)  

 

RevR 100 bygger även mycket på information och riktlinjer hämtade från ISA. Som tidigare 

nämnt så bygger RS på just ISA men det har gjorts en del korrigeringar i enhet med svenska 

lagar och regler samt hur typisk svensk företagsamhet ser ut.  

I de nya rekommendationerna har man dock influerats mer direkt av de direktiv som anges i 

ISA. Men även ur de direktiven har man försökt skärpa vissa punkter och riktlinjer för att 

göra RevR 100 så vattentätt som möjligt man har även inkluderat mycket av de nya 

punkterna under god revisionssed vilket i förlängningen innebär att det ska ses som en 

standard och alltså minsta mått på vad man måste prestera som revisor av finansiella företag. 

Man har utvecklat viktiga punkter inom revisionen så som de som berör lagar, regler och 

fusk. Revisorn måste alltså nu när denna ska göra en revision av ett finansiellt företag hämta 

så pass mycket information att denna utan tvekan kan bevisa att företaget som revideras har 

följt lagar och andra bestämmelser som kan ha direkt inverkan på hur belopp och finansiella 

resultat har fastställts. (RevR100, 2012) Mycket av det som beskrivs i RevR 100 känns igen 

från RS, men man har valt att med hjälp från ISA fastställa exakta punkter som tidigare kan 

ha varit lite luddiga. Som tidigare beskrivet i revisionsprocessen så ska revisorn samla 

information kring bolaget så att denna förstår verksamheten. Vad detta innebär är givetvis 

mer exakt beskrivet i RS men i RevR 100 väljer man t.ex. att förtydliga denna punkt ännu 

mer. Utöver att revisorn överlag ska granska bolagets verksamhet så måste denna nu även 

undersöka bolagets ägar- och styrstruktur. Revisorn måste även närmare undersöka vilken 

typ av investeringar bolaget gör samt vilka investeringar bolaget planerar att göra, samtidigt 

som denna granskar i vilket syfte och ändamål investering görs. Vidare måste revisorn även 

närmare granska hur företaget är organiserat samt hur bolaget finansieras. (RevR100, 2012) 

Tidigare har revisorns jobb varit att granska bolagets redovisningsprinciper i syfte att 

fastställa så att de har använts på korrekt sätt och att inget fusk har begått genom dem.  



23 
 

Med de nya riktlinjerna så måste revisorn även närmare granska vilken typ av 

redovisningsprinciper bolaget använder sig och om dessa är förenliga med deras specifika 

bransch och verksamhet. Vidare ska det även undersökas om principerna är optimala för 

rådande regelverk samt om de även matchar ramverket för den finansiella rapporteringen. 

Det ska även undersökas om redovisningsprinciperna är vanligt förekommande överlag 

inom branschen och den specifika sektorn. (RevR100, 2012) 

 

Finansiella företag står ju som tidigare benämnt under uppsikt av FI och det är med andra 

deras uppgift att som sista led kontrollera att företagen inte fuskar eller har gjort några vitala 

misstag. Detta innebär att det sedan tidigare finns en lagstadgad rapporteringsplikt från 

revisorn mot FI. Denna plikt står givetvis kvar under de nya rekommendationerna men likt 

de mesta inom RevR 100 så har även dessa punkter skärps.  

 

Utöver att revisorn ska sända sin revisionsberättelse till FI så ska även ett fysiskt möte äga 

rum där revisorn, en representant från FI samt en ur ledningen hos det finansiella företaget 

möts för att diskutera aktuella frågor kring revisionen. Enligt de nya rekommendationerna 

hävs även tystnadsplikten vilket innebär att rapporteringen mot FI måste vara helt öppen, 

ärlig och genomgående. Det står även fast att ändring inte på något sätt kan inskränkas 

genom ett avtal mellan revisor och finansiell företag, det är såldes inte möjligt för företaget 

att begära att viss information döljs om revisorn anser att det är av vikt för att konkret kunna 

framställa revisionen. Det framgår dock att revisorn måste bedöma varje fall som enskilt och 

unikt, vilket innebär att revisorn från gång till gång måste ta ställning till om all information 

är väsentlig att redovisa speciellt om det finansiella företaget önskar att hålla viss 

information hemlig. Med andra ord kan företaget som revideras lägga ett önskemål om att 

dölja viss information, men om revisorn anser att informationen är väsentlig för fullständig 

redogörelse av revisionen så gäller alltså inte tystnadsplikten och FI får ta del av all 

information. Det är även viktigt att revisorn gör ett noggrant övervägande kring om denna 

ska undanhålla någon information från FI då revisorn enligt 22 § i revisorslagen kan dömas 

till disciplinära åtgärder samt skadeståndsskyldighet om denna undanhåller information som 

bidrar till att rapporteringsskyldigheten inte uppfylls. (RevR100, 2012; Revisorslag, Kap 6) 

LÅRK 

Lagen om årsredovisning i kreditinstitut och värdepappersbolag (LÅRK) är den förordning 

som styr utformningen av årsredovisningen för bolag inom den finansiella sektorn.  
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I förlängningen har den även viss kontroll över revisionen av dessa bolag då lagen reglerar 

bland annat vad som får återges i revisionsberättelsen samt att revisorn kan tvingas till 

tystnadsplikt i specifika fall då revisionen har gått igenom känslig information som inte är 

offentliga handlingar. (ABL, kap 9) Lagen reglerar bland annat hur balans och 

resultaträkningen ska ställas upp och redovisas för företag inom den finansiella sektorn. 

Detta för att närmare tydliggöra företagets ekonomiska situation uppställt i en enkel och 

tydlig utformning. Det finns även bestämmelser som säger hur balans och resultaträkningen 

kan och får skilja sig från normal standard samt de regleringar som tas upp, och lagen talar 

alltså om bland annat om hur finansiella företag kan dela upp och ändra olika poster för att 

bättre framställa och förklara den ekonomiska situationen i förhållande till bolagets 

specifika verksamhetsinriktning. Företagen har i vissa falla även rätt att dölja eller utelämna 

viss information som de menar måste hållas hemlig i förhållande till bolaget verksamhet, 

kunder samt deras möjlighet att kunna driva företaget i den riktning de önskar.  

Den information man väljer att dölja måste vara av stor väsäntlighet för företagets 

verksamhet och får endast undanhållas om publicering av informationen kan komma att 

skada bolaget, dess kunder eller dess verksamhet. Det material man önskar dölja måste 

också meddelas till FI som gör en prövning över huruvida informationen faktiskt ska vara 

dold eller om den bör finnas med i årsredovisningen och med andra ord då kan tas upp i 

revisionsberättelsen. (LÅRK, kap 3) Lagens syfte är ju som tidigare nämnt att närmare tala 

om hur årsredovisningen för bolag inom den finansiella sektorn ska se ut, detta för att 

förekomma att redovisningen blir fel då detta i en för stor skala kan innebära störningar i det 

finansiella systemet. LÅRK beskriver därför väldigt nära hur bland annat årsredovisningen, 

och specifikt vissa punkter i den ska utformas för att undvika misstag. Några av de 

viktigaste punkterna är hur värderingen av finansiella instrument ska beräknas och tas upp i 

redovisningen samt hur redovisning av bolagets egna aktier ska se ut, det finns även 

särskilda regler kring hur bolaget ska redovisa sina skulder och tillgångar. Reglerna kring 

alla dessa punkter är särskilt utformade då redovisningen av dessa poster kan var komplexa, 

och med lagen vill man säkerställa att posterna redovisas noga men också efter specifika 

riktlinjer så att det inte råder något tvivel om att poster och punkter tas upp till sitt rätta 

värde. (LÅRK, kap 4) Det är just värderingen av vissa poster som har gjort att man har fått 

göra ändringar i lagen för att säkerställa att alla bolag inom den finansiella sektorn arbetar 

efter samma riktlinjer och att deras redovisning utformas på rätt sätt. Det har nämligen 

tidigare funnits lite mer otydliga regler och riktlinjer kring vissa punkter i årsredovisningen 

som har lett till att poster som är i stort sätt samma hos två olika bolag har tagits upp och 

redovisats på två olika sätt.  



25 
 

Detta har ju givetvis varit ett stort problem eftersom det försvårar möjligheterna att förstå 

det verkliga värdet bakom posten samtidigt som revisionen av bolagen kan skilja sig väldigt 

mycket åt. Just detta har gjort att enhetligheten inom hela revisionsbranschen har försvagats, 

vilket givetvis inte är bra. Försvagningen kan bland annat vara en orsak till det minskade 

förtroendet för branschen vilket som tidigare nämnt är ett stort problem för 

revisionsbranschen. Vidare kan också en försämrad enhetlighet leda till en splittrad bransch 

överlag och detta kan leda till luckor i revisionsarbetet vilket gör att två bolag som är ganska 

lika varandra kan revideras på två olika sätt och således även få två olika utlåtanden. Detta 

är ju givetvis inte bra då det måste finnas en röd tråd inom branschen som sätter en viss 

standard och vissa riktlinjer, detta för att det ska säkerställas att bolag inom samma bransch 

bedöms på samma sätt, och att resultaten är tämligen lika varandra. Detta är nödvändigt för 

att kunna upptäcka fel och fusk som i förlängningen kan spela en roll i en större rubbning av 

det finansiella systemet. (EU, 2011)  

LÅRK talar även därför om vad som bör kunna återfinnas under vissa kategorier och vad 

som inte bör kunna finnas. Den specificerar alltså vad som kan klassas inom en speciell 

kategori. Finansiella anläggningstillgångar är ett bra exempel, LÅRK beskriver vad som bör 

räknas som en finansiell anläggningstillgång. (LÅRK, kap 4) Detta för att det inte ska råda 

några tvivel om vad som kan tas upp inom den här kategorin. På detta sätt tror man alltså att 

man kan minimera potentiella fel som kan få stor effekt samtidigt som man sätter tydliga 

riktlinjer för branschen och hur dessa punkter ska skötas. Det är alltså viktigt att det finns ett 

tydligt regelverk över de delar i redovisningen som anses vara mer komplexa. Detta för att 

förebygga att bolag inom den finansiella sektorn begår stora så väl som små misstag som 

kan få negativa effekter för både det egna bolaget så väl som för branschen och marknaden 

överlag. Genom att på ett klart och tydlig sätt i lagen beskriva vissa vitala punkter så gör 

man det också enkelt för bolag som verkar inom den finansiella sektorn att förstå och följa 

de kriterier som framställs i lagen. På detta sätt kan bolagen bland annat kategorisera och 

beräkna sina poster på samma sätt vilket skapar en enhetlighet i branschen som gör det 

enklare att jämföra bolag samtidigt som det är lättare att upptäcka och förebygga fel.  

Principal-agent problemet 

Problemet och teorin bygger på hur man får uppdragstagaren (agent) att minimera risken i 

beslut som påverkar en uppdragsgivaren (principal) när beslutet inte alltid behöver påverka 

agenten. (Grossman & Hart, 1981)  
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För att göra det hela lite tydligare följer här ett exempel: 

Om du tänker dig att du har ett företag där vi har en styrelse. Styrelsens uppgift är att tar rätt 

beslut för att gynna företaget och aktieägarna, i alla avseenden men framförallt ekonomiskt. 

Styrelsen väljer därför att anställa en meriterad och välansedd vd som de hoppas ska styra 

bolaget i rätt riktning för att överlag ska gå bra. Säg nu att denna vd inte har några aktier i 

bolaget utan han har en fast månadslön som betalas ut oavsett om han gör ett bra eller dåligt 

jobb. Detta innebär nu att vd:n inte har någon direkt anledning eller motivation till att göra 

sitt bästa, mer än för att se till att han inte får sparken samt att inte smutsa ner sitt eget rykte. 

Med andra ord är frågan hur styrelsen ska se till att vd:n gör sitt allra bästa i sitt jobb och 

inte tar felaktiga beslut. Ur detta växer då principal-agent problemet fram, hur ser the 

principal (styrelsen) till att the agent (vd:n) tar de bästa besluten för bolaget så att de kan 

tillgodose aktieägarna. 

 

I praktiken så får ju vd:n sin lön oavsett så han behöver egentligen inte bry sig om vilka 

beslut han tar då om de får ett negativ utfall så påverkar de inte honom (förutom givetvis om 

han tar så dåliga beslut att han får sparken, eller att bolaget går i konkurs etc.)  

Så med andra ord behöver han inte lägga så mycket eftertanke eller värdering i de beslut han 

tar, utan han kan egentligen gå på sin magkänsla och erfarenhet i sitt beslutstagande och 

hoppas att han har rätt, han behöver alltså inte överväga riskerna i sina beslut som på samma 

sätt som om han t.ex. själv hade ägt mycket aktier i bolaget. Styrelsen vill ju givetvis att 

vd:n ska analysera risken och ta välgrundande beslut som är baserade på erfarenhet, 

eftertänksamhet och riskminimering allt detta för att öka utdelningen till aktieägarna. I 

problemet menar man också att agentens fast lön ska vara motivation nog för att ta rätt 

beslut men ur detta har också dilemmat växt fram att man ofta behöver något mer för att 

motivera agenten. Det finns givetvis många olika alternativt för motivation beroende på fall 

till fall men några av de vanligaste varianterna som oftast tas upp när man granskar 

principal-agent problemet är provisionsbaserad lön och att den som styr bolaget får en del 

aktier som betalning när han/hon tillträder posten som vd. (Laffont & Martimort, 2001) På 

detta sätt menar man att man kan ”kontrollera” agenten på ett bättre sätt eftersom besluten 

agenten tar kommer att leda till en effekt för sig själv i slutändan.  

Detta eftersom besluten som agenten tar leder till en ökning eller minskning i den egna 

lönen, och genom att arbeta på detta sätt inom principal-agent problemet så kan man lättare 

minimera chanserna för att ett stort problem av denna art ska inträffa. Man ger alltså agenten 

ytterligare motivation (den fasta lönen är även den motiverande) för att försöka minimera 

riksken i sina beslut eftersom besluten nu även drabbar agenten.  
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Genom att arbeta på detta sätt så kan man förminska eller helt förkasta principal-agent 

problemet inom bolag, då man anser att människan är mer benägen att analysera riskerna 

närmare när utfallet kommer att påverka än själv, hellre än när man ”spelar poker med 

någon annans marker.” (Laffont & Martimort, 2001) 

 

Principal-agent problemet kan appliceras i många olika former och med många olika egna 

tvister. Vad som är intressant med problemet är också hur det kan vridas och vändas till ens 

för och nackdel beroende på vilken sida av problemet man står. Problemet är således väldigt 

mångsidigt och har olika applikationstillfällen inom olika områden vilket gör problemet 

mycket mer komplext och unikt än många likande teorier och problem. Ett tydligt och 

intressant exempel på hur problemet snabbt ändras illustreras i en artikel av Holmstrom & 

Milgrom (1991) där man i en skola i South Carolina i USA hade en idé om att man skulle 

börja ge lärarna en provisionsbaserad lön utifrån hur bra resultat deras elever hade.  

De som var för detta förslag menade att genom att göra på detta sätt så skulle det motivera 

lärarna till att vara mer engagerade i sitt arbete och således lära ut bättre vilket får till följd 

att eleverna lär sig mer. Det som är intressant med detta exempel är att innan idén om 

provision kom upp så fanns det inget principal-agent problem, detta är något som skapas i 

samband med att man myntar idén om provisionsbaserad lön. Detta eftersom innan 

provisionen så hade både skolans ledning och alla lärare samma mål, dvs. att lära eleverna 

så mycket och korrekt information som möjligt. Men genom att införa provisionsbaserad lön 

så skapar man nu ett problem som inte tidigare fanns där skolans ledning blir principals och 

skolans lärare blir agenter. Syftet och tanken med idén från början är ju givetvis god men 

genom att göra på detta sätt så innebär det också att fokus på hur man ska bedriva sitt arbete 

ändras. Lärarna har nu stor makt att påverka sin egen lön och när personer får mycket makt 

finns det också en god tendens att den missbrukas. (Holmstrom & Milgrom, 1991) 

Problemet blir nu att skolans ledning närmare måste övervaka lärarna för att se så att deras 

intentioner är rätt och att de alltså med andra ord inte ger bättre betyg än eleverna förtjänar 

bara för att de vill ha lite extra pengar i kassan när lönechecken kommer. Detta problem 

fanns inte tidigare och är alltså något som skapas i samband med vad som egentligen är en 

mycket god idé, och genom att göra på detta sätta så hamnar lärare och skolans ledning 

också i två olika läger vilket de inte var innan då deras objektiv alltid har varit samma. Här 

kan man också klart och tydligt se att det finns för och nackdelar beroende på vilken sida av 

problemet man står.  
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Detta eftersom man faktiskt skapar ett problem ur något som var tänkt som en positiv idé för 

skolan regi, och i samband med att problemet skapas så innebär detta också en fördel för 

vissa (lärarna) samtidigt som det är en nackdel för andra 

 (skolans ledning). Sen är det ju ingen absolut fakta att lärarna kommer att missbruka 

makten bara för att de får dem, men ofta ligger det i människans natur att vara lite girig och 

gärna ta genvägar när det går. (Holmstrom & Milgrom, 1991)  

 

Just i det här fallet fick hela idén om en provisionsbaserad lön ett negativt utfall då en lärare 

ertappades med att fuskat under ett prov då hon ska ha gett eleverna en del av svaren, detta 

för att dra upp snittbetyget i hennes klass och såldes även öka hennes egen provision. 

(Holmstrom & Milgrom, 1991) 

 

 När man ser till forskning gjort kring principal-agent problemet så är det givetvis mycket 

som är likt varandra men det är också väldigt mycket som är olikt då problemet kan uppstå i 

helt unika miljöer jämte varandra.  

Detta gör att även om tidigare forskning i grunden liknar varandra så mynnar de ofta ut i 

olika kategorier för specifika problem vilket bidrar till problemets bred, mångsidighet och 

komplexitet. (Grossman & Hart, 1981) Detta är inte så vanligt inom ekonomi eftersom när 

man stöter på teorier och problem där så går de endast att appliceras inom ekonomi eller 

eventuellt inom snarliknande områden. Principal-agent problemet kan man, som här ovan 

illustrerat stöta på i två helt olika varandra områden, vilket skapar en stor och funktionell 

teori som kan anpassas och utvecklas i olika former. Detta leder också till att forskningen 

om teorin är större där man på olika sätt i olika scenarion försöker avgöra om principal-

agent faktiskt är ett problem, och vilka motiv som i sådant fall kan vara bakomliggande. 

(Laffont & Martimort, 2001; Waterman & Meier, 1998) 

 

Tidigare forskning tyder på att problemet ofta uppstår när man blir tvungen att ta in en 

utomstående för att utföra en syssla. Antingen tar man in en utomstående för att denna 

besitter specifika kunskaper för att utföra sysslan bättre, eller så är det helt enkelt inte 

kostnads och/eller tidseffektivt att utföra sysslan själv. De bakomliggande motiven till varför 

problemet kan uppstå grundar sig då i att den utomstående personen inte har någon direkt 

koppling till uppdragsgivaren, varpå denna direkt inte känner samma tillgivenhet. Allt efter 

att problemet börjar utveckla sig så riktas istället fokus på hur man ska uppmuntra den 

utomstående till att göra sitt bästa och vilka hjälpmedel man bör använda sig av. Det innebär 

också problemet i detta skede ändrar form helt.  
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Istället för att ställa sig frågan varför den utomstående inte vill göra sitt bästa så frågar man 

sig vad man själv kan göra för att få den utomstående att göra sitt bästa. (Sappington, 1991) 

 

Om vi går tillbaks till exemplet med ett bolag där styrelsen anställer en ny vd. Här får ju 

vd:n en fast månadslön för att driva företaget, detta borde vara motivation nog för att inte ta 

allt för riskabla beslut. Det kan alltid vara bra att ha någon form av provisionstrappa men 

detta ska enbart vara för att belöna extra bra arbete utöver det redan bra arbete vd:n ska göra, 

det ska alltså inte vara som en grundgaranti där man försöker försäkra sig om att vd:n tar rätt 

beslut. Vd:n ska alltså redan vara motiverad nog när han tar jobbet. Sedan måste det givetvis 

understyrka att detta inte är en absolut fakta som uppstår vid alla sådan här situationer utan 

det är unika fall och det är också därigenom principal-agent problemet har växt fram, men 

att det faktiskt har växt fram under sådana här situationer är intressant eftersom det 

egentligen visar hur självisk människan är.  

 

Att man inte orkar göra lite extra jobb för att minimera risken i ett beslut bara för att man 

anser att det inte spelar någon roll eftersom det inte kommer drabba en själv, och att det till 

och med finns exempel där man har utnyttjat just den positionen man sitter i för sin egen 

vinning och med andra ord tagit dålig beslut som gynnar en själv men som inte kommer slå 

negativt tillbaks eftersom man inte har något förhållande till bolaget mer än att man är vd. 

Det finns ett exempel där man talar om hur vd:n och andra högt uppsatta i ett tobaksbolag 

hade använt företagets pengar till att bl.a. köpa privat jet och sedan använda dem för privat 

bruk. Detta var ju absolut ingen bra idé då pengarna hade kunnat gå till vettigare 

investeringar som hade kunnat gynna aktieägarna i bolaget. Detta är ett tydligt exempel på 

hur principal-agent problemet kan te sig och hur man till och med kan använda sig av det för 

sin egen vinning, vd:n och de andra högt uppsatta hade helt enkelt inte till räckligt med 

motivation för att bry sig om att köpen av jet och användningen av dem i sammanhang andra 

än i företagets regi kommer att slå negativt mot aktieägarna. Detta visar även tecken på, som 

tidigare nämnt, att problemet ändrar skepnad. Istället för att ifrågasätta varför man från 

början inte vill göra sitt bästa, vilket är huvudsyftet så börjar man fråga hur man ska 

kompensera för att personen ska göra sitt bästa. I detta skede bör man stanna upp och sluta 

fundera kring hur man ska göra och istället börja fundera kring hur man ska göra för att hitta 

någon som är rätt motiverad från början. Detta innebär alltså att problemet byter skepnad 

och att istället för att undersöka hur man raderar hela problemet så söker man hellre 

lösningar för att minimera problemet, ofta sker detta genom att motivera källan till 

problemet genom ekonomiska medel. (Sappington, 1991)  
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Man börjar tidigt tala om vad för typ av kompensation som är rimlig och hur mycket som är 

rimligt, om det ska vara i form av provision vid gott arbete eller om det är bättre att ge en 

del av bolaget. Principal-agent teorin har till och med nått ett sådant stadie där man kan 

räkna på kostnaden och utifrån detta ta ett ekonomiskt beslut om huruvida det t.ex. är värt att 

anställa just den där vd:n då man i sådant fall måste ha en provisionstrappa som ser ut si 

eller så. Man måste alltså nästan redan från början beräkna en provision eller liknande innan 

problemet har uppstått eftersom man antar att det kommer att uppstå vi anställning av en ny 

vd på ett bolag t.ex. (Garen, 1994) Detta kan man ju i viss mening mena är bra eftersom man 

genom att göra detta förekommer uppkomsten av ett eventuellt problem. Skulle alltså 

principal-agent problemet uppstå så har man alltså redan en klar ekonomisk bild över hur 

mycket det kommer kosta företaget. Man kan ju till och med förekomma problemet så 

mycket att man redan vid anställning t.ex. erbjuder en provisionsvariant.  

Detta för att förebygga att problemet ens kommer på tal. I den meningen kan man tycka att 

hela idén är bra eftersom man är ute i god tid innan problemet blir större och genom att vara 

det har man redan etablerat en bra ekonomisk balans, vilket förhoppningsvis leder till att 

aktieägarna gynnas, och det är ju egentligen det man är ute efter från hela början. (Garen, 

1994; Innes, 1990)  

 

Tidigare forskning tyder på att motivationen faktiskt fungerar, och fungerar bra dessutom. 

Man har kunnat visa på att snittet för provision till t.ex. en vd ökar med 3,25 dollar per 1000 

dollar som aktieägaren tjänar. (Jensen & Murphy, 1990) Detta är bra eftersom priset att 

betala för att vd:n gör ett mycket bra jobb är otroligt liten i jämförelse till vad man som 

aktieägare tjänar. Det är rent av värt att redan från början erbjuda någon typ av provision 

istället för att snåla och hoppas på att den nya vd:n t.ex. är motiverar nog att göra ett bra 

jobb utifrån endast sin månadslön. Senare forskning än Jensen & Murphy menar dock att 

kostnaden till en vd eller högt uppsatta chefer är lite högre än 3,25 $ / 1000 $ och man vill 

att snittet ska höjas till 5,85 $ / 1000 $ men man vill också understyrka att denna ändring 

troligen beror på att kunskapen hos högre chefer har ökat, och att de alltså vet hur lite de 

egentligen tjänar i förhållande till aktieägarna. Detta medvetande har gjort de mer benägna 

att begära högra kompensation samtidigt som de har varit med benägna att ta större risker 

som ofta har lett till större vinster överlag, vilket då givetvis får till följd att även de höga 

chefernas vinster har ökat. Forskningen visar även på att det lägsta uppmätta värdet låg på 

otroliga 0,99 cent per 1000 $ till aktieägarna. Vilket man finner enastående eftersom man 

har lyckats eliminera principal-agent till nästan ingen kostnad alls. (Haubrich, 1994)  
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Just detta är mycket intressant eftersom man når det mål man är ute efter när det gäller 

principal-agent problemet och kostnaden för aktieägarna är väldigt liten. Självklart hade det 

bästa varit om man kunde nå samma resultat fast utan att behöva betala något extra till vd:n 

eller en hög uppsatt chef men detta verkar vara en mycket unik händelse varav varför 

principal-agent teorin har växt fram. Här kan man även se ännu en förändring i skepnad av 

teorin och det är när man helt plötsligt går från att fråga ”hur motiverar vi en vår nya vd?” 

till att säga ”Okej, hur motiverar vi vår nya vd till lägst kostnad?”  Då går man helt plötsligt 

in i ett nytt skede av teorin där diskussionen blir rent ekonomisk och mattematisk där man 

räknar på vilken kompensationsnivå som är rimlig för att motivera vd:n till max utan att det 

kostar för mycket för aktieägarna. (Haubrich, 1994) Detta är även Downs & Rocke (1994) 

inne på då de diskuterar hur konflikten i teorin skiftar och hur riskmedveten man borde var i 

sitt förhållningstätt över vad man erbjuder en ny vd t.ex.  

Man menar att det är svårt att finna en balans i hur motivationen eller provisionen ser ut 

eftersom om man erbjuder för lite så kommer den ny vd:n helt tappa förtroendet för 

företaget och kanske till och med att välja att tacka nej till jobbet. Erbjuder man däremot för 

mycket finns risken att det blir till för stor kostnad för aktieägarna. Problemet blir således 

som tidigare nämnt inte vad det var från början dvs. ”hur man motiverar”, utan är nu alltså 

”hur mycket ska vi motivera”.  

 

Just att teorin ändrade skepnad gjorde också att forskare menade att teorin eller problemet 

hade utvecklats, ungefär som ett virus muterar och utvecklas. Detta föranledde då till att 

teorin gick in i en ny era där man kunde se på forskning kring principal-agent problemet ur 

två kategorier, den nya tidens forskning och den gamla. Den gamla tidens forskning var just 

kring det ursprungliga problemet medan den nya mer inriktade sig på att forska kring hur 

man motiverar och vad som är rätt motivation samt hur man ska applicera detta i en 

organisation utan att kostnader för t.ex. aktieägare blir för stora. (Mirrlees, 1976)  

Man menar nu alltså att den gamla tidens forskning inte längre är relevant mer än 

grundprinciperna som hela teorin bygger, och den nyare forskningen menar på att man nu i 

principal-agent teorin bör starta med att göra ett antagande om att en vd som t.ex. anställs 

utifrån inte kommer att prestera sitt bästa om denna inte är rätt motiverad. Man bör därför 

från start redan vara förberedd på detta och ha en handlingsplan redo för hur man ska 

motivera samtidigt som man balanserar detta mot risken och kostnaderna för andra 

involverade i företaget t.ex. aktieägarna. (Zeckfiauser, 1970; Reinganum & Wilde, 1985)  
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Visserligen kan man påstå att problemet egentligen inte har bytt skepnad då huvudfrågan i 

teorin från början var hur man får en utomstående att minimera risken i sina beslut när 

besluten inte påverkar en själv.  

 

Forskningen kring teorin har kanske inte ändrats eftersom problemet har bytt skepnad utan 

man har under forskningens många år inom detta ämne kom till en slutsats och det var att 

för att lösa problemet så måste man erbjuda någon typ av motivation, t.ex. en 

provisionsbaserad lön. (Zeckfiauser, 1970) I och med den slutsatsen så avslutade man alltså 

en del i teorin och började i stället inrikta sig på hur man ska optimera motivationen inom 

företag och organisationer för att man, som alltid inom företag och många organisationer, 

vill tjäna så mycket pengar som möjligt. Genom att inrikta sig på detta så bekräftar man att 

teorin och problemet är verklig och att det finns en faktor i problemet som alltid är statisk, 

och eftersom den inte går att rubba så är det bättre att forska kring hur vi optimerar lösningar 

kring den.  

Detta leder då till att man får en gammal och välutforskad teori som går att applicera i 

många olika sammanhang och beroende på hur man väljer och se på att teorin har ändrat 

form och bytt skepnad så kan man också säga att teorin utvecklas med tiden. (Mirrlees, 

1976; Downs & Rocke, 1994) Detta skulle i sådant fall innebära att teorin kommer hänga 

kvar länge och att det kommer att komma fler infallsvinklar i den som är värda att forska på, 

vilket kommer göra teorin kommer att bli ännu bredare med ännu mer forskning kring den. 

(Downs & Rocke, 1994) 

Stewardship Theory 

Stewardship theory är en teori som man skulle kunna säga är nära besläktad med teorin 

redovisad här ovan, principal-agent teorin. Stewardship teorin har växt fram ur principal-

agent som en alternativ teori som i korta drag vill motsäga principal-agent teorin och dess 

grund den står på. (Donaldson, The Ethereal Hand: Organizational Economics and 

Management Theory, 1990) Teorin är som sagt mer eller mindre en motsats till principal-

agent där man menar att det inte finns någon konflikt mellan principal och agent. Enligt 

teorin så uppstår inte en konflikt mellan t.ex. en styrelse och ny vd eftersom man menar att 

styrelsen kommer agera i bolagets bästa intresse och anställa en vd som är en bra lagspelare. 

Med andra ord kommer den nya vd inte ha någon dold agenda där han/hon tar själviska och 

riskabla beslut på bolagets bekostnad som antingen gynnar än själv eller utsätter företaget 

för onödig risk eftersom vd:n inte har någon direkt koppling till bolaget.  
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Den nya vd:n vill alltså göra vad som är bäst för bolaget och dess ägare och vd:n blir således 

en ”good steward” eller ” en god förvaltare/passare”. (Donaldson, The Ethereal Hand: 

Organizational Economics and Management Theory, 1990) Principal-agent teorin talar 

väldigt mycket om motivation och hur man ska motivera agenten till att ta rätt beslut och 

göra rätt val utefter vad som är rätt gentemot uppdragsgivaren. Stewardship har som tidigare 

nämnt växt fram utifrån principal och även i denna teori diskuteras motiven bakom 

motivation. Teorin menar dock att personer som tar på sig uppdrag likt en vd på ett bolag är 

lagspelare och därför redan från början går in med inställningen att de ska göra sitt bästa för 

bolaget. Dessa lagspelare ska få sin motivation från dels den lön eller ersättning de erhåller 

för att förvalta uppdraget, men samtidigt ska de överlag vara ”vanliga goda människor” som 

inte vill göra fel på andras bekostnad och en stor motivationsfaktor menas vara att denna typ 

av människor inte vill göra fel då det mer eller mindre smutsar ner deras eget rykte. Vilket 

kan leda till negativa konsekvenser för dem själva i framtiden, så som att t.ex. försöka få ett 

nytt jobb efter att man har gjort ett så dåligt jobb på det senaste bolaget där man var anställd 

att man har fått sparken. (Donaldson & Davis, 1991)  

 

Motivationen ska även grunda sig i att de personer som får som roll att förvalta ett uppdrag 

är otroligt tävlingsinriktade, och genom detta ska deras vilja mot att förlora (dvs. göra ett 

dåligt jobb i förhållande till det uppdrag de förvaltar) lysa igenom så kraftigt att de hellre gör 

ett gör ett så bra jobb som möjligt och på detta sätt tillfredställer sina uppdragsgivare 

gentemot att prestera utefter motiv som bättre gynnar än själv. Känslan de upplever när de 

vinner (alltså gör ett bra jobb så att uppdragsgivaren är nöjd) är alltså starkare och viktigare 

för dessa personer jämfört med den känslan de känner när de t.ex. får en ekonomisk bonus. 

Dessa personer har alltså en vilja att hela tiden utmana sig själv med svårare och svårare 

utmaningar (kan alltså jämföras med högre och högre poster inom ett bolag t.ex.) varpå de 

har ett stort behov att lyckas. Känslan och den psykologiska tillfredställelsen de upplever när 

de lyckas överväger alltså mer eller mindre allt annat men framföralt så överväger de alla 

känslor de har kring t.ex. ekonomiska bonusar. Viljan av att hela tiden överträffa sig själv 

och därigenom vinna för att hela tiden klättra uppåt är starkare än mycket annat och detta 

blir därför deras motivation. Teorin menar även att denna typ av människor ser en otrolig 

prestige i att alltid anses vara den bästa eller bland de bästa och den respekten de erhåller 

genom detta är viktigare än finansiella kompensationer. Denna typ av motivation ska även 

öka allteftersom att de får förlängt förtroende att förvalta uppdraget och motivationen går 

således över till att prestera så pass bra att man när man väl lämnar uppdraget så har man 

satt en så pass hög ribba att det blir svårt för efterkommande att slå det.  



34 
 

På så sätt blir man även ihågkommen och respekterad under lång tid efter att man har slutat 

förvalta uppdraget och denna prestige är en mycket viktig psykologisk faktor som agerar 

som motivation. Stewardship teorin säger därför att en uppdragsgivare kommer att leta efter 

den här typen av människa för att förvalta ett uppdrag samtidigt som denna typ av människa 

aktivt kommer att söka efter större och viktigare uppdrag att förvalta och på detta sätt 

kommer deras vägar att korsas vilket då leder till att det inte kommer att finnas ett principal-

agent problem med i ekvationen. (Donaldson & Davis, 1991) Teorin säger även att de 

agenter som kommer att få förvalta viktiga uppdrag förutom vinnarmentaliteten även 

besitter en otroligt viktigt egenskap, och det är att de inte är ”opportunistic agents”. Det 

innebär att de inte är villiga att söka ”lyckan” på någon annans bekostnad. Enligt principal-

agent menar man att agenten är självisk och gärna söker ”lyckan” även om det är på någon 

annans bekostnad, ofta då bolagets, om vi ser till de exempel som har lagt fram här ovan. 

Vilket innebär att de tar beslut som kommer att gynna den själva även om det skadar någon 

annan.  

 

Enligt stewardship teorin menar man att de människor som blir agenter även har en moralisk 

agenda och med andra ord sätter deras samvete stopp för att ta beslut som kan ha en negativ 

konsekvens hos någon annan. De är alltså inte villiga att riskera att någon annan ”skadas” 

för att själva eventuellt nå en högre nivå eller få en finansiell bonus. Detta sätt att agera leder 

således till att uppdraget förvaltat på bästa möjliga sätt och principal-agent problemet 

utesluts eftersom flera faktorer redan från början sätter stopp för att det ens skapas. 

(Donaldson, 1990; Neal, Gerald, Swan, & Taylor, 1993) 

 

Även om både stewardship teorin och principal-agent teorin båda bygger på psykologiska 

och sociologiska grunder om antaganden kring människor så är stewardship teorin lite 

djupare fokuserat på just dessa bitar. Principal idén bygger på ett antagande om att 

människan överlag är lat och självisk och utefter det så måste rätt motivations erbjudas för 

att nå specifika resultat. Stewardship däremot gör inget direkt antagande om människan 

överlag utan menar snarare att personer som passar in under denna teori är av ett speciellt 

slag och således besitter en del specifika egenskaper så som bland annat att vara en 

lagspelare hellre än att ha en självisk agenda. Stewardship teorin är alltså utvecklad från en 

psykologisk och sociologisk synpunkt och grund där man närmare förklarar och beskriver 

modellen av en människa, dess egenskaper, tankesätt och framförallt moraliska värderingar.  
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Genom detta skapar man sig basen i teorin som talar om vilka faktorer som kan spela in och 

som måste stämma för att teorin ska fungera och vara korrekt. (Davis, Schoorman, & 

Donaldson, 1997) Det är också genom dessa förklaringar kring modellen av människor som 

man kan se att skillnader mellan de olika teorierna växer fram. Inom principal menar man 

t.ex. att en vd för ett bolag aldrig även kan vara styrelseordförande eftersom detta skulle 

kunna få förödande konsekvenser för bolaget. Genom att vara både vd och 

styrelseordförande så är personen visserligen knuten till bolaget på ett helt annat sätt men 

principal teorin förespråkar ett eftersom människan är självisk så kommer denna makt att 

missbrukas för att skapa en egen personlig vinning, ofta i form av finansiell kompensation. 

Detta kommer leda till att bolagets ägare missgynnas och på så sätt får man negativa 

konsekvenser genom principal-agent problemet. Teorin hävdar att personer med den typen 

av makt ofta missbrukar den genom att t.ex. kunna ta beslut om bolagets finanser och mer 

exakt vad de ska gå till. Besluten brukar då ofta bli att man använder sig av bolagets pengar 

för personliga ändamål så som t.ex. tidigare nämnt fallet där höga chefer i ett bolag hade 

använt företagets flygplan för privat bruk. (Davis, Schoorman, & Donaldson, 1997) 

Principal teorin hävdar därför att det är bättre att separera dessa två positioner för att 

undvika att misstag sker. Som vi även har gått igenom så förespråkar ju teorin gärna att 

agenten på något sätt är knuten till bolagets med och motgångar då detta kommer få agenten 

att ta klokare beslut, men gränsen dras där agenten får nästan obegränsad makt och 

inflytande över bolaget. Agenten ska alltså vara knuten till bolagets med och motgångar på 

något sätt men det måste också finnas en högre instans som kan övervaka beslut och i vissa 

fall även godkänna/avslå vissa beslut för att säkerställa att makten in missbrukas.(Donaldson 

& Davis, 1991) Inom stewardship teorin ser man dock helt tvärtom på just denna punkt och 

det är också en av de viktigaste och tydligaste skillnaderna teorierna emellan. I och med att 

man menar att agenten (stewarden/förvaltaren) drivs av andra motivationsfaktorer än enbart 

personlig finansiell vinning så tycker man alltså att det är en bra idé om denna person sitter 

på både vd posten såväl som styrelseordförande i bolagets styrelse. Om agenten får 

möjlighet att göra detta så hävdar teorin till och med att bolaget kan göra bättre resultat, 

främst eftersom agenten har en gedigen kunskap kring bolaget och genom att även kunna ha 

makten över viktiga beslut så kan denna säkerställa att bolaget drivs åt rätt håll. Agenten är 

ju enligt teorin en lagspelare och det är därför viktigare för agenten att hela organisationen 

går bra hellre än att se till att han/hon får en bonus t.ex. (Davis, Schoorman, & Donaldson, 

1997) Det innebär alltså att teorin förespråkar mer makt åt agenten eftersom denna alltid 

kommer att jobba mot bolagets främsta angelägenheter.  
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Genom att alltid se till att bolaget maximerar sin prestation så uppfyller även agenten sin 

egen och personliga strävan, det föranleder därför teorin till att mena att ju mer makt 

agenten har ju bättre resultat kan denna levererar och till följd av detta känner agenten en 

större personlig tillfredsällelse vilket i förlängningen innebär att agenten nu vill nå ännu 

högre och högre osv. (Vallejo, 2009) Det bidas sedan i någon mening en spiral som går 

högre och högre upp där både bolaget och agenten når mer och mer tillfredställande resultat. 

Stewardship teorin ser därför inget problem i att ge agenten näst intill obegränsat med makt 

medan principal-agent teorin säger precis tvärtom och hävdar att man ska begränsa makten 

så att man har en möjlighet att övervaka agentens prestation samtidigt som man försöker 

avgöra var den rätta typen och mängden av motivation ligger. (Davis, Schoorman, & 

Donaldson, 1997; Donaldson, 1990) 

 

Inom stewardship teorin så tittar man som sagt närmare på psykologiska och sociologiska 

faktorer som man menar kan spela en stor roll i stewardship teorin men även för principal 

idén. Forskning kring båda teorierna försöker även självklart granska vilken av dem två som 

är ”den bästa”.  

 

Med andra ord vilken teori som är mest konkret, realistisk och trovärdig. Inom just denna 

aspekt så har man kommit fram till att det är svårt att hitta ett exakt svar på viken teori som 

är den mest korrekta, detta eftersom det finns forskning som hävdar att båda teorierna 

stämmer och kan appliceras i verkligheten, allt beror på vart i världen man tittar. (Davis, 

Schoorman, & Donaldson, 1997) Tidigare forskning menar på att båda teorierna mycket väl 

kan stämma och varför de existerar på olika hålla beror på individualism och kollektivism.  

Individualism innebär att individen alltid sätter sig själv i första hand, det är alltså viktigare 

att man själv och sin närmaste familj är i säkerhet och mår bra innan man börjar fundera på 

hur andra har det. (Tosi, Brownlee, Silva, & Katz, 2008) Kollektivismen däremot 

förespråkar värderingar precis tvärtemot individualismen, det är alltså viktigare att gruppen 

som helhet mår bra och klarar sig och detta måste säkerställas innan man börjar se efter sina 

personliga behov. (Hofstede, 1980) Dessa två människosynsätt är ett kulturfenomen och 

Hofstede (1980) menar vidare att människan får ett av dessa synsätt utifrån vart på jorden 

man föds. Det är alltså kultur och omgivning som formar människan till att ha ett av dessa 

synsätt och detta kommer vidare att spela roll för vilken av stewardship och principal-agent 

teorierna som är mest trovärdig och användbar. Detta innebär alltså att teorierna är mer eller 

mindre användbara och trovärdiga beroende på vart i världen de appliceras.  
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Genom detta blir det således svårt att sätta en etikett på teorierna där man utmärker den ena 

som vinnare och den andra som näst bäst. Detta eftersom teorierna kommer ha olika 

verklighetsförankring och användbarhet beroende på vart de används. (Davis, Schoorman, & 

Donaldson, 1997) 

Tidigare forskning 

Det finns en del tidigare forskning inom området och det man se är att det ofta kan finnas en 

relation till principal-agent teorin och stewardship teorin och ibland båda två. Båda teorierna 

är väldigt lika varandra även om de egentligen kan ses som direkta motsatser, vad det 

handlar om är egentligen vilken generell syn man har på människan överlag, och beroende 

på detta så går det att kopplas till en av teorierna. (Grossman & Hart, 1981) I förhållandet 

till revisionsarbete så kan man ställa teorierna mot varandra och mot händelser för att 

försöka förklara olika omständigheter. Krisen som kom att drabba världen 2008 har många 

gånger beskrivits som resultatet av att revisionsbranschen överlag har varit för dåligt 

övervakad samtidigt som det kan ha funnits motiv och anledningar till att revisorer inte har 

granskat bolag så nära och noggrant som de egentligen borde. (EU, 2010)  

 

Tidigare forskning menar också på att det har funnits en generell slapphet i branschen som 

har gjort att stora fel har fått gå obemärkta förbi och har upptäckts i ett senare skede dock 

när det har varit för sent. (Grigor´ev & Salikhov, 2009) Om man vill tro denna forskning så 

skulle det alltså kunna tyda på att människa är mer lik hur den beskrivs inom principal-agent 

teorin vilket innebär att revisorerna har agerat i sitt eget bästa intresse istället för att se den 

stora bilden av det hela. (Downs & Rocke, 1994) Detta kan alltså ha bidragit till en negativ 

effekt för branschen i stort samtidigt som det kan ha varit en del av stora finansiella 

händelser och kriser så som den 2008. Samtidigt finns det studier som menar på att revisorer 

ofta får ta mycket av skulden på felaktiga grunder. Man menar alltså att revisorerna ofta 

utför sitt jobb korrekt men att påtryckningar från ovan får dem att tumma på reglerna i sitt 

arbete utav rädsla för vad som kan hända om de inte följer direktiv uppifrån. (Sikka, 2009; 

Holm & Zaman, 2012) Man vill då istället lägga större del av skulden på den dåliga 

övervakningen av branschen överlag då man menar att om det hade funnits en organisation 

eller ett organ som kan sköta en noggrann övervakning så hade det inte gått att komma 

undan med fel lika lätt, oavsett om fel hade begåtts för att revisorn så önskar det eller för att 

revisorn gör det på grund utan av andra anledningar. (EU, 2010)  
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Vid denna liknelse menar man då alltså att människan eller i detta fall revisorerna är mer lik 

det perspektiv som målas upp av stewardship teorin där revisorn har goda intentioner på att 

göra ett korrekt och riktigt jobb. (Davis, Schoorman, & Donaldson, 1997) Felen som begås 

grundar sig alltså då i att de blir tvungna att ändra kvalitén på sitt arbete då de fruktar att 

något negativ kommer drabba dem om de inte gör det. Vilket således innebär att man driver 

dem mot det perspektiv som är en del av principal-agent teorin där människan vill agera i 

det intresse som gynnar en själv bäst. (Haubrich, 1994) Sanningen kanske ligger någonstans 

mitt i mellan de två teorierna men tidigare forskning tyder ändå på att finns klara meningar 

om vad som ligger bakom en försvagad kvalité inom revisionsbranschen. Genom dessa 

meningar går det alltså också att sammanlänka händelser och fakta mot existerande teorier 

för att kunna avgöra vad som är mest rimligt samtidigt som man även vill belysa problemen 

genom dessa för att kunna förbygga nya problem inom samma område.  

State of the art 

Vi har valt att göra en state of the art som menas med att vi går igenom de vetenskapliga 

artiklar vi har använt i vårt teorikapitel för att granska styrkan på de teorier som presenteras 

och för att avgöra deras validitet.  

 

För att kunna göra detta har vi använt oss av följande modell: 

 

Fenomen Referens Citeringar Validitet Teorins 
styrka 

Teori X >500 Väl 
validerad 

Dominerande 

X Ca 200-300 Något 
validerad 

Framväxande 

X <100 Begränsad 
validitet 

Förslag till ny 

                          Egen bearbetad, (Hansen & Jonsson, 2013) 

 

Man gör en litteraturgenomgång på detta sätt genom att kolla på antal citeringar som varje 

enskild vetenskaplig artikel har för att sedan kategorisera dessa i olika styrkor. Om en artikel 

har cirka 100 citeringar och en begränsad validitet anses den vara ett förslag till en ny teori. 

Om artikeln har 200-300 citeringar och anses vara något validerad kategoriseras den till att 

vara en framväxande teori. Då en artikel ses vara väl validerad med 500 citeringar eller mer 

så är styrkan på dess teori dominerande. Man skall dock ha i åtanke att även artiklar med 

lågt antal citeringar kan den bedömas vara dominerande om de stödjer den dominerande 

teorin. (Hansen & Jonsson, 2013) 
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Fenomen Referens Citeringar Validitet Teorins styrka 

Allmänt om 
revision 

Holm & 
Zaman 
(2012) 

<100 Begränsad 
validitet 

Framväxande 

 Öhman, 
Häckner & 
Jansson 
(2006) 

<100 Begränsad 
validitet 

Förslag till ny 

 Arruñada 
(2004) 

<100 Begränsad 
validitet 

Förslag till ny 

 
Revisionsprocessen 

Iskandar & 
Iselin (1999) 

<100 Begränsad 
validitet 

Förslag till ny 

 Gomez-
Guillamon 
(2003) 

<100 Begränsad 
validitet 

Förslag till ny 

 Agbejule & 

Jokipii 

(2008) 

<100 Begränsad 
validitet 

Förslag till ny 

Förlorat förtroende 
för branschen 

Healy & 
Palepu 
(2003) 

<500  Något 
validerad 

Framväxande 

 Bratton 
(2002) 

200-300 Något 
validerad 

Framväxande 

 Benston & 

Hartgraves 

(2002) 

200-300 Något 
validerad 

Framväxande 

 Sikka 

(2009) 
>100 Begränsad 

validitet 
Framväxande 

Principal agent 
theory 

Grossman & 
Hart (1981) 

>500 Väl 
validerad 

Dominerande 

 Laffont & 

Martimort 

(2001) 

>500 Väl 
validerad 

Dominerande 

     

Fenomen Referens Citeringar Validitet Teorins styrka 

 
 
 
 

Holmstrom 

& Milgrom 

(1991) 

>500 Väl 
validerad 

Dominerande 

 Sappington 

(1991) 
>500 Väl 

validerad 
Dominerande 

 Garen 

(1994) 
>500 Väl 

validerad 
Dominerande 

 
 

Jensen & 

Murphy 
>500 Väl 

validerad 
Dominerande 
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(1990) 

 Haubrich 

(1994) 
>300  God 

validitet 
Framväxande 

 Downs & 

Rocke 

(1994) 

200-300  Något 
validerad 

Framväxande 

 Mirrlees 

(1976) 
>500 Väl 

validerad 
Dominerande 

 Zeckfiauser 

(1970) 
<500 God 

validitet 
Framväxande 

Stewardship theory Donaldson  

(1990) 
>500 Väl 

validerad 
Dominerande 

 Donaldson 

& Davis 

(1991) 

>500 Väl 
validerad 

Dominerande 
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Metod 

Abduktiv ansats  

Det allra vanligaste när man tittar på en undersökning av likande slag som vår är att man 

arbetar utifrån en av två olika undersökningsdesigner, en induktiv eller en deduktiv ansats. 

Även om et finns fler olika ansatser att använda sig av vid forskning så är dessa två metoder 

några av de vanligaste. En deduktiv metod (eller ansats) innebär att forskaren börjar med att 

granska teorin som föreligger kring det ämne eller område som ska studeras. Genom att göra 

detta bildar forskaren sig en uppfattning kring området samtidigt som det ges möjlighet att 

utforska tidigare liknande forskning. Nästa steg i den deduktiva ansatsen blir således att 

samla in den verkliga informationen i området, med andra ord den empiriska datan. Detta 

ska sedan granskas och sammanlänkas för att skapa en god forskningsstudie. 

Sammanfattningsvis kan man säga att den deduktiva metoden innebär att forskaren rör sig 

från teori till empiri och på detta sätt skapar en forskningsstudie. (Bryman & Bell, 

Företagsekonomiska forskningsmetoder, 2005) 

Den induktiva metoden skulle man kunna säga är mer eller mindre motsatsen till den 

deduktiva metoden. Vid forskning då denna undersökningsdesign används så börjar man i 

andra änden. Man startar alltså med att samla in det empiriska materialet utan att ha tittat 

närmare på tidigare forskning och således relaterade teorier inom ämnet. Forskaren försöker 

sedan analysera och kategorisera det inhämtade materialet för att försöka avgöra dess 

relevans för det specifika forskningsämnet. När denna del av forskningen sedan är klar så 

vänder man sig alltså till tidigare forskning och olika teorier. Härifrån börjar man nu skapa 

sig en uppfattning om för förväntningar och anmärkningar som tidigare har gjorts inom 

området. Från detta blir sedan bilden över hela forskningsområdet tydligare och forskarens 

uppgift blir nu att jämföra empiriskt material med teorin. Detta för att kunna se om det finns 

liknelser i materialet vilket t.ex. skulle kunna innebära att man kan dra slutsatsen att teorin 

stämmer med verkligheten. Genom att dra paralleller mellan materialen så kan man slutligen 

bilda sig en uppfattning om forskningsämnet samtidigt som man även kan formulera en 

slutsats. (Bryman & Bell, Företagsekonomiska forskningsmetoder, 2005)  

 

Detta var som sagt de två av de vanligaste metoderna som man kan komma att stöta på inom 

forskning likt vår. Det finns dock en tredje ansats, den abduktiva. En abduktiv ansats är vad 

vi har använt oss av i denna uppsats och för att göra det enkelt så kan man förklara den 

abduktiva ansatsen som en blandning mellan deduktiv och induktiv ansats. Bryman & Bell 

(2005) förklarar den abduktiva ansatsen som ett mellanting av induktiv och deduktiv metod.  
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De menar att forskaren istället för att börja i en ända mer eller mindre börjar i mitten och tar 

del av information lite som den kommer. Forskaren går inte lika djupt in på de berörda 

delarna utan skapar sig mer en överskådlig bild av det berörda forskningsämnet. Detta görs 

genom att bland annat granska teorin samtidigt som det kan pågå en insamlig utav empiriskt 

material. Genom att jobba med denna metod så växer istället en helhetsbild fram över ämnet 

som i slutändan ska vara tillräckligt klar för att kunna producera en slutsats. Forskaren 

skapar sig alltså en uppfattning genom att t.ex. först titta lite på teorin sedan titta lite på 

empirin. Däremellan görs sen snabb notering och analys kring huruvida det t.ex. finns 

liknelser, oavsett resultat så noteras fynden för att som sagt hjälpa till att i slutändan bygga 

en hel och fullständig bild. (Bryman & Bell, Företagsekonomiska forskningsmetoder, 2005) 

Detta är precis vad vi har gjort i denna uppsats, vi började med att titta närmare på tidigare 

forskning kring ämnet och liknande ämnen samtidigt som vi tittade på relevanta teorier. 

Genom att göra detta så kunde vi bilda oss en uppfattning om forskningsområdet i stort. 

Allteftersom vi tog del av mer tidigare forskning och teorier så samlade vi även på oss 

empiriskt material som vi snabbt kunde lägga bredvid teorierna för att göra jämförelse och 

för att se skillnader. Vi valde att arbeta med denna metod då vi ansåg att det var bättre att 

börja i mitten och därifrån bilda en uppfattning kring ämnet på så sätt menar vi att det var 

enklare att verkligen jämföra teorin och empirin eftersom man har ett öppet sinne till 

forskningsfrågan och på så sätt menar vi att vi skapade oss den mest realistiska bilden. Detta 

eftersom vi inte kunde dra några förutfattade meningar eller slutsatser utifrån att ha tittat på 

antingen teori eller empiri först innan vi tittade på den andra delen.  

 

Uppsatsen är även grundad på en fallstudie då vi ansåg att detta tillvägagångssätt passade 

bäst för den här typen av forskningsfråga. En fallstudie kan utformas och appliceras vid 

många typer av forskningssammanhang men typsikt för en fallstudie är att ämnet har en 

frågande forskningsgrund, t.ex. varför hände det här och hur hände det här? En fallstudie är 

även typisk när man studerar t.ex. individer eller händelser och hur dessa kan ha ett 

sammanhang (Yin, 2007) och just detta tyckte vi även passade bra in på vårt 

forskningsområde. Detta eftersom vi bland annat tittar på hur en specifik händelse påverkar 

vissa faktorer inom en specifik bransch. Syftet och grunden inom vår forskning är även 

frågande vilket gjorde att vi ansåg att en fallstudie skulle vara det mest lämpliga för denna 

uppsats. Valet grundar sig också i det faktum att en fallstudie ofta beskriv och används vid 

forskning där forskaren har lite eller ingen kontroll över utfallet av det betingade fenomenet. 

(Yin, 2007) Detta menar vi även faller rätt i linje med vår uppsats då vi endast ska 

undersöka och granska orsaker till och bakom vår forskningsfråga. 
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Val av revisionsbyråer  

Vi har valt att rikta in oss på KPMG, Deloitte, Ernst & Young samt PwC som de primära 

företagen att samla in data ifrån. Detta eftersom dessa anses vara de ledande inom branschen 

och tillsammans utgör de nästan hela makranden av revisionsbyråer. (EU, 2010) Vi har även 

försökt samla en del av vårt material från mindre bolag inom revisionsbranschen då vi anser 

att det kan vara till stor fördel för uppsatsen om man kan få in information från bolag inte 

kommer från någon av de ledande marknadsaktörerna. Detta menar vi är viktigt då det kan 

ge en värdefull inblick i hur mindre bolag på samma marknad ser på frågorna och 

framförallt om svaren skiljer sig företagen i mellan. Allt grundar sig i ett så kallat 

bekvämlighetsurval vilket innebär att man väljer, som i det här fallet, revisionsbyråer utefter 

de man anser är enklast och bekvämast att samla information ifrån. Valet behöver alltså inte 

till hundra procent stämma överens med den totala population som granskas inom 

forskningsområdet utan det utgör en mer eller mindre stor del av den totala populationen. 

Viktigt är dock att säkerställa att det valet man gör ligger inom rätt riktlinjer för 

forskningsområdet eftersom informationen som ska samlas in måste vara relevant och 

tillförlitlig i förhållande till forskningsfrågan. (Bryman & Bell, Företagsekonomiska 

forskningsmetoder, 2005) Vi menar således att valen av våra revisionsbyråer att undersöka 

är just relevanta och tillförlitliga för vår forskning. Dels för att företagen som sagt nästan 

utgör hela marknaden vilket innebär att de mer eller mindre på något sätt måste vara 

delaktiga inom de områden vi söker svar, men också för att de alla är väletablerade med 

många år i branschen. Bekvämlighetsurvalet skapas således mer eller mindre per automatik 

då vi inte har så många alternativ att välja på samtigit som vi även anser att dessa fyra bolag 

troligen sitter på mest värdefull information eftersom de är de största aktörerna inom 

revisionsbranschen. Den andra delen av vårt bekvämlighetsurval utgörs således av de lite 

mindre bolagen som vi söker svar ifrån. Dessa passar in då som vi tidigare nämnt tror att det 

kan vara mycket värdefullt med information från någon annan än de fyra jättarna men 

samtidigt menar vi också att det med större sannolikhet är lättare att få fler svar från mindre 

bolag. Som alltid när det gäller större bolag så är det svårare att få tag på rätt personer och 

ärendet kan bollas runt bland många olika innan det dyker upp på rätt bort eller faller mellan 

stolarna. På mindre bolag däremot är det lättare att få tag på rätt personer direkt och därför 

menar vi också att det är bra att ha med några sådana företag i vårt urval för att säkerställa 

att vi får tillräckligt med svar gällande det empiriska materialet. Genom att studera både 

stora och små revisionsbolag så menar vi att det ökar kvalitén på det empiriska materialet 

eftersom forskningen får en input i två olika delar av branschen, dock inom samma område.  
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Kvalitén stärks även utan det faktum att vi genom att fråga båda de stora och de små inom 

branschen mer eller mindre täcker upp hela marknaden. Detta innebär i förlängningen att 

vårt val av revisionsbolag även kan fungera som en typ av kontrollvariabel vilket innebär att 

man säkerställer att urvalet är representativt för den totala populationen. (Bryman & Bell, 

Företagsekonomiska forskningsmetoder, 2005) Vi menar alltså att då vi har empiriskt 

material från både de stora och de små revisionsbolagen så agerar detta kontrollvariabel i vår 

forskning och det säkerställs då alltså att urvalet är representativt för den totala 

populationen, samtidigt som detta sätt gör att vi nästan når hela populationen. 

Operationalisering av mätinstrument 

Operationaliseringen har som syfte att länka samman teorin med empirin för att få en klar 

och tydlig bild om sammanhanget. Genom att analysera teorin och utifrån denna skapa 

intervjufrågor blir det lättare att tillfredsställa studiens syfte. (Saunders, Lewis, & Thornhill, 

2009) Vi har utifrån vår teori tagit fram frågor till vår enkätundersökning som våra 

respondenter ska svara på så att dessa svar ska kunna länkas samman till teorin. 

 

Operationalisering 

Teori Referenser Intervjufråga 

Allmänt om revision 
 
RevR 100 
 

Öhman, Häckner & 
Jansson (2006) 
 

Vad anser du att dina huvudsakliga 

arbetsuppgifter är? 

Revisionsprocessen 
 
LÅRK 

Iskandar & Iselin 
(1999) 

Har finanskrisen påverkat/ändrat ditt 

arbete med revisionen och i så fall hur? 

Ge gärna exempel 

 

Principal agent 
 
Revisionsprocessen 

Holmstrom & 

Milgrom (1991) 

Gomez-Guillamon 
(2003) 

Tycker du att dina arbetsuppgifter har 

ökat sedan finanskrisen, och tar de längre 

tid att genomföra än förut? Ge gärna 

exempel 

 

Revisionsprocessen 
 
Lagändringar 

Gomez-Guillamon 
(2003) 
Agbejule & Jokipii 

(2008) 

Upplever du att planeringen inför 

revisionsarbetet har ändrats nu i 

jämförelse med före finanskrisen? 

 

RevR 100 
 
FAR 
 
Revisionsprocessen 

Iskandar & Iselin 
(1999) 
 
Gomez-Guillamon 
(2003) 

Tycker du att utformningen av 

dokumentationen i revisionen har blivit 

svårare, enklare eller tydligare efter 

finanskrisen? I så fall hur/varför? 

 

Principal agent Laffont & Martimort 

(2001) 

Skiljer sig revisionsarbetet i 

kapitalförvaltningsbolag jämfört med 
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Kvantitativ metod 

Två av de vanligaste metoderna vid den här typen av forskning kallas kvalitativ och 

kvantitativ metod. När en forskare använder sig av den kvalitativa metoden så är det för att 

få ett större djup i forskningen där man vill ta redan på om möjligt alla orsaker och faktorer 

gällande de fenomen man studerar. Den kvalitativa metoden paras gärna och ofta ihop med 

den induktiva ansatsen då dessa metoder tillsammans utgör en bra och bred grund inom 

forskningen vilket också bidrar till ett stort informationsflöde och uppfång.  

Forskningen blir således välinformerade och svaret till forskningsfrågorna blir således 

tydligare. Detta möjliggör det även för forskaren att enklare jämföra materialet med den 

teoretiska referensramen vilket också bidrar till att det blir enklare att dra konkreta 

slutsatser. För att tillgå specifik och detaljerad information kring forskningen krävs därför 

ofta intervjuer av nyckelpersoner där man djupgående talar kring forskningsfrågan. 

(Bryman, 2011)  

 

Den kvantitativa metoden är mer vanlig när det gäller forskning som kan framställas av t.ex. 

matematiska tabeller. Den är också väldigt vanligt förekommande vid enkätundersökningar. 

Den kvantitativa metoden ger oftare ett bredare element av svar då fler i populationen t.ex. 

kan nås av enkäter, men svaren däremot är ofta inte så djupgående och kan således ses som 

mer generella även om de ofta som sagt berör större del av den totala populationen. Den 

kvantitativa metoden ändvänds även ofta då forskningen kräver fler antal svar kring en 

forskningsfråga hellre än den djupgående analysen kring varför svaren är som de är. 

Metoden är alltså mest applicerbar med den forskning som kräver svar på frågor men som 

inte anser att det är av högre relevans att ta redan på omständigheterna och orsakerna bakom 

svaren. 

 

  

theory Sappington (1991) andra finansiella institut? 

 

Stewardship theory Donaldson & Davis 

(1991) 

Känner du att ditt arbete är värdefullt och 

viktigt? 

RevR 100 
 
LÅRK 
 
Revisionsprocessen 

Agbejule & Jokipii 

(2008) 

Iskandar & Iselin 
(1999) 

Har ni några krav på den interna 

kontrollen hos bolagen? Och i så fall har 

denna ändrats efter finanskrisen? 
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De underliggande faktorerna till svaren på forskningsfrågan är alltså inte i fokus utan det 

såldes enbart viktigare att försöka ta reda på svaret till frågan, se dess utbredd och även 

jämföra det med teorin för att undersöka hur välanpassat forskningsfenomenet är i 

förhållande till verkligheten.(Bryman, 2011)  

 

Vi har i denna uppsats valt att arbeta med den kvantitativa metoden. Det finns många 

faktorer till detta val en av de viktigaste är att den kvalitativa metoden blev svår att 

genomföra då många som vi sökte för en intervju blev lite osäkra och tyckte det var ett 

känsligt ämne att diskutera. Främst eftersom de reviderar bolag där som tidigare nämnt viss 

information hålls hemlig. Detta innebar då att de var lite osäkra på hur deras kunder skulle 

reagera om det var så att de fick reda på att de hade låtit sig bli intervjuade inom just detta 

ämne. Detta var dock inte ända anledningen till att vi valde den kvantitativa metoden. Vi 

ansåg att vår forskningsfråga och vårt syfte egentligen inte krävde någon djupare analys då 

vårt primära mål med uppsatsen är att ta reda på hur revisionsarbetet har förändrats samt 

varför det inte var tillräckligt. Även om dessa två frågor inte är så enkla att de endast kräver 

ett ja/nej svara så menar vi att det inte är tillräckligt djupa heller för att kräva en grov och 

större analys. Vi ansåg därför att det var bättre att få in fler svar framför några djupgående 

för att på så sätt jämföra svaren med varandra samtidigt som vi jämför dem med teorin. 

Styrkorna med att välja detta sätt menar vi är att man får en bredare bild över hela branschen 

där det blir möjligt att se likheter och paralleller mellan svaren vilket innebär att man får en 

konkret och rak slutsats. Det blir också enklare att upptäcka skillnader mellan de stora och 

små revisionsbolagen vilket innebär att vi kan göra jämförelser för att se om 

förutsättningarna är de samma över hela branschen och marknaden. En större 

bevakningsgrupp innebär också att svaren borde ha en högre trovärdighet eftersom 

respondenterna utgör en större del av den totala populationen. Svagheter med denna typ av 

metod är att slutsatsen inte kommer att vara lika samlad och välstrukturerad. 

Forskningsfrågan kommer att besvaras, men grunderna och orsakerna bakom svaren 

kommer inte att kunna belysas på samma sätt eftersom uppsatsen saknar en djupare analys 

och det kommer således blir svårare att skapa sig en djupare förståelse i valt 

forskningsområde. Det empiriska materialet kan också ses ha mindre trovärdighet då det inte 

är insamlat från ett personligt möte där man har haft en djup diskussion (Bryman & Bell, 

2005) och även detta kan ju givetvis ses som en svaghet för den valda metoden. 
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Kvalitetskrav 

 Vid all typ av forskning och uppsatsskrivande så är det viktigt att försöka avgöra kvalitén i 

det som presenteras och detta görs oftast genom att diskutera granska reliabiliteten och 

validiteten i det presenterade materialet. Dessa två faktorer är två viktiga mått och kriterier 

som hjälper än att analysera materialet som har samlats in i samband med forskningen för att 

där igenom granska huruvida det kan ha begåtts några misstag som kan leda till att kvalitén 

på arbetet blir lidande. Dessa två mått är mer vanliga vid kvantitativa studier, även om de 

givetvis används vid kvalitativa studier också. (Bryman & Bell, 2005) Då vi har en studie av 

kvantitativ art så ansåg vi att det var av vikt att även använda oss av dessa två kriterier i vår 

uppsats.  

Reliabilitet 

Reliabiliteten är den del av kvalitetssäkringens mått som avser att granska studien och 

uppsatsens tillförlitlighet. Med detta menas att man vill granska det insamlade materialet 

som utgör en stor del av arbetet och syna dess tillförlitlighet och därifrån även försöka 

avgöra huruvida resultatet hade blivit det samma om någon annan hade fått för sig att testa 

undersökningen igen, med andra ord göra om den från början. (Bryman & Bell, 2005) 

För att en studie ska anses ha god reliabilitet så måste den vara så gott som fri från mätfel 

och man måste även finna den trovärdig och tillförlitlig. Processen som har gåtts igenom för 

att samla in det material som har använts för att bygga uppsatsen måste även den vara felfri 

och med andra ord så måste man anse att t.ex. intervjuer och dylikt som har gjort i samband 

med skapandet av uppsatsen har skett på ett trovärdigt och tillförlitligt sätt. (Bryman & Bell, 

2005)  

 

I fallet med denna uppsats så är det svårt att svara på huruvida resultatet skulle bli detsamma 

om någon bestämde sig för att testa vår undersökning igen. Detta eftersom svaren i vårt 

empiriska material alla grundar sig på personliga åsikter, vilket givetvis har en tendens att 

kunna förändras allt med att tiden går. Samtidigt så är våra frågor inte av någon djupare art 

vilket föranleder oss att tro att svaren vi fått från de personer vi var i kontakt med på 

revisionsbolagen inte heller har någon djupare personlig grund. Detta leder oss till att mena 

att svaren troligtvis kommer vara de samma om man frågar våra respondenter samma frågor 

vid ett senare tillfälle.  
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Det ända som möjligtvis skulle kunna ändra svaren en del är nya förändringar i de lagar och 

regler som har påverkat svaren i första hand, men även om detta kommer att ändras så tror vi 

att de nya svaren skulle vara väldigt lika de vi har fått med små marginella skillnader. Dessa 

faktorer leder oss till att tro att om någon skulle testa vår undersökning igen vid ett senare 

tillfälle så skulle de få samma, om möjligtvis väldigt lika resultat vilket innebär att vi vågar 

mena höjer reliabiliteten på denna uppsats. Vidare så menar vi att reliabiliteten även kan 

stärkas av det faktum att vi använd oss av enkäter i denna uppsats med relativt löst ställda 

frågor, detta menar vi kan ha eliminerat en del av möjliga mätfel som annars kan uppstå. 

Genom att ge respondenterna möjlighet att själva besvara enkäten utifrån när de har tid, och 

genom att inte vara fysiskt närvarande och med andra ord låta dem tolka frågorna själva så 

menar vi att svaren kan anses som väldigt tillförlitliga. Hade vi t.ex. istället genomfört 

intervjuer så finns möjligheten att vi omedvetet hade kunnat vrida och vinkla frågor vilket 

hade kunnat leda till ett förändrat resultat. För att tydliggöra vårt resonemang så kan vi ta ett 

kort exempel. Säg att vi sitter på en intervju med en av våra respondenter, varpå denna inte 

riktigt förstår vår fråga, vi försöker då givetvis förklara vad vi menar. Omedvetet så skulle vi 

då kunna förklara frågan med t.ex. olika exempel utifrån vilket ställningstagande och 

uppfattning vi har skapat oss genom att ha arbetet med ämnet i samband med får forskning. 

Detta leder då till att frågan får en annan karaktär som sedan besvaras av respondenten och 

detta svar kan skilja sig en del från det svar som vi hade fått om vi helt enkelt hade låtit 

respondenten tolka frågan själv utifrån en enkät. Flera intervjuer kan också innebära att olika 

följdfrågor ställs till olika personer, och som precis påpekat här ovan så kan samma fråga få 

olika karaktär beroende på vem man intervjuar. Detta totalt sett kan då leda till att mätfel i 

undersökningen skapas vilket får till följd att reliabiliteten minskar och det totala resultatet 

förändras. Genom att låta respondenterna få exakt samma frågor utan någon direkt eller 

indirekt påverkan från oss så menar vi att risken för fel minskar. Visserligen kan det också 

innebära att alla frågor inte besvaras och att deltagandet blir mindre då t.ex. vissa väljer att 

avstå då de kanske inte helt förstår en fråga och det inte riktigt finns någon de kan fråga om 

vad den egentligen betyder. Detta innebär således att deltagarantalet kan bli mindre än 

förväntat, men de svar som kommer in är väldigt trovärdiga och tillförlitliga då det inte finns 

någon eller något som har påverkat respondentens tankebana i samband med tolkningen av 

frågan. Med denna argumentering så skulle vi vidare vilja påstå att det finns goda skäl till att 

anse att reliabiliteten i denna uppsats är av högre standard.  
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Validitet 

Validitet är som sagt det andra av två vanliga krav inom forskning som används för att 

analysera och granska studiens kvalité. När man säger att man mäter validiteten av en studie 

så menar man att man granskar den insamlade empirin. Man menar att man analyserar hur 

relevant och giltig empirin är och det innebär bland annat att man ser över huruvida 

forskaren faktiskt har granskat och mät det man i studien avser att mäta. (Jacobsen, 2002) 

För att förtydliga det hela så kan vi lite snabbt ta ett exempel, säg att en forskare i sin 

uppsats avser att granska röda blommor, granskningen av validiteten innebär då att man helt 

enkelt kollar så att det är just röda blommor som har granskats och inte bara blommor 

överlag. Vidare kan även validiteten delas upp i två subkategorier, intern och extern 

validitet. Den interna delen är just den dela som beskrevs här ovan, att man undersöker 

huruvida forskaren faktiskt har mätt och samlat information som är relevant för studien, med 

andra ord synar man huruvida forskaren har mätt det man säger sig undersöka i studien. Den 

externa validiteten innebär att man försöker avgöra i vilken grad man anser att 

undersökningen och resultatet kan generaliseras till den totala populationen. Med andra ord 

om man tror att undersökningen är en sanning för hela populationen som ingår i 

undersökningen eller om man menar att undersökningen var väldigt egen och specifik och 

med andra ord inte kan jämföras vidare i den totala populationen. (Jacobsen, 2002) 

 

I vårt fall så kommer primärdata direkt från revisorer som dagligen arbetar med de frågor 

som vi i vår undersökning söker svar till. Då våra frågor är utformade på ett enkelt sätt och 

ställda exakt likadant till alla respondenter så liknar många svar varandra och de liknar även 

de svar vi förväntade oss att vi skulle kunna få. Med det i åtanke så menar vi att det faktum 

stärker den interna validiteten i vår uppsats. Informationen kommer från en direkt källa och 

förändras inte på något sätt på vägen till oss och detta menar vi styrker relevansen och 

giltigheten. Den externa validiteten är dock det vi menar kan ses som lite av vår akilleshäl i 

denna uppsats. Då vi hade svårt att övertyga respondenter att delta (mest för att de, som 

tidigare nämnt, tyckte det var lite känsligt att diskutera i förhållande till sina kunder) så fick 

vi inte heller ett sådant stort deltagarantal som vi hade hoppats på. Detta innebär således att 

generalisering till den totala populationen kan bli svår och vi menar att om vår undersökning 

hade nått en större skara respondenter så hade detta varit mer genomförbart. Mot dessa fakta 

så menar vi dock att vårt arbete håller en medel-till hög validitet. 
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Primär- och sekundärdata 

Primär- och sekundärdata är vad som utgör den totala informationsbasen i en uppsats eller 

inom forskning. Primärdata är den data eller information som kommer från en direkt 

informationskälla nära knuten till det uppsatsen avser att undersöka, och det är även denna 

typ av data som för det mesta används som empirin i studier och forskning av samma slag 

som denna uppsats. Detta är som man även hör på namnet den primära delen av data som 

samlas in vid skapandet av en uppsats och det är även den data som ska utgöra den mest 

relevanta informationen då den som sagt ska komma direkt från källor som har stark 

anknytning till det man undersöker. Primärdata är även den del av informationen i uppsatsen 

som är direkt kopplad till uppsatsens frågeställning och problematisering då den ska utgöras 

av information som är samlad via t.ex. enkäter som har skickats ut i samband med 

uppsatsen. Primärdatan är alltså direkt länkad till den specifika uppsatsen och är alltså inte 

liknande information som kan ha hämtats från en liknande undersökning. (Jacobsen, 2002) 

Primärdatan i denna uppsats utgörs av svar på 22 enkäter från revisorer på olika bolag som 

reviderar kapitalförvaltningsbolag och finansiella företag. Med tanke på att vår uppsats 

bygger på en kvantitativ metod och en abduktiv ansats så ansåg vi att en enkät undersökning 

skulle vara tillräcklig och lämplig för att besvara vår frågeställning då vi som tidigare nämnt 

egentligen inte sökte några djupare svar. Vidare så ansåg vi att vi med en enkät kunde nå 

bredare inom vårt undersökningsområde och därifrån skulle man kunna dra en större 

parallell och generalisering till den totala populationen. 

 

Sekundärdata är den andra typ av data som tillsammans med den primära utgöra hela 

informationsunderhållet i en uppsats. Denna data, även om den kommer i andra hand är 

mycket viktig för en uppsats och återfinns troligen under teorikapitlet då den baseras på 

information samlad i andra sammanhang av andra forskare. Den ligger alltså som grund för 

primärdatan och med den sekundära delen så kan man alltså stärka den primära. 

Kombinationen av dessa två data är viktig för en uppsats och sekundärdata återfinns ofta 

utifrån böcker och vetenskapliga artiklar. Eftersom sekundärdatan utgör grunden för den 

primära så är det mycket viktigt att granska den innan den installeras i uppsatsen eller 

forskningen. Det är viktigt att informationen är giltig, relevant och trovärdig då den annars 

kan påverka just dessa fatkorer i den egna uppsatsen. Det är därför viktigt att vara kritisk till 

sekundärdata och analysera den så att man ser till att endast ta med information som stärker 

den egna uppsatsen och inte tvärtemot. (Jacobsen, 2002)  
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Kombinationen och balansen av dessa två data är alltså viktig i en uppsats då den ena mer 

eller mindre inte fungerar utan den andra men de måste båda också nära studeras för att 

säkerställa att rätt information når fram och framställs på ett korrekt sätt i uppsatsen. För vår 

del så består sekundärdatan till större del av vetenskapliga artiklar och böcker men vi har 

också fått mycket information från vetenskapliga rapporter, myndighets 

rapporter/utlåtanden, lagar och internetkällor. Även i denna uppsats så är sekundärdatan 

grunden för vårt arbete där primärdatan sedan staplas ovanpå och därifrån då kopplas till 

t.ex. tidigare forskning för att försöka besvara uppsatsen frågeställning. Primärdatan är 

möjligtvis det viktigaste vi har i informationsledet för att försöka klargöra vårt syfte men 

utan sekundärdatan så skulle det inte var möjligt att dra några paralleller eller försöka göra 

någon generalisering.  
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Empiri  

Respondenter  

I vår uppsats så utgörs respondenterna av 22 revisorer på sex olika revisionsbolag, alla 

reviderar finansiella företag och speciellt ett eller flera kapitalförvaltningsbolag. 

Respondenterna är 22 stycken personer efter totalt 241 direkt sökta varav 27 mejl kom 

tillbaks som felaktiga och således valde hela 192 personer att avböja deltagande i vår enkät. 

Vår svarsfrekvens på denna enkät blir således ca 11,4 % vilket vi menar är ett 

tillfredställande resultat då den normala svarsfrekvensen på webbenkäter beräknas till ca  

11 % eller mindre. (Saunders, Lewis, & Thornhill, 2009) Respondenterna representerar dock 

en ganska bred del av marknaden då vi har lyckats få svar från tre av de fyra största 

revisionsbolagen samt tre mindre bolag. Majoriteten av deltagarna har valt att inte ange sitt 

namn och då vi anser att det inte är av någon större vikt för vår undersökning så har vi också 

valt att utelämna namn på de som har valt att delta med sitt namn i enkäten. Av deltagarna 

så var 82 % män och således 18 % kvinnor. 20 personer uppgav att de var auktoriserade 

revisorer och 2 angav att deras befattning var chef.  

Förändring i revisionsprocessen 

När vi tittar på svaren vi har fått in från våra enkäter så kan vi se att många svar liknar 

varandra, vilket givetvis är väldigt tacksamt för oss då det blir lättare att genomföra denna 

uppsats mot en konkret slutsats, men det gör det också möjligt att se skillnader vilket 

givetvis är av största vikt om vi vill lyckas besvara vår frågeställning och uppfylla vårt syfte. 

Det vi märkte först bland våra svar var att våra respondenter hade påpekat förändringar i 

delar av revisionsprocessen. De uppger att den är ganska mycket den samma men det är små 

förändringar som har skett och därifrån också gjort processen striktare. Utformningen av 

processen är mer eller mindre den samma och en revision ska fortfarande gå till på samma 

sätt som processen hänvisar, men respondenterna hänvisar till en åtstramning av vissa delar. 

Det är framförallt planeringen och dokumentationen som kräver mer uppmärksamhet än 

tidigare. Samtidigt hävdar några respondenter att processen är oförändrad och att den mer 

eller mindre går till på samma sätt idag som den gjorde innan krisen 2008. Majoriteten 

menar dock att det har skett en förändring.  

 

De låter meddela att det är påtryckningar från högre ort som har gjort att de nu måste lägga 

ner mer tid på planeringen och dokumentationen.  

Det är direktiv som har kommit från så väl regeringsnivå i form av lagändringar så väl som 

ändrade och ny riktlinjer från branschorganisationen FAR.  
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Meningen med förändringen är att försöka stärka kvalitén i arbetet och på så sätt minimera 

risken för fel. Genom att göra detta vill man främja branschklimatet och framför allt stärka 

det för att misstag lättare ska upptäckas samtidigt som man vill försöka se till att misstag 

inte sker från första början. Respondenterna menar att även om planeringen och 

dokumentationen är marginellt förändrat så krävs nu en större noggrannhet. Även om 

planeringen alltid har varit en noggrann del av revisionsprocessen så är den nu ännu 

noggrannare för att säkerställa att revisorn verkligen granskar rätt områden och att denna ser 

över de viktigaste bitarna. Planeringsfasen måste således påbörjas ännu lite tidigare nu än 

innan krisen för att ge revisorn en chans att verkligen analysera sina val och säkerställa att 

revisionen kommer att gå igenom de viktigaste momenten i förhållande till vad 

revisionsprocessen kräver. En närmare överläggning av risker och dylikt måste alltså gå 

igenom för att försöka säkerställa att revisionen går så smärtfritt som möjligt. 

 

Dokumentation är alltså den andra delen i revisionsprocessen som svaren tyder på att det 

finns en förändring i. Dokumentationen inom revisionsprocessen har alltid varit omfattade 

men efter krisen så har den utökats. Även denna ändring är för att stärka kvalitén i 

revisorernas arbete. I stället för att ha tillräckligt med dokumentation så har man nu ”mer än 

tillräckligt” med dokumentation för att på så sätt kunna säkerställa att alla beslut gällande 

revisionen har varit välgrundade och baserade utifrån rikligt med material. 

Dokumentationen spelar även en väsentlig roll i de fall då fel har uppdagats i revisionen 

eftersom det med mycket dokumentation är enkelt att tydliggöra vart felet ligger och vem 

som bär ansvaret. Men den utökade dokumentationen är inte endast till för när fel och 

misstag har inträffat utan likt förändringen i planeringsstadiet så har dokumentationen 

utökats för att förekomma framtida misstag. Genom att ha mycket dokumentation till hands 

så går det att tidigare upptäcka eventuella fel och genom detta kan man då förebygga att ett 

stort sår rivs upp. Utökningen av dokumentationen är också till för att övervakningsorgan så 

som t.ex. FI ska få det lättare att granska arbetet utan att behöva dra egna paralleller och 

slutsatser kring vad som har skett. Respondenterna menar alltså i stora drag att 

dokumentationen har blivit lite svårare och att den nu tar längre tid men i slutändan är den 

mer tydlig då det finns mer material att hänvisa till i specifika frågor. Svårigheten ligger 

dock inte i att det är mer svåra och komplicerade punkter som sak ingå i revisionen utan mer 

att se till att verkligen få med allt som ska vara med i dokumentationen. 
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Den goda revisionsseden 

Många respondenter har i vår enkät svarat att deras huvuduppgift som revisor är att utföra 

revision av företag med den goda revisionsseden i åtanke. En mycket viktig del av den goda 

revisionsseden är revisorns oberoende och det finns flera respondenter som tycker att efter 

krisen så har det funnits ett större tryck och krav på att revisorn verkligen ska vara 

oberoende. Det är främst nya regelverk som har betonat att oberoendet måste vara ett faktum 

för alla revisorer speciellt för de som verkar inom den finansiella sektorn. Många 

respondenter menar även att revisionsbranschen överlag fick ta stor kritik för vad som 

skedde 2008 och med den kritiken kom även stora påtryckningar från högre ort vilket ledde 

till politiska aktioner, mest i form av lagändringar. Det hårda trycket branschen utsattes för 

ledde också till att branschorganisation FAR var tvungen att agera och genom deras 

förändringar och nya riktlinjer så pekade väldigt mycket på att det var just den goda 

revisionsseden som var i fokus och att det är där en större förändring måste ske. God 

revisionssed är ett stort begrepp som innefattar flera delar men av att tyda från de svar vi har 

fått från våra enkäter så är det just revisorns oberoende som spelar en väldigt stor roll. Detta 

har bidragit till ett hårdare klimat på revisionsbyråerna där kraven på att revisorn nu ska vara 

totalt oberoende är mycket striktare än innan krisen, oavsett om det rör sig om en stor eller 

liten kund. Att vara oberoende har alltid varit en viktig del av revisionsarbetet men det har 

som sagt även ”bara” varit en del av den goda revisionsseden vilket innebär att det har fått 

ungefär lika mycket uppmärksamhet som alla andra delar. Och flera av våra respondenter 

anger att de ofta bli ombedda att utföra fler tjänster än bara revisionen vilket innebär att en 

starkare relation till kunden bildas. Detta eftersom revisorn har mer kontakt med kunden och 

har en närmare och djupare insikt i deras företag och arbetssätt. Revisorns oberoende har 

alltså haft en tendens att bli lite lidande men efter krisen 2008 så har den punkten förändrats 

ganska radikalt. Många av våra respondenter anger som sagt att de menar att 

revisionsbranschen har fått stå för stor del av skulden när det gäller den ekonomiska krisen 

för drygt fem år sedan och när vi frågar dem varför de tror att deras arbete har ändrats en del 

efter krisen så anser de flesta att det beror på att kvalitén i deras arbete tidigare var dålig. De 

utförde alltså inte sina arbetsuppgifter tillräckligt bra vilket gjorde att den totala kvalitén på 

så väl revision och kringtjänster blev lidande. Kvalitén är som sagt något av det viktigaste 

inom revision då det ska agera som en säkerhet vilket således innebär att kvalitén måste vara 

stark och pålitlig alla gånger. Även om våra respondenter inte hade något som helst med 

finanskrisen att göra så menar de att hela branschen får ta smällen för en sådan stor händelse 

och därför är det viktigt att förbättra kvalitén i deras arbete och bransch överlag oavsett vart 

på jorden man arbetar med revision.  
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Eftersom det är just den goda revisionsseden som mer eller mindre påverkar alla aspekter av 

revisionen och hur dess process ska gå tillväga så menar också våra respondenter att det är 

just revisionsseden som måste stärkas för att skapa en överlag bättre kvalité på hela arbetet. 

Förändringen genom RevR 100  

I vår enkät så har vi en fråga som lyder: ” Har finanskrisen påverkat/ändrat ditt arbete med 

revisionen och i så fall hur? Ge gärna exempel” På denna fråga har nästan alla respondenter 

svarat att arbetet har förändrats och att ändringen har kommit i form av RevR 100. Vissa 

anger det bara som ett exempel av saker som har tillkommit med andra skriver att 

standarden för revision har ändrats genom RevR 100. RevR 100 är ju som bekant en ny typ 

av riktlinjer från FAR som gäller vid revision av finansiella företag. Riktlinjerna berör flera 

olika delar men det är främst den goda revisionsseden och kompetenskraven på revisorer 

som har störst fokus i RevR 100. Detta är även de delar som är mest framstående av svaren i 

vår enkät. Respondenterna svarar att RevR 100 har införts i branschen som en ny standard 

för finansiella företag och med den så är de största förändringarna just att hålla uppe måttet 

av vad som anses vara god revisionssed. Som tidigare nämnt är det just denna del som har 

legat och spökat inom revisionsbranschen och som nu är den stor del av det nya hårdare 

arbetsklimatet. Vissa av våra respondenter uppger även att deras jobb i samband med RevR 

100 har blivit svårare och hårdare eftersom det nu ställs högre krav på kompetensen blad de 

revisorer som ska revidera finansiella företag. En respondent skriver t.ex. att efter RevR 100 

infördes så har arbetet blivit tuffare eftersom övervakningen från FI är allt större och för att 

få ”signig right”, dvs. rätten att på ett godkänt sätt revidera t.ex. kapitalförvaltningsbolag så 

krävs att man arbetar ett visst antal timmar med just finansiella företag och detta har lett till 

en ökad arbetsbörda. Våra respondenter menar alltså att de nya riktlinjerna från FAR är en 

stor del i förändringen av deras arbete i förhållande till hur det såg ut före och efter den 

ekonomiska krisen 2008. En del av våra respondenter uppger även att deras arbetsuppgifter 

efter införandet av RevR 100 har blivit tydligare då riktlinjerna egentligen är en förtydlig av 

hur ett gott revisionsarbete ska gå till. Riktlinjer från t.ex. RS har förvisso varit ganska klara 

men med RevR 100 så har allt förtydligats ännu lite mer som t.ex. det exakta antalet timmar 

som krävs i form av utbildning och arbete för att få revidera finansiella företag. Detta har 

även gjort att vissa av våra respondenter anser att deras jobb har blivit lite enklare även om 

flera säger att arbetsbördan nu är större då det t.ex. krävs närmare precision i arbetet 

samtidigt som det måste hålla en högre kvalité.  

 



56 
 

Men förtydligandet i RevR 100 gör det också enklare för revisorerna att hålla en allt högre 

kvalité eftersom deras nya riktlinjer är tydligt framställda. I samband med RevR 100 så 

nämns även den goda revisionsseden en hel del då många av våra respondenter pekar på att 

RevR 100 har införts som en ny standard inom revision av finansiella företag just för att 

höja och förbättra den goda revisionsseden då denna del och mer exakt bristen i denna del 

spelade en stor roll 2008. Respondenterna menar alltså att RevR 100 fungerar som en 

markering och ett förtydligande när det gäller den goda revisionsseden och att det var just 

denna del som kan ha vållat stor skada 2008 vilket ledde till att hela revisionsbranschen fick 

ta skulden för det som inträffade. Den goda revisionsseden är alltså något som kan ha legat 

till grund för krisen 2008 enligt våra respondenter och i och med att RevR 100 har gjort 

förändringar och förtydliganden i den så menar alltså våra respondenter att detta borde bidra 

till en bättre kvalité inom deras bransch vilket också är det man strävar efter. Även om 

åsikterna är delade gällande RevR 100s totala innebörd då vissa menar att arbetet har blivit 

enklare och tydligare och andra menar att arbetsbördan har ökat och gjort jobbet svårare så 

står det i alla fall klart att de är överens om att RevR 100 är den enskilt största ändringen 

som har kommit att påverka revisionsarbetet av finansiella företag efter den ekonomiska 

krisen 2008.  

Förändringen genom LÅRK 

En del av våra respondenter svarade i enkäten att det skett förändringar i regelverk som följd 

efter finanskrisen. En av dessa förändringar var ändringar i LÅRKen. Regeringen införde 

lagändringen för att göra det enklare att utforma årsredovisningen och för att göra den mer 

jämförbar mot andra bolag, denna reglering tydliggör ytterligare vad en revisionsberättelse 

ska innehålla och hur denna ska utformas. Vissa respondenter skriver att lagändringen har 

förtydligat deras arbetsuppgifter och att numera inte råder något tvivel om hur de skall 

utföra sitt arbete. De skriver att de hade mer flexibilitet om hur de skulle genomföra sina 

arbetsuppgifter tidigare men att de med lagändringen har blivit striktare om hur 

årsredovisningen ska se ut. Alla av våra respondenter tycker att deras arbete är värdefullt 

och viktigt, de påpekar också att kvalitén på de finansiella rapporterna inte skulle vara lika 

hög om det inte skulle ställas krav på revisionen. De skriver även att det är extra viktigt att 

följa de lagar och riktlinjer som finns inom kapitalförvaltningsbolag eftersom att de är så 

pass stora och att ett snedsteg kan leda till större negativa konsekvenser inom den finansiella 

sektorn om något skulle gå fel.  
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Sammanfattningsvis skriver våra respondenter att lagändringar i LÅRKen har påverkat deras 

arbete vilket har lett till mer arbetsbörda men att det finns en tydligare utformning på vad en 

årsredovisning ska innehålla under respektive poster vilket också har underlättat deras 

arbete.  
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Analys 

Förändringen inom revisionsbranschen framförallt riktad mot de revisorer som reviderar 

finansiella företag är för oss ganska tydlig och självklar. Även om vår undersökning är 

tillfredställande i en statistisk mening så menar vi själva att deltagandet var ganska lågt och 

vi hoppades på att få in fler svar. Hade vi fått fler svar så tror vi att vi hade kunnat måla en 

större och bättre analyserad bild som närmare hade kunnat generaliseras till hela 

populationen och med andra ord hela branschen. Trots det låga deltagandet så menar vi dock 

att vi har lyckats få så pass mycket information att det går att besvara de frågor vårt syfte 

och problemformulering grundar sig på. Frågorna vi har sökt svar till går alltså nu mer eller 

mindre att besvara men en fråga kvarstår dock, och det är om undersökningen det kan ses 

som en universell sanning för hela branschen, sett i alla fall till den svenska marknaden.  

 

Vi menar att det finns goda kopplingar och likheter mellan den teori vi har tagit del av och 

den empiri som har samlats in. Att det har funnits ett svagt förtroende för branschen överlag 

bekräftats av våra respondenter när de talar om att en förhöjning av kvalitén på deras arbete 

har skett och fortfarande måste ske ännu lite mer. För oss förefaller det ganska logiskt och 

klart att om det hade funnits ett hundra procentigt förtroende för revisionsarbetet av 

finansiella företag så hade det aldrig behövts ställas några krav på att kvalitén av deras 

arbete måste höjas. Självklart menar vi att kvalitén på arbetet överlag kan skiljas från fall till 

fall och revisionsbyrå till revisionsbyrå men om kvalitén på hela branschen hade setts som 

utmärkt eller åtminstone tillräcklig så hade kraven på en höjning aldrig kommit från en 

högre ort än bolagets ledning, och då troligen i syftet att försöka etablera sig och ta större del 

på marknaden. Man ändå dock påstå att kvalitén är den bristanden faktorn och den måste 

höjas för att kunna påvisa bättre resultat samtidigt som man ökar förtroendet för branschen. 

Detta kan också jämföras med teorin som beskriver en god revisionssed på pappret som men 

som tyvärr inte alltid följs upp i verkligheten. Det finnas alltså olikheter i hur man i teorin 

beskriver revisionsbranschen som en apparat och hur den verkligen fungerar. Jämförelsen 

här i mellan tyder alltså på att kvalitén överlag måste höjas för att matcha den standard man 

har satt på pappret. Jämför man alltså teorin och empirin kring ämnet så kan man se att de är 

överens när det kommer till frågan om kvalité överlag i branschen och att den med andra ord 

måste höjas för att återställa ryktet inom branschen samtidigt som man också jobbar för att 

förebygga stora fel i framtiden. (Nord, 2013) I dagens rådande marknadssituation för 

revisionsbranschen så har påtryckningar kommit från mycket högre instanser än så. Som 

både teorin och empirin lär oss så har det gjorts ändringar ur en politisk agenda på 

regeringsnivå i syfte att stärka kvalitén för branschen och marknaden.  
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Som teorin visar så har frågan om branschens kvalité och syfte ifrågasatts på EU nivå där 

man har tagit fram förslag på förbättringar och på svensk regeringsnivå har lagändringar och 

förbättringar skett för att försöka förbättra det skadade ryktet.(EU,2010; Bergström, 2009) 

Detta backas även upp av våra respondenter som i sina svar nämner att det har tillkommit en 

del lagändringar som har bidragit till ändringar i deras arbetssätt och uppgifter och detta för 

att som sagt höja kvalitén i deras arbete så att allmänheten kan börja få ett starkare 

förtroende för branschen. Detta knyter även an teorin som menar på att revisionsbranschen 

präglas av ett principal-agent tänkande. Genom att ändra lagar och ha en noggrannare 

reglering som får man överlag en bättre kontroll vilket tyder på att branschen kan ha agerat 

utifrån ett tänkande som liknar principal-agent vilket har lett till den försämrade kvalitén. 

Man har alltså agerat utifrån sitt eget bästa vilket har skapat problem. Genom att stärka lagar 

och kontrollen över det hela så kan man alltså försöka motverka denna effekt. Jämför man 

sedan detta med svaren vi fått från våra respondenter där man säger att kvalitén på arbetet 

måste höjas för att motverka negativa effekter så kan man se ett mönster växa fram som 

tyder på att man inte riktigt litar på branschen. Man väljer då alltså att göra konkreta 

lagändringar för att försäkra sig om en ändring istället för att t.ex. gå in och reglera riktlinjer 

som sätts av FAR. Vi menar alltså att detta tyder på att man inte riktigt litar på branschen så 

man väljer att göra ändringar som måste följas istället för att ändra på riktlinjer som är 

branschstandard. Detta stödjer alltså teorin om att principal-agent teorin ska vara den 

ledande inom denna bransch. 

 

Samtidigt så är det inte endast nödvändigt att höja kvalitén enbart för att stärka sitt 

förtroende utåt utan det är även nödvändigt för att försäkra sig om att man gör allt som står i 

ens makt för att förhindra att kvalitén på arbetet är så pass dåligt inom fel företag att det 

leder till en negativ effekt för hela det finansiella systemet, lik de som hände 2008. Det står 

enligt oss också ganska klart att det är hela revisionsbranschen som får tar smällen för de 

misstag som enskilda revisionsbyråer kan åstadkomma. Detta ser man bland annat tydligt 

från vårt tidigare exempel med Enron där revisionsbyrån Arthur Andersen var den direkt 

skyldiga parten. Även om det var deras rykte och verksamhet som skadades mest så 

minskade ändå förtroendet för revisionen i stort och med andra ord så fick alla inblandade 

på marknaden ta en del av smällen för ett misstag som ett bolag ensamma hade begått. Detta 

menar vi visserligen inte är så konstigt då revisionen ska ses som en säkerhet för intressenter 

att närma sig bolag och nya investeringsmöjligheter. Finns det då osäkerheter bland vissa 

revisionsbyråer så är det lätt att dra alla över en kam och på så sätt tror vi också att det 

minskade förtroendet för branschen har uppkommit.  
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Varför det blir så är dock en svårare fråga att svara på och det finns nog många idéer till 

lösningar men sanningen så som vi ser det är att det finns vissa delar inom ekonomi och 

samhället i stort som det är lättare att dra generaliseringar över. Ett tydligt exempel kan vara 

polisen som är samhällets skydd och i någon mening kan vara en speglig av revisionsbolag i 

den meningen att de också står för en stor säkerhet och kvalitetsstämpel, nämligen att de ska 

se till att lagar och regler följs av allmänheten för ett fungerade samhälle. Säg nu som 

exempel att polisen får mycket kritik för ett dåligt jobb gällande säkerheten på ett 

fotbollsderby. Det blir då per automatik hela poliskåren som får ta smällen även fast bristen 

kanske endast låg i ett par poliser eller eventuellt en grupp poliser. På den vägen får alltså 

hela poliskåren ett dåligt rykte och ett förlorat förtroende. Skildringen vi försöker skapa med 

det här exemplet är att det helt enkelt finns vissa branscher och marknader där det är lättare 

att generalisera slutsatser för en hel grupp även fast det kan ha varit mindre grupper eller 

ibland enstaka individer som har skapat problem. Revisionsbranschen menar vi är en typisk 

sådan bransch och det menar vi också man kan se tydlig utifrån de ändringarna man valde 

att göra på alla instanser inom branschen efter 2008. Även om Sverige var lång ifrån direkt 

deltagande i det som slutligen ledde fram till den ekonomiska kollapsen så var det ändå i 

Sverige man efter och i samband med krisen valde att gå in och ändra lagar och regler, med 

andra ord hela branschen fick ta smällen. Visserligen kan man se det andra sidan av myntet 

och argumentera för att de ändringar som skede inom Sverige och på EU nivå skedde just 

för att förhindra att något liknande skulle hända igen.  

Detta tror vi inte heller är helt fel ut vi tror att det är en mycket logisk förklaring till varför 

FAR t.ex. har skapat RevR 100, men genom detta så har också som vi har sett från empirin 

att det finns röster inom den svenska revisionsbranschen som menar att arbetsbördan nu har 

blivit större och där av även bevisning för att hela branschen tar konsekvensen för 

individuella misstag. Jämför man sedan svaren från våra respondenter så kan man finna 

något vi tycker är intressant. Vissa menar att eftersom hela branschen har fått ta smällen 

vilket har lett till lagändringar och dylikt så har nu arbetsbördan blivit större, vilket alla inte 

är så nöjda med. Samtidigt så framgår det att finns ett klart intresse för att höja kvalitén 

inom branschen för att kunna säkerställa ett gott utfört arbete samtidigt som man återskapar 

förtroende för revisionsbranschen. Det bildas alltså ett moment 22 där man vill göra ett 

bättre jobb men man vill inte göra själva arbetet. Lösningen kan vara det som har framförts 

från tidigare forskning att man alltså istället bör allokera resurser på att övervaka och 

kontrollera arbetet och kvalitén inom branschen i någon form av organ som kontrollerar 

revisorerna.  
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Samtidigt så tror vi dock att revisorernas arbete i grunden måste hålla en hög kvalité för att 

undvika stora misstag men att arbetsbördan kan minskas lite då det finns ett organ över som 

sedan ska granska arbetet innan det är helt färdigställt. Man kan tycka det finns många 

föredelar med detta då det är ytterligare en kvalités säkring men samtidigt menar vi också att 

det finns nackdelar. Revisorerna idag är ju ”övervakarna” det är dem som ska stå för 

övervakningen och säkerställa att den finansiella informationen hos bolag är korrekt. Inför 

man då ett till led så blir det övervakare som granskar övervakarna. Vilket innebär att man 

mer eller mindre säger att man inte fullt litar på dem. Menar man då att man inte fullt litar på 

dem så blir det nog svårt att återställa förtroendet för branschen vilken med andra ord 

egentligen betyder att de bara blir ett dyrt mellanled, och då kanske det till och med inte 

finns någon mening att ha dem kvar. 

 

Utifrån detta så kan vi också svara på en del av vår frågeställning nämligen hur arbetet med 

revision av kapitalförvaltningsbolag har förändrats efter krisen. Kort och gott så är en del av 

ändringen krav från högre instanser att höja kvalitén på revisionsarbetet. Hur kvalitén ska 

höjas är dock en annan femma men det som verka vara mest framstående inom teorin 

nämligen RevR 100 och en förändring i revisionsprocessen är även det vi ser verkar vara det 

som nämns mest utifrån empirin. Som vi påpekar i empiridelen så nämner nästan alla våra 

respondenter att RevR 100 har tillkommit efter finanskrisen och att det är en av de största 

förändringarna för deras arbete.  

Efter att RevR 100 infördes så finns det alltså en ny standard för hur revisionen ska gå till av 

finansiella företag och med andra ord då kapitalförvaltningsbolag. När det gäller just RevR 

100 så menar vi också att teori och empiri går ihop. Från teorin får vi lära oss att de nya 

riktlinjerna främst gäller god revisionssed och kompetenskrav. Det är även vad vi kan tyda 

av svaren från våra respondenter de menar att RevR 100 är en ny standard för revision av 

finansiella företag och att den nya standarden ställer skarpa krav på revisionsseden och 

kompetenskraven. Vissa menar att arbetet har blivit lättare och tydligare med RevR 100 

medan vissa menar att arbetsbördan nu är högre och arbetsuppgifterna är svårare. Vad vi kan 

tolka av situationen är att teorin och empirin har en tydlig koppling. I teorin säger man att 

RevR 100 var nödvändig att införa för att kunna göra en förändring inom branschen med 

mål att förhindra att stora misstag sker i den finansiella sektorn samtidigt som man försöker 

återuppbygga ett förlorat förtroende för hela branschen. Av empirin så kan vi tyda att syftet 

med RevR 100 och dess teori stämmer. Från den samlade empirin så står det alltså för klart 

att detta är en tydlig förändring för branschen jämfört med åren innan 2008.  
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Syftet till varför de nya riktlinjerna infördes står också klart via empirin och det är för att 

revisionsbranschen överlag stort fick stå till skuld för den finansiella krisen. Genom att 

införa nya riktlinjer så menar vi också att skulden inte är helt obefogad, snarare tvärtom.  

Detta eftersom införandet av nya riktlinjer pekar på att man tar på sig skulden nu försöker 

visa att man är villig att göra förändringar för att skapa en förbättring.  

 

Genom att göra detta menar vi också att man bekräftar att förtroendet för branschen är 

skadat och man är villig att försöka att göra ändringar för att skapa en ljusare framtid även 

om det innebär att kraven på revisorer blir hårdare vilket så klart även kan leda till att 

arbetsbördan blir hårdare och svårare. Denna typ av ändring säger även att man är medveten 

om vad som är fel och vad som kan ligga till skuld för bristerna samtidigt som det påpekar 

att man gör sitt bästa för att misstaget inte ska upprepas. Det är dock denna bekräftelse som 

vi ser som mycket intressant då den även besvarar en del av vårt syfte. Den talar nämligen 

om varför revisionsarbetet har förändrats och det är kort och gott för att kvalitén som ställs 

på branschen inte levde upp till verkligheten. Detta menar vi även bekräftar varför 

revisorernas jobb inte var tillräckligt bra innan krisen. Det berodde helt enkelt på för dålig 

kompetens och kunskap inom ämnet när det kommer till att verkligen fullfölja vad som 

anses vara god revisionssed. Detta gjorde att arbetet blev lidande vilket i sin tur ledde till att 

kvalitén på arbetet minskade vilket såldes bidrog till ett minskat förtroende bland så väl 

kunder som allmänheten. (Grigor´ev & Salikhov, 2009; Andon & Free, 2012) Genom RevR 

100 tydliggör man således vad det är som egentligen gäller för att försöka säkerställa att 

man undviker misstag i framtiden. Lika väl som det är tänkt att fungera som en 

säkerhetsspärr som ska se till att endast väl kvalificerade revisorer sköter revisionen av 

kapitalförvaltningsbolag så fungerar det också som en markring utåt mot kunder och 

allmänheten där man i stort sätt säger ”Okej vi vet att vi har gjort fel men här har vi tagit 

fram något som ska minska eventuella fel i framtiden.”  

 

Det är som sagt inte enbart RevR 100 som svarar på frågan om hur revisionsarbetet av 

kapitalförvaltningsbolag har ändrats efter finanskrisen. Som tidigare nämnt så har även 

revisionsprocessen så väl som LÅRKen dykt upp i sammanhanget. Med dessa två menar vi 

att vi kan svar full ut på frågan då båda kan kopplas inom teori och empiri. För att börja med 

att titta på revisionsprocessen så är riktlinjerna för hur planering och dokumentation ganska 

klara. Empirin lär oss dock att det har skett en förändring i båda dessa sektorer. 

Förändringarna är inte så stora och de pekar inte på några större eller tyngre åtgärder utan 

menar närmare till att det nu ställs högre kvar på dessa på delmoment inom revisionen. 
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Kraven innebär således att man har ändrat riktlinjerna för hur planeringen och 

dokumentationen ska gå till och man anser nu att båda måste göras mer noggrant. Själva 

revisionsprocessen är mer eller mindre den samma men efter finanskrisen så måste man nu 

börja med planeringen tidigare samtidigt som man gör den noggrannare och verkligen 

analyserar alla delar. Dokumentationen är den del som har skärpts minst i den meningen att 

man endast har ökat kravet på att ha en större dokumentering. Med andra ord är det bättre att 

för mycket än för lite. Samtidigt är detta en del som har lett till en större arbetsbörda vilket 

vi har fått ta del av från våra respondenter. Kopplingen blir således att vad som verkar ha 

ökat minst på pappret kan ha en mycket större effekt i praktiken. Genom detta menar vi 

också att det finns klara för och nackdelar. Föredelarna är ju givetvis att man uppfyller syftet 

mycket starkare då man har mer dokumentation och med andra ord löper mindre risk att 

missa något viktigt. Samtidigt blir nackdelen att arbetsbördan ökar vilket leder till att 

kvalitén över lag sänks för att revisorerna helt enkelt inte orkar och kan hålla upp den höga 

belastningen. Men måste alltså göra en avvägning där man bestämmer sig för vilken aspekt 

som är den viktigaste för det totala resultatet. Det är alltså viktigt att hålla en hög kvalité 

samtidigt som man håller en hanterbar arbetsbörda och slutsatsen blir således att det kanske 

behöver en till instans för att övervaka och hjälpa branschen så som mycket tidigare 

forskning pekar på. (Taylor, 2009; Grosanu & Ramona, 2010) 

 

Även ändringar i LÅRKen har skett här handlar det mest om förändringar som är menade 

för att underlätta arbetet med revisionen och årsredovisningen. Genom alla dessa ändringar 

menar vi att man gör det enklare att förbygga misstag men det är ändå upp till revisorn att se 

till att allt utförs på korrekt sätt. Dessa förändringar menar vi är mindre detaljer i förhållande 

till hur revisionsarbetet har förändrats efter krisen. De är som sagt till för att underlätta 

arbetet men den stora förändringen ligger i ändringar så som RevR 100 där de stora 

förändringarna blir tydliga och där det också är svårare att tolka vad som gäller. Även om 

alla förändringar mer eller mindre är förtydliganden så är det fortfarande svårt att avgöra 

exakt vad som menas med god revisionssed t.ex. då det är ett lummigt begrepp. Dessa 

mindre ändringar så som LÅRKen och revisionsprocessen är dock ytterst nödvändiga enligt 

eftersom det är de som skärper tonen för revisionsbranschen och påpekar att misstag av 

högre klass är inte tolererade. Det blir således också en viktig del i det arbete att återuppföra 

ryktet och förtroendet för branschen vilket vid det här laget är otroligt viktigt. Ändringarna 

inom dessa sektorer innebär givetvis en förändring i hur arbetet utförs bland revisorerna och 

från empirin får vi också svar som tyder på att med dessa ändringar så kommer också en 

större arbetsbörda.  
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Det finns även svar som tyder på att även om bördan nu är lite större så arbetet enklare då de 

striktare kraven lämnar lite utrymme för att göra fel. Vissa saker ska helt enkelt göras på ett 

exakt sätt och i och med att det är så, så ifrågasätts inte heller metoderna vilket leder till att 

felen minskar. Detta menar vi är en viktig del i den bransch som ska vara en säkerhet för 

externa intressenter och även om som sagt de stora förändringarna ligger i åtgärder så som 

RevR 100 så är dessa ”mindre” åtgärder viktiga för att skapa en bra balans inom branschen 

förstärkt av en god karaktär. Revisorn bär som sagt i slutendan den tyngsta och viktigaste 

bördan men genom förändringar lik dessa så tror vi att arbetet blir lite tydligare och lättare 

att förstå sig på och för oss innebär det att vi förstå hur arbetet har ändrats efter den 

ekonomiska krisen 2008. 

 

När det kommer till branschen som vi i denna undersökning har granskat så står det för oss 

ganska klart revisionen tidigare var bristfällig och att revisorernas jobb inte var tillräckligt. 

Detta resonemang får som tidigare påpekat även stöd ifrån teori såväl som empiri där man 

lägger fram olika förändringar som har skett i syfte att tydligöra målen i branschen samtidigt 

som man har för avsikt att höja kvalitén på arbetet och därifrån även kunna lyfta förtroendet 

för hela branschen.  

 

Något vi fann intressant i teorin var dock resonemanget att då när revisionsbyråer även 

erbjuder fler tjänster än bara revision så ökar potentialen för en närmare relation till kunden 

vilket att få till följd att själva revisionen blir lidande och med andra ord sämre. I teorin 

menar man att just detta kan vara ett problem som sedan eskalerar och i värsta fall får det 

konsekvenser likt krisen 2008. Från teorin får vi också veta att det finns förslag där man vill 

på ett eller annat sätt begränsa relationen mellan revisionsbyrån och kunden för att undvika 

att ett närmare band skapas som senare kan få förödande konsekvenser. Från empirin så kan 

vi också styrka en del av teorin nämligen att det är mycket vanligt att revisionsbyråerna 

tillhanda håller fler tjänster utöver endast revisionen. Och från våra enkäter så framgår det 

att det ofta händer att revisorerna blir tillfrågade av sina kunder om de kan hjälpa till med 

lite andra saker än bara revisionen. Frågan blir således hur man ska se på branschen i stort. 

Om revisorerna är där för att säkra kvalitén och att den finansiella informationen är korrekt 

så borde de alltså inte få ta på sig andra uppdrag då detta kan ha en negativ påverkan. 

Begränsar man dock dessa möjligheter så begränsar man också revisionsbolagens 

möjligheter att vinstmaximera vilket innebär att företagen inte längre kommer vara lika 

intresserade av marknaden. (Herrmann , 2008) Lösningen kan alltså vara att man separerar 

uppgifterna och har de helt skilda, revision på en sida och andra tjänster på den andra. 
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Genom att göra detta så tror vi också att man kan förbygga relationsbyggnaden som tidigare 

har nämnt och som också många gånger kan ses som ett problem i branschen. Föredelarna 

blir att man kan höja kvalitén samtidigt som man inte reglerar revisionsbolagens möjligheter 

att skapa så stor lönsamhet som möjligt. Nackdelarna blir dock att arbetsbördan hos 

revisorerna kommer att öka eftersom då deras ända jobb blir att revidera bolag så kommer 

de få fler bolag att jobba med samtidigt, och den ökade arbetsbördan är idag något som kan 

ses som negativt även om det bidrar till att förbättra förtroendet i branschen.   Från detta så 

menar vi att det finns en koppling mot principal-agent teorin samt stewardship teorin. 

Närmare bestämt skulle vi vilja påstå att stewardship inte har någon vidare sanning i detta 

scenario utan att det närmare är principal-agent teorin som har närmare koppling. Denna 

teori lär oss i stora drag att människan är självisk och att för att ta välgrundade beslut där 

man vill minimera risk så måste man vara rätt motiverad. Detta tycker vi kan liknas vid hur 

revisionsarbetet såg ut innan krisen och kanske till och är något som bidrog till krisen. 

Genom att erbjuda fler tjänster en bara revisionen så skapar sig revisorn en bättre relation till 

kunden och ett mer vänskapligt band skapas. Detta får således revisorn att agera själviskt när 

det väl kommer till revisionen. Dels genom att välja att inte ta upp information som kan vara 

viktig eftersom detta kan skada kundens bolag, och vem skulle vilja skada en vän? Det finns 

också en annan viktig faktor i det hela som gör att revisorn ur detta resonemang kommer att 

agera själviskt, och det är att revisionsbolaget tjänar stora pengar på att tillhandahålla andra 

tjänster än enbart revisionen. Detta innebär att skulle man påpeka viktig information så 

skulle det också kunna skada kundens bolag vilket kan leda till att kunden blir arg och såldes 

byter revisionsbyrå. (Downs & Rocke, 1994; Hopt, 2012) Revisorns själviska sida tar då 

över och man väljer att undanhålla information för att inte skada sitt eget bolag samtidigt 

som det även kan få personliga konsekvenser, t.ex. att man förlorar en stor kund och således 

inte längre är välkommen på sitt eget bolag. (Donaldson & Davis, 1991) Detta resonemang 

skulle förvisso även kunna länkas till stewardship teorin om man vänder på det och hävdar 

att revisorn agerar som denna gör för att skydda sina intressen och se till att man vinner. Vi 

menar dock att detta inte riktigt stämmer eftersom stewardship teorin hellre förespråkar 

ärlighet och med andra ord att vinna rent över att alltid vinna.  

 

Den motivation som principal teorin också talar om menar vi också återfinns i revisorns sätt 

att agera, genom att ha många nöjda kunder så lämnar det också utrymme för revisorn att 

klättra inom bolaget vilket också kan ses som ett själviskt resonemang och därigenom kan 

det även kopplas till teorin. Revisorn blir alltså mer benägen att ta allt mer och mer riskabla 

beslut då det inte finns något som direkt knyter honom/henne till konsekvenserna.  
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Far det riktigt illa så kan det leda till att så pass viktig information undanhålls att man skapar 

en ny ekonomisk kris. Detta var också mer eller mindre det som hände 2008 när flera 

revisionsbyråer gav godkända revisionsberättelser för flera stora banker, som hade stora 

förluster i sina placeringar.  

Det är omöjligt att säga exakt varför de valde att göra så men vi tror att det kan koppas till 

principal-agent teorin där revisorerna inte har velat ”skada sina vänner” samtidigt som de 

har försökt säkerställa att de gör ett bra jobb för några av deras största kunder som också 

innebär stora pengar för revisionsbolaget. Detta tycker vi också kan associeras till fallet med 

Enron och Arthur Andersen där man också undanhöll viktig information. Detta anser vi till 

stor del kan ha berott på att Enron och Arthur Andersen hade en god och lång relation till 

varandra och att Enron betalade Arthur Andersen extremt stora summar varje år för diverse 

tjänster. Förändringen inom revision av finansiella företag och då således 

kapitalförvaltningsbolag menar vi då kan härledas till principal-agent teorin då man av olika 

anledningar har agerat utefter förutsättningar inom teorin vilket i slutendan kan ha varit en 

bidragande faktor till den stora krisen. Detta menar vi också kan styrkas av det faktum att en 

av de största ändringarna inom arbetet var just ett förtydligande av den goda revisionsseden 

som talar väldigt mycket om vikten av att vara oberoende emot det bolag som revideras.  

Oberoendet innebär alltså att man inte kan ha någon vänskaplig relation till sin kund då detta 

kan komma att påverka ens omdöme. (Benston & Hartgraves, 2002; Sappington, 1991) 

Genom att inte vara helt oberoende och genom att agera efter vissa principer inom principal-

agent så tror vi att det kan ha varit en stor faktor till varför kvalitén i arbetet försämrades. Nu 

med diverse ändringar och nya riktlinjer så tror vi dock att kvalitén har förbättrats och 

kommer att fortsätta blir bättre men vi tror också att det för den fortsatt utvecklingen är 

viktigt att titta på aspekter inom principal-agent teorin då vi menar att den nära kan hänföras 

till just den här branschen. Genom att överväga aspekter inom teorin och därifrån även 

utforma regler och riktlinjer så tror vi att kvalitén inom branschen kan öka ännu mer. Man 

skulle även kunna argumentera för att principal-agent inte går att generalisera till hela 

branschen, och detta tror vi också är sant. Vi tror givetvis att det ser olika ut överallt och i 

många fall så återspeglar nog stewardship den rätta teorin för revisionsbranschen.  

 

Men utifrån den teori vi har tagit del av och utifrån det empiriska material som vi har samlat 

så skulle vi nog ändå våga påstå att principal-agent har en närmare och tydligare koppling. 

Vi tror alltså att krisen kan ha växt fram ur ett scenario där man har agerat själviskt och 

alltså inte beräknat riskerna så noggrant.  
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Vi tror också att detta kan gälla hyfsat generellt över hela branschen och vi tycker oss se 

kopplingar till det utifrån de ändringar som har gjorts för att förbättra branschen. RevR 100 

är bara ett exempel där man väljer att t.ex. förtydliga grunderna för god revisionssed och 

bland annat hur viktigt det är att vara oberoende.  

 

Genom att vara oberoende så menar vi också att många principer inom principal-agent 

elimineras då det inte längre finns någon anledning att t.ex. inte överväga riskerna noga, 

man har alltså ingen direkt och nära koppling till bolaget som ska revideras och fokus ligger 

således på att göra ett korrekt jobb utan att behöva tänka på att ”trampa sin vän på tårna.” 

Utifrån detta ser vi också en möjlighet till att motivationen ändras och närmare riktas mot 

stewardship teorin där man istället fokuserar på att göra ett så bra jobb som möjligt för att 

hela tiden försöka vara den främsta i en tävling som till största del är mot sig själv.  

Slutsats 

Som vi tidigare nämnt så var inte deltagandet i denna undersökning så stort som vi hade 

hoppats på vilket har lett till att vi inte har vågat dra några direkta slutsatser gällande 

generalisering för hela populationen och med andra ord branschen. Vi är dock nöjda med 

våra resultat och har en övertygelse om att vi har svarat på uppsatsens frågeställning och där 

vi också har behandlat syftet med hela uppsatsen. Hur arbetet har förändrats efter krisen 

2008 är en stor fråga som säkert kräver mycket större behandling och som säkerligen har 

flera svar men via vår undersökning som har vi åtminstone kunnat göra några specifika fynd 

som svarar på en del av frågan. Vår studie visar att revisionsarbetet av 

kapitalförvaltningsbolag till största delen har förändrats genom korrigeringar och ändringar i 

lagar och befintliga riktlinjer. Studien visar även att det har funnits riktlinjer som har varit 

specifikt anpassade för revisionen av finansiella företag som nu har blivit tvungna att 

utvecklas och korrigeras för att kunna anpassas till det hårdare och strängare arbetsklimatet. 

Förändringarna och de nya tillskotten har varit markeringar mot vad som tidigare varit fel i 

branschen och vad som var en bidragande faktor till den ekonomiska krisen 2008. Arbetet 

har genom dessa förändringar blivit hårdare samtidigt som det också har lett till en närmare 

klarhet i hur arbetet ska bedrivas, och tanken med samtliga förändringar har varit att höja 

kvalitén för hela branschen samtidigt som man vill minimera risken för framtida misstag. 

Genom detta påvisar och vårt arbete att man svarar på de kritiker som har länge har hörts 

inom branschen och som långt innan 2008 påpekade att det finns brister och en 

överhängande slapphet inom yrket. (Benston & Hartgraves, 2002)  
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Förändringarna är svaret på det kritikerna länge har uttryckt nämligen att man måste skärpa 

ordningen i branschen för att kunna höja kvalitén, en slutsats som även kan kopplas mot det 

svar vi fick från våra respondenter där man håller med om att kvalitén överlag måste höjas. 

(EU,2010)  

Det har också varit viktigt att försöka reparera det skadade förtroendet för branschen vilket 

man också tror man har lyckats med till viss del genom att förändra arbetet utifrån nya 

riktlinjer och ändringar i lagar. Vilket också går i linje med tidigare forskning som pekar på 

att oavsett hur hög kvalité branschen håller så är det viktigaste att återställa branschen goda 

rykte för att folka ska kunna lita på att ett gott arbete utförs. (EU, 2011; Holm & Zaman, 

2012) Att rädda förtroendet har alltså varit minst lika viktigt som att säkerställa att arbetet 

och det faktiska resultatet är korrekt och riktigt. Holm & Zaman (2012) menar att 

förtroendet är minst lika viktigt som att producera resultat med små felaktigheter. Detta är 

något våra respondenter skriver under på då de säger att man måste kunna lita på branschen 

och de som arbetar i den. Med nya skärpta lagar och ändringar så börjar förtroendet sakta 

men säkert byggas upp vilket bidrar till en bättre stabilitet i branschen. Arbetet med att 

revidera kapitalförvaltningsbolag har förändrats eftersom år av slapphet har lett till att 

kvalitén på arbetet har blivit sämre detta har också varit bidragande i det faktum att 

branschen med tiden har tappat en hel del förtroende. Detta i samband med olika skandaler 

och ekonomiska missförhållanden har lett till att förtroendet till slut var så låg att när krisen 

2008 inträffade så fick revisionsbranschen en stor del av skuldkakan. Dålig övervakning och 

ett dåligt förtydligande i hur arbetet ska utföras ledde således till att arbetet blev bristfälligt 

och alltså inte tillräckligt. Med dessa faktorer i åtanke så fanns mer eller mindre ingen annan 

utväg än att tvinga på branschen en rad förändringar så då alltså kom i nya riktlinjer och 

förändringar i lagar. Dessa ändringar är menade att förbättra övervakning samtidigt som 

man vill klargöra exakt vad arbetet innebär för att säkerställa att det inte blir bristfälligt eller 

otillräckligt men framförallt för att säkerställa att en ny ekonomisk kris inte inträffar, i alla 

fall inte på revisionsbranschens bekostnad.   
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