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Förord 
 
Författarna vill börja med att tacka de revisorer som medverkat i denna studie, utan er hade det 
inte varit möjligt att genomföra studien. Vidare vill vi tacka våra opponenter som gett oss 
konstruktiv kritik. Vi vill även tacka Bo Karlsson för sina kommentarer och handledning som 
gett oss ett stort stöd i att föra arbetet framåt.  
 
Slutligen vill vi rikta ett extra stort tack till nära och kära för deras stöd och tålamod under denna 
påfrestande period.   



 

Sammanfattning 
 
Utfärdar revisorer anmärkningar i revisionsberättelsen ökar risken att klienter går i konkurs, 
samtidigt ökar även risken för dem att förlora klienter. Revisorerna står inför ett val om de finner 
grund för en anmärkning. De kan utfärda en oren revisionsberättelse med risken att bli utbytt 
alternativt utfärda en ren revisionsberättelse i syfte att få behålla klienten. Utifrån tidigare studier 
har olika faktorer identifierats som kan utgöra incitament för och påverka revisorns uttalande i 
revisionsberättelsen, dessa faktorer kan vara ekonomiska, anseende, fängelsestraff, straffavgift 
och legitimation. Syftet med studien är att beskriva hur revisorer upplever att risk typ 1 och typ 2 
påverkar revisionsberättelsen för att på så vis illustrera ifall revisorer har beroende eller 
oberoende incitament i sitt arbete. Vidare syftar studien till att jämföra hur och på vilket sätt risk 
typ 1 och typ 2 faktorer påverkar revisionsberättelsen. För att uppfylla syftet har vi genomfört en 
kvalitativ studie där sju revisorer intervjuats i Norrbotten. Resultatet visar hur revisorerna 
upplever sig påverkas av incitamenten vid upprättandet av revisionsberättelsen. Där ekonomiska- 
och fängelsefaktorerna ger låga incitament vilket gör de delvis oberoende av faktorerna. 
Revisorerna tycker att anseende-, legitimation- och straffavgiftsfaktorerna ger höga incitament 
vilket gör de beroende av faktorerna. Utifrån studien upptäcktes två nya faktorer vilka var tillit- 
och anställningsfaktorerna, som inte gick att urskönja från teorin. Det kan vara relevant att vidare 
forskning undersöker de nya faktorerna tillit- och anställningsfaktorn, om de påverkar revisorerna 
vid upprättandet av revisionsberättelsen och i så fall hur och till vilken grad.  
 
Nyckelord: Revisor, revisionsberättelse, ekonomiska, anseende, fängelse, legitimation och 
straffavgift 



 

Abstract 
 
If auditors issue remarks in the Auditor’s report, the risk of client bankruptcy and the risk of 
losing clients will increase simultaneously. If the Auditor finds a reason for a remark, they must 
face a decision. They can either include the remark in the Auditor’s report. However, if the 
remark was unwarranted (type 1 error) the auditor risks being replaced or the firm loses a client. 
Alternatively, they can overlook the potential remark, an almost fraudulent act, and issue an 
Auditor’s report with the purpose of keeping the client (Type 2 error). Previous studies have 
identified different factors which may be incentives and effect the auditors statement in the 
Auditor’s report, these factors may be; economic, reputation, imprisonment, penalty fees and 
credentials. The purpose of the study is to describe how auditors perceive that Type 1 and Type 2 
affect the audit report in order to illustrate if auditors have dependent or independent incentives in 
their work. Furthermore, the study aims to compare how and in what way type 1 and type 2 
affects the Auditors report. To fulfill the purpose, we have conducted a qualitative study in which 
seven auditors were interviewed in Norrbotten. The results show how auditors feel affected by 
the incentives when concluding the Auditor’s report. Economic and imprisonment factors give 
low incentives, which make them partially independent of the factors. The auditors find that the 
reputation, credentials and penalty factors give high incentives, which makes them dependent on 
the factors. Two new factors were discovered in the study, which were reliance, and employment 
factors, which had not previously been established in the theory. It may be relevant that further 
research investigates the new factors, the reliance and employment factor, to establish whether 
they affect the auditors in the preparation of the auditor’s report and, if so, how and to what 
extent. 
 
Keyword: Auditor, auditor report, economic, reputation, inprisonment, credentials and penalty 
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1 INLEDNING 
 
I det inledande kapitlet kommer bakgrunden till ämnesvalet i studien att förklaras. Därefter 
kommer problemdiskussionen tydliggöras, vad som gör detta ämne relevant och intressant att 
studera. Slutligen kommer studiens syfte presenteras. 
 
1.1 Bakgrund 
 
När Enronkonkursen utreddes fann man bevis på att ledning och revisorerna på Arthur Andersen 
förbisett att den finansiella redovisningen inte var rättvisande (Alleyne & Howard, 2005). Enron 
är exempel på ett företag som visade enormt lönsamma kvartalsrapporter, vilket i sin tur ledde till 
ett högt marknadsvärde (Giroux, 2008). Då många av de högre beslutsfattarna utöver lön fick 
stora kompensationer om de nådde upp till målen var måluppfyllelsen oerhört viktig (ibid.). 
Huvudansvarige revisorn för Enron erkände sin medverkan i skandalen och riskerade upp till 10 
års fängelse för sin medverkan i mörkandet av bevis (BBC, 2002). Redovisning syftar till att en 
organisation måste rapportera alla ekonomiska förehavanden som denna genomför och på så vis 
skapas en trovärdighet (Grönlund, Tagesson & Öhman, 2013, s. 16). Detta kan användas som 
beslutsunderlag för olika parter såsom skatteverket, ägare, klienter, leverantörer och finansiärer 
(ibid.). Bokföring är den del av redovisningen där de löpande ekonomiska händelserna verifieras 
och klassificeras i bokföringsprogrammet, de som ansvarar för bokföringen arbetar också med 
avstämning av bokföringskonto och att ta fram månadsrapporter (Broberg & Lundén, 2011, s. 
13). 
 
Revisorns uppdrag var från början att granska räkenskaperna i publika aktiebolag (Larsson, 
2007), eftersom det var relativt vanligt att personer inom företag förskingrade pengar, vilket 
minoritetsägare själva hade svårt att upptäcka (ibid.). Genom revisionen skapades en trovärdighet 
för den finansiella redovisningen eftersom den granskades av ett kontrollerande organ (ibid.). En 
revisor ska säkerställa att företags intressenter får en rättvisande bild, men även upplysa om det 
finns risk för dess fortsatta överlevnad (Lennox, 1999b; Nogler, 2004; Larsson, 2007). Revisioner 
av företag utförs av revisorer, vilka ansvarar för att genomföra en granskning som syftar till att 
bli en revisionsberättelse (Pasiouras, Gaganis & Zopounidis, 2007). Revisionsberättelsen ska 
upprättas i enlighet med årsredovisningslagen (Aktiebolagslag [ABL], SFS 2005:551, kap. 9, 
31§). Revisionsberättelsens anmärkningar är till för att informera intressenterna ifall det finns 
problem i granskade företag, det är framförallt företags finansiella ställning som revisorer ska 
granska enligt lagstiftningen (Maingot & Zeghal, 2010). 
 
För att bli auktoriserad revisor måste denne genomföra både teoretisk och praktisk utbildning 
under 8 år (Revisorsnämnden, u.å.). Revisorns trovärdighet grundas på regler och lagar men även 
av dennes upparbetade kompetens (Larsson, 2007). Enligt Alleyne & Howard (2005) måste 
revisorer arbeta utifrån ett objektivt synsätt. Revisorer ska undersöka om det förekommer 
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bedrägerier eller brister som gör att företag inte ger en rättvisande bild av redovisning och 
förvaltning, syftet är att göra intressenterna medvetna om dessa bedrägerier och brister (Öhman, 
Häckner, Jansson & Tschudi, 2006; Alleyne & Howard, 2005). Hittar en revisor inte något att 
anmärka på, tillstyrker revisorn att gällande principer och lagar har efterföljts, vilket innebär att 
revisionsberättelsen är ren (Pasiouras, Gaganis & Zopounidis, 2007). Om en revisor anser att 
underlag är undermåliga eller om de inte är överens med företagsledning gällande 
värderingsfrågor, principer eller praxis för redovisningen ska revisionsberättelsen vara oren 
(ibid.). 
 
1.2 Problemdiskussion 
 
Historiskt sett har företag fått anmärkning av två huvudorsaker, finansiell oro och tvister 
(Maingot & Zeghal, 2010). Finansiell oro uppstår när ett företag har dålig lönsamhet, hög 
belåning alternativt dåligt kassaflöde (Lennox, 1999a). För företag som har pågående tvister, 
såsom en stämning, har en revisor stor anledning att anmärka på detta i revisionsberättelsen 
eftersom det kan ha betydande påverkan på företaget i fråga (Nogler, 1995). Av de företag som 
erhåller en anmärkning är det endast en liten andel som faktiskt går i konkurs (Lennox, 1999a; 
Citron & Taffler, 1992; Maingot & Zeghal, 2010; Nogler, 2004).  Övriga företag klarar av att 
omstrukturera sin verksamhet (Nogler, 1995). Enligt Hua (1997) kan oren revisionsberättelse 
indikera på att redovisningen är missvisande, vilket kan leda till dålig publicitet för företag, en 
konsekvens kan bli att företag byter ut revisorn.  
 
Utfärdar en revisor anmärkningar i revisionsberättelsen ökar risken för att bolaget går i konkurs, 
samtidigt ökar även risken för revisorn att förlora klienten (Citron & Taffler, 1992; Carey, Geiger 
& O’Connell, 2008; Vanstraelen, 2003; Lin, Tang & Xiao, 2003). Det finns även samband 
mellan att företag och revisorn har gjort olika bedömningar, som lett fram till att revisorn blivit 
utbytt (Krishan, Krishan & Stephens, 1996). Enligt Nogler (2004) samt Citron och Taffler (1992) 
är det inte sannolikt att en revisor utfärdar anmärkningar ifall företaget i fråga inte är i en 
ekonomisk nödsituation. Detta eftersom revisorn inte vill förlora anseende, då revisorns klienter 
normalt är framgångsrika och har stabila finanser (Grey, 2003). Från första dagen på 
revisionsbyrån Arthur Andersen fick revisorerna lära sig att inte förarga sina klienter eftersom det 
var det snabbaste sättet att förstöra sina karriärer (ibid.). Kulturen på Arthur Andersen var 
extremt tävlingsinriktad (ibid.). Genom att inte anmärka på små problem i revisionsberättelsen 
gjorde de vad som krävdes för att generera pengar till byrån. De skulle förlora anseende gentemot 
kollegor om de förlorade sin klient (ibid.). En revisor kan till exempel ha gjort ett mindre 
misstag, som sedan eskalerat till något större och som det inte går att anmärka på utan att 
exponera det egna misstaget eftersom revisorn på så vis kan förlora sitt anseende mot sina 
kollegor (Barrett, 2002; Bazerman, Lowenstein & Moore, 2002).  
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Blay (2005) och Barrett (2002) menar att revisorns oberoende hotas eftersom denne inte vill 
utfärda anmärkningar på grund av risken att förlora sin klient. Lukrativa avtal såsom arvoden och 
kompensationer skulle kunna gå förlorat (Barrett, 2002). Giroux (2008) skildrade ett fall där 
revisorn haft ett socialt umgänge med representanter från företaget och där det funnits 
anledningar att utfärda anmärkningar. Revisorn valde trots detta att utfärda en ren 
revisionsberättelse (ibid.). Studier visar på olika faktorer som påverkar revisorns utlåtande om ren 
revisionsberättelse i syfte att inte bli utbytt (Barrett, 2002; Grey, 2003). Arthur Andersen, som 
reviderade Enron, hade större intäkter för redovisning, bokföring och skatterådgivning än för 
revisionen (Barrett, 2002). För att behålla dessa affärer motiverades revisorerna till att inte ge en 
oren revisionsberättelse (ibid.). 
 
Finns det tvivel eller osäkerhet kring företags kort- eller långsiktiga fortlevnad måste revisorn 
anmärka om detta i revisionsberättelsen vilken då blir oren (Martens, Bruynseels, Baesens, 
Willekens & Vanthienen, 2008). Revisorn ska även utfärda en oren revisionsberättelse när ett 
företag inte följer de lagar och rekommendationer som finns (Becker, DeFond, Jiambalvo & 
Subramanyam, 1998; Larsson, 2007). Exempel finns trots detta på fall där revisorn borde utfärdat 
anmärkningar i revisionsberättelsen: 

• Revisorn har inte prövat sitt oberoende, han har varit rådgivare inom redovisning i större 
utsträckning än vad som är tillåtet samt godkänt resultaträkning utan väsentliga 
avskrivningar. Aktiekapitalet var helt förbrukat vid revisionen. Konsekvens: 
Godkännande upphävd. (Revisorsnämnden, 2000) 

• Ett fall där revisorn noterat att det finns risk för väsentliga fel gällande intäktsredovisning 
men inte granskat dessa. Revisorn har heller inget underlag för hur goodwillposter 
granskats, samt skatter och avgifter som inte betalats i tid. Dessa tre punkter borde 
resulterat i anmärkning. Konsekvens: Utdömd varning och straffavgift (Revisorsnämnden, 
2005). 

• Ett fall där revisorn ej prövat sitt oberoende, det saknades även bedömningar av 
väsentligheter och risker, dessutom saknades dokumentation. Konsekvens: 
Auktorisationen upphävd (Revisorsnämnden, 2007). 

• När revisorer har gjort undermåliga revisionsberättelser har det resulterat i att de tvingats 
betala tillbaka arvode, blivit fråntagna licens samt ett fall som resulterat i ett 18 månaders 
fängelsestraff (Beasley, Carcello, Hermanson & Neal, 2013) 

Trots att revisorerna har skyldighet att utfärda oren revisionsberättelse finns det uppenbarligen 
fall där de åsidosatt sin skyldighet, vilket har fått konsekvenser för dem. Enligt Ireland (2003) 
behöver inte en ren revisionsberättelse betyda att revisorn inte funnit några fel i redovisningen 
eller i förvaltningsberättelsen. Det kan vara så att revisorn inte ansett att riskerna som ett företag 
haft varit tillräckligt allvarliga eller så har revisorn agerat oaktsamt (ibid.). Giroux (2008) visar på 
ett fall där företagets resultat inte räckte till för att leva upp till kvartalsrapportens mål, därför 
ändrades bokföringen, intäkterna blåstes upp samtidigt som en del av skulderna ströks ur 
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redovisningen. På så vis uppnåddes målet för kvartalet (ibid.). Trots detta utfärdade revisorn en 
ren revisionsberättelse (ibid.).  
 
Risken revisorn står inför när det gäller revisionsberättelsen är delad. Den ena delen är när det 
utfärdas oren revisionsberättelse som borde vara ren. Den andra delen är när det utfärdas ren 
revisionsberättelse som borde vara oren. Det går således att dela upp riskerna i två olika typer. 
Den första risken (Risk typ 1) är om revisorn felaktigt utfärdar en oren revisionsberättelse, då 
riskerar revisorn att förlora sin klient (Barrett, 2002; Grey, 2003; Krishan, Krishan & Stephens, 
1996; Hua, 1977; Blay, 2005; Vanstraelen, 2003; Citron & Taffler, 1992; Carey, Geiger & 
O’Connell, 2008). En revisor som förlorar en klient mister en inkomstkälla (Barrett, 2002). 
Dessutom kan det goda anseendet gå förlorat (Grey, 2003). Den andra risken (Risk typ 2) 
inträffar om revisorn utfärdat en ren revisionsberättelse trots att det granskade företaget borde fått 
en anmärkning. Revisorn riskerar då fängelse, straffavgift och att godkännande eller auktorisation 
upphävs1 (Beasley et al., 2013; Grey, 2003; Revisorsnämnden, 2005; Revisorsnämnden, 2000; 
Revisorsnämnden, 2007). 
 
Enligt en studie av Krishan, Krishan och Stephens (1996) behövs ytterligare studier för att utreda 
huruvida risken att bli utbytt och förlora en klient representerar ett sådant hot för en revisor att det 
kan påverka dennes incitament att felaktigt utfärda en ren revisionsberättelse där den borde varit 
oren. Revisorer som finner grund för en anmärkning kan eventuellt möta olika typer av problem 
beroende på om de utfärdar en anmärkning eller inte. Det tycks vara så att revisorn har incitament 
med anledning av olika risk typ 2 faktorer att inte felaktigt utfärda ren revisionsberättelse. Det är 
däremot oklart hur risk typ 1 faktorer påverkar revisorns incitament att utfärda ren 
revisionsberättelse. 
 
1.3 Syfte  
 
Syftet med studien är att beskriva hur revisorer upplever att risk typ 1 och typ 2 påverkar 
revisionsberättelsen för att på så vis illustrera ifall revisorer har beroende eller oberoende 
incitament i sitt arbete. Vidare syftar studien till att jämföra hur och på vilket sätt risk typ 1 och 
typ 2 faktorer påverkar revisionsberättelsen.  
 

  

                                                
1 Auktorisation är en legitimation som ger denne rätt att bedriva revisionsverksamhet (Revisorslagen 4 
§).  Godkännande är en legitimation som gör att denne kan bedriva revisionsverksamhet men har inte 
avlagt provet för att bli auktoriserad (Revisorslagen 6 §). 
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2 TEORETISK REFERENSRAM 
 
I detta kapitel beskrivs teorier, tidigare studier och begrepp som använts i studien. De relevanta 
teorierna rör revisionsberättelsen, revisorns roll och de risker revisorn står inför.  
 
2.1 Revisionsberättelsen 
 
Syftet med att upprätta revisionsberättelse är att intyga om årsredovisningen ger en rättvisande 
bild av företags bokföring, årsredovisning och förvaltning (FAR akademi, 2016, s. 59).  Av 
revisionsberättelsen ska det även framgå vilka delar som revisorn har granskat under sin revision. 
Det är viktigt att beskriva om och i sådana fall i vilka delar revisorns uppfattning skiljer sig i 
förhållande till företagets (ibid.). Enligt Duréndez Gómez-Guillamón (2003) kan 
revisionsberättelsen användas som del i beslutsunderlag för intressenter såsom långivare och 
investerare. Den används både för att besluta om lån ska medges och hur mycket som kan lånas 
ut eller investeras. Revisorsnämnden är ett oberoende organ vars verksamhet syftar till att 
upprätthålla en hög kvalitet på revisorer genom att godkänna eller auktorisera dem (Diamant, 
2004, s. 52). Revisorsnämnden har även ansvar för att utveckla regelverk, god revisionssed och 
verka som ett övervakande organ över revisionsverksamheten för att kontrollera huruvida 
regelverket efterföljs eller inte (Diamant, 2004, s. 52–53). 

2.1.1 Processen för att utforma Revisionsberättelsen 
 
Revisionen kan ses som en bearbetning av data, från den tidpunkt revisorn accepterar ett 
revisionsuppdrag tills dess att revisionsberättelsen lämnas in (Moberg, 2006, s. 110). Faserna 
brukar delas in i följande fyra steg: planering, genomförande, rapportering och dokumentation 
(Moberg, 2006, s. 111). Revisionsarbetet ska planeras noga för att det ska bli så bra som möjligt 
(ibid.). Planeringen ska innehålla en beskrivning av vad som ska granskas och hur grundligt 
granskningen ska göras (FAR akademi, 2016, s. 59; Moberg, 2006, s. 111). Det finns ingen 
möjlighet för revisorn att granska all dokumentation, revisionen genomförs utifrån ett stickprovs- 
urval utifrån väsentlighet och risk, för att granskningen ska innehålla de delar med störst risk för 
betydelsefulla fel (Moberg, 2006, s. 111). Granskning genomförs av bolagets bokföring och 
inkluderar verifikationer, grund- och huvudbokföring. Den genomförda granskningen rapporteras 
i form av en revisionsberättelse (Moberg, 2006, s. 116–117). Normalt genomförs granskningen 
genom intern kontroll och substansgranskning2 (ibid.). De åtgärder som ligger i fokus är: 
inspektion, observation, förfrågan, bekräftelse och beräkning (ibid.). Alla revisionsuppdrag ska 
dokumenteras av revisorn och det registrerade revisionsbolaget (Moberg, 2006, s. 124; 
Revisorslag [RL], SFS 2001:883, 24 §). Syftet med att dokumentera granskningen är att bevara 
och ge andra än revisorn, tillgång till att i efterhand gå igenom vilka revisionsmetoder som har 

                                                
2 Substansgranskning: Revisorn granskar resultatposter och balansposter genom att se över företags redovisning av 
lagar, fordringar, skulder, kvitton och räkningar överensstämmer med verkligheten (Moberg, 2006). 
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använts och vilka revisionsåtgärder som vidtagits (Moberg, 2006, s. 125; RL, SFS 2001:883, 24 
§). Vidare värderas också vilken omfattning granskningen har haft och vilket resultat som 
granskningen lett till (ibid.). 
 
Revisorns uppgift är att granska företags årsredovisningar, bokföring och styrelsens och den 
verkställande direktörens förvaltning (ABL, SFS 2005:551, kap 9, 3 §). Granskningen ska vara så 
grundlig som god redovisningssed kräver (ibid.). Revisorns arbete måste genomsyras av 
objektivitet, opartiskhet och självständighet (Diamant, 2004, s. 52). Enligt Larsson (2007) skapas 
en revision genom att revisorn granskar företag, revisorn ska genom revisionen se till att 
information som företag ger ut är trovärdig (Alleyne & Howard, 2005). 
 
Revisorn ska uttala sig: 

1. Om resultaträkningen och balansräkningen ska fastställas 
2. Hur vinst eller förlust ska hanteras enligt förslag i förvaltningsberättelsen 
3. Om styrelsen och verkställande direktören har upprättat register över lån och säkerheter 
4. Om styrelsen och verkställande direktör bör beviljas ansvarsfrihet (ABL, SFS 2005:551, 

kap. 9, 33 §). 
 

Det finns skillnader mellan informationen som revisorn har jämfört med informationen som 
investerare, långivare och andra intressenter har, därför anses revisorns värderingar vara 
nödvändiga och av stor betydelse (Menon & Williams, 2010; Fleak & Willson, 1994). 
Information om bolagets status lämnar revisorn i form av en revisionsberättelse en gång årligen 
(Cassel, 1996, s. 57). Därför ska observationer rapporteras och rekommendationer lämnas, detta 
utmynnar i att en revisionsberättelse kungörs (Cassel, 1996, s. 53-54). 

2.1.2 Ren och oren revisionsberättelse 
 
Revisorn kan med hög rimlighet men inte med absolut säkerhet fastställa att en 
revisionsberättelse är ren, det kan uppstå felaktigheter i revisionsberättelsen bland annat på grund 
av information som revisorn inte fått del av eller förbisett (Revisorsnämnden, u.å.). Det kan även 
finnas problem som revisorn inte anmärkt på, eftersom revisorn inte fann att det hade en väsentlig 
påverkan på verksamheten i det aktuella företaget eller på grund av att revisorn har gjort en 
felaktig bedömning (Ireland, 2003). Om revisorn inte har något att anmärka på, tillstyrker 
revisorn att gällande principer och lagar efterföljs och revisionsberättelsen blir ren (Pasiouras, 
Gaganis & Zopounidis, 2007). Vid orena revisionsberättelser däremot kan revisorn antas ha 
funnit väsentliga fel och därmed visar på att det kan finnas osäkerheter till kort- och långsiktig 
fortlevnad (Martens, Bruynseels, Baesens, Willekens & Vanthienen, 2008). Revisorn ska även 
göra en anmärkning i det fall att underlaget för revisionen är undermåligt eller om revisorn och 
företagsledningen inte varit överens om de grundläggande principerna för hur redovisningen ska 
framställas (Pasiouras, Gaganis & Zopounidis, 2007). Anmärkning ska göras om företag inte 
fullgjort sina skyldigheter (ABL, SFS 2005:551, kap. 9, 34 §). 
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2.1.3 Anmärkningar i revisionsberättelsen 
 
Anmärkningar från revisorn ska reflektera revisionens resultat och användas för att ge 
information till utomstående intressenter vid tveksamheter om den finansiella rapporteringen eller 
om företags överlevnad (Hope & Langli, 2010). Om revisorn gör en anmärkning i 
revisionsberättelsen blir den oren (Martens, Bruynseels, Baesens, Willekens & Vanthienen, 
2008). 
 
Revisorn uttalar sig om företaget genom revisionsberättelsen och däri fastställs resultatet och 
balansräkningen. Om det finns tveksamheter huruvida fastställande av årsredovisningen ska ske 
måste revisorn utfärda en anmärkning i årsredovisningen samt bakomliggande skäl till detta 
(ABL, SFS 2005:551, kap. 9, 32 §). I revisionsberättelsen ska revisorn uttala sig om det finns 
förutsättningar för företags fortsatta drift. För att uppnå detta måste revisorn inhämta relevant 
information och granska årsredovisningen och vid osäkerheter ska anmärkning göras (ABL, SFS 
2005:551, kap. 9, 31a §). Revisorn ska även uttala sig huruvida stämman ska bevilja den 
verkställande direktör och styrelseledamöterna ansvarsfrihet. Ifall någon av dessa gjort sig 
skyldiga till någon försummelse eller företagit någon åtgärd som lett till ersättningsskyldighet ska 
det anmärkas (ABL, SFS 2005:551, kap. 9, 33 §). Revisorn har ett ansvar att granska om företag 
fullgjort sin skyldighet att betala in skatter och avgifter i tid. Om så inte är fallet ska detta 
anmärkas och en kopia av revisionsberättelsen skickas till skatteverket (ABL, SFS 2005:551, 
kap. 9, 34 §). Revisionsberättelsen ska också innehålla ett uttalande om årsredovisningen har 
upprättats i enlighet med gällande lagstiftning och uppfyller den inte det ska en anmärkning 
utfärdas med en motivering av skälen till detta (ABL, SFS 2005:551, kap. 9, 31 §). 
 
2.2 Revisorns risk med revisionsberättelsen 
 
Utifrån tidigare studier har vi identifierat olika faktorer som kan utgöra incitament för och som 
påverkar revisorns uttalande i revisionsberättelsen, dessa faktorer kan vara ekonomiska, förlorat 
anseende, fängelsestraff, straffavgift och upphävd legitimation. Faktorerna som nämnts ovan har 
kategoriserats i två typer. Risk typ 1 som omfattar ekonomiska och förlorat anseende om revisorn 
felaktigt utfärdat oren revisionsberättelse och risk typ 2 som omfattar fängelsestraff, straffavgift 
och upphävd legitimation om revisorn felaktigt utfärdat ren revisionsberättelse. 

2.2.1 Risk typ 1 
 
För revisorer kan en ren revisionsberättelse innebära att risken för att bli utbytt minskar (Hua, 
1997). Detta eftersom företaget inte associeras med undermålig redovisning och därmed uppstår 
inte dålig publicitet för företaget (ibid.). Skiljer sig de bedömningar som revisorn och 
företagsledningen har gjort, kan det skapas en osämja sinsemellan (Blay, 2005), därför kan 
revisorer välja att inte utfärda anmärkningar, vilket leder till att de inte förlorar klienter. Giroux 
(2008) menar att om revisorer inte förlorar klienter uppstår heller inga ekonomiska förluster.  
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Grey (2003) beskriver även att anseendet kan komma att försämras för revisorn vid förlust av 
klienter. 

2.2.1.1 Ekonomiska faktorn 
 
Som en konsekvens av risken att förlora klienter väljer revisorer att utfärda rena 
revisionsberättelser, revisorn vill heller inte riskera att förlora arvoden eller andra 
kompensationer (Barrett, 2002; Giroux, 2008). Höga arvoden kan leda till att revisorn i högre 
grad pressas till att ta en större risk, genom att inte anmärka när denne uppmärksammar problem i 
företag (Hoitash, Markelevich & Barragato, 2007). Det finns också en risk att revisorn kan begå 
direkta olagligheter i sin beskrivning av företags ekonomiska ställning för att behålla klienter 
(Giroux, 2008). Enligt Tackett, Wolf & Claypool (2004) kan mutor eller påtryckningar från 
klienter ge incitament till att påverka revisorer att ignorera fel i revisionsberättelser.  
 
Genom att revisionsbyråer får behålla långsiktigt lukrativa affärer som kan inbringa stora intäkter 
till fler avdelningar utöver revisionsdelen, kan det leda till att revisorers incitament att utfärda 
rena revisionsberättelser ökar (Barrett, 2002; Tackett, Wolf & Claypool, 2004; Sikka, 2009). 
Oberoendefrågan har därför fått en ökad betydelse eftersom om revisionsbyråer har stora intäkter 
för tjänster som inte rör revision kan detta i högre grad leda till att revisionsbyrån och i 
förlängningen revisorn i större utsträckning accepterar tveksamma årsredovisningar (Sikka, 
2009). Den ekonomiska faktorn tycks ha en hög påverkan på revisorers incitament att utfärda 
rena revisionsberättelser som borde vara orena. Detta med anledning av att arvode verkar vara 
viktigt för byrån och den enskilde revisorns möjlighet att generera intäkter.  

2.2.1.2 Anseendefaktorn 
 
Personer med högt anseende ges överlag fler chanser att prestera och blir bättre bedömda för bra 
prestationer än personer med lågt anseende (Thye, 2000). En person med högt anseende har även 
en stor påverkan på gruppbeslut och de har också lättare att få ledande positioner (ibid.). Enligt 
Moizer (1997)  är ett högt anseende ofta förknippat med att revisorn tar ut ett högt arvode och 
generellt lägger fler revisionstimmar än genomsnittet. 
 
Många revisorer strävar efter att ha och få ett högt anseende och behålla klienter som är 
framgångsrika och har stabila finanser (Grey, 2003). Revisorers anseende påverkas negativt om 
de förlorar viktiga klienter (Grey, 2003; Francis, Mehta & Zhao, 2016). Därför är det osannolikt 
att revisorer utfärdar anmärkningar om inte företag är i ekonomisk nödsituation (Nogler, 2004; 
Citron & Taffler, 1992). I fallet Enron anmärkte revisorerna inte på brister som upptäcktes i dess 
redovisning eftersom revisorerna inte ville få försämrat anseende och att de riskerade att förlora 
en viktig klient (Grey, 2003). 
 
Revisorer kan ha godkänt något som borde resulterat i anmärkningar av misstag (Barrett, 2002; 
Bazerman, Lowenstein & Moore, 2002). Detta kan ha resulterat i att små problem eskalerat till 
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större som revisorn till slut inte kunde påpeka utan att det skulle bli uppenbart att de gjort fel och 
revisorns anseende skulle försämras mot kollegor vid en anmärkning i efterhand (ibid.). Då 
revisorer i allmänhet verkar bekymras av hur dess anseende påverkas vid upprättandet av 
revisionsberättelsen så tycks denna risk vara högre. Därför menar författarna att anseendefaktorn 
tycks ge revisorer höga incitament att utfärda en anmärkning vid upprättandet av 
revisionsberättelsen. 

2.2.2 Risk typ 2 
 
Revisorn kan upptäcka fel i förvaltningsberättelse eller årsredovisning men trots detta välja att 
inte utfärda anmärkningar i revisionsberättelsen (Ireland, 2003). Revisorn kan istället bedöma att 
felaktigheten inte utgjort tillräcklig risk, alternativt har revisorn valt att bortse från en möjlig risk 
och därigenom agerat vårdslöst (ibid.). En revisor kan dömas för falskt intygande enligt 
(Brottsbalk [BrB], SFS 1962:700, kap. 15, 11 §) om denne uppsåtligen utfärdar falska uppgifter i 
exempelvis revisionsberättelsen. Revisorn kan också dömas för medhjälp till bokföringsbrott ifall 
de agerat vårdslöst vid granskningen av företaget och om förtagets företrädare bedöms ha gjort 
sig skyldiga till bokföringsbrott (Ekobrottsmyndigheten, 2009). En förutsättning för att revisorn 
ska kunna anses vara skyldig till detta brott är att revisorn intygar att årsredovisningen är riktig 
och inte utfärdar anmärkningar (ibid.). Om revisorn inte utfärdar anmärkningar när det finns 
grund för det riskerar revisorn påföljder såsom fängelsestraff, straffavgift, och upphävande av 
legitimation (Beasley et al., 2013; Grey, 2003; Revisorsnämnden, 2005; Revisorsnämnden, 2000; 
Revisorsnämnden, 2007).  

2.2.2.1 Fängelsefaktorn 
 
Fängelsestraff till följd av undermåligt upprättade revisionsberättelser är ovanligt (Beasley et al., 
2013). I en studie av Beasley et al. (2013) beskrivs att endast 347 utav tusentals 
revisionsberättelser från publika företag i USA var felaktiga, av alla dessa var det endast ett fall 
som resulterat i fängelsestraff om 18 månader för revisorn. Ett annat fall där huvudansvarige 
revisorn för Enron erkände sin medverkan till undanhållande av bevis och riskerade därför 
uppemot 10 års fängelse (BBC, 2002). Revisorer kan också hållas ansvariga för medhjälp till 
bokföringsbrott (BrB, SFS 1962:700, kap. 23, 4 §). Påföljden kan vara fängelse, om brottet 
bedöms som ringa kan revisorn dömas till böter eller fängelse högst sex månader, alternativt vid 
grovt brott till fängelse i högst sex år (ibid.). Gör revisorer sig skyldiga till falskt intygande är 
straffet böter eller fängelse i högst två år (BrB, SFS 1962:700, kap. 15, 11 §). Fängelsefaktorn 
tycks ha en låg påverkan på revisorer eftersom det verkar vara höga krav på bevisning för att 
kunna fälla revisorn. Det är endast ett fåtal revisorer genom åren som har blivit dömda för 
bokföringsbrott och därför har författarna tolkat att fängelsefaktorn ger låga incitament på 
revisorer vid upprättandet av revisionsberättelser. 
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2.2.2.2 Straffavgiftsfaktorn 
 
Erhåller företag anmärkningar av revisor och därefter inte går i konkurs så finns det möjlighet för 
företaget att stämma revisorn och begära ersättning. (Kida, 1980; Pasiouras, Gaganis & 
Zopounidis, 2007). Risk för revisorn består i att denne begår misstag i sitt arbete, till exempel 
genom att uttala sig felaktigt i revisionsberättelsen. Vid sådana fall kan Revisorsnämnden utfärda 
en straffavgift till revisorn (Pasiouras, Gaganis & Zopounidis, 2007). I förlängningen kan detta 
leda till att revisorn eller revisionsbolaget blir stämda (ibid.). 
 
Bazerman, Lowenstein & Moore (2002) påpekar i sin studie att det är ett stort problem med 
undermåliga revisioner som resulterar i höga straffavgifter för revisionsbyråer. Det finns ett fall 
som tagits upp av Revisorsnämnden (2005) där skatteverket har anmält revisorn till 
Revisorsnämnden. I detta ärende hade revisorn noterat att det fanns risk för väsentliga fel 
gällande intäktsredovisningen men inte granskat den (ibid.).  Revisorn hade heller inget underlag 
för hur goodwillposten granskats (ibid.).  Dessutom hade skatter och avgifter inte betalats i tid av 
företaget (ibid.).  Dessa tre punkter borde ha resulterat i anmärkningar i revisionsberättelsen och 
konsekvensen för revisorn blev därmed en varning och en straffavgift (ibid.). Studier har visat att 
det finns en stor risk för straffavgift om revisorer utfärdat undermåliga revisionsberättelser och 
därför tolkar författarna att detta är en stor risk för revisorer i deras arbete. Därför borde 
straffavgiftsfaktorn ge höga incitament till att utfärda en anmärkning vid upprättandet av 
revisionsberättelsen. 

2.2.2.3 Legitimationsfaktorn 
 
Felaktigheter i revisionsberättelsen kan få till konsekvens att Revisorsnämnden utfärdar varning 
alternativt drar in godkännande eller auktorisation (Revisorsnämnden, 2016). Sammanlagt 
tilldelades 32 revisorer en varning från Revisorsnämnden år 2016 och lika många varningar 
delades ut år 2015 (ibid.). Upphävda legitimationer var tre under 2016 och sju under 2015 (ibid.). 
I ett fall, som togs upp av Revisorsnämnden (2000), granskades en revisors tre senaste revisioner. 
Revisorns oberoende äventyrades på två punkter; dels eftersom han var revisor för 
redovisningsbyrån som även hade åtta av hans klienter och dels eftersom revisorn även var 
delaktig som rådgivare inom redovisning i högre utsträckning än vad som är tillåtet för 
revisionsklienter (ibid.). Revisorn hade även godkänt resultaträkningen utan att denna innehöll 
väsentliga avskrivningar dessutom var aktiekapitalet vid ett av revisionstillfällena helt förbrukat 
(ibid.). Det fanns också tveksamheter huruvida kontrollbalansräkning upprättats i rätt tid (ibid.). 
De två senaste punkterna borde ha anmärkts och konsekvensen blev att revisorn förlorade sitt 
godkännande (ibid.).  
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I ett fall med Revisorsnämnden (2007) där revisorn dels inte prövat sitt oberoende med stöd av 
analysmodellen3, dels saknades planering och bedömning av vilka väsentligheter och risker som 
förelåg, dessutom saknades dokumentation med utgångspunkt i de nya standarderna för utförd 
granskning (ibid.). Revisorn hade inte granskat väsentliga områden eller utfört revisionen enligt 
revisionsstandarden i Sverige, konsekvensen blev att auktorisationen upphävdes (ibid.).  
Författarna har tolkat att legitimationsfaktorn ger revisorer låga incitament vid upprättandet av 
revisionsberättelsen. Författarna har endast uppmärksammat ett fåtal fall där Revisorsnämnden 
funnit oegentligheter som resulterat i att godkännande eller auktorisation upphävts. 
 
2.3 Sammanfattning av teoretiskt ramverk 
 
Teoretiska ramverket sammanfattas i tabell 1 nedan. Tabellen är indelad i risk typerna 1 och 2 
och visar faktorer samt incitament som kan påverka revisorn vid upprättandet av 
revisionsberättelsen, dessa har kategoriserats utifrån hög eller låg risknivå. Tabellen kommer 
användas vid analysen av intervjuerna. 
 
TABELL 1: Sammanfattning av studiens teorier om risk typ 1 och 2 faktorer och dess incitaments 

grad.  

Risk typ Faktorer Incitament 
1 Ekonomiska Höga 
1 Anseende Höga 
2 Fängelse Låga 
2 Straffavgift Höga 
2 Legitimation Låga 

 
Revisionsberättelse är resultat av revisors granskning av företag i syfte att ge en rättvisande bild 
av hur bokföring, årsredovisning och förvaltning sköts i företaget (FAR akademi, 2016, s. 59). 
De kontroller som en revisor genomför ska vara så noggranna som god redovisningssed kräver 
(ABL, SFS 2005:551, kap 9, 3 §). Resultatet av kontrollen ska lämnas i form av en 
revisionsberättelse en gång om året (Cassel, 1996, s. 57). Resultatet av revisionen kan mynna ut i 
ren eller oren revisionsberättelse (Revisorsnämnden [RN], u.å.). Ren revisionsberättelse visar att 
revisorn inte funnit några väsentliga fel i årsredovisningen (ibid.). Martens et al. (2008) beskriver 
att en revisor kan ha funnit tveksamheter till ett företags kort- och långsiktiga fortlevnad och 
därmed utfärdat oren revisionsberättelse. En revisor kan även utfärda oren revisionsberättelser 
om materialet är bristfälligt eller om denne inte är överens med företagsledning om de principer 
som redovisningen grundas på (Pasiouras, Gaganis & Zopounidis, 2007). De granskningar som 

                                                
3 Analysmodellen innebär att revisorn innan denne åtar sig ett uppdrag måste pröva huruvida denne direkt eller 
indirekt har ett ekonomiskt intresse i potentiella kunder. Revisorn får inte heller rådge i en fråga som omfattas av 
granskningsuppdraget. Revisorn får inte ha personliga relationer till uppdragsgivaren. Revisorn får inte utsättas för 
hot eller påtryckningar av uppdragsgivaren. (FAR akademi, 2016) 
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en revisor genomför är till för att olika intressenter ska få rättvisande information om ett företag 
(Hope & Langli, 2010).  
 
Giroux (2008) beskriver att när en revisor utfärdar oren revisionsberättelse riskerar denne att 
förlora sin klient och som följd av detta medföljer ekonomiska förluster. Eftersom en revisor kan 
förlora intäkter, vilket är mycket betydelsefullt har författarna bedömt den ekonomiska faktorn 
som hög. Anseende mot kollegor kan försämras vid felaktigt utfärdande av oren 
revisionsberättelse (Grey, 2003). Författarna har därför bedömt anseendefaktorn som hög 
eftersom anseendet tycks vara av stor betydelse för revisorer.  
 
Grey (2003) menar att en revisor som utfärdar ren revisionsberättelse, trots att den är bristfällig, 
riskerar ett antal påföljder.  Fängelsefaktorn har författarna tolkat som låg, eftersom åtal sällan 
leder till fällande domar (Beasley et al, 2013). Straffavgiftsfaktorn har författarna däremot tolkat 
som hög, eftersom det finns problem med många undermåliga revisioner som resulterat i 
straffavgifter (Bazerman, Lowenstein & Moore, 2002). Upphävande av legitimationsfaktorn har 
vi bedömt som låg eftersom vi endast har uppmärksammat enstaka fall där revisorer förlorat 
legitimationer (Revisorsnämnden, 2016).  
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3 METOD 
 
I detta kapitel kommer det redogöras vilken metod som kommer användas för att studien ska 
uppnå sitt syfte. Huvuddelarna som kommer behandlas är forskningsdesign, metodologisk ansats, 
analysplan och metodproblem.  
 
3.1 Forskningsdesign 
 
Forskningsdesignen kan beskrivas som en ram för en handlingsplan om hur insamling av empiri 
utförts och analyserats (Bryman & Bell, 2013, s. 62). Då studien syftade till att beskriva hur 
revisorerna upplevde hur riskerna gav incitament vid upprättandet av revisionsberättelsen och 
jämföra hur faktorerna påverkade revisionsberättelsen lämpar sig kvalitativ forskning med 
semistrukturerade intervjuer. Detta eftersom ett mindre antal djupare intervjuer med fokus på att 
beskriva och jämföra hur revisorerna arbetat genomförts (Bjereld, Demker & Hinnfors, 2011, s. 
120).  
 
En kvalitativ forskningsmetod innebär att resultatet till stor del baserades på de intervjuer som 
utförts på revisorerna. Hur revisorerna beskrev faktorerna analyserades och tolkades utifrån 
intervjusvaren (Bryman & Bell, 2013, s.396-397). Utifrån detta kunde en helhetsbild skapas, 
varpå en bedömning av hur faktorerna påverkat respondenternas incitament i deras arbete (ibid.). 
Studien har präglats av ett aktörssynsätt, genom detta byggdes helheten upp utifrån delarnas 
egenskaper (Arbnor & Bjerke, 1994, s. 86). Studien har inte haft ett förklaringsintresse, däremot 
var avsikten med studien att skapa en förståelse över den sociala helheten (Arbnor & Bjerke, 
2008, s. 68). Förståelsen formades genom revisorernas beskrivningar av hur de upplevde riskerna 
med revisionsberättelsen, vilket fångades i intervjuer där skillnader och likheter identifierades 
(Carlsson, 1997, s.26). Studien syftade till att beskriva hur revisorerna upplevde risk typ 1 och 
typ 2, då revisorernas beskrivningar som reflekterade dess verklighet söktes var aktörssynsättet 
tillämpbar. 
 
3.2 Metodologisk ansats 
 
Denna studie gjordes ur ett deduktivt synsätt, utifrån det genomgångna materialet och de teorier 
som påpekar revisorns risker kring revisionsberättelsen (Bryman & Bell, 2013, s. 31). Det 
deduktiva synsättet skapade en fördjupad kunskap inom ämnet (ibid.). Utifrån resultatet 
härleddes faktorerna som ingår i riskerna till två tabeller som underkastades en empirisk 
granskning vilken prövade huruvida resultaten medförde höga eller låga incitament (ibid.).  
 
Undersökningsansatsen som användes i denna studie var av typen fallstudie (Lundahl & Skärvad, 
1999; Bryman & Bell, 2013, s.84). Vilket innebar att flera fall undersöktes, där varje revisor 
representerade ett fall (ibid.). Eftersom syftet med studien var att beskriva hur revisorn upplevde 
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riskerna vid utfärdandet av revisionsberättelsen, kunde fallstudiedesignen bidra till en djupare 
undersökning (Bryman & Bell, 2013, s. 87). Enligt Bryman och Bell (2013, s. 86 som refererar 
till Stake; 2005) kunde det som var unikt och gemensamt i de olika fallen fastställas. 
 

3.3 Insamling av empiri 
 
Fallstudien byggde på semi-strukturerade intervjuer där sju revisorer kontaktades. 
Utgångspunkten var en intervjuguide (bilaga 1) med relevanta frågeställningar. Intervjuguiden 
användes för att testa om faktorerna gav revisorn höga eller låga incitament vid upprättandet av 
revisionsberättelsen. Semi-strukturerade intervjuer gjorde det möjligt att utgå från förutbestämda 
frågor (Bryman & Bell, 2013, s. 475-476). Struktureringssättet gav utrymme att ställa relevanta 
följdfrågor beroende på hur respondenten svarade, vilket medförde en djupare förståelse (ibid.). 
Efter sju intervjuer upplevdes en mättnad i respondenternas svar, varpå det bestämdes att inte fler 
intervjuer skulle genomföras. Strukturen för intervjuerna valdes eftersom den gav en stor 
flexibilitet i samtalen. De huvudsakliga frågorna täcktes in genom sammansättningen av 
intervjuguiden (Bryman & Bell, 2013, s. 487-489). Frågorna i intervjuguiden var utformade så att 
respondenten skulle uppfatta dem som neutrala, då ledande frågor som kunde påverka svaren 
ville undvikas (Bell & Waters, 2016, s. 191).  
 
Inför intervjuerna togs den första kontakten med respondenterna via telefon (Bilaga 2) och 
intervjuerna genomfördes på plats hos revisorerna. En risk var att respondenterna under intervjun 
inte svarat som de faktiskt arbetat utan som de velat arbeta (Jacobsen, 2007, s. 165). Frågorna 
skickades inte ut i förväg för att minimera risken för förberedda svar. Att frågorna inte skickades 
ut i förväg kan ha medfört en risk att revisorn hade svårare att skapa sig en förståelse för 
frågornas innebörd. Risken att eventuella missförstånd uppstod vid intervjun ansågs mindre än 
konsekvensen av att revisorn på förhand kunnat förbereda sig på frågorna och givit svar som de 
trodde var önskvärda. Att frågorna kunde tolkas som anklagande om de läses utan vidare 
förklaring var ytterligare ett argument att inte skicka ut dem i förväg. Respondenterna försäkrades 
om att deras svar var helt anonyma, då svaren kunde vara känsliga för den enskilde revisorn. Det 
var av yttersta vikt att respondenterna skulle känna sig trygga. Varje intervju spelades in, varefter 
materialet transkriberades för att undvika att information utelämnades.  
 
3.4 Avgränsning och urval 
 
Utgångsläget för studien var att undersöka varför revisorer blev utbytta. Tidigt upptäcktes det att 
val av ämne var för brett för att uppnå den kvalité som krävdes, vilket även förstärktes av 
tidsramen för studien om nio veckor. En avgränsning genomfördes därför mot de risker som 
revisorerna står inför vid upprättandet av revisionsberättelsen. Intervjuer med auktoriserade 
revisorer på de största revisionsbolagen i Norrbotten har genomförts. Länet valdes för att 
möjliggöra personliga intervjuer då författarna är bosatta i Norrbotten. Vid personliga intervjuer 
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kunde revisorernas kroppsspråk avläsas, något som styrker val av avgränsning. Enligt Bryman 
och Bell (2013, s. 204-205) kan urvalet begränsas genom ett bekvämlighetsurval, detta 
tillämpades i studien genom att en av författarna hade kontakter på revisionsbyråer i Norrbotten. 
Vidare gav det en snöbollseffekt och nya kontakter skapades med hjälp av de gamla (Bryman & 
Bell, 2013, s. 206-207).  
 

3.5 Litteratursökning 
 
Innan studien påbörjades granskades litteratur främst i form av vetenskapliga artiklar. Detta 
föranleddes av behovet att utveckla och bredda kunskaper för att hitta ett relevant område att 
studera. Utifrån detta har bakgrund, problemdiskussion och syfte vuxit fram och varit föränderligt 
under studiens gång. Google Scholar, Luleå Tekniska Universitets artikeldatabas och 
Mittuniversitets Primo var sekundära datakällor som användes initialt. Genom dessa sökmotorer 
erhölls vetenskapliga artiklar relaterade till det valda ämnesområdet som låg till grund för 
vidareutvecklandet av bakgrunden och problemdiskussionen. Sökord som användes var: auditor, 
audit report, unclean och clean audit, consequensces, bankruptcy going concern samt olika 
kombinationer av dessa ord. Utöver dessa ord undersöktes referenslistor och citeringar av de 
vetenskapliga artiklarna som tidigare lästs vilket gav ytterligare relevanta artiklar. Vid sökning av 
information med mer allmän karaktär relaterat till ämnet användes Google.se. Vidare har relevant 
kurslitteratur från tidigare kurser tillämpats, exempelvis Företags-ekonomiska forskningsmetoder 
(Bryman och Bell, 2013) och Varför vetenskap? (Bjereld et al., 2011). Med hjälp av den 
övergripande förståelsen som formades utifrån ovanstående undersökning bildades en idé om 
vilka frågeställningar som ännu inte utforskats. 
 
3.6 Etik 
 
Inom forskning är etik viktigt och det fanns en risk att deltagarna i studien kunnat lida skada om 
de etiska aspekterna inte beaktades (Bryman & Bell, 2013, s. 144). Kommande forskning tordes 
påverkas om etiska principer inte efterföljts, exempelvis om en deltagare önskar vara anonym 
men ändå blivit publicerad med namn kan det leda till att färre väljer att delta i forskningsstudier 
(Bryman & Bell, 2013, s. 137). I Sverige gäller fem etiska principer för forskningen som följts 
(ibid.). Det första kravet handlade om informationskravet som innebär att forskare har informerat 
deltagarna om vad som ingick i undersökningen och varför forskningen genomförts (ibid.). Det 
andra handlar om samtyckeskrav, vilket bygger på att studien är frivillig och att revisorerna har 
rätt att avbryta (ibid.). Den tredje förutsättningen berörde konfidentialitets- och 
anonymitetskravet, vilket innebar att uppgifterna som revisorerna lämnat i studien var 
konfidentiellt och förvarades på så vis att ingen obehörig kunde ta del av dem (ibid.). Det fjärde 
var nyttjandekravet, som innebar att endast revisorernas subjektiva beskrivningar användes och 
att dessa svar endast förekom i denna forskning (ibid.). Det femte kravet, sa att forskare inte fick 
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ge revisorerna som medverkat falska förespeglingar (ibid.). Vilket ledde tillbaka till första kravet 
och betyder att den givna informationen var sannhetenlig och ej vilseledande (ibid.).  
 
3.7 Analysplan 
 
Forskning med kvalitativ metod genererade stora mängder data till studien, därför fanns behov av 
ett system för att strukturera denna information och bortse från det som ansågs vara irrelevant för 
studien (Bryman & Bell, 2013, s. 574). Data strukturerades utifrån en tematisk analysform 
(Bryman & Bell, 2013, s. 575). Svaren som erhölls under intervjuerna strukturerades upp i ett 
antal teman som grundades på teorin. Vidare kopplades temana till de fem risk faktorerna 
(Bryman & Bell, 2013, s. 575-576). När liknande svar förekommit i olika intervjuer kunde 
författarna urskönja generella likheter och skillnader mellan revisorerna, på så vis kunde samband 
mellan teori och verklighet tydas (Repstad, 2007, s. 148). Teman har sedan jämförts 
mot uppställd risktabell för att uppfylla syftet. En transkribering genomfördes efter varje avslutad 
intervju (Bryman & Bell, 2013, s.489-491). Transkriberingen bidrog till att eventuella detaljer 
som initialt undgåtts uppmärksammades (ibid.). 
 
3.8 Metodproblem 
 
Val av metod medförde att inga slutsatser kunnat dras för en större population. Om syftet hade 
varit att utarbeta slutsatser för en större population utifrån ett kvalitativt synsätt hade fler 
intervjuer över större geografisk bredd varit nödvändigt. Detta strider mot avgränsningen till 
Norrbottens län samt tidsramen på nio veckor. (Bryman & Bell, 2013, s. 205-207, 415-417)  
 
Aktörssynsättet medför svårigheter i att mäta trovärdigheten för studien då den grundas i 
subjektiva verkligheter från revisorerna (Arbnor & Bjerke, 1994, s. 404). Respondenterna har fått 
öppna frågor, där deras subjektiva syn på hur riskerna upplevs (ibid.). Svar var av sådan art att 
egna tolkningar var en nödvändighet (ibid.). Revisorernas subjektiva svar och tolkningar som 
gjorts med aktörssynsättet gör det svårt att replikera studien (ibid.). Inom aktörssynsättet skulle 
aktörens föreställning lyftas fram och därmed bör inte ovanstående anmärkningar ses som brister 
(ibid.). Framtida studier kan komma fram till helt andra slutsatser än de som framkommit under 
denna studie. Detta eftersom studien endast undersökt ett fåtal fall där endast dessa revisorers 
subjektiva syn belysts. Då aktörens verklighet tolkats fanns det ingen möjlighet att till fullständig 
objektivitet. Författarna har handlat i god tro och försökt hålla egna värderingar utanför 
undersökningen och de slutsatser som framkommit. En tidigare belyst risk är att respondenten 
under intervjun svarat som de velat arbeta snarare än som de faktiskt arbetade (Jacobsen, 2007, s. 
165). 
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3.9 Presentation av revisorerna som intervjuats 
 
Revisorerna presenterades för att ge läsaren en bild över spridningen av medverkande i studien. 
Anonymitetskravet orsakade att namn, vilken byrå eller vilken ålder de har inte nämns. Detta 
påverkade inte studien på något sätt då presentationen enbart skulle fungera som ett stöd för 
läsaren om vilka personer som var med, vart de är i sina karriärer samt vilken utbildning de har 
gått för att nå dit de är idag. 
 
Respondent ett är en man som har en civilekonomexamen och har varit revisor i tre år. 
Respondenten har cirka 10 uppdrag. 
 
Respondent två är en kvinna som har en kandidatexamen inom ekonomi och har varit revisor i 
cirka ett år. Respondenten har cirka 20 uppdrag. 
 
Respondent tre är en man som har en civilekonomexamen och har varit revisor i cirka ett år. 
Respondenten har cirka fem uppdrag. 
 
Respondent fyra är en man som har en civilekonomexamen och har varit revisor i cirka 10 år. 
Respondenten har cirka 50-60 uppdrag. 
 
Respondent fem är en man som har en kandidatexamen inom ekonomi och har varit revisor i 
cirka 19 år. Respondenten har cirka 60-70 uppdrag. 
 
Respondent sex är en kvinna som har en kandidatexamen inom ekonomi och har varit revisor i 
cirka 11 år. Respondenten har cirka 40-50 uppdrag. 
 
Respondent sju är en man som har en civilekonomexamen och har varit revisor i cirka 27 år. 
Respondenten har cirka 170 uppdrag. 
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4 EMPIRI 
 
I detta kapitel kommer revisorernas syn på hur olika faktorer såsom ekonomi och anseende 
respektive faktorer såsom fängelsestraff, förlust av legitimation och straffavgift att förklaras. 
Revisorernas syn på vilka incitament faktorernas påverkan ger vid upprättande av 
revisionsberättelsen kommer att beskrivas.  
 
4.1 Ekonomiska faktorns påverkan på revisionsberättelsen 
 
Majoriteten av revisorerna menar att de har blivit utbytta av klienter och de nämner två 
anledningar till att detta sker. Den ena av anledningarna är situationen när revisorn inte kommer 
överens med sin klient om grunden som finns för en anmärkning, i denna situation blir 
revisorerna utbytta innan de hinner utfärda revisionsberättelser. En revisor belyste detta på 
följande sätt: ”När man är oense om något med klienten och därför skriver oren 
revisionsberättelse, som klienten tycker ska vara ren, finns risken att bli utbytt” (Respondent, 3). 
Den andra anledningen är det revisionsklimat som råder idag och som leder till att revisorer blir 
utbytta, i synnerhet som det finns lagkrav på börsbolag om att bolagen måste ha en rotation på 
revisorer, en revisor förklarar: 
 

”Det blir mer och mer vanligt att man roterar revisorn. På börsbolag har det redan 
kommit lagkrav på rotation. Så jag tror att vi kommer få se mer av rotation framöver” 
(Respondent, 4). 

 
Alla revisorer arbetar på en byrå som utöver revision även erbjuder andra tjänster såsom 
redovisning och konsultering.  Revisorer ska ha integritet och förhålla sig oberoende, så att i det 
faktum att byrån utför andra tjänster inte ska påverka vad som skrivs i revisionsberättelsen. 
Revisorer ska vara oberoende av att byrån tjänar mer pengar på klienten när byrån har fler typer 
av uppdrag. Det råder konsensus bland revisorerna om att de olika tjänsterna ska vara åtskilda. 
Revisorerna är väldigt noggranna med att poängtera detta eftersom det kan finnas en risk att de 
hamnar i en situation där de som revisorer inte är helt oberoende och därför riskerar påföljder: 
 

”Byråns andra arbetsuppgifter ska inte kunna påverka min bedömning, vi provar 
alltid vårt oberoende inför varje revision och att vi då uppfyller oberoende” 
(Respondent, 1). 

 
Samtliga revisorer svarar att arvodets storlek inte förändras per timme om de har riskfyllda 
klienter. De är också överens om att kostnaden för klienten ökar om bolaget slarvar med 
redovisning och dokumentation eftersom revisorn då behöver lägga ned fler timmar på ett 
uppdrag. Detta förklaras genom att: 
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”Priset går inte upp men vi tvingas göra större och mer noggrannare granskningar om 
riskerna är högre och då måste vi granska så mycket mer” (Respondent, 3). 

 
Alla revisorer, utom en, menar att de är anlitade för att utföra en granskning av företag. Arvodet 
får inte påverka revisorerna till att genomföra revisionen på ett visst sätt för att undvika risken att 
bli utbytt och därmed förlora arvode. En revisor förklarade att: ”Det får inte fungera så eftersom 
vi ska ha ett sådant oberoende, det finns inte att affären går före min opinion” (Respondent, 4). 
En av revisorerna menar å andra sidan att det beror på hur stort företaget är och ifall det är ett 
viktigt uppdrag för byrån. Revisorn är mer rädd om de företag som denne kan debitera ett högt 
arvode för, de vill inte förlora dessa konton då de har en stor påverkan på byrån. Revisorn 
förklarar att: ”Det beror på hur stort företaget är och det är viktigt att vi gör ett bra arbete för en 
betydelsefull klient, som ger ett stort arvode” (Respondent, 5). 
 
Att det finns ekonomiska incitament för att bli partner i revisionsbyrån är det endast två revisorer 
som medgav. Det finns en rädsla att förlora stora klientkonton av detta skäl, en revisor belyste 
detta enligt följande: ”Det är ju klart för att bli partner bör man ha en viss kundstock men också 
en viss omsättning och då är stora konton viktiga” (Respondent, 6). Övriga revisorer menar att 
det skulle vara mer förödande att man struntat i att anmärka vid en revision. En revisor 
förklarade: ”Det skulle inte hålla länge i en stor byrå, vi har våra interna kontrollfunktioner och 
det skulle sluta i en katastrof om det uppdagades” (Respondent, 2). 
 
4.2 Anseendefaktorns påverkan på revisionsberättelsen 
 
Revisorerna som medverkat i studien beskriver att risken för att förlora i anseende i förhållande 
till kollegor inte påverkar uttalandet i revisionsberättelsen. Revisorerna menar att de inte utfärdar 
felaktiga uttalande i revisionsberättelsen i syfte att inte bli utbytta av klienterna och således 
förlorar man inte heller i anseende av den anledningen. En revisor belyste detta med att: 
 

”Kollegor litar på att man gör saker rätt. Även om byrån skulle tappa klienter så litar 
man på att man gjort rätt och kan motivera varför man utfärdat anmärkningen” 
(Respondent, 1). 

 
Flera av revisorerna påpekar att ett felaktigt uttalande skulle försämra revisorns anseende i 
förhållande till sina kollegor och att de istället måste göra rätt för att behålla anseendet: ”Om man 
gör ett grovt fel och åker på ett straff så skulle anseendet mot kollegor rubbas” (Respondent, 6). 
 
Majoriteten av revisorerna som medverkat i studien förklarar att de inte åtar sig vissa uppdrag 
eftersom de kan vara för riskfyllda, detta belystes av en revisor enligt följande: ”Det kan räcka 
med en känsla som säger att något inte stämmer i ett företag för att vi ska undvika att ha dem som 
klienter” (Respondent, 7). Ju fler risker klienter har desto mer ökar risken för felaktiga uttalande i 
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revisionsberättelser vilket kan påverka revisorers anseende negativt. Några revisorer menar att de 
inte åtar sig uppdrag, eller helt enkelt, väljer att inte fortsätta med klienter som är slarviga och 
missköter sig, där en revisor påpekade att:    
 

”Klienter som notoriskt missköter sig säger jag antingen upp eller så åtar jag mig inte 
sådana uppdrag. Detta eftersom riskerna att något blir fel är för stor och kan man inte 
utfärda en ren revisionsberättelse är det bättre att någon annan tar över” (Respondent, 
5). 

 
Samtliga revisorer menar att det finns särskilda grupper som var mer riskfyllda, en av revisorerna 
exemplifierade vilka branscher denne helst inte arbetar med eftersom dessa generellt har högre 
risk för revisorn, vilket revisorn förklarade nedan: 
 

”Det finns hela branscher som vi helst inte arbetar med, som klienter med stor 
kontanthantering, där de finns osäkerheter kring den interna kontrollen eller huruvida 
redovisning skötts korrekt. Därför arbetar vi bland annat ogärna med restauranger, 
taxibolag och frisörer” (Respondent, 4). 

 
Tre revisorer menar att de inte var lika erfarna i början av sina karriärer och därför granskade de 
allt istället för granska det som var väsentligt. De var mer noggranna i början på sina karriärer 
och ville anmärka oftare, de hade dock en kontrollgrupp eller kollegor som de diskuterade med i 
det enskilda fallet om det var väsentligt att utfärda en anmärkning som en revisor förklarade 
nedan:  
 

”I början kollade man mer på allt medan idag kollar man mer på det som är 
väsentligt, för vem är det som ska ta del av informationen och vilka risker som finns i 
bolaget om det händer något” (Respondent, 4). 

 
Det råder konsensus mellan revisorerna i de fall anmärkningar utfärdas så är det ett beslut baserat 
på en diskussion med flera personer eftersom antingen måste revisorn gå via en kontrollgrupp 
eller så diskuterar denne frågan om en anmärkning med en kollega. Därför kan anseendet inte 
påverka den enskilda utan det är gruppen som skulle förlora anseende, vilket en revisor belyste 
enligt följande: 
 

”Inom väggarna här vet vi vilka klienter vi har och det kan vara så att jag måste 
hoppa av på grund av att klienten misskött sig … kollegorna vet ju anledningen till 
varför man blivit utbytt eller hoppar av” (Respondent, 2). 

 
Flera revisorer argumenterar för att de uppdrag där byrån gör både redovisning och revision är 
fördelaktigt, eftersom revisorn då vet vilken kvalité som redovisningen kan antas hålla. 
Revisorerna kan i dessa fall göra en mindre noggrann revision, som en revisor förklarar: ”Det är 
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klart om en kollega till mig gjort redovisningen vet jag att den är av hög kvalité och jag kan göra 
en mindre noggrann granskning” (Respondent, 2). Vidare menar en annan revisor att 
redovisningskonsulten kan påpeka för revisorn om denne funnit något som behöver granskas 
närmare, som revisorn förklarar enligt nedan:  
 

”Det är snarare en fördel om vi som gjort revisionen kan ha en löpande dialog med 
redovisaren där denne påpekar för revisorn att kolla närmre här, än på vissa revisioner 
då vi träffar klienten 2–3 gånger per år och då försöker bilda sig en uppfattning” 
(Respondent, 4) 

 
4.3 Fängelsefaktorns påverkan på revisionsberättelsen 
 
Bland revisorerna råder det konsensus gällande att det faktum att en revisor kan dömas till 
fängelse inte har någon påverkan på revisorns sätt att utföra revisionen. De flesta av revisorerna 
nämner inte fängelse som en faktor som skulle påverka genomförandet av revisionen, än mindre 
har de haft en tanke på att det kan vara något som skulle kunna drabba dem. Revisorerna svarar 
genomgående att fängelsestraff är så långt ifrån deras värderingar att det skulle vara i det 
närmaste omöjligt att bli dömd till, som en revisor uttrycker sig:  
 

”Risken för fängelse känns som obefintlig” (Respondent, 3)  
 
Tre revisorer beskriver att de har en kontrollgrupp som de rådfrågar när de finner någon typ av 
osäkerhet i dess granskningar. Denna grupp arbetar endast med att rådgöra med revisorerna som 
en revisor belyser enligt följande: ”Finns det osäkerheter så kollar jag upp det, jag skulle aldrig 
chansa på något, till exempel om det handlar om en skattefråga så kollar jag med 
skatteavdelningen” (Respondent, 2). Fyra revisorer menar att om det existerar en osäkerhet kring 
revisionsberättelser så rådfrågar de den närmaste kollegan på byrån. Revisorerna menar att de 
försäkrar sig om att de tar rätt beslut genom att rådgöra med kollegor, som en revisor förklarar:  
 

”Vi har en policy om det ska anmärkas eller finns osäkerheter så ska vi kolla med en 
kollega innan vi gör det” (Respondent, 7). 

 
4.4 Legitimationsfaktorns påverkan på revisionsberättelsen 
 
Alla revisorer, utom en, anser att risken att förlora sin legitimation den så kallade 
legitimationsfaktorn är låg, eftersom det är mycket sällsynt att en revisor förlorar sin legitimation. 
De kan knappt komma på någon de arbetat med under åren som har förlorat sin legitimation, som 
en revisor förklarar: ”Efter 27 år i branschen känner jag fortfarande ingen som förlorat sin 
legitimation” (Respondent, 7). De flesta av revisorerna har kontrollfunktioner som förhindrar att 
revisorn ska kunna hamna så fel att möjligheten att förlora sin legitimation riskeras, en revisor 
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förklarar: ”Har jag en osäkerhet i granskningen så är det bättre att gå via kontrollgruppen istället 
för att chansa och kanske hamna snett” (Respondent 5). En revisor har en avvikande mening som 
innebär att tanken på legitimationsfaktorn finns och belyser det enligt följande:  
 

”Man är rädd om sin legitimation då man gått hela utbildningen och klarat provet, 
arbetet vi gör fokuserar på att hela tiden minimera risk för fel men det är också en 
bedömningsfråga mot nämnden man vet aldrig vad de hittar på” (Respondent, 1). 

 
De har skett stora förändringar i hur revisorerna tänker kring legitimationsfaktorn från att de 
började på en byrå tills idag. Framförallt nämner de att kraven har blivit betydligt hårdare och 
skulle de missa något i granskningen ökar risken att förlora legitimationen. Revisorerna som varit 
auktoriserade under en längre tid har varit verksamma då revisorsskandaler har uppdagats och 
därefter märkt att lagkraven har skärpts, vilket en respondent förklarar enligt nedan: 
 

”Det blev en stor förändring kring 2000 med skärpta lagar efter skandalen kring 
Enron, innan var det mycket friare hur man arbetade. Det blev mycket mer krav och 
kontroller, tidigare kunde man vara mer frispråkig i sin rådgivning. Men efter blev 
man mycket mer försiktig” (Respondent, 5).  

 
Några revisorer förklarar att de inte tänkte så mycket på legitimationsfaktorn innan de fick 
sin auktorisation. Som påskrivande revisor finns risken att förlora legitimationen i bakhuvudet 
under revisionen och därför är de extra noggranna som en revisor förklarar enligt följande: 
 

”När jag började på byrån hade jag inte någon auktorisation och kunde därför inte 
skriva på revisionsberättelser och riskerade därför inte några påföljder. Medan idag 
har jag haft auktorisationen ett tag och då ligger ju tankarna i bakhuvudet att jag kan 
förlora min legitimation om jag gör något fel, detta är något alla revisorer arbetar för 
att minimera risken för” (Respondent, 6). 

 
En revisor menar att det är av stor vikt att arbeta med rådgivning hos de mindre klienterna som 
revideras, annars skulle revisorn vara tvungen att utfärda anmärkningar på grund av en större 
mängd mindre fel som var och en för sig inte är särskilt relevanta, som revisorn belyser: ”Vi 
måste vara duktiga på konsultation delen och göra rätt där annars får vi problem när revisionen 
ska göras, de mindre klienterna har ofta många mindre fel som enkelt kan rättas till” 
(Respondent, 7). 
 
4.5 Straffavgiftsfaktorns påverkan på revisionsberättelsen 
 
Bland revisorerna råder det konsensus att den faktor som i högsta grad påverkar revisorer är 
straffavgift. De påpekar att mycket av revisionsarbetet består av egna tolkningar och värderingar 
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av revisionsunderlaget, det finns en risk att Revisorsnämnden inte har samma syn på de 
tolkningar som revisorerna gjort. Revisorerna menar att det finns en stor risk för att revisorn ska 
drabbas av straffavgift. Samtidigt påstår några revisorer att de alltid har tillräckliga motiveringar 
och resonemang för att motivera sina beslut och för att påvisa att de gör rätt, en av revisorerna 
uttrycker sig enligt följande: 
 

”Straffavgift är den som ligger närmast till hands. Tron om sig själv är att man skulle 
klara en granskning” (Respondent, 3). 

 
Flera revisorer menar att de i efterhand kan konstatera att de någon gång har gjort felaktiga 
uttalande i revisionsberättelser, om uppdragen blir granskade skulle Revisorsnämnden troligtvis 
utfärda en anmärkning. Detta belyser en revisor enligt följande:    
 

”Idag läser man Revisorsnämndens utlåtande som de gjort och man kan tycka att de 
är små grejer de anmärker på. Som man reflekterat att man själv skulle kunnat åka dit 
på vid en granskning” (Respondent, 4).   

 
Två av revisorerna nämner att risken för stämningar mot revisorer har ökat på senare år, framför 
allt får Revisorsnämnden in anonyma tips. När de får tips måste de öppna ett ärende och granska 
revisorn, en revisor förklarar detta enligt följande: ”Det blir vanligare att man stämmer 
revisorerna, det är tyvärr vanligt med anonyma anmälningar utan grund” (Respondent, 7). Det är 
även vanligt att bolagen kräver att revisorn ska hållas ansvarig om denne har gjort fel eller missat 
något i revisionen, som en revisor belyser enligt nedan: 
 

”Felaktigt uttalande kan ge straff, eftersom vi har en försäkring som kan täcka 
skadestånd försöker man sätta dit revisorer om det finns möjlighet” (Respondent, 6). 

 
4.6 Sammanfattning av empiri 
 
Empirin är sammanfattad i form av två tabeller nedan. Tabellerna kategoriseras utifrån hur varje 
revisor upplever de olika faktorerna som antingen kan ge revisorer höga eller låga incitament att 
påverka sin bedömning vid upprättandet av revisionsberättelsen och en kortare tillhörande 
motivering. Tabell 2 visar risk typ 1, ekonomiska- och anseendefaktorer. Tabell 3 visar risk typ 2, 
som innefattar fängelse-, straffavgifts- och upphävd legitimationsfaktorer som kan uppstå vid 
upprättandet av revisionsberättelsen.  
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TABELL 2: Sammanfattning av hur risk typ 1 faktorer och incitament till att felaktigt utfärda 
orena revisionsberättelser. 

  
 
Tabellen visar generellt att anseendefaktorn ger höga incitament vid upprättandet av 
revisionsberättelsen, tabellen visar också att respondenterna anser att den ekonomiska faktorn har 
låga incitament med undantag av en som tyckte att det ger höga incitament. 
 

  

Revisor Anseende 
faktorn 

Motivering Ekonomiska 
faktorn 

Motivering 

1 Höga 
incitament 

Lita på att kollegor gjort rätt bedömning i 
för stor utsträckning. 

Låga 
incitament 

Personlig integritet samt 
förhålla sig oberoende. 

2 Låga 
incitament 

 

Kollegor vet anledning till varför man 
blivit utbytt eller hoppar av uppdrag. 

Låga 
incitament 

En annan revisor ska inte 
kunna göra en annan 
bedömning än mig. 

3 Höga 
incitament 

Anseende kan komma upp för diskussion 
om man gjort fel bedömningar. 

Låga 
incitament 

Vi har jämnstora bolag 
och en kund förlust 
spelar ingen roll. 

4 Höga 
incitament 

Det finns hela branscher som undviks 
eftersom de är för riskfyllda. 

Låga 
incitament 

Vi ska ha ett sådant 
oberoende, att affären 
inte får gå före min åsikt. 

5 Höga 
incitament 

Klienter som notoriskt missköter sig 
säger jag antingen upp eller åtar jag mig 
inte eftersom riskerna att något blir fel är 
för stora  

Höga 
incitament 

Beror på hur stora 
företag man reviderar, 
viktig kund med stort 
arvode kan ge en 
påverkan. 

6 Höga 
incitament 

Undviker särskilda grupper som de med 
stor kontant hantering eftersom det är för 
stora risker. 

Låga 
incitament 

Jag har inte hamnat i en 
sådan situation att jag 
utav ekonomiska skäl 
påverkats att göra på ett 
visst sätt. 

7 Höga 
incitament 

Det kan räcka med en känsla som säger 
att något inte stämmer i ett företag för att 
vi ska undvika att ha de som klienter. 

Låga 
incitament 

Jag ruckar inte på 
kvalité, även om det 
skulle innebära att vi får 
sämre betalt. 
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TABELL 3: Sammanfattning av hur risk 2 faktorer och incitament till att felaktigt utfärda rena 
revisionsberättelser. 

Revisor Fängelse 
faktorn 

Motivering Legitim- 
ations 
faktorn 

Motivering Straff-
avgifts 
faktorn 

Motivering 

1 Låga 
incitam-

ent 

Att hamna 
där är så 
långt från 
min 
värdering 
kring 
revisionen. 

Höga 
incitam-

ent 

Arbetet vi gör 
fokuserar på att 
hela tiden minimera 
risk för fel men det 
är också en 
bedömningsfråga 
mot nämnden. 

Höga 
incita-
ment 

Revisionsberättelsen ska 
granskas med rimlig 
säkerhet, man kan i 
efterhand kommit på att 
det där borde bedömt 
annorlunda. 

2 Låga 
incitam-

ent 

Känns så 
långt bort att 
få. 

Höga 
incitam-

ent 

Vid osäkerheter så 
kollar man upp det, 
chansar aldrig. 

Låga 
incita-
ment 

Vi följer vår policy och 
interna kontroll ska det 
inte kunna gå fel. 

3 Låga 
incitam-

ent 

Den känns 
obefintlig. 

Höga 
incitam-

en 

Tänker mer på 
risken när jag blev 
auktoriserad. 

Höga 
incita-
ment 

Eftersom jobbet består 
av bedömningar, så finns 
ju risken att någon blir 
fel. 

4 Låga 
incitam-

ent 

Ser inte detta 
som en risk. 

Höga 
incitam-

ent 

Arbetar med höga 
krav/kontroller som 
gör det osannolikt 
att jag skulle göra 
ett så stort fel att 
jag riskerar 
auktorisationen 

Höga 
incita-
ment 

Jag har läst fall där 
nämnden har anmärkt på 
sådana saker man själv 
skulle åkt dit på vid 
granskning. 

5 Låga 
incitam-

ent 

Extremt 
sällsynt och 
man måste 
gjort stora 
fel. 

Höga 
incitam-

ent 

Han är rädd om sin 
legitimation 
eftersom gått 
utbildning och 
minimerar risken. 

Höga 
incita-
ment 

Jag har utfärdat en 
anmärkning för att det 
varit stora brister, hade 
inte detta gjorts kunde 
det gett mig en 
straffavgift.  

6 Låga 
incitam-

ent 

Känns helt 
orimligt att 
man skulle 
kunna göra 
ett så stort 
fel. 

Höga 
incitam-

ent 

Tankarna finns i 
bakhuvudet att jag 
kan förlora min 
legitimation om jag 
gör något fel.  

Höga 
incita-
ment 

Felaktigt uttalande kan 
ge straff, eftersom vi har 
en försäkring som kan 
täcka skadestånd 
försöker man sätta dit 
revisorer om det finns 
möjlighet.  

7 Låga 
incitam-

ent 

Väldigt 
sällsynt att 
man ens hör 
talas om det. 

Låga 
incitam-

ent 

Efter 27 år i 
branschen känner 
jag fortfarande 
ingen som förlorat 
sin legitimation. 

Höga 
incita-
ment 

Det blir vanligare att 
man vill stämma 
revisorer, dessutom 
vanligt med anonyma 
anmälningar mot 
revisorerna. 

 
Tabellen visar att fängelsefaktorn ger låga incitament. Den visar också att legitimationsfaktorn 
ger höga incitament, förutom en respondent. Tabellen visar även att alla, utom en, anser att 
straffavgiftsfaktorn ger höga incitament.   
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5 ANALYS 
 
I detta kapitel kommer analyser av risk typ 1 och risk typ 2 från empirin i kapitel 4 genomföras 
samt jämföras mot teorierna i kapitel 2. Risktyperna kommer att analyseras genom 
respondenternas beskrivningar utifrån deras perspektiv. 
 
5.1 Risk typ 1 påverkan i revisionsberättelsen 
 
Att förhålla sig oberoende och att ha integritet menar alla revisorer i studien är viktigt inom yrket, 
då yrket medför att förhålla sig till de lagar och regler som finns men även erhålla trovärdighet. 
Eftersom alla revisorer arbetar på byråer som även har andra uppdrag än revision, exempelvis 
redovisning mot samma klient, ökar intäkterna till byrån. Därför blir det än viktigare att förhålla 
sig oberoende och ha en tydlig uppdelning mellan de olika avdelningarna så att 
redovisningsavdelningen inte påverkar revisionsavdelningen.  
 
Eftersom revisionsbyråer får intäkter från andra tjänster utöver revisionsavdelningen förklarar 
revisorerna i studien vikten av att de förhåller sig oberoende mot klienten. Detta talar mot Sikkas 
(2009) resonemang som menar att revisorer i större utsträckning accepterar tveksamma 
årsredovisningar, när de har fler tjänster till samma klient. När byråer har flera tjänster till samma 
klient, kan dessa tjänster användas som påtryckningsmedel från företag vilket kan resultera i att 
revisorer ignorerar fel i revisionsberättelser (Tackett, Wolf & Claypool, 2004). Revisorerna 
argumenterade mot detta genom att de förklarar att de har ett tillräckligt oberoende för att byrån 
ska kunna tillhandahålla flera tjänster och kontrade med att det snarare var en fördel för 
revisorerna när en kollega gjort redovisningen, eftersom de vet vilken kvalité kollegan har. 
Revisorerna menar alltså att flera tjänster till samma klient ger dem låga incitament att utfärda ett 
felaktigt uttalande i revisionsberättelsen. Om revisorerna medvetet utfärdar felaktiga uttalande i 
revisionsberättelserna på grund av den ekonomiska faktorn uppnår de inte kvalitén som byrån 
kräver. Vilket i sin tur riskerar att medföra att revisorn att förlora arbetet, något de menar är 
betydligt värre än att förlora klienter. 
 
Studien visar att det råder närmast konsensus om att revisorerna blir utbytta av klienter och 
främst två anledningar framkom till detta. De vanligaste var revisorsrotation på grund av lagkrav 
på börsnoterade bolag samt ägarbyte. Att klienterna och revisorerna inte var överens om de 
brister som finns i företagen var ytterligare en förklaring till detta.   
 
De revisorer i studien som blivit utbytta menar att risken att förlora klienter på grund av att de 
inte är överens om en bedömning i revisionsberättelsen är stor. Revisorerna argumenterar trots 
detta att de utfärdar anmärkningar med risken att bli utbytt. Motsatsen visar Blays studie från 
2005, där revisorer i högre grad undviker att utfärda anmärkningar, på grund av risken att bli 
utbytt. Att utfärda rena revisionsberättelser i syfte att minska risken att bli ersatt och därmed 
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behålla förväntat arvode anser majoriteten av revisorerna är en faktor som ger låga incitament att 
medvetet utfärda felaktiga uttalande i revisionsberättelser.  
 
Studien visar att samtliga revisorer, utom en, menar att arvode från företag de reviderar inte 
påverkar uttalande i revisionsberättelser. Detta skiljer sig från vad som framkom i Barretts (2002) 
och Giroux (2008) studier där de konstaterade att revisorer utfärdar rena revisionsberättelser i 
syfte att minska risken att bli utbytt och därmed förlora arvoden. En revisor menar dock att det 
beror på hur stora och viktiga företagen är för byrån. Anledningen kan anses vara att arvoden är 
höga och därför menar revisorn att det finns incitament att utfärda rena revisionsberättelser då 
anmärkningar ska förekomma, vilket är i linje med studien av Hoitash et al. (2007). De övriga 
revisorerna var av motsatt åsikt gällande arvoden (jmf. Hoitash et al., 2007). Den ekonomiska 
faktorn ger generellt revisorer låga incitament att undvika anmärkningar i revisionsberättelsen, i 
syfte att inte bli utbytta och därmed förlora arvode. Analysen visar att revisorerna är oberoende 
av den ekonomiskafaktorn. 
 
Flera av revisorerna som deltagit i studien påpekar att felaktiga uttalanden i revisionsberättelser 
försämrar deras anseende gentemot kollegor. För att behålla anseendet bör revisorer istället göra 
noggranna granskningar vilket lagen kräver. Då anledningar att utfärda anmärkningar 
förekommer ska dessa därmed bli anmärkningar i revisionsberättelser. Detta kan jämföras med 
studierna av Nogler (2004) samt Citron och Taffler (1992) som menar att företag ska vara i 
ekonomiska nödsituationer för att revisorerna ska utfärda anmärkningar. Revisorerna i denna 
studie menar å andra sidan att det inte spelar någon roll om klienter är i ekonomiska 
nödsituationer utan istället handlar det om att revisorerna handlar korrekt. Eftersom revisorer vill 
göra rätt ger anseendefaktorn dem höga incitament att utfärda anmärkning, oavsett om företag är i 
ekonomisk nödsituation eller inte. 
 
I studien har flera revisorer förklarat att de helst arbetar med företag som har stabila finanser, 
vilket leder till att de inte utsätter sig för risken att arbeta med företag, eller till och med 
branscher, som är riskfyllda även om de kan inbringa stora intäkter. Grey (2003) och Francis et 
al. (2016) menar att revisorer förlorar anseende om de mister klienter som är viktiga och 
inbringar stora intäkter. Eftersom revisorerna undviker dessa klienter ger anseendefaktorn 
revisorerna höga incitament att inte revidera riskfyllda företag.  
 
Om kollegor till revisorer i studien upprättar redovisningen menar merparten av revisorerna att de 
inte behöver granska innehållet lika noggrant då revisorerna vet vilken kvalité redovisningen har. 
Skulle det däremot uppdagas att revisorerna missat ett fel tidigare år som inte anmärkts och som 
senare leder till stora problem, sjunker anseendet både för revisorerna och för kollegorna som 
upprättat redovisningen när anmärkningarna väl utförs. Detta kan jämföras med studier av Barrett 
(2002) och Bazerman et al. (2002) som förklarar att anseendet försämras om revisorer anmärker 
på fel som de rimligen borde upptäckt tidigare. Revisorerna menar att det finns ytterligare en 
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faktor som kan påverka dem vid upprättandet av revisionsberättelsen vilken är tillitsfaktorn som 
innebär att revisorer förlorar tilliten till kollegorna om de gjort fel som revisorerna drabbas av.  
 
Studien visar att tre revisorer var mer noggranna i början av deras karriärer, eftersom de inte ville 
göra fel på grund av att de blir bedömda utifrån sina prestationer. Detta stämmer överens med 
Thyes (2000) studie som förklarar att revisorers anseende ökar om de granskar noggrant och 
presterar väl. Revisorerna var mer noggranna i början av dess karriärer då de ville minimera 
risken för fel och därför la de fler revisionstimmar på uppdragen. I likhet med Moizers (1997) 
studie som förklarar att revisorer som önskar ett högt anseende lägger fler revisionstimmar än 
kollegor med lägre anseende. Eftersom revisorerna vill ha ett högt anseende ger detta höga 
incitament till revisorn att granska noggrant, därför är revisorerna beroende av anseendefaktorn. 
 
5.2 Risk typ 2 påverkan på revisionsberättelsen 
 
Revisorerna som medverkat i studien är övertygade om att de arbetar på ett sådant sätt att de 
aldrig utsätts för risken till fängelse. Vid misstanke om allvarliga fel i företagen undersöks det 
noggrant tillsammans med en kollega eller kontrollgrupp för att ytterligare minimera risken för 
fel i revisionsberättelser. Fel som kan utgöra grunder för fängelsefaktorn. Utöver det 
förebyggande arbetet var det ingen av revisorerna som kände till någon revisor som blivit dömd 
till fängelse. Detta kan jämföras med Beasley et al. (2013) som endast funnit ett fall där revisorn 
fått fängelse som en påföljd. Utifrån empirin tycks fängelse inte tillhöra risk typ 2, revisorer anser 
fängelsefaktorn som ett lågt incitament till påverkan vid upprättandet av revisionsberättelsen, 
revisorerna är därför oberoende av fängelsefaktorn. 
 
De revisorer som arbetat under en längre tid menar att kraven på revisorer har blivit hårdare 
genom åren. Därför anser de att riskerna för påföljder har ökat och därmed även risken att förlora 
legitimationen. Detta kan jämföras med Revisorsnämnden (2007) som skriver om en revisor som 
förlorat sin legitimation då revisorn bland annat inte uppfyllt de nya kraven. Eftersom kraven har 
skärpts ökar risken att förlora legitimationen vilket ger revisorn höga incitament att undvika 
risker vid upprättandet av revisionsberättelsen.  
 
Revisorerna i studien delar uppfattning av att det är sällsynt att bli av med legitimationen. Bland 
de sju respondenterna var det endast två som visste av någon kollega som förlorat sin 
legitimation under sina arbetsliv. Vidare styrks detta av Revisorsnämnden (2016) som i 
årsredovisningen skrev att endast tre revisorer förlorat legitimationen under 2016 och endast sju 
revisorer år 2015. Revisorerna är mer medvetna om risken att förlora sin legitimation under 
revisionen efter att de blivit auktoriserade, än när de bara tog fram material till revisionen och 
inte skrev på revisionsberättelsen. Då revisorer är införstådda i risken att förlora sin legitimation 
bör detta även ge höga incitament att upprättandet av revisionsberättelsen är riktig, då för att 
behålla sin auktorisering och därmed sitt arbete. 
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En annan anledning till att förlora legitimationen kan vara att revisorn rådgett klienten mer än 
tillåtet, vilket en av revisorerna i studien menar är en balansgång. Detta kan jämföras mot 
Revisorsnämnden (2000) som menade att revisorns oberoende hotades genom att revisorn rådgett 
mer än vad som är tillåtet och att Revisorsnämnden därför drog in dennes legitimation. Eftersom 
endast en revisor anser att rådgivning är en balansgång ger legitimationsfaktorn denna revisors 
låga incitament vid upprättandet av revisionsberättelsen. 
 
En av revisorerna i studien menar att denne var tvungen att anmärka på många mindre fel i 
revisionsberättelsen som revisorn menar inte har någon betydelse för företags fortsatta drift, för 
att inte riskera sin legitimation. Detta skiljer sig ifrån Ireland (2003) som menar att revisorerna 
kan finna problem som de inte anmärker på då dessa problem inte har en väsentlig betydelse för 
klienten. Därmed utfärdar revisorn en anmärkning i revisionsberättelsen när den innehåller 
mindre fel till skillnad från Greys (2003) studie som menar att revisorerna utfärdar rena 
revisionsberättelser trots att de kan vara bristfälliga. Legitimationsfaktorn ger revisorn höga 
incitament att anmärka på mindre fel vid upprättandet av revisionsberättelsen, eftersom 
legitimationsfaktorn ger höga incitament vid upprättandet av revisionsberättelsen är de beroende 
av faktorn. 
 
Samtliga revisorer i studien förklarar att revisionsarbetet består av egna tolkningar, bedömningar 
och värderingar. Revisorerna förklarar att ett orosmoment för dem är att det finns en risk att 
Revisorsnämnden inte gör samma bedömning eller tolkning som de själva gjort vid granskningen 
av företag. Detta kan jämföras med Revisorsnämnden (2005) där en revisor bedömt vissa risker 
som oväsentliga och inte utfärdat en anmärkning, påföljden blev varning samt straffavgift för 
revisorn. Straffavgiftsfaktorn ger revisorn höga incitament att upprätta revisionsberättelsen så 
noggrant som möjligt på grund av oron att Revisorsnämnden inte gör samma tolkning eller 
bedömning. 
 
Flera av revisorerna som medverkat i studien förklarar att de i efterhand insett att de uttalat sig 
felaktigt i revisionsberättelsen och att de egentligen bör ha utfärdat en anmärkning detta på grund 
av tidspress. Revisorsnämnden skulle troligtvis upptäckt detta om de granskat revisorernas 
uppdrag. Detta överensstämmer med Bazerman et al. (2002) forskning som påpekar att det finns 
många revisionsberättelser som är undermåliga och bör ha kunnat rendera i åtminstone 
straffavgifter för revisorerna. Här var det ingen av faktorerna som nämnts som påverkade, men 
istället förklarades att tidspress kunde leda till att revisorerna förbiser mindre fel.  
 
Att stämningar mot revisorerna har ökat mycket de senaste åren nämner två av revisorerna i 
studien. Revisorerna menar att Revisorsnämnden är tvingade att öppna fall som de får in 
anmälningar på, något som brukar innebära att Revisorsnämnden hittar något litet fel att anmärka 
på. Detta kan jämföras med Pasiouras et al. (2007) som menar att risken som revisorn har är att 
de uttalar sig felaktigt i revisionsberättelsen som kan leda till en stämning mot revisorn. 
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Straffavgiftsfaktorn ger revisorerna höga incitament att upprätta revisionsberättelsen så noggrant 
som möjligt för att undvika att mindre fel ska förekomma därför är revisorerna beroende av 
straffavgiftsfaktorn. 
 
5.3 Sammanfattning av analys och möjliga förbättringsåtgärder 
 
Analysen sammanfattas i tabell 4 nedan. Tabellen är indelad i risk typerna 1 och 2 och visar 
faktorer samt incitament som kan påverka revisorn vid upprättandet av revisionsberättelsen, dessa 
har kategoriserats utifrån hög eller låg risknivå.  
 

TABELL 4: Sammanfattning av studiens resultat av risk typ 1 och 2 faktorer och dess incitaments 
grad. 

Risk typ Faktorer Incitament 
1 Ekonomiska Låga 
1 Anseende Höga 
2 Fängelse Låga 
2 Straffavgift Höga 
2 Legitimation Höga 

 
Revisorerna menar att det är viktigt att de klarar att upprätthålla tillräcklig integritet för att kunna 
vara oberoende trots att de har flera uppdrag till samma klient (jmf. Sikka, 2009). Detta upplever 
revisorerna att de klarar av eftersom byråerna har en tydlig uppdelning mellan de olika 
avdelningarna, dessa gränser korsas inte. Att ha flera uppdrag åt en och samma klient upplever 
revisorerna som en fördel, eftersom de kan få tips på vad som är viktigt att granska närmare (jmf. 
Tackett et al., 2004). De vanligaste anledningarna till att revisorerna blir utbytta är 
revisorsrotation samt ägarbyte. Det förekommer även att revisorerna blir oense med klienterna på 
vilka grunder anmärkningar ska utfärdas, men trots detta väljer revisorerna att utfärda 
anmärkningar och riskerar därför att bli utbytta (jmf. Blay, 2005). Risken att förlora arvode anser 
revisorerna att de inte påverkas av (jmf. Barrett, 2002; Giroux, 2008). Revisorerna menade att de 
är mer rädda för risken att förlora arbetet på grund av sviktande kvalité i revisionsberättelsen.  
 
Utifrån tidigare studier och undersökningar tolkade författarna att ekonomiska faktorn ger 
revisorn höga incitament vid upprättandet av revisionsberättelsen. Revisorerna i studien beskriver 
däremot att den ekonomiska faktorn ger låga incitament vid upprättandet av revisionsberättelsen, 
vilket förklarar att de är oberoende av faktorn. För att ytterligare minimera ekonomiska faktorn 
kan byråerna välja att endast arbeta med revision och utesluta redovisning eller andra tjänster. 
Detta skulle dock innebära att byråerna går miste om arvoden för flera avdelningar något som 
rimligtvis undviks. 
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Risken att förlora anseende uppstår om revisorerna uttalar sig felaktigt i revisionsberättelsen och 
finns det anledning att utfärda anmärkning ska det ske (jmf. Nogler, 2004; Citron & Taffler, 
1992). Risken att arbeta med företag eller branscher som är riskfyllda är något revisorerna i 
studien är tydliga med att de i största mån undviker, trots att dessa klienter kan inbringa stora 
intäkter (jmf. Grey, 2003; Francis et al., 2016). När en kollega upprättat redovisningen har 
revisorerna en uppfattning om vilken kvalité redovisningen har. Skulle det visa sig att revisorn 
gjort ett mindre fel som expanderar och som tillslut anmärks, kommer anseendet sjunka mot 
kollegorna (jmf. Barrett, 2002; Bazerman et al., 2002). Revisorerna blir bedömda efter 
prestationerna därför var de mer noggranna i början av karriärerna eftersom de inte vill göra fel 
och förlora anseende (jmf Thye, 2000). Revisorerna lägger även fler revisionstimmar i början av 
karriärerna då de ville bygga ett högt anseende (jmf. Moizer, 1997). Utifrån tidigare studier och 
undersökningar tolkade vi anseendefaktorn som hög. Revisorerna i denna studie beskriver i 
enlighet med teorin att anseendefaktorn ger höga incitament vid upprättandet av 
revisionsberättelsen och därför är de beroende av faktorn.  
 
Risken att revisorn ska hamna i fängelse kan uppstå om de ignorerar fel i företag och revisorerna 
menar att de hela tiden försöker minimera denna risk. Revisorerna varken kände till eller visste 
om någon som blivit dömd till fängelse (jmf. Beasley et al., 2013). Risken att som revisor dömas 
till fängelse tycks vara låg. Revisorerna beskrev att fängelsefaktorn ger låga incitament vid 
upprättandet av revisionsberättelsen, detta är i linje med de tidigare studier som genomförts och 
visar att revisorerna är oberoende av faktorn.  
 
Risken att revisorn förlorar legitimationen har ökat genom åren eftersom kraven blivit hårdare 
(jmf. Revisorsnämnden, 2007). Revisorerna i studien tänker mer på risken att förlora 
legitimationen efter att de blivit auktoriserade. Revisorerna kände knappt någon som förlorat 
legitimationen (jmf. Revisorsnämnden, 2016). Rådgivning är enligt en revisor en balansgång där 
risken att förlora legitimationen finns, om den tillåtna gränsen överskrids (jmf. Revisorsnämnden, 
2000). Revisorerna menar att de anmärker på vad de tycker är oväsentliga fel på grund av 
kontrollfunktionerna (jmf. Ireland, 2003). Detta medför att revisorn utfärdar anmärkningar i 
revisionsberättelsen på grund av oväsentliga fel (jmf. Grey, 2003).  
 
Utifrån tidigare studier konstaterades legitimationsfaktorn som låg, Revisorerna i denna studie 
menar att de har en tydlig struktur för hur de utför arbetet och på så vis minimerar risken för 
allvarliga fel vilket kan riskera legitimationen och därför är incitamenten höga vid upprättandet 
av revisionsberättelsen vilket visar på att de är beroende av faktorn.  Revisorer beskriver 
regelverket de utgår ifrån som en bidragande faktor till risken att rådge mer än vad som enligt lag 
tillåts. Hade det istället varit olagligt för en revisor att rådge sin klient kunde denna risk 
elimineras.   
 
Tolkningar, bedömningar och värderingar är en stor del av revisorns arbete och de ser detta som 
ett problem eftersom det finns risk att Revisorsnämnden inte gör samma bedömning eller 
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tolkning som de själva gjort (jmf. Revisorsnämnden, 2005). Revisorerna som medverkat i studien 
förklarar att de har uttalat sig fel i revisionsberättelsen och vid en granskning av 
Revisorsnämnden skulle detta troligtvis uppdagas (jmf. Bazerman et al., 2002). Stämningarna 
mot revisorerna har ökat de senaste åren på grund av att det kommer in anmälningar som 
Revisorsnämnden måste undersöka, vilket vanligtvis resulterar i någon form av straffavgift (jmf. 
Pasiouras et al., 2007).       
 
Revisorerna i studien beskrev att straffavgiftsfaktorn ger höga incitament vid upprättandet av 
revisionsberättelsen vilket följer tidigare studier som genomförts, de är därför beroende av 
faktorn. Det finns en hög risk för straffavgift eftersom det är lätt för revisorerna att göra 
missbedömningar som nämnden sedan gör en annan tolkning av. Eftersom revisorn gör många 
tolkningar i sitt arbete bör det finnas en större tydlighet i hur olika poster ska bedömas och 
värderas. Detta kan tydliggöras genom en lagändring med tydliga riktlinjer att förhålla sig till. 
Nämnden kan då inte göra en annan tolkning än revisorn. Att det inte ska få förekomma anonyma 
anmälningar kommer göra att revisorerna får minskad risk till straffavgifter då nämnden 
sannolikt inte kommer ta emot lika många anmälningar. 
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6 SLUTSATS 
 
I detta kapitel kommer slutsatserna och den kunskap som författarna fått av studien presenteras. 
Efter detta kommer studiens bidrag diskuteras utifrån vad vi kom fram till. Vidare presenteras 
metodkritik och de begränsningar som författarna haft. Till sist kommer förslag på vidare 
forskning att presenteras.  
 
6.1 Slutsatser 
 
Syftet med studien var att beskriva hur revisorer upplever att risk typ 1 och typ 2 påverkar 
revisionsberättelsen för att på så vis illustrera ifall revisorer har beroende eller oberoende 
incitament i sitt arbete. Vidare syftade studien till att jämföra hur och på vilket sätt risk typ 1 och 
typ 2 faktorer påverkar revisionsberättelsen. I sammanfattning av analyskapitlet beskrevs hur 
revisorerna upplever riskerna samt illustrerades revisorernas beroende eller oberoende 
incitament.  
 
Studiens slutsatser visar att den ekonomiska faktorn inte verkar skapa incitament för revisorerna 
vid upprättandet av revisionsberättelsen eftersom de anser sig klara av att byrån har flera 
affärsområden. De menar även att arvoden inte påverkar om de lämnar anmärkningar. 
Revisorerna tycker det är viktigt att ha flera affärsområden, detta kan tolkas som att arvode ändå 
kan ha en viss påverkan på revisorerna vid upprättandet av revisionsberättelsen. Anseendefaktorn 
tycks skapa incitament för revisorerna vid upprättandet av revisionsberättelsen eftersom de 
värdesätter anseendet högt och undviker de branscher eller företag som har en högre risk att fel 
kan uppstå, detta eftersom de måste utföra ett korrekt arbete för att behålla ett högt anseende. 
Fängelsefaktorn har låg påverkan och tycks därför inte skapa incitament för revisorerna vid 
upprättandet av revisionsberättelsen eftersom de anser att det är extremt sällsynt och orimligt i 
förhållande till de fel som revisorerna menar kan uppstå. Legitimationsfaktorn skapar rimligen 
incitament för revisorerna vid upprättandet av revisionsberättelsen eftersom de tänker mer på 
risken att förlora legitimationen när de blivit auktoriserade. Revisorerna menar även att de 
anmärker på vad de tycker är oväsentliga fel på grund av risken att förlora legitimationen 
eftersom kraven blivit hårdare. Straffavgiftsfaktorn tycks skapa incitament för revisorerna vid 
upprättandet av revisionsberättelsen eftersom revisorerna själva konstaterat att de gjort fel, vilka 
eventuellt skulle kunna leda till straffavgift. Samtidigt har straffavgifter som resultat av anonyma 
anmälningar till Revisorsnämnden ökat.  
 
När empirin analyserades upptäcktes två nya faktorer där en är av risk typ 1 kallad tillitsfaktorn, 
som tycks ge revisorn låga incitament att noggrant granska kollegors arbete vid upprättandet av 
revisionsberättelsen. Den andra faktorn som upptäcktes är av risk typ 2 kallad 
anställningsfaktorn, som bör ge revisorn höga incitament att göra rätt vid upprättandet av 
revisionsberättelsen för att inte förlora anställningen. 
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6.2 Studiens bidrag 
 
Tidigare forskning om faktorerna vid upprättandet av revisionsberättelsen baseras mestadels på 
England och USA, där fokus har varit att undersöka företags perspektiv gällande faktorer. Denna 
studie beskriver istället hur revisorerna upplevs påverkas av de olika faktorerna samt jämföra hur 
och på vilket sätt faktorerna påverkar revisionsberättelser i Sverige. Eftersom vi valt att fokusera 
på revisorernas syn, bidrar vi med ökad förståelse inom ämnet. Studien har även bidragit med 
möjliga förbättringsåtgärder där revisorer och Revisorsnämnden kan utvecklas för att minimera 
riskerna som revisorerna står inför vid upprättandet av revisionsberättelsen. 
 
6.3 Metodkritik 
 
Denna studie innehåller begränsningar, där den främsta orsaken har varit tidsaspekten då studien 
begränsas till nio veckor. Ytterligare en begränsning är ämnets känsliga karaktär, trots detta fick 
vi fick veta att de utfärdat rena revisionsberättelser som borde varit orena.   
 
6.4 Förslag till vidare forskning 
 
Något som framkom under intervjuerna var att revisorerna ser tidspressen som ett problem vid 
upprättandet av revisionsberättelsen. Därför skulle vi rekommendera vidare forskning som 
fokuserar på hur tidspressen påverkar revisorerna till att fel uppstår i revisionsberättelsen, då de 
kan få påföljder när fel uppkommer. Då revisorerna undviker att arbeta med riskfyllda företag 
vore det intressant om vidare forskning fokuserade på vilka som granskar dessa företag, eftersom 
de också behöver revisorer. Det kan vara relevant att vidare forskning undersöker de nya 
faktorerna tillit- och anställningsfaktorn, om de påverkar revisorerna vid upprättandet av 
revisionsberättelsen. Det vore även intressant om vidare forskning fokuserade på om 
riskmedvetenheten skiljer sig mellan erfarna och oerfarna revisorer, eftersom revisorn med mest 
erfarenhet i denna studie ansåg att legitimationsfaktorn hade låg påverkan vilket skiljde sig mot 
övriga. 



 

 i 

Referenser 
 
Arbnor, I., & Bjerke, B. (1994). Företagsekonomisk metodlära. Lund: Studentlitteratur. 
Arbnor, I., & Bjerke, B. (2008). Företagsekonomisk metodlära. Lund: Studentlitteratur.  
Alleyne, P., & Howard, M. (2005). An exploratory study of auditors’ responsibility for fraud 

detection in Barbados. Managerial Auditing Journal, 20(3), 284-303.  
Barrett, M. J. (2002). Enron and Andersen-What went wrong and why similar audit failures could 

happen again. Although the Sarbanes-Oxley Act of, 155-168. 
Bazerman, M. H., Loewenstein, G., & Moore, D. A. (2002). Why good accountants do bad 

audits. Harvard business review, 80(11), 96-103.  
BBC (2002, 14 may). Auditor 'saw Enron papers shredded'. British broadcasting corporation. 

Hämtad från http://news.bbc.co.uk/2/hi/business/1986635.stm 
Beasley, M. S., Carcello, J. V., Hermanson, D. R., & Neal, T. L. (2013). An analysis of alleged 

auditor deficiencies in SEC fraud investigations: 1998–2010. Center for Audit Quality, 
2-30.  

Becker, C. L., DeFond, M. L., Jiambalvo, J., & Subramanyam, K. R. (1998). The effect of audit 
quality on earnings management. Contemporary accounting research, 15(1), 1-24. 

Bell, J., & Waters, S. (2016). Introduktion till forskningsmetodik. Lund: Studentlitteratur. 
Bryman, A., & Bell, E. (2013). Företagsekonomiska forskningsmetoder. Stockholm: Liber. 
Bjereld, U., Demker, M. & Hinnfors, J. (2009). Varför vetenskap? Lund: Studentlitteratur 
Blay, A. D. (2005). Independence Threats Litigation Risk, and the Auditor's Decision Process. 

Contemporary Accounting Research, 22(4), 759-789.  
Broberg,A., & Lundén, B. (2011). Bokföring: Praktisk handbok med konteringsexempel. 

Näsviken: Björn Lundén information AB. 
Carey, P. J., Geiger, M. A., & O’Connell, B. T. (2008). Costs Associated With Going Concern 

Modified Audit Opinions: An Analysis of the Australian Audit Market. Abacus, 44(1), 
61-81.  

Carlsson, B. (1997). Grundläggande forskningsmetodik för medicin och beteendevetenskap. 
Stockholm: Liber AB 

Cassel, F. (1996). Den reviderade revisorsrollen: en oren berättelse. Stockholm: Nerenius & 
Santérus. 

Citron, D. B., & Taffler, R. J. (1992). The audit report under going concern uncertainties: an 
empirical analysis. Accounting and Business Research, 22(88), 337-345.  

Diamant, A. (2004). Revisors oberoende (Doctoral dissertation, Iustus Förlag AB). 
Duréndez Gómez-Guillamón, A. (2003). The usefulness of the audit report in investment and 

financing decisions. Managerial Auditing Journal, 18(67), 549-559.  
Ekobrottsmyndigheten RättsPM 2009;2: Revisorns och ansvaret för medhjälp till 

bokföringsbrott. Hämtad 5 april, 2017, från ekobrottsmyndigheten, 
https://www.ekobrottsmyndigheten.se/Documents/Revisorer/Revisorn_medhjalp_till_bo
kforingsbrott_nja2009.pdf      



 

 ii 

FAR akademi (2016). Fars samlingsvolym: 2016, Redovisning. Stockholm: FAR akademi. 
Fleak, A. K., & Wilson, E. R. (1994). The Incremental Information Content of the Going 

Concern Audit Opinion. Journal of Accounting, Auditing & Finance, 9(1), 149-166.  
Francis, J. R., Mehta, M. N., & Zhao, W. (2016). Audit office reputation shocks from gains and 

losses of major industry clients. Contemporary Accounting Research, 1-63. 
Geiger, M. A., & Rama, D. V. (2006). Audit firm size and going-concern reporting accuracy. 

Accounting Horizons, 20(1), 1-17.  
Giroux, G. (2008). What went wrong? Accounting fraud and lessons from the recent scandals. 

Social Research, 75(4),1205-1238.  
Grey, C. (2003). The real world of Enron's auditors. Organization, 10(3), 572-576.  
Grönlund, A., Tagesson, T., & Öhman, P. (2013). Principbaserad redovisning. Lund: 

Studentlitteratur. 
Hoitash, R., Markelevich, A., & Barragato, C. A. (2007). Auditor fees and audit quality. 

Managerial Auditing Journal, 22(8), 761-786.  
Hope, O. K., & Langli, J. C. (2010). Auditor independence in a private firm and low litigation 

risk setting. The Accounting Review, 85(2), 573-605.  
Hua, L. G. (1997). Audit qualification: What does it mean?. Singapore Management Review, 

19(2), 78-80.  
Ireland, J. C. (2003). An empirical investigation of determinants of audit reports in the UK. 

Journal of Business Finance & Accounting, 30(78), 975-1016.  
Jacobsen, D. I., & Järvå, H. (2007). Förståelse, beskrivning och förklaring: introduktion till 

samhällsvetenskaplig metod för hälsovård och socialt arbete. Lund: Studentlitteratur. 
Kida, T. (1980). An investigation into auditors' continuity and related qualification judgments. 

Journal of Accounting Research, 18(2), 506-523.  
Krishnan, J., Krishnan, J., & Stephens, R. G. (1996). The simultaneous relation between auditor 

switching and audit opinion: An empirical analysis. Accounting and Business research, 
26(3), 224-236.  

Larsson, B. (2007). Revisorn och den institutionaliserade misstron-professionaliseringen av 
svensk bolagsrevision. Sociologisk forskning, 44(4), 6-28. 

Lennox, C. S. (1999a). Identifying failing companies: a re-evaluation of the logit, probit and DA 
approaches. Journal of economics and Business, 51(4), 347-364.  

Lennox, C. S. (1999b). Audit quality and auditor size: An evaluation of reputation and deep 
pockets hypotheses. Journal of Business Finance & Accounting, 26(78), 779-805.  

Lin, Z. J., Tang, Q., & Xiao, J. (2003). An experimental study of users’ responses to qualified 
audit reports in China. Journal of International Accounting, Auditing and Taxation, 
12(1), 1-22.  

Lundahl, U., & Skärvad, P. (1999). Utredningsmetodik för samhällsvetare och ekonomer. Lund: 
Studentlitteratur. 

Maingot, M., & Zeghal, D. (2010). An Analysis of the Explanatory Paragraphs of Auditors' 
Going-Concern Reports and Footnotes of Bankrupt Companies Under SAS No. 59. IUP 
Journal of Accounting Research & Audit Practices, 9(12), 84.  



 

 iii 

Martens, D., Bruynseels, L., Baesens, B., Willekens, M., & Vanthienen, J. (2008). Predicting 
going concern opinion with data mining. Decision Support Systems, 45(4), 765-777.  

Menon, K., & Williams, D. D. (2010). Investor Reaction to Going Concern Audit Reports. The 
Accounting Review, 85(6), 2075-2105.  

Moberg, K. (2006) Bolagsrevisorn: oberoende, ansvar, sekretess. Stockholm: Norstedts Juridik. 
Moizer, P. (1997). Auditor reputation: the international empirical evidence. International Journal 

of Auditing, 1(1), 61-74.  
Nogler, G. E. (1995). The resolution of auditor going concern opinions. Auditing, 14(2), 54-73.  
Nogler, G. E. (2004). Long-term effects of the going concern opinion. Managerial Auditing 

Journal, 19(5), 681-688.  
Pasiouras, F., Gaganis, C., & Zopounidis, C. (2007). Multicriteria decision support 

methodologies for auditing decisions: the case of qualified audit reports in the UK. 
European Journal of Operational Research, 180(3), 1317-1330.  

Repstad, P. (2007). Närhet och distans: kvalitativa metoder i samhällsvetenskap. Lund: 
Studentlitteratur. 

Revisorsnämnden. (u.å.). Bli revisor. Hämtad 29 mars, 2017, från Revisorsnämnden, 
http://www.revisorsnamnden.se/rn/bli_revisor.html 

Revisorsnämnden. (2000). Praxis. Hämtad 31 mars, 2017, från Revisorsnämnden, 
http://www.revisorsnamnden.se/rn/showdocument/documents/praxisdokument/juli99_ju
ni2000/2000_549.pdf  

Revisorsnämnden. (2005). Praxis. Hämtad 31 mars, 2017, från Revisorsnämnden, 
http://www.revisorsnamnden.se/rn/showdocument/documents/praxisdokument/2007/200
5_1661.pdf  

Revisorsnämnden. (2007). Praxis. Hämtad 31 mars, 2017, från Revisorsnämnden, 
http://www.revisorsnamnden.se/rn/showdocument/documents/praxisdokument/2008/200
7_389.pdf  

Revisorsnämnden. (2007). Praxis. Hämtad 31 mars, 2017, från Revisorsnämnden, 
http://www.revisorsnamnden.se/rn/showdocument/documents/praxisdokument/2007/200
5_1661.pdf 

Revisorsnämnden (2016). Årsredovisning 2016 revisorsnämnden. Hämtad 5 april, 2017, från 
revisorsnämnden, 
http://www.revisorsnamnden.se/rn/showdocument/documents/yttranden_skrivelser_m_
m/2017/0_arsredovisning_revisorsnamnden_2016.pdf 

SFS 1962-700. Brottsbalken. Hämtad 20 april, 2017, från riksdagen, 
https://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/svensk-
forfattningssamling/brottsbalk-1962700_sfs-1962-700   

SFS 2001:883. Revisorslag Hämtad 20 april, 2017, från riksdagen, 
https://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/svensk-
forfattningssamling/revisorslag-2001883_sfs-2001-883 



 

 iv 

SFS 2005:551. Aktiebolagslag. Hämtad 7 april, 2017, från riksdagen, 
http://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/svensk-
forfattningssamling/aktiebolagslag-2005551_sfs-2005-551    

Sikka, P. (2009). Financial crisis and the silence of the auditors. Accounting, Organizations and 
Society, 34(6), 868-873.  

Tackett, J., Wolf, F., & Claypool, G. (2004). Sarbanes-Oxley and audit failure: A critical 
examination. Managerial Auditing Journal, 19(3), 340-350. 

Thye, S. R. (2000). A status value theory of power in exchange relations. American Sociological 
Review, 65(3), 407-432.  

Vanstraelen, A. (2003). Going-concern opinions, auditor switching, and the self-fulfilling 
prophecy effect examined in the regulatory context of Belgium. Journal of Accounting, 
Auditing & Finance, 18(2), 231-254.  

Weber, J., Willenborg, M., & Zhang, J. (2008). Does auditor reputation matter? The case of 
KPMG Germany and ComROAD AG. Journal of Accounting Research, 46(4), 941-972.  

Öhman, P., Häckner, E., Jansson, A. M., & Tschudi, F. (2006). Swedish auditors' view of 
auditing: Doing things right versus doing the right things. European accounting review, 
15(1), 89-114.  

 
 
 
 
 
 

  



 

 v 

BILAGOR 
 
Bilaga 1 Intervjuguide 
 
Allmänna frågor: 
 
1. Hur länge har du arbetat som revisor? 
2. Man eller kvinna? 
3. Vilken utbildning har du gått? 
4. Hur många revisionsuppdrag har du? 

 
Frågor om risk typ 1: 
1. Har du blivit utbytt av en klient? 

• Om ja, vet du på vilka grunder? 
• Om nej, vad tror du detta kan bero på?  

 
2. Utfärdar du färre anmärkningar när du just införskaffat en klient än när du haft en klient en 
längre tid?  

• Om ja, hur kommer det sig?  
• Om nej, hur kommer det sig att du inte utfärdar färre? kan det vara så att du inte har lika 

stor kännedom om företaget?  
 
3. Hur ofta har er byrå fler arbetsuppgifter än revision åt ett företag?  

• Vilka andra arbetsuppgifter?  
 
4. Kan byråns andra arbetsuppgifter åt ett företag påverka ditt arbete som revisor vid upprättandet 
av revisionsberättelsen?  

• Om ja, hur påverkar det dig i sådana fall?  
• Om nej, hur gör du för att förhålla oberoende? 

 
5. I vilka situationer skulle du tänka på hur ekonomiska incitament påverkar din revision? 

• Om ja, vilka situationer?  
• Om nej, hur kan den ekonomiska risken inte påverka er med tanke på att ni måste få in 

pengar till byrån?  
 
6. Ett sätt att bli partner innebär att revisorn drar in pengar till byrån, kan det ge dig incitament att 
inte utfärda en anmärkning så att du inte förlorar en klient som ger intäkter? 
 
7. Hur kan arvoden från klienter påverka dig, kan det leda till att du pressas att ta en högre risk 
vid utfärdandet av revisionsberättelsen?   



 

 vi 

• Om nej, enligt studier så har arvoden en viss press, hur kommer det sig att du inte känner 
av detta?  

 
8. Studier visar att revisorer utfärdar färre anmärkningar när de precis börjat på en byrå jämfört 
med när de arbetat några år. Är det någon du känner igen? 

• Om ja, hur kommer det sig?  
• Om nej, varför tror du att det inte har förändrats?  

 
9. I vilka situationer skulle du tänka på hur ditt anseende skulle påverkas gentemot dina 
kollegor?   

• Skulle ditt anseendet kunna sjunka om du förlorade en klient? 
- Om ja, vilka situationer och hur kan det påverka ditt arbete som revisor? 
- Om nej, hur sjunker en kollegas anseendet enligt dig?  

 
10. Kan risken att förlora anseende mot kollegor leda till att du påverkas att ta en högre risk vid 
utfärdandet av revisionsberättelsen?  

• Om ja, hur påverkas du?  
• Om nej, varför är det inte så?  

 
11. Vilket är viktigast för dig att ha högt anseende mot kollegor eller att behålla intäkter?  

• Varför anser du att den är viktigast?  
 
12. Har du gjort några förändringar i hur du arbetar på grund av de ekonomiska riskerna?  

• Om ja, hur har du förändrat ditt arbete?  
• Om nej, varför inte, hur kommer det sig att ingen förändring skett?  

 
13. Har du gjort några förändringar i hur du arbetar på grund av risken att förlora anseende mot 
kollegor?  

• Om ja, hur har du förändrat ditt arbete?  
• Om nej, varför inte, hur kommer det sig att ingen förändring skett?  

 
14. Har du upplevt någon annan anledning som leder till en ökad press vid utfärdandet av 
revisionsberättelsen?  

• Om ja, vilka anledningar?  
• Om nej, finns det inga andra anledningar som leder till ökad press?  

 
Frågor om risk typ 2 
15. Vet du vilka påföljder som du riskerar om du lämnar ett felaktigt uttalande i 
revisionsberättelsen? 

• Om ja, vilka är dessa? har du eller en kollega drabbats av detta?  
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• Om nej, de här är de vi hittat (fängelse, godkännande och auktorisation upphävt, 
straffavgift), har du eller en kollega drabbats av detta?  

 
16. I vilka situationer under revisionen tänker du på de påföljder som kan uppkomma för dig som 
revisor?  
 
17. Tänker du på riskerna mer idag gentemot när du var ny på byrån? 

• Om ja, varför har den utvecklingen skett? 
• Om nej, varför har det inte skett någon förändring tror du?  

 
18. Har du utfärdat en anmärkning på grund av att det fanns en hög risk för påföljder? 

• Om ja, vilken risk tänkte du på då? 
• Om nej, kan det vara på grund av lagen, för den säger i sin tur att du riskerar påföljder, är 

det något du reflekterat över?  
 
19. Har du varit mer benägen att utfärda en anmärkning på grund av dessa risker? 

• Om ja, varför har du gjort det? 
• Om nej, varför har du inte gjort det? 

 
20. Händer det att du inte accepterar uppdrag från företag eftersom de kan vara för riskfyllda och 
att det därmed skulle kunna uppstå påföljder för dig som revisor?  

• Om ja, är det någon risk du har i åtanke? och varför är det den risken du tänker på? 
• Om nej, kan du tänka dig något fall när du inte skulle acceptera uppdraget eftersom de 

kan leda till påföljder?  
 
21. Förändras kostnaderna för revisionen om riskerna ökar?  

• Om ja, hur förändras kostnaderna i sådana fall? 
• Om nej, finns det incitament till att ta ut ett högre arvode om du utsätts för en högre risk?  

 
22. Är det vanligare med påföljder från ett stort företag gentemot ett litet?  

• Varför är det så tror du?   
 
23. Vilken av de risker som vi pratat om skulle du anse vara av högst risk?  

• Varför upplever du det så? 
•  

24. Vilken av de risker som vi pratat om skulle du anse vara av lägst risk?  
• Varför upplever du det så?   

Övriga frågor 
25. Är det något som du anser att vi missat som är relevant för ämnet som du skulle vilja tillägga? 

26. Finns det möjlighet för oss att kontakta er igen om vi upplever något frågetecken? 
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Bilaga 2 Telefonsamtal till respondenter 
 
Hej ….! 
 
Vi är två studenter som läser företagsekonomi programmet vid Luleå tekniska universitet, vi ska 
skriva examensarbete med inriktning på revisionsberättelsen och de risker som uppstår. 
 
Uppsatsen är tänkt att undersöka hur revisorer påverkas av ekonomiska samt anseende risker som 
finns vid bedömning av revisionsberättelse och de konsekvenser som kan uppkomma i efterhand 
vid en felaktig bedömning. Till följd av vårt syfte kommer vi kontakta och intervjua revisorer i 
Luleå.  
 
Vi har kontaktat dig eftersom vi anser att du passar in i vår målgrupp och är därför intresserad av 
hur du ser på de risker som kan uppstå vid upprättandet av revisionsberättelsen. Vi hoppas med 
hjälp av dig samt några till kunna genomföra personliga intervjuer, detta för att skapa en djupare 
förståelse kring problematiken.  
 
Medverkande i studien kommer vara frivilligt och all information kommer endast användas till 
denna studie, medverkan i studien är anonym vilket innebär att ditt namn och byrå kommer vara 
konfidentiellt. För att undvika feltolkningar vid intervjun kommer vi ifall ni godkänner spela in 
samtalet och därefter transkribera detta, när detta är klart tas inspelningen bort. Efter genomförd 
transkribering vill vi ge er tillfälle att bekräfta att vi uppfattat er korrekt. 
 
Vi beräknar att intervjun kommer ta cirka (45-60) minuter på en plats ni önskar. Intervjuerna är 
planerade till vecka 18 och 19 och anpassas till vilka tider som helst när ni har möjlighet att 
medverka.  
 
Vi hoppas att vi väckt ert intresse och att ni vill hjälpa oss genom er medverkan, har du några 
frågor?  
 


