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Förord 
 
Vi vill tacka Urban Engerstedt och Krister Moberg för att de tog sig tid att 
hjälpa oss att svara på frågor i inledningen av uppsatsskrivandets gång. Vi 
vill också rikta ett stort tack till de revisorer som varit med i vår 
undersökning, som tog sig tid och gav oss värdefull information till vår 
uppsats. Även ett stort tack till alla de personer i vår närhet som hjälpt till 
med korrekturläsning, stöd och uppmuntran. 
 
Vi vill även rikta ett tack till vår handledare Christer Nilsson som hjälpt oss 
med handledningen och frågor under arbetets gång. 
 
Kristianstad januari 2005 
 
 
 
 
Malin Fredin    Johanna Predal 
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Abstract 
 
The purpose of this composition is to investigate how the accountant’s role 
has change from being client focused to more public interest focused. 
Furthermore, we have also investigated how the accountants feels about 
their new role. In the client role, the accountant has to be very careful about 
how the clients views the accountant’s work, as the client has the possiblity 
to change accountants when they are dissatisfied. The main tasks in the 
public interest is the obligation to report the suspicion of crime and sending 
the auditor’s report to the taxation authorities in the case of impurity. There 
are some tasks we think can neither be placed directly under the client focus 
nor public interest. We think environmental and social examinations belong 
to this category since they are partly ruled by legislation and partly self-
chosen. 
 
The result of our investigation shows that the accountants we  interviewed, 
do not feel that they looked more at the interest of any other than the client. 
Futhermore the accountants see no change towards public interest and 
therefore they do not see that their role has changed.  
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Sammanfattning 
 
Syftet med vår uppsats har varit att utreda om revisorns roll har förskjutits 
från ”client focus” mot ”public interest”. Vi har också tagit reda på vad 
revisorerna tycker om sin nya roll. ”Client focus” innebär att revisorerna 
utför ett tjänstejobb och att de måste vara måna om sina klienter då dessa 
har rätt att byta revisor vid missnöje.  De huvudsakliga uppgifterna som vi 
anser ligga i begreppet ”public interest” är skyldigheten att anmäla vid 
misstanke om brott och uppgiften att i vissa fall skicka orena 
revisionsberättelser till Skatteverket. Det finns även en del uppgifter som vi 
varken kan placera direkt under ”client focus” eller ”public interest” utan 
som vi anser ligger under båda begreppen. Vi anser att granskningen av 
miljöredovisningar och sociala redovisningar hör till denna kategori 
eftersom den delvis är reglerad i lag och delvis är självvald. 
 
Vi har skapat en intervjumall bestående av åtta frågor som legat till grund 
för vår empiriska undersökning. Vi har gjort besöksintervjuer hos fyra 
revisorer, där frågorna har varit identiska med öppna svarsalternativ. Svaren 
har vi använt för att kunna utvärdera resultatet av undersökningen och 
kunna analysera och dra slutsatser. 
 
Resultatet av vår undersökning visar att ingen av de revisorer som vi 
intervjuat anser sig se mer till någon intressent än vad de ser till sin klient. 
Vidare kan man utläsa av revisorernas svar att de tycker att gränsen för när 
de ska anmäla brott bör vara tydligare och att de orena 
revisionsberättelserna som skickas till Skatteverket inte anses betungande. 
Av respondenternas svar att döma så tolkar vi det som att granskningen av 
den lagstadgade miljöredovisningen och sociala redovisningen är viktigare 
för samhället än för revisorerna själva.  
 
Revisorerna ser ingen förskjutning mot ”public interest” och anser därför 
inte heller att de har fått någon ny roll. 
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1. Inledning 
 
 
I inledningskapitlet ska vi ge en introduktion till ämnet och en utförlig 
problemdiskussion. Detta mynnar ut i ett syfte och slutligen ges en 
disposition över uppsatsen samt en kapitelsammanfattning.   

 
 
1.1 Introduktion till ämnet 
Var står egentligen revisorn nu för tiden? Urban Engerstedt och Lars Korsell 
diskuterar detta i sin artikel Revisorernas anmälningsskyldighet – från 
”client focus” mot ”public interest”!? i Balans nummer 10 år 2004. Är 
revisorerna på väg från ”client focus” mot ”public interest”? På vilket sätt är 
de det och varför? Vad tycker revisorerna om sin nya roll? Detta var frågor 
som väcktes hos oss när vi läste artikeln.  
 
När vi började söka litteratur upptäckte vi att det inte finns någon konkret 
litteratur som direkt berör ämnet. Vi tyckte därför att ämnet var relevant och 
mycket aktuellt. På grund av den knappa litteraturen fick vi själva avgöra 
vad som ligger i begreppen ”client focus” och ”public interest”. För att få 
vägledning tog vi kontakt med Urban Engerstedt som via mail redogjorde 
för vad han ansåg vara ”client focus” respektive ”public interest”. Med hjälp 
av svaren från Engerstedt och en intervju med Krister Moberg (docent i 
civilrätt och författare till boken Bolagsrevisorn) insåg vi att det finns 
mycket litteratur som berör delar av det som ligger i begreppen. Denna 
litteratur har vi sedan använt oss av för att utforma begreppen ”client focus” 
och ”public interest”. 
 
För att kunna se hur revisorns roll förskjuts måste vi förstå varför revisorer 
och revision behövs. 
 
1.2 Revisionens syfte 
Revisionens syfte är att öka trovärdigheten i den information som företaget 
lämnar i bolagets årsredovisning, bokföring och styrelsens och verkställande 
direktörens förvaltning. (Moberg, 2003) 
 
”Revisorn är således ett principalernas och andra intressenters verktyg vars 
uppgift är att kontrollera att bolagsledningen uppfyller sin avtalsenliga 
lojalitetsplikt” (Diamant, 2004, s 81). 
 
1.2.1 Revisionsverksamhet 
Revisionen är inte någon garanti om företaget från revisorn, det tillhör inte 
revisorns uppgift att uttala sig om företagets framtida livskraft eller om 
ledningens förmåga att effektivt och kompetent fatta affärsmässiga beslut. 
Revisionen ska planeras utifrån risken för oegentligheter och fel och den ska 
läggas upp så att den ger betryggande säkerhet för att sådana väsentliga 
felaktigheter upptäcks. (Revisionsstandard RS 240, Oegentligheter och fel) 
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I revisorslagen (2001:883) 2 § 7 p definieras begreppet revisions-
verksamhet: 
 
a) verksamhet som består i sådan granskning av förvaltning eller 

ekonomisk information som följer av författning, bolagsordning, stadgar 
eller avtal och som utmynnar i en rapport eller någon annan handling 
som är avsedd att utgöra bedömningsunderlag även för någon annan än 
uppdragsgivaren, samt  

 
b) rådgivning eller annat biträde som föranletts av iakttagelser vid 

granskning enligt a. 
 
Revisorn har både rättighet och skyldighet att i vissa situationer lämna 
förslag till förbättringar vad gäller bolagets redovisning och förvaltning. 
Detta benämns ofta som revisionsrådgivning, som omfattas av begreppet 
revisionsverksamhet. En revisor kan också utföra granskning som faller 
under begreppet revisionsverksamhet men som ej är lagstadgad. Ett exempel 
är granskning av ideell föreningsverksamhet, denna revision liknar den 
lagstadgade revisionen på så sätt att det är av stor vikt att uppgiften utförs av 
en revisor och vanligtvis ska en rapport lämnas. En revisor ska även granska 
kontrollbalansräkningen (ABL 13 kap 14 §) och emissionsprospekt (ABL 4 
kap 24 §). Om en revisor får i uppdrag att utföra granskning på grund av 
avtal mellan revisionsklienten och någon utomstående och granskningen 
resulterar i en rapport som är avsedd för flera än revisionsklienten ingår 
detta i begreppet revisionsverksamhet. (Moberg, 2003) 
 
1.2.2 Verksamheter utanför begreppet revisionsverksamhet 
Rådgivning i redovisnings-, skatte-, och organisationsfrågor ingår inte i 
begreppet revisionsverksamhet. Det kan vara svårt att avgöra om en 
verksamhet tillhör revisionsrådgivning eller så kallad fristående rådgivning. 
Enligt förarbetena till revisorslagen ska man vända sig till god revisors- och 
revisionssed för att få vägledning i frågan, då den inte regleras i lagen. Om 
ett granskningsuppdrag endast har betydelse för uppdragsgivaren finns inget 
samhälleligt behov av extern granskning. Uppdrag som revisorn åtar sig 
utanför sin yrkesverksamhet hör inte heller till revisionsverksamhet. 
(Moberg, 2003) 
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1.3 Problemdiskussion 
”Revision är att med en professionellt skeptisk inställning planera, granska, 
bedöma och uttala sig om årsredovisning, bokföring och förvaltning” 
(FAR:s Revisionsbok 2004 s 13). 
 
I företagsformer där ägarnas ansvar är begränsat krävs särskilda krav på hur 
företagets resultat och ställning redovisas utåt, intressenterna måste kunna 
lita på den information bolaget lämnar om sin ekonomiska situation och på 
förvaltningen. Styrelsen och VD ansvarar för denna information och 
revisorns uppgift är att granska informationen. För att intressenterna ska 
kunna lita på informationen finns det lagregler om revision. Revision är en 
förutsättning för att näringsliv och samhälle ska fungera. Målet med 
revisionen är att revisorn ska lämna revisionsberättelse. I 
revisionsberättelsen ska revisorn uttala sig om årsredovisningen och 
bokföringen och om styrelsens och VD:s förvaltning. (FAR:s Revisionsbok 
2004) 
 
Revision behövs för intressenter som ägare, kreditgivare, leverantörer, 
kunder, anställda, styrelse och företagsledning och stat och kommun. Om 
inte revisorerna fanns skulle intressenterna behöva anlita egna kontrollanter 
för att få information om företag och därefter ta ställning till om de vågar 
lita på företaget. (FAR:s Revisionsbok 2004) 
 
Revisorns roll har ändrats under en längre tid. Revisorn har fått nya 
uppgifter och enligt samtal med Krister Moberg är risken att man lägger på 
revisorerna för mycket arbete så att fokusen på revisorns huvuduppgifter 
förskjuts. Första stället som man kan läsa om detta är i SOU 1983:36 om 
Effektivare företagsrevision. Här beskrivs den allmänna debatten om 
företagsrevision som till stor del är riktad mot att effektivare kunna utnyttja 
revisorerna i kampen mot brottsligheten. Här kan man ordagrant läsa: ”Om 
företagsrevisionen ska kunna bli ett verksamt medel mot ekonomisk 
brottslighet måste därför förändringar av gällande ordning komma till 
stånd.” (SOU 1983:36, s 1) Revisorn skulle från och med nu upplysa 
undersökningsledaren under förundersökning i brottmål. Detta blev ett 
avsteg från revisorns tystnadsplikt enligt ABL 10 kap 37 §. Revisorn ska 
från och med den 1 januari 1999 anmäla vid misstanke om brott. Ett viktigt 
tecken på att revisionen ändrades i samband med SOU 1983:36 är att man 
här kan läsa om förslag till ändringar i en del paragrafer i ABL i det tionde 
kapitlet som handlar om revisorn. Man hittar även förslag om ändringar till 
lagen om årsredovisningen. När revisorn avger en oren revisionsberättelse 
ska denne i vissa fall lämna in revisionsberättelsen till Skatteverket. 
Ytterligare en ny uppgift för revisorerna är att granska företagens miljö-
redovisningar och sociala redovisningar. Detta är enligt Moberg en av de 
uppgifter som kan ses som kanske onödigt betungande för revisorerna. Vad 
vi kan utläsa av ovanstående är att revisorns roll förskjuts från ”client focus” 
mot ”public interest”.  
 
Vad vi menar med ”public interest” är de uppgifter som vi beskrivit i 
ovanstående stycke. Dessa finns reglerade enligt lag. Med ”client focus” 



 10

menar vi att en revisor utför tjänster och därför måste se till klientens 
intressen. Klienten kan byta revisor vid missnöje. 
 
Men vad tycker revisorerna? Har de för många uppgifter? Risken är enligt 
oss att revisorernas arbete inte håller lika hög kvalitet i samtliga moment. 
Kan verkligen revisorn vara expert på alla uppgifter? Många klienter 
uppfattar revisorn som expert på den granskning de utför. Här kan uppstå ett 
förväntningsgap. Klienten har inte samma uppfattning som revisorn om vad 
som ingår i dennes arbete. 
 
1.4 Syfte 
Syftet med uppsatsen är att utreda om revisorns roll förskjuts från ”client 
focus” mot ”public interest”. I studien studeras också revisorernas syn på sin 
nya roll. 
 
1.5 Disposition 
I kapitel två ges en bakgrund till hur arbetet inleddes och hur förståelse 
skapades för ämnet. Vidare följer en genomgång över uppsatsens metod. 
Kapitlet avslutas med en kapitelsammanfattning. 
 
I kapitel tre beskriver vi ”client focus” och ”public interest”. 
Beskrivningen görs både utifrån svaren från Engerstedt och Moberg, 
befintlig litteratur och våra egna reflektioner. Detta sammanställs i en 
sammanfattande teori och kapitlet avslutas med en kapitelsammanfattning. 
 
I kapitel fyra beskriver vi vår empiriska metod. Vi beskriver val av 
datainsamlingsmetod, urval och avgränsningar. Därefter ges en beskrivning 
hur vi genomfört intervjuerna och kapitlet avslutas med en 
operationalisering samt en kapitelsammanfattning. 
 
I kapitel fem analyserar vi våra respondenters svar. Vi avslutar kapitlet med 
en validitetsprövning samt en kapitelsammanfattning. 
 
I kapitel sex drar vi försiktiga slutsatser utifrån uppsatsens syfte. Vi ger 
också förslag till fortsatt forskning. 
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1.6 Kapitelsammanfattning 
Var står egentligen revisorn nu för tiden? Urban Engerstedt och Lars Korsell 
diskuterar detta i sin artikel ”Revisorernas anmälninigsskyldighet – från 
”client focus” mot ”public interest”!?” i Balans nummer 10 år 2004. Är 
revisorn på väg från ”client focus” mot ”public interest”? På vilket sätt är de 
det och varför? Vad tycker revisorerna om sin nya roll?  För att kunna ta 
reda på detta har vi först tagit reda på varför revision och revisorer behövs.  
 
Vad vi menar med ”public interest” är de uppgifter som finns reglerade 
enligt lag. Med ”client focus” menar vi att en revisor utför tjänster och 
därför måste se till klientens intressen. Klienten kan byta revisor vid 
missnöje. 
 
Men vad tycker revisorerna? Har de för många uppgifter? Risken är enligt 
oss att revisorernas arbete inte håller lika hög kvalitet i samtliga moment. 
Kan verkligen revisorn vara expert på alla uppgifter? Många klienter 
uppfattar revisorerna som expert på den granskning de utför. Här kan uppstå 
ett förväntningsgap. Klienten har inte samma uppfattning som revisorn om 
vad som ingår i dennes arbete. 
 
Syftet med uppsatsen är att utreda hur revisorns roll förskjuts från ”client 
focus” till ”public interest”. Vi ska också ta reda på vad revisorerna anser 
om sin nya roll. 
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2. Metod 
 
 
I Metodkapitlet ges en bakgrund till hur arbetet inleddes och hur förståelse 
skapades för ämnet. Vidare följer en genomgång av uppsatsens metod. 
Kapitlet avslutas med en kapitelsammanfattning. 
 
 
2.1 Metodbakgrund 
För att få en bredare förståelse för ämnet ville vi intervjua Urban Engerstedt, 
expert på ämnet och en av författarna till artikeln ”Revisorns 
anmälningsskyldighet – från ”client focus” mot ”public interest”” som 
inspirerade oss till valet av uppsatsämne. Av tidsskäl ville han svara på 
frågor via mail istället för genom besöksintervju. Vi skickade ett antal, 
enligt oss, relevanta frågor till honom och bad honom även diskutera runt 
frågorna. Intervjun anses ändå vara standardiserad, eftersom vi inte hade 
personlig kontakt med honom och inte kunde följa upp hans idéer med 
relevanta följdfrågor. En nackdel är att om han ansåg några av frågorna 
otydliga kan han inte med samma enkelhet fråga vad vi menade med frågan. 
Risken kan vara att han svarat på något annat än det vi velat ha svar på. 
Trots nackdelarna anser vi att svaren via mail gav oss ett bidrag till vår 
uppsats.  
 
Den andra intervjun med Krister Moberg (docent i civilrätt) genomförde vi 
som en besöksintervju. Den lades upp som en semistrukturerad intervju, där 
vi hade frågor med ämnen vi ville att han skulle prata om. På det viset fick 
vi breda svar med möjlighet att ställa följdfrågor. En helt ostrukturerad 
intervju ansåg vi inte lämplig då risken var att samtalet skulle hamna för 
långt ifrån ämnet. Fördelen med besöksintervjun är att vi som intervjuare 
kan följa upp idéer och ställa relevanta följdfrågor. En annan fördel är att 
den intervjuade har möjlighet att ställa frågor om vi är otydliga i vår 
frågeformulering. Detta minskar risken för att den intervjuade svarar på 
något annat än det vi vill ha svar på. Vid en besöksintervju är det också 
möjligt att avläsa den intervjuade och bygga upp ett förtroende. Vid 
känsliga frågor kan ett förtroende för den som intervjuar ge ärligare svar. 
Nackdelen med besöksintervjuer är att vi som intervjuar på ett nästan 
omedvetet sätt kan styra den intervjuade. Detta kan ske genom att man till 
exempel nickar instämmande eller ler på vissa ställen och inte på andra. 
(Andersen 1998) 
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2.2 Uppsatsens metod 
 
2.2.1 Hermeneutik 
En hermeneutiker vill söka en helhetsförståelse genom att tolka, analysera 
och förstå handlingens mening. Hermeneutikern anser alltså att det går att 
förstå andra människor och vår egen livssituation genom att tolka hur 
mänskligt liv, existens, kommer i uttryck i det talade och skrivna språket 
och i människors handlingar och mänskliga livsyttringar. Till skillnad från 
positivisten försöker hermeneutikern se helheten i forskningsproblemet. 
Forskaren ställer helheten i relation till delarna för att försöka nå fram till en 
så fullständig förståelse som möjligt. Hela tiden använder forskaren också 
sin egen förståelse som ett verktyg i tolkningen. (Patel, Davidsson 1994)  
 
2.2.2 Hermeneutiskt arbetssätt 
Det viktigaste kriteriet på vetenskaplighet är sammanhanget mellan 
frågeställning, metod och resultat. Det första forskaren bör fråga sig är vad 
är det jag vill veta något om? Vad gäller det för företeelse? Resultaten av 
dessa frågor väcker ytterligare många nya frågor. De första stadierna av en 
undersökning behöver därför vara av kvalitativ art. De andra frågorna söker 
innebörd och kräver analys av förhållandena sedda i sina sammanhang, 
målet här är insikt. (Starrin & Svensson, 1994) 
 
I hermeneutisk texttolkning anser man att ett ord kan förstås genom att ses i 
en sats, satsen får i sedan betydelse i ett stycke, vars sammanhang fördjupar 
förståelsen av texten. Detta gående mellan del och helhet brukar kallas den 
hermeneutiska cirkeln. Denna cirkel ligger till grund för tolkning och 
förståelse. Det bygger på att varje fråga både innefattar det frågan handlar 
om och det man söker genom frågan. Av denna anledning finns det alltid en 
föreställning om svaret redan då frågan ställs. Med andra ord så utifrån 
trevande formuleringar försöker man få en uppfattning om något. Därefter 
måste man reflektera över detta för att på den grunden stegvis utveckla 
metodiken att söka kunskap om ett fenomen eller förhållande allteftersom 
bilden växer fram. Om forskaren endast har en text att utgå ifrån i 
tolkningsarbetet sägs det att man inte har några kriterierutanför cirkeln när 
man prövar sina tolkningar. Det är också möjligt att tillgång till kriterier 
utanför cirkeln när man prövar sina tolkningar. I sitt arbete går man därför 
genom att pröva möjliga tolkningar av materialet fram och tillbaka mellan 
del och helhet och in och ut i materialet. Så här håller man på tills man har 
kommit fram till den tolkning av informationen som verkar mest rimlig. 
Eftersom vi människor alltid tolkar möter vi aldrig något förutsättningslöst. 
Av denna anledning är det i hermeneutiska undersökningar nödvändigt att 
klargöra förförståelsen. Om man medvetandegör sina förväntningar och 
åsikter kan man lättare pröva om ens tolkningar påverkats.  (Starrin et al, 
1994) 
 
För tolkning finns det ingen metod, utan det krävs erfarenhet, kreativitet och 
fantasi. I arbetet med tolkning används även det som tagits fram i annan 
forskning. Vår tolkning får inte strida mot det man vet gäller för ett område. 
(Starrin et al, 1994) 
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Ovanstående forskningsprocess kan också liknas vid en spiral, den 
hermeneutiska spiralen. Det finns inte någon bestämd utgångspunkt eller 
slutpunkt för tolkningsakten. ”Text, tolkning, förståelse, ny textproduktion, 
ny tolkning och ny förståelse, allt detta är delar i en helhet som ständigt 
växer och utvecklas och är uttryck för det genuint mänskliga.” (Patel & 
Davidson, 1994, s 27) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fig 1 Hermeneutisk spiral 
 
2.2.3 Vårt val av metod 
Vi ska utreda om revisorernas roll har förändrats från ”client focus” mot 
”public interest”. Vi ska med hermeneutisk utgångspunkt söka svar på vår 
frågeställning. Det är däremot inte möjligt att vara strikt hermeneutisk, 
såsom vi beskrivit ovan. Det finns enligt den hermeneutiska spiralen ingen 
utgångspunkt och ingen slutpunkt för tolkningen. Vi har ett väl avgränsat 
syfte som ska besvaras, vår tid är även begränsad och härav kommer vår 
uppsats att vara uppställd efter en mer kvantitativt metod än den skulle varit 
enligt den strikta hermeneutiken. Vår uppgift är dock att tolka revisorernas 
svar på intervjuerna och som ovan nämnt gör vi människor aldrig tolkningar 
förutsättningslöst. Detta har inte vi heller varit eftersom vi i 
operationaliseringen återgivit våra förväntningar, helt enligt den 
hermeneutiska metoden. Alltså är undersökningen hermeneutisk och 
kvalitativ, vi ska söka svar genom tolkning, men med en kvantitativ 
uppställning som möjliggör det att genomföra undersökningen.  
 
Vi anser det helt olämpligt att använda den positivistiska ansatsen eftersom 
vi inte ska göra en förklarande undersökning. Ytterligare en anledning till 
att vi inte valde den positivistiska ansatsen var att positivisterna anser att 
endast det som kan observeras kan tillåtas i vetenskapen (Molander 2003). 
Molander anser att detta undergräver möjligheten att acceptera induktiva 
slutsatser eftersom dessa har formen av språkliga satser om sådant som inte 
direkt kan observeras och sådana slutsatser var enligt den positivistiska 
meningsteorin meningslösa.  
 
Vid forskning kan tre metoder användas, induktion, deduktion och 
abduktion. Om man arbetar deduktivt utgår man från allmänna principer och 
befintlig teori och drar slutsatser om enskilda företeelser. Om forskaren 
arbetar induktivt följer denne upptäckandets väg. Forskaren kan studera 
forskningsobjektet utan att först ha förankrat undersökningen i tidigare 

Text Tolkning 

Förståelse
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vedertagen teori. (Patel et al, 1994) Vi har valt att använda oss både av den 
induktiva metoden och den deduktiva metoden och utgår från teori och 
modell baserad på egna erfarenheter och kunskaper samt på den litteratur vi 
läst. Till största del utgår vi från aktuell erfarenhet som kommer från 
revisorerna. Vi vill till största del bygga en teori utifrån den verklighet vi 
observerar. Vår huvuduppgift är inte att finna nya faktorer till vår modell. 
Alltså använder vi oss av den induktiva metoden med vissa inslag av den 
deduktiva metoden. (Saunders, Lewis & Thornhill, 2003) 
 
Vi har använt oss av intressentmodellen för att förklara vilka intressenter 
som revisorn måste ta hänsyn till vid revisionen. 
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2.3 Kapitelsammanfattning 
I detta kapitel har vi redogjort för varifrån inspirationen av ämnet kommer. 
Vi berättar också om de första kontakterna som vi tog för att komma igång 
med arbetet. De första kontakterna var Urban Engerstedt som är en av 
författarna till artikeln i Balans där idén till detta arbete kommer ifrån. Den 
andra kontakten var Krister Moberg, docent i civilrätt. Med Urban 
Engerstedt hade vi mailkontakt och med Krister Moberg gjorde vi en 
besöksintervju. 
 
Vi ska med hermeneutisk utgångspunkt söka svar på vår frågeställning. Det 
är däremot inte möjligt att vara strikt hermeneutisk, såsom vi beskrivit ovan. 
Vi har ett väl avgränsat syfte som ska besvaras. Vår tid är även begränsad 
och härav kommer vår uppsats att vara uppställd efter en mer kvantitativt 
metod än den skulle varit enligt den strikta hermeneutiken. Vår uppgift är 
dock att tolka revisorernas svar på intervjuerna och som ovan nämnt gör vi 
människor aldrig tolkningar förutsättningslöst. Detta har inte vi heller varit 
eftersom vi i operationaliseringen återgivit våra förväntningar, helt enligt 
den hermeneutiska metoden.  
 
 Vår forskande metod har blivit en kombination av den induktiva och den 
deduktiva metoden. Vi anser att vi använder oss mest av den induktiva 
metoden med inslag av den deduktiva. 
 
Vi har använt oss av intressentmodellen för att förklara vilka intressenter 
som revisorn måste ta hänsyn till vid revisionen. 
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3. Teori 
  
 
I detta kapitel ska vi beskriva begreppen ”client focus” och ”public 
interest”. Beskrivningen görs både utifrån svaren från Engerstedt och 
Moberg, befintlig litteratur och våra egna reflektioner. Detta sammanställs i 
en sammanfattande teori och kapitlet avslutas med en kapitel-
sammanfattning. 
   
 
3.1 ”Client focus” 
”Svenska revisorer är konservativa och måna om att hålla sig väl med de 
företag de granskar.” (Axelsson, O, Civilekonomen 10/2004, s 5)  
 
En revisionsfirma är ett tjänsteföretag och kan inte vara säker på fortsatt 
uppdrag då klienten kan byta revisionsfirma vid missnöje. Alltså vill 
revisorn vara lojal mot klienten (ledningen/ägaren) för att få behålla denne 
som kund. Det finns alltså en risk att revisorn "glömmer bort" att han eller 
hon är en "offentlighetens tillitsperson" som det så träffande heter t ex i den 
danska revisorslagen. (Urban Engerstedt, 2004) 
 
Med anledning av att revisorn både kan bli stämd och tvingad till 
skadestånd är det viktigt för revisorn att ”hålla sig vän” med klienten. 
Revisorerna vill hålla sig väl med klienterna och då de är uppdragstagare åt 
de granskade företagen uppstår lätt en intressekonflikt. (Axelsson 2004)   
 
En revisor får inte vara för ekonomiskt beroende av en klient, risken är då 
att revisorn “ser förbi” brister och felaktigheter som han borde ha anmärkt 
på. Följderna varierar med vad bristen eller felaktigheten beror på, men att 
de kan drabba allmänheten och de övriga intressenterna (”public interest”) 
är uppenbart. Ett exempel på detta är att om resultatet är för lågt 
undandrages skattemedel. Om däremot resultatet är för högt blir företagets 
kreditgivare och aktieägare vilseledda. Detta kan få till följd att de ger 
krediter eller satsar pengar i företaget som de annars inte skulle ha gjort.  
 
För att pröva om ett ekonomiskt beroende eller annat hot mot revisorns 
opartiskhet och självständighet föreligger använder sig revisorn av 
analysmodellen som finns stadgad i revisorslagen 21 §. Analysmodellen är 
ett relativt nytt verktyg för revisorerna. För att få en större insyn om 
förändringen på området har vi först en kort genomgång av gamla 
oberoenderegler. 
 
3.1.1 Gamla oberoenderegler 
Den nya revisorslagen ersatte lagen (1995:528) om revisorer. I 14 § 
stadgades det att revisorn skulle utföra sina uppdrag omsorgsfullt och enligt 
god revisorssed samt noggrant iaktta gällande jävbestämmelser för 
revisorer. Paragrafens andra stycke stadgade vidare att om det i annat fall 
vid sidan om gällande jävbestämmelser, fanns någon särskild omständighet 
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som kunde rubba förtroendet till revisorns opartiskhet eller självständighet, 
skulle revisorn avböja eller avsäga sig uppdraget. I den gamla lagen fanns 
inte någon motsvarighet till 21 § 2 st i den nya revisorslagen, det vill säga 
en möjlighet för revisorn att i det enskilda fallet bryta presumtionen genom 
att visa att det förelåg sådana omständigheter eller hade vidtagit sådana 
motåtgärder att det inte fanns anledning att ifrågasätta hans eller hennes 
opartiskhet eller självständighet. (Engerstedt & Strömqvist 2003)  
 
3.1.2 Nya oberoenderegler 
Under senare år har revisorns oberoende varit föremål för omfattande 
förändringar. Den första januari 2002 trädde en ny revisorslag i kraft som 
innehåller en bestämmelse om revisorns prövning av sin opartiskhet och 
självständighet genom analysmodellen. FAR har som ett resultat av den nya 
lagen och inom ramen för sin yrkesetiska reglering givit ut en promemoria. 
EU: s rekommendation om revisorers oberoende ingår numera i FAR:s 
yrkesetiska regler. Analysmodellen har uppkommit som en följd av 
Enronaffären och några andra redovisningsskandaler främst i USA. 
(Engerstedt & Strömqvist 2003) 
 
Revisorn ska avböja eller avsäga sig ett uppdrag om han eller hon eller 
någon annan i den revisionsgrupp där han eller hon är verksam känner att 
något av nedanstående hot gör att förtroendet för revisorns opartiskhet eller 
självständighet kan rubbas.   
 
Egenintressehotet, har ett direkt eller indirekt ekonomiskt intresse i 
uppdragsgivarens verksamhet. 
 
Självgranskningshotet, vid rådgivning som inte utgör revisionsverksamhet 
har lämnat råd i en fråga som till någon del omfattas av UPPDRAGET 
granskningsuppdraget. 
 
Partsställningshotet, uppträder eller har uppträtt till stöd för eller mot 
uppdragsgivarens ståndpunkt i någon rättslig eller ekonomisk angelägenhet. 
 
Vänskapshotet, har nära personliga relationer till uppdragsgivaren eller till 
någon person i dennes ledning. 
 
Skrämselhotet, utsätts för hot eller någon annan påtryckning som är ägnad 
att inge obehag. (FAR:s revisionsbok, 2004) 
 
Även om det föreligger något annat förhållande av sådan art att det kan 
rubba förtroendet för revisorns opartiskhet eller självständighet ska denne 
avsäga sig uppdraget. 
 
Revisorn behöver inte avböja eller avsäga sig uppdraget, om det i det 
enskilda fallet föreligger sådana omständigheter eller har vidtagits sådana 
åtgärder som medför att det inte finns anledning att ifrågasätta hans eller 
hennes opartiskhet eller självständighet. Ovanstående stycke innehåller 
således en presumtion för att revisorn, om någon av vissa i lagen angivna 
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omständigheter är för handen, inte ska anses vara tillräckligt oberoende i ett 
revisionsuppdrag. Det är sedan upp till revisorn att i det enskilda fallet peka 
på förehavanden av sådana omständigheter som kan göra att presumtionen 
bryts. (Engerstedt & Strömqvist 2003) 
 
3.1.3 Sammanfattning av ”client focus” 
En revisionsfirma är ett tjänsteföretag och kan inte vara säker på fortsatt 
uppdrag då klienten kan byta revisionsfirma vid missnöje. Alltså vill 
revisorn vara lojal mot klienten (ledningen/ägaren) för att få behålla denne 
som kund.  

 
En revisor får inte vara för ekonomiskt beroende av en klient, risken är då 
att revisorn “ser förbi” brister och felaktigheter som han borde ha anmärkt 
på. Följderna varierar med vad bristen eller felaktigheten beror på, men att 
de kan drabba allmänheten och de övriga intressenterna (”public interest”) 
är uppenbart. 
 
”client focus” innebär alltså att revisorerna utför ett tjänstejobb och att de 
måste vara måna om sina klienter eftersom de har rätt att byta revisor vid 
missnöje.  
 
3.2 ”public interest” 
”public interest” innebär att revisorn ska beakta övriga intressenters 
”berättigade krav på att revisorn i sin revisionen [!] ska beakta deras 
intressen i förhållande till det reviderade företaget” (Källa: Urban 
Engerstedt).  
 
Enligt Engerstedt har det nog alltid funnits en förväntan bland det 
reviderade företagets intressenter att revisorn ska beakta ”public interest”. 
Detta har på senare år förstärkts genom att statsmakterna (lagstiftaren) lagt 
på revisorerna nya uppgifter som skyldigheten att skicka orena 
revisionsberättelser till Skatteverket samt att anmäla misstanke om brott till 
åklagare. Problemet är att revisorerna inte alltid uppfattar sin roll på det sätt 
som andra gör, det s.k. förväntningsgapet.  
 
3.2.1 Förväntningsgapet 
Revisorns arbete har många intressenter, de olika intressenterna har olika 
behov och förväntningar på revisorn. Förväntningsgapet uppstår lätt när 
intressenternas förväntningar på revisorn inte svarar mot vad revisorn 
faktiskt får göra och kan göra. Årsredovisningens riktighet, obestånd och 
konkurs, förskingringar och andra oegentligheter är områden där ett 
förväntningsgap lätt uppstår. För att detta förväntningsgap ska bli mindre är 
det viktigt att intressenterna informeras om vad revisorn verkligen gör och 
vad lagstadgad revision omfattar. Det bör också tydligare visas vad som är 
revisorns uppgift och vad som är VD: s och syrelsens ansvar.  Revisorn och 
klienten ska vid varje revisionsuppdrag definiera vilka villkor det finns för 
uppdraget. Villkoren ska sedan dokumenteras i ett uppdragsbrev för 
revision. (FAR:s Revisionsbok 2004) 
 



 20

3.2.1.1 Intressentmodellen 
Ägarna har ibland ingen egen insyn i bolaget, på grund av detta måste de lita 
på den information de får av företagsledningen. Det är viktigt att 
uppgifterna är rättvisande eftersom nya och gamla ägare fattar beslut om sitt 
ägande av den bilden av företaget de får från företagsledningen. Med 
hänsyn till detta får revisorn en mycket viktig roll som kan vara avgörande 
för besluten. 
 
Upplysningar om ett företag är viktiga för kreditgivarna. De måste kunna 
bedöma om ett företag kan betala tillbaka sina lån. Säkerheten för 
kreditgivarna blir pålitligare när företagets finansiella information blir 
granskad av en revisor.  
 
För leverantörerna är det viktigt med trovärdig ekonomisk information för 
att veta om de vågar leverera med kredit. För kunderna är det viktigt att veta 
att företaget kommer att fortsätta leverera.  
 
De anställda är de som är mest personligt beroende av företaget. De har stort 
intresse av korrekt information om företaget. 
 
Revisorns bedömningar och synpunkter är till stor nytta för företagets 
ledning. Av revisorn kan ledningen få perspektiv på händelser och 
företeelser som de annars inte hade fått ta del av. 
 
Redovisningen ligger till grund för skatter och avgifter, därför måste stat 
och kommun kunna lita på vad företaget redovisar. Då redovisningen 
granskas av en kvalificerad revisor ökar sannolikheten att företaget sköter 
uppgiften. Stat och kommun kan ge företagen olika typer av stöd. Det 
behövs riktig information om företaget för att se om de har rätt till bidragen. 
En revisor kan skriva intyg om sådana bidrag. (FAR:s revisionsbok 2004) 
 

REVISION
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 Fig 2 Intressentmodellen, utgångspunkt FARs revisionsbok 2004 
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3.2.2 Oren revisionsberättelse 
”Om revisorn kommit fram till att årsredovisningen avviker från lag och god 
redovisningssed och bedömt att avvikelsen inte är oväsentlig, måste detta 
framgå av revisionsberättelsen.”(FARs Revisionsbok 2004, s 66) Även 
försummelse från VD eller styrelse som gör dem ersättningsskyldiga  enligt 
aktiebolagslagen kan leda till en oren revisionsberättelse.  
 
När en revisionsberättelse avviker från standardutformingen är det en 
mycket allvarlig sak för de flesta styrelseledamöter och verkställande 
direktörer. Det leder ofta till stor uppmärksamhet, speciellt om aktiebolaget 
har många aktieägare. Av denna anledning informerar revisorn företagets 
ledning och styrelse innan han eller hon tar in en anmärkning i 
revisionsberättelsen. Även om företaget har rättat till de brister som revisorn 
pekat på händer det att en anmärkning ändå tas in i revisionsberättelsen; om 
bristerna är väsentliga, eller om bristerna lett till allvarliga effekter. (FARs 
Revisionsbok 2004) 
 
En revisor är i vissa fall skyldig att omgående lämna in en 
revisionsberättelse till Skatteverket. Det gäller när revisionsberättelsen 
innehåller: 

 Anmärkningar om att styrelseledamot eller VD företagit någon 
åtgärd eller gjort sig skyldig till försummelse som kan leda till 
ersättningsskyldighet. 

 
 Anmärkningar om att styrelseledamot eller VD har handlat i strid 

med aktiebolagslagen, tillämplig lag om årsredovisning eller 
bolagsordningen. 

 
 Uttalanden om att årsredovisningen inte har upprättats i 

överensstämmelse med tillämplig lag om årsredovisning. 
 

 Uttalanden om att upplysningar som ska lämnas enligt tillämplig lag 
om årsredovisning inte har lämnats. 

 
 Uttalanden om att styrelsen eller VD inte bör beviljas ansvarsfrihet 

gentemot bolaget eller föreningen. 
 

 Uttalanden om att bolaget inte har fullgjort sina skyldigheter enligt 
skattelagarna, nämligen att: 

- göra skatteavdrag, 
- anmäla sig för registrering, 
- lämna skattedeklaration. (FARs revisionsbok 2004). 

 
3.2.3 Revisorns anmälningsskyldighet 
För att stärka revisorns brottsförebyggande i kampen mot den ekonomiska 
brottsligheten infördes anmälningsskyldigheten. Syftet var att hjälpa 
ekobrottsmyndigheten att bättre tillvarata ägarnas och andra parters 
intressen och att förhindra konkurrens med olagliga medel. Revisorers 
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möjligheter att ge anmärkningar i revisionsberättelsen och att ge erinringar 
till styrelsen och företagsledningen ansågs otillräckliga. Revisorn skulle 
också kunna upptäcka och rapportera brottslighet i ett tidigt skede. Innan 
hade tystnadsplikten hindrat revisorn att föra sina misstankar vidare om inte 
en förundersökningsledare hade bett om informationen. Tidigare förslag i 
denna riktning hade kritiserats för att klienten då inte skulle kunna ha 
förtroende för sin revisor. När anmälningsskyldigheten infördes lades därför 
stor vikt vid att den skulle vara utformad så att den var förenlig med 
revisorns roll och uppgift i företaget. Kritik kvarstod dock mot 
anmälningsskyldigheten. Några som motsatte sig detta och tyckte att det var 
allt för långtgående var SRS och FAR. De ansåg att skyldigheten att anmäla 
brott minskar möjligheterna att genomföra en effektiv revision. 
Anmälningsplikten skulle endast inträda vid misstanke om vissa särskilda 
brott som har nära anknytning till de områden som en revisor normalt 
granskar. (Revisorernas anmälningsskyldighet 2004) 
 
En revisor som känner till eller misstänker att ett brott har begåtts ska 
underrätta styrelsen. Senast två veckor därefter ska revisorn avgå från sitt 
uppdrag och anmäla till PRV. I samband med anmälan ska revisorn 
redogöra för sin brottsmisstanke till åklagare. En revisor behöver inte göra 
en anmälan och avgå om den ekonomiska skadan ersatts och övriga skadliga 
verkningar av gärningen har avhjälpts. Han behöver heller inte anmäla och 
avgå om det misstänkta brottet redan har anmälts eller om det misstänkta 
brottet är obetydligt. Anmälningsskyldigheten gäller endast brott som ingår i 
brottskatalogen. (Revisorernas anmälningsskyldighet 2004)  
 
För att få större insyn i när revisorns anmälningsplikt träder in redogör vi 
nedan för de olika brott som revisorn enligt brottsbalken och 
skattebrottslagen ska vara bekant med. 
  
3.2.3.1 Bedrägeri och svindleri 
I 9 kap 1 § och i 3 § BrB regleras bedrägeri. Det föreligger om någon 
uppsåtligen genom vilseledande förmår någon annan till handling eller 
underlåtenhet, vilket innebär ekonomisk vinnig för gärningsmannen och 
skada för den vilseledde.  
 
I 9 kap 9 § BrB regleras ett annat förmögenhetsbrott, svindleri. Den som 
offentliggör eller på annat sätt sprider vilseledande uppgifter till 
allmänheten i syfte att påverka priset på en vara, ett värdepapper eller annan 
egendom gör sig skyldig till svindleri. 
 
3.2.3.2 Förskingring och annan trolöshet 
I 10 kap 1 § BrB regleras förskingring.  Detta föreligger då någon, som på 
grund av avtal, tjänst eller liknande ställning fått annans egendom i sin 
besittning med skyldighet att lämna ut eller redovisa för egendomen, bryter 
förtroendet genom att ett tillägna sig egendomen eller på annat sätt 
åsidosätta vad som krävs för att fullgöra skyldigheten. I 10 kap 4 § BrB 
finns straffbestämmelsen om olovligt förfogande, detta kan anses som ett 
komplement till förskingring. I 10 kap 5 § BrB regleras trolöshet mot 
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huvudman. Det innebär att någon fått i uppgift att sköta någon annans 
ekonomiska angelägenheter och inte skött det på ett korrekt sätt. 
 
3.2.3.3 Brott mot borgenärer 
I 11 kap 1 § BrB regleras oredlighet mot borgenärer. Det innebär att den 
som är på obestånd, eller när man är nära obestånd förstör eller genom gåva 
eller någon annan liknande åtgärd avhänder sig egendom av betydande 
värde. I 11 kap 4 § regleras mannamån mot borgenärer, som innebär 
gynnande av borgenär. Gärningen ska begås av någon som är på obestånd. 
Man kan även dömas för bokföringsbrott som regleras i 11 kap 5 § BrB. 
Detta sker när man inte följer bokföringslagen. 
 
3.2.3.4 Bestickning och mutbrott 
I 17 kap 7 § BrB regleras bestickning och mutförsök. Det finns även en lag 
som dömer för mottagandet av mutan och det regleras i 20 kap 2 § BrB. 
 
3.2.3.5 Skattebrott 
I 2 § i skattebrottslagen regleras skattebrott. Det krävs att gärningsmannen 
har utfört sin handling uppsåtligen. Det kan vara så att gärningsmannen har 
lämnat oriktiga uppgifter till myndigheten eller undanhållit information. Om 
ett skattebrott anses som grovt döms gärningsmannen enligt 4 § 
skattebrottslagen. Blir man dömd enligt 5 § skattebrottslagen har 
skattebrottet skett genom grov oaktsamhet. Vid grov oaktsamhet har 
gärningsmannen inte brytt sig om att sätta sig in i reglerna. I 
skattebrottslagen kan man även dömas enligt 10 §. Då har man försvårat 
skattekontroll, till exempel genom att åsidosätta bokföringen. 
 
3.2.3.6 Penninghäleri 
I 9 kap 6 § a BrB regleras penninghäleri. Det finns tre olika typer av 
penninghäleri. Ett är främjande av annans möjligheter att dra nytta av 
brottsligt förvärv. Ett annat är att någon uppsåtligen försöker dölja var 
egendomen som ursprungligen kommer från genom medverkan till 
bortförsel, överlåtelse eller omsättning av egendom kommer från brottsligt 
förvärv. Det sista är att någon otillbörligen ska medverka till att dölja vad 
någon berikat sig med genom brottslig gärning. 
 
Som ovan framgått vill Ekobrottsmyndigheten ha hjälp av revisorerna för att 
upptäcka företag som inte följer aktiebolagslagen. Däremot anser 
ekobrottsmyndigheten i en artikel i Dagens industri den 3 november 2004 
att revisorerna är dåliga på att följa lagstiftningen.  
 
3.2.4 Sammanfattning av ”public interest” 
Det har nog alltid funnits en förväntan bland det reviderade företagets 
intressenter att revisorn ska beakta ”public interest”. Detta har på senare år 
förstärkts genom att statsmakterna (lagstiftaren) lagt på revisorerna nya 
uppgifter som skyldigheten att skicka orena revisionsberättelser till 
skatteverket samt att anmäla misstanke om brott till åklagare. Problemet är 
att revisorerna inte alltid själva uppfattar sin roll på det sätt som andra gör, 
det så kallade förväntningsgapet. Revisorns arbete har många intressenter, 
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de olika intressenterna har olika behov och förväntningar på revisorn. 
Förväntningsgapet uppstår lätt när intressenternas förväntningar på revisorn 
inte svarar mot vad revisorn faktiskt får och kan göra. 
 
För att stärka revisorns brottsförebyggande i kampen mot den ekonomiska 
brottsligheten infördes anmälningsskyldigheten. Syftet var att hjälpa 
Ekobrottsmyndigheten att bättre tillvarata ägarnas och andra parters 
intressen och att förhindra konkurrens med olagliga medel. De brott som 
revisorn ska upptäcka är bedrägeri och svindleri, pennighäleri, skattebrott, 
bestickning och mutbrott, brott mot borgenärer och förskingring och annan 
trolöshet. 
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3.3 ”Client focus” och ”Public interest” 
Begreppen ”client focus” och ”public interest” går in i varandra. En del 
uppgifter som revisorn har är varken direkt ägnade åt klienten eller övriga 
intressenter. Vi anser att granskningen av miljöredovisningar och sociala 
redovisningar hör till denna kategori eftersom den delvis är reglerad i lag 
och delvis är självvald. 

 

Client
focus

Public 
interest

 
   Figur 3, ”client focus” och ”public interest” 
 
3.3.1 Miljöredovisningar och sociala redovisningar 
Sedan 1999 finns det i ÅRL krav på att företag som bedriver tillstånds- eller 
anmälningspliktig verksamhet enligt miljöbalken ska redovisa sin 
miljöpåverkan. Många företag lämnar en frivillig redovisning av sina 
miljöfaktorer. Tyvärr har inte lagkravet enligt ÅRL efterlevts av alla 
företag. En orsak till detta är att revisorer har bristande kunskap om reglerna 
och därför avger man ren revisionsberättelse trots att det finns brister i 
miljöinformationen. (Flening 2004)   
 
Den 30 maj 2001 gav EU-kommissionen ut en rekommendation om 
redovisning av miljöaspekter. Orsaken till detta var att det ansågs råda brist 
på regler gällande miljöinformation. Intressenterna ansåg att företagens 
redovisade miljöinformation var opålitlig och bristande. Kommissionen 
rekommenderade att större företag öppet i sin förvaltningsberättelse 
redovisar: 

 De policies och program som företaget har i miljöfrågor, framför allt 
för att hindra miljöförstöring. 

 Gjorda förbättringar och vilka skyddsåtgärder som görs eller 
planeras på viktiga miljöområden. 

 Kvantifierade uppgifter om miljöprestanda inom bland annat 
energiförbrukning, materialförbrukning samt avfall och utsläpp till 
luft, mark och vatten. 

 Om en miljöredovisning avgivits. 
EU-kommissionen har även uppmanat större bolag att i sina 
årsredovisningar separat redovisa ekonomiska, miljörelaterade och sociala 
resultat. (2001/453 EG) 
 
För att revisorer ska kunna granska miljöredovisningar och sociala 
redovisningar på ett riktigt sätt kommer det att behövas utbildning för att 
kunna möta de utmaningar och förväntningar som de ställs inför. (Flening 
2004)   
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I en undersökning som Line, Hawley och Krut beskriver i en artikel 
lämnade år 2001 50 procent av de största globala företagen 
miljöredovisningar och sociala redovisningar. Detta kan jämföras med 44 
procent året innan. Anlednineng till att det är så stort antal som lämnar dessa 
redovisningar är att de globala ekonomiska aktörerna har en global 
miljöpåverkan och social påverkan och de känner ett ansvar gentemot 
intressenterna. 
 
Majoriteten av de undersökta företagen som har valt en tredje part till att 
granska redovisningarna har använt sig av en av de stora revisionsfirmorna i 
stället för till exempel miljökonsulter. Det är inte klart hur marknaden 
kommer att utvecklas, men det är möjligt att trenden går från de stora 
revisionsfirmorna till mindre specialiserade konsulter. (Line et al, 2002) 
 
En kommande nyhet är handeln med utsläppsrättigheter. Utsläpps-
rättigheterna uppkommer som poster i företagets redovisning. Därmed 
påverkas såväl balans- som resultaträkningar. Företagens redovisning och 
hantering kommer därmed att omfattas av den lagstadgade revisionen. 
(Revisorers medverkan i systemet för handel med utsläppsrättigheter för 
växthusgaser 2004) 
 
3.3.2 Sammanfattning ”client focus” och ”public interest” 
Begreppen ”client focus” och ”public interest” går in i varandra. En del 
uppgifter som revisorn har är varken direkt ägnade åt klienten eller övriga 
intressenter. Vi anser att granskningen av miljöredovisningar och sociala 
redovisningar hör till denna kategori eftersom den delvis är reglerad i lag 
och delvis är självvald. 

 
Sedan 1999 finns det i ÅRL krav på att företag som bedriver tillstånds- eller 
anmälningspliktig verksamhet enligt miljöbalken ska redovisa sin 
miljöpåverkan. Många företag lämnar en frivillig redovisning av sina 
miljöfaktorer. Tyvärr har inte lagkravet enligt ÅRL efterlevts av alla 
företag. En orsak till detta är att revisorer har bristande kunskap om reglerna 
och därför avger man ren revisionsberättelse trots att det finns brister i 
miljöinformationen.  
 
För att revisorer ska kunna granska miljöredovisningar och sociala 
redovisningar på ett riktigt sätt kommer det att behövas utbildning för att 
kunna möta de utmaningar och förväntningar som de ställs inför.  
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3.4 Sammanfattande teori 
Revisorn har fått nya uppgifter, som skyldigheten att anmäla vid misstanke 
om brott och skyldighet att i vissa fall lämna oren revisionsberättelse till 
Skatteverket. Vissa revisorer granskar också miljöredovisningar respektive 
sociala redovisningar. Ovanstående tror vi har lett till att revisorns roll 
förskjutits från ”client focus” mot ”public interest”. Härigenom blir övriga 
intressenter som kunder, leverantörer, anställda, stat och kommun samt 
kreditgivare viktigare intressenter i revisionen. Revisorn sätter inte längre 
klienten i första hand utan anser att övriga intressenter är viktigare att sätta i 
fokus vid revisionen.  
 
Skyldigheten att anmäla vid misstanke om brott anser vi bör ligga inom 
revisorns ansvarsområde. Revisorn har god inblick i företaget och genom 
goda kunskaper i handelsrätt bra förutsättningar för att upptäcka fel och 
oegentligheter. Även skyldigheten att i vissa fall lämna orena 
revisionsberättelser till Skatteverket anser vi vara en självklar uppgift för 
revisorn. Dessa uppgifter bidrar till en självklar förskjutning från ”client 
focus” mot ”public interest” eftersom samhället måste kunna lita på att 
revisorn gör detta. Det blir en hjälp för samhället att kunna kolla upp 
företaget till exempel för att få in skatter. För klienten innebär det att 
tystnadsplikten är mer begränsad. En följd av detta kan bli att klienten inte 
har samma förtroende för revisorn och att denne inte får tillgång till lika 
mycket information.  
 
Vi tror att revisorn med anledning av ovanstående har fått för många 
uppgifter. Risken enligt oss är att revisorernas arbete inte håller lika hög 
kvalitet i samtliga moment. Kan verkligen revisorn vara expert på alla 
uppgifterna samtidigt? Enligt oss så verkar det inte rimligt att revisorn ska 
vara expert på alla dessa områden. Även Cassel skriver: 

 
”Om man ställer på sin spets de många olika berättigade kraven som riktas 
mot revisorsrollen så finner man att de inte samtidigt kan uppfyllas.” 
(Cassel 1996, s 222) 
 
Kanske bör en del av revisorns uppgifter ligga utanför revisorns 
ansvarsområde. Granskningen av miljöredovisningar respektive sociala 
redovisningar är en uppgift som enligt oss blir för betungande för revisorn. 
Vi anser att denna uppgift hellre bör ligga på specialiserade konsulter. Dessa 
konsulter bör ha en mer gedigen och specialiserad utbildning inom området 
än vad vanligen revisorer har. Med de nya uppgifterna finns risken att de 
inte kan lägga lika stor vikt vid granskningens huvuduppgift. Med 
huvuduppgift menar vi liksom Diamant (2004) att säkra tilltron till den 
verksamhet som är föremål för granskningen. 
 
Som vi tidigare antytt så anser vi att revisorn har för många uppgifter men 
att revisorns ansvar inför samhället är rimligt. Vi anser det rimligt eftersom 
revisorn har god inblick i företaget samt kunskaperna som behövs. 
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3.5 Kapitelsammanfattning 
En revisionsfirma är ett tjänsteföretag och kan inte vara säker på fortsatt 
uppdrag då klienten kan byta revisionsfirma vid missnöje. Alltså vill 
revisorn vara lojal mot klienten (ledningen/ägaren) för att få behålla denne 
som kund. En revisor får inte vara för ekonomiskt beroende av en klient, 
risken är då att revisorn “ser förbi” brister och felaktigheter som han borde 
ha anmärkt på. Följderna varierar med vad bristen eller felaktigheten beror 
på, men att de kan drabba allmänheten och de övriga intressenterna (”public 
interest”) är uppenbart. ”client focus” innebär att revisorerna utför ett 
tjänstejobb och att de måsta vara måna om sina klienter eftersom de har rätt 
att byta revisor vid missnöje.  
 
Det har nog alltid funnits en förväntan bland det reviderade företagets 
intressenter att revisorn ska beakta ”public interest”. Detta har på senare år 
förstärkts genom att statsmakterna (lagstiftaren) lagt på revisorerna nya 
uppgifter såsom skyldighet att skicka orena revisionsberättelser till 
Skatteverket samt att anmäla misstanke om brott till åklagare. Problemet är 
att revisorerna inte alltid själva uppfattar sin roll på det sätt som andra gör, 
det så kallade förväntningsgapet. Revisorns arbete har många intressenter, 
de olika intressenterna har olika behov och förväntningar på revisorn. 
Förväntningsgapet uppstår lätt när intressenternas förväntningar på revisorn 
inte svarar mot vad revisorn faktiskt får och kan göra. 
 
Begreppen ”client focus” och ”public interest” går in i varandra. En del 
uppgifter som revisorn har är varken direkt ägnade åt klienten eller övriga 
intressenter. Vi anser granskningen av miljöredovisningar och sociala 
redovisningar hör till denna kategori eftersom den delvis är reglerad i lag 
och delvis är självvald. För att revisorer ska kunna granska 
miljöredovisningar och sociala redovisningar på ett riktigt sätt kommer det 
att behövas utbildning för att kunna möta de utmaningar och förväntningar 
som de ställs inför.  
 
Vi anser att det skett en förskjutning från ”client focus” mot ”public 
interest” eftersom revisorn har fler lagstadgade uppgifter. Vi tycker att 
anmälningsskyldigheten är en uppgift som bör ligga på revisorerna och även 
skyldigheten att i vissa fall lämna oren revisionsberättelse till Skatteverket, 
eftersom vi anser att de har insynen och kompetensen som behövs för detta. 
Granskning av miljöredovisningar och sociala redovisningar anser vi vara 
en uppgift som bör ligga utanför revisorns ansvarsområde eftersom det 
behövs speciell kunskap, som vi inte tror att en vanlig revisor besitter.   
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4. Empirisk metod 
 
 
I kapitel fyra beskriver vi vår empiriska metod. Vi beskriver val av 
datainsamlingsmetod, urval och avgränsningar. Vidare beskriver vi hur vi 
genomfört intervjuerna och avslutar med en operationalisering samt 
kapitelsammanfattning. 
  
 
4.1 Val av datainsamlingsmetod 
Saunders et al 2003 beskriver tre sätt att samla in data; fallstudie, 
experiment och survey. Vi har valt att göra en fallstudie eftersom vi vill 
undersöka en viss grupp, revisorer. Fallstudien anser vi vara bra då vi 
koncentrerar oss på en särskild uppgift, nämligen hur förskjutningen har 
skett hos revisorer. I en fallstudie försöker man förstå och förklara och det 
tyckte vi passade bra in på vårt problem. Att vi bara har ett fåtal revisorer i 
vår urvalsgrupp gör också att det passar med en fallstudie. Enligt Saunders 
et al (2003) kan man i en fallstudie inte göra generaliseringar, vi anser det 
heller inte möjligt eftersom fyra revisorer inte kan representera alla revisorer 
i populationen. 
  
Till vårt arbete ansåg vi att det passade med personliga intervjuer. 
Personliga möten ville vi ha av den anledning att vi ville ha djupa svar och 
kunna diskutera med respondenterna om något var oklart. På detta sätt ansåg 
vi också att vi kunde få ett fylligare material, det vill säga att revisorerna 
kunde fylla i med information som inte bara var given utifrån 
intervjufrågorna. 
  
Vår undersökning är kvalitativt inriktad, vilket innebär att vi är intresserade 
av att undersöka hur människor upplever sin värld. Vårt mål är insikt 
snarare än statistisk analys. Dock ska tilläggas att då vi valt att göra en 
kvalitativ undersökning innebär inte detta att man inte får avvika från de 
tillvägagångssätt som normalt förknippas med inriktningen. Vilket 
angreppssätt och vilka metoder för datainsamling man väljer styrs av den 
typ av undersökning det är fråga om och den information man behöver. 
(Bell 1993) 
 
Det hade varit möjligt att göra en kvantitativ undersökning med större antal 
respondenter. Det hade gjort det möjligt att göra generaliseringar men 
eftersom vi använder oss av den hermeneutiska ansatsen ska vi söka en 
helhetsförståelse i ämnet. Härav anser vi det mest lämpligt med en kvalitativ 
undersökning genom intervjuer. Eftersom vi skulle göra en kvalitativ 
undersökning tyckte vi inte att en enkät passade, då svaren skulle bli för 
standardiserade. Ett experiment hade kunnat vara en möjlighet, men vi valde 
bort det på grund av vår knappa tid. 
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4.2 Urval 
För att få svar på frågan om hur revisorer tycker att förskjutningen sker från 
”client focus” till ”public interest” var vi tvungna att kontakta ett visst antal 
revisorer. Vi tyckte det var mest relevant att undersöka erfarna auktoriserade 
revisorers åsikter, eftersom de har varit med ett tag och sett hur 
förskjutningen har skett. Vi ansåg att om revisorerna varit auktoriserade i 
minst tio år var de tillräckligt erfarna. 
 
Urvalet gjorde vi på det sättet att vi skickade ut e-post med förfrågan till 15 
auktoriserade revisorer som arbetade i en skånsk stad om de ville ställa upp 
på en intervju. Vi valde denna skånska stad för att läget passade oss 
geografiskt. Av dessa 15 tillfrågade var det fyra stycken revisorer som ville 
ställa upp. Av de nio tillfrågade revisorerna som valde att inte att medverka 
var det en som tackade nej på grund av tidsbrist och övriga svarade inte. Vi 
såg inte det låga antalet revisorer att intervjua som något problem då ämnet 
är relativt nytt och det då är vanligt med relativt få intervjuer. Även Starrin 
et al menar att materialet i en hermeneutisk undersökning ibland kan 
erhållas från en ända person genom att samla ett rikt material från denna och 
sedan genom analys och tolkning få den kunskap man söker. 
 
4.3 Avgränsningar 
Eftersom tiden är begränsad kan vi inte undersöka vad alla revisorer tycker 
utan måste välja ut ett antal. Valet blev att vi förfrågade 15 revisorer och av 
dessa ville fyra bli intervjuade. Vi har valt att inrikta oss på erfarna 
auktoriserade revisorer. Detta har vi gjort för att vi tror att de har mest 
användbar information att ge oss eftersom de har varit i branschen en längre 
tid. Revisionsbyråerna ligger alla i samma skånska stad, det är anledningen 
till att det passar oss geografiskt.  
 
4.4 Intervju 
Vi har valt att göra ett antal intervjuer med erfarna revisorer för att kunna 
erhålla ett djupare perspektiv. Vi har utfört intervjuerna som strukturerade 
med öppna svar eftersom vi ville att revisorerna inom vissa frågor skulle 
diskutera fritt. Härigenom fick vi breda svar med möjlighet att ställa 
följdfrågor. Helt ostrukturerade intervjuer ansåg vi inte lämpliga eftersom 
risken var att samtalet skulle hamna för långt ifrån ämnet. (Saunders et al, 
2003) 
 
Fördelen med besöksintervjun är att vi som intervjuare kan följa upp idéer 
och ställa relevanta följdfrågor. En annan fördel är att den intervjuade har 
möjlighet att ställa frågor om vi är otydliga i vår frågeformulering. Detta 
minskar risken för att den intervjuade svarar på något annat än det vi vill ha 
svar på. Vid en besöksintervju är det också möjligt att avläsa den 
intervjuade och bygga upp ett förtroende. Vid känsliga frågor kan ett 
förtroende för den som intervjuar ge ärligare svar. Nackdelen med 
besöksintervjuer är att vi som intervjuar på ett nästan omedvetet sätt kan 
styra den intervjuade. Detta kan ske genom att man nickar instämmande 
eller ler på vissa ställen och inte på andra. (Andersen 1998) 
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Vid intervjuerna använde vi oss av egna anteckningar och bandspelare,  för 
att få ut så mycket som möjligt av intervjun och inte glömma bort något som 
sagts. 
 
4.5 Primärdata 
Primärdata kan samlas in på olika sätt, genom intervju, enkät, observation 
eller dokumentstudie. (Saunders et al 2003) Vi har använt oss av 
besöksintervjuer, eftersom vi ville ha utförliga svar. Våra intervjufrågor till 
de olika respondenterna var identiska med öppna svar. Dokumentation i en 
hermeneutisk undersökning är mycket viktig eftersom om man ska tolka en 
handling eller utsaga är det nödvändigt att blicka tillbaka på materialet och 
se efter i vilket sammanhang de kom. Det kan vara så att man själv lagt 
svaret i munnen på den intervjuade. Däremot kan vi aldrig ha fullständig 
kunskap om det mänskliga sammanhanget kring handlingar och utsagor, 
men vi bör dokumentera så noggrant som möjligt. Av denna anledning har 
vi valt att banda våra intervjuer. (Starrin et al, 1994) 
 
4.6 Sekundärdata 
I arbetet med hermeneutisk tolkning används även det som tagits fram i 
annan forskning. Vår tolkning får inte strida mot det man vet gäller för ett 
område. För att hitta våra sekundärdata har vi tagit hjälp av böcker, 
tidskrifter och artiklar. Dessa har vi hittat med hjälp av sökmotorer som 
Libris och FAR Komplett som finns tillgänglig via Lunds universitet. Vid 
vår intervju med Krister Moberg fick vi många tips om sekundärdata som 
berör vårt ämne. 
  
4.7 Operationalisering 
Vår uppgift är att tolka revisorernas svar på intervjuerna och vi människor 
gör aldrig det förutsättningslöst. Härav har vi nedan återgivit våra 
förväntningar, helt enligt den hermeneutiska metoden. Detta har beskrivits 
mer ingående i kapitel två. 
 
Fråga 1. Hur länge har du arbetat som auktoriserad revisor? 
 
Med denna fråga ville vi försäkra oss om att revisorn vi intervjuade var 
erfaren. 
 
Fråga 2. Hur många revisionsuppdrag har revisionsbyrån per år som du 
arbetar på? 
 
Denna fråga ville vi ha för att få en uppfattning om hur stor revisionsbyrån 
är. Om det är en mindre byrå antar vi att de är mer beroende av sina klienter. 
Detta grundar vi på att om byrån är mindre kan de ha färre antal klienter och 
varje klient blir då mycket viktig.   
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Fråga 3. Tycker du att du som revisor ser mer till nedanstående intressenter 
än till klienten? 

a) Kunder och leverantörer 
b) Anställda till revisionsklienten 
c) Stat och Kommun 
d) Kreditgivare 

 
Vi tror inte att revisorerna kommer att ta ställning till vem de ser mest till i 
sin revision. De vill vara klientfokuserade samtidigt som de måste uppfylla 
de krav som ställs på revisorerna. Vi tror att det är svårt att vara 
klientfokuserad när revisorns roll har förändrats främst med tanke på att de 
måste anmäla vid misstanke om brott och i vissa fall lämna orena 
revisionsberättelser till Skatteverket. 
 
Fråga 4. Tycker du att du som revisor är klientfokuserad, d.v.s. sätter 
klienten framför intressenternas intresse? 
 
Vi tror med denna fråga att revisorn kommer att anse sig vara 
klientfokuserad. Vi tror däremot inte att de kommer att anse sig sätta 
klienten före övriga intressenter. Denna fråga är medvetet ställd ganska 
öppen för att revisorn själv ska kunna utveckla sitt svar.   
 
Fråga 5. Tycker du att din roll som revisor har förändrats från att vara 
klientfokuserad till vara mer samhällsfokuserad med tanke på: 
 

a) Revisorns skyldighet att anmäla vid misstanke om brott? 
b) Revisorns nya uppgifter att granska miljöredovisningar respektive 

sociala redovisningar? 
c)  Revisorns skyldighet att i vissa fall lämna oren revisionsberättelse 

till Skatteverket? 
 
Här tror vi att revisorerna kommer att anse att de har blivit mer 
samhällsfokuserade med tanke på att de måste anmäla vid misstanke om 
brott, samt att de i vissa fall tvingas lämna orena revisionsberättelser till 
Skatteverket. Med tanke på uppgiften att granska miljöredovisningar och 
sociala redovisningar är vi medvetna om att vi kan få svar från alla fyra att 
de inte ens granskar dessa redovisningar eftersom det är möjligt att deras 
klienter inte lämnar sådana uppgifter. Om de lämnar sådana redovisningar 
tror vi inte att denna uppgift leder till en förskjutning då det både kan vara 
frivilligt och lagstadgat. 
 
Fråga 6. Tycker du att revisorn har för många uppgifter? Om ja, 
vilken/vilka av uppgifterna i fråga fem tycker du bör ligga utanför revisorns 
ansvarsområde, motivera gärna ditt svar. 
 
På denna fråga kan vi tänka oss att revisorerna inte anser sig ha för många 
uppgifter om de inte är tvungna att granska miljöredovisningar och sociala 
redovisningar. Däremot tror vi att de kan tycka att de har för lite tid till sina 
uppgifter. Om de har granskning av miljöredovisningar och sociala 



 33

redovisningar tror vi att de tycker att detta är något som bör ligga utanför 
deras uppgifter. 
 
Fråga 7. Om du anser att du har för många uppgifter, tycker du att det finns 
risk att du i din granskning inte har tid att lägga lika stor vikt vid 
granskningens huvuduppgift? Med huvuduppgift menar vi kortfattat att 
säkerställa trovärdigheten i den ekonomiska informationen om företaget 
och tilltron till hur styrelse och VD fullgör sina uppdrag. 
Anser du att kvalitén på revisionen blir drabbad? 
 
På denna fråga känner vi oss säkra på att de inte anser att de lägger för lite 
vikt vid granskningens huvuduppgift. Detta skulle vara samma sak som att 
de erkänner att de är slarviga. Anledningen till att vi ville ha med frågan är 
att vi tror att om de har för många uppgifter så är risken att de inte har 
tillräckligt med tid att lägga vid granskningens huvuduppgift. Vi ville 
härmed ha bekräftat att de inte anser sig frångå sin huvuduppgift. Vi tror 
inte heller att de tycker att kvalitén på revisionen blir drabbad. Anledningen 
till att denna fråga är med är samma som ovanstående resonemang. 
 
Fråga 8.  Upplever du att du som revisor förväntas ha ett för stort ansvar 
gentemot samhället? 
 
Vi tror inte att revisorerna anser sig ha ett för stort ansvar gentemot 
samhället eftersom vi tror att de anser att deras kunskaper är tillräckliga för 
att klara av dessa uppgifter. Om någon av våra intervjuade revisorer 
däremot granskar miljöredovisningar och sociala redovisningar tror vi att de 
tycker att denna uppgift bör ligga på någon annan än dem själva.   
 
4.8 Reliabilitet 
För att ta reda på hur tillförlitlig undersökningen är används ett mått som 
heter reliabilitet. I den hermeneutiska resultatredovisningen är det 
avgörande för den vetenskapliga kvalitén att endast de slutsatser som 
materialet ger underlag för redovisas. Det är också mycket viktigt att 
grunderna för slutsatsen redovisas på sådant sätt att läsaren kan bedöma 
tillförlitligheten. Av denna anledning har vi bifogat utskrifterna av 
intervjuerna. (Starrin et al, 1994) 
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4.9 Kapitelsammanfattning 
Avsikten med vår empiriska undersökning har varit att ta reda på hur 
revisorer tycker att deras roll har förskjutits från att vara klientfokuserad till 
att bli mer samhällsfokuserad. Vi har valt att använda oss av fallstudie som 
datainsamlingsmetod och endast använt oss av besöksintervjuer. Vi har 
utfört intervjuerna som strukturerade med öppna svar eftersom vi ville att 
revisorerna inom vissa frågor skulle diskutera fritt. Härigenom fick vi breda 
svar med möjlighet att ställa följdfrågor. Våra respondenter har bestått av 
fyra erfarna auktoriserade revisorer som jobbar i en skånsk stad. Vi har valt 
att använda oss av egna anteckningar och bandspelare, för att få ut så 
mycket som möjligt av intervjuerna och inte glömma bort något som sagts. 
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5. Analys  
 
 
I detta kapitel kopplar vi samman empiri och teori. Vi analyserar våra 
respondenters svar. Vi avslutar kapitlet med en validitetsprövning samt 
kapitelsammanfattning. 
 
 
5.1 Analysens uppbyggnad 
Vi kommer i detta kapitel att redovisa vårt resultat av vår empiriska 
undersökning. Analysens uppbyggnad kommer att följa vår intervjumall. 
Avsnitten börjar med en kort sammanfattning om vad vi förväntade oss att 
revisorerna skulle svara på de olika frågorna. Därefter följer en analys av 
svaren. Vi kommer att kalla de olika revisorerna A, B, C och D för att kunna 
bibehålla anonymiteten och samtidig ha ett sammanhang över vad var och 
en av revisorerna sagt. 
 
Kapitlet kommer att avslutas med en validitetsprövning och samman-
fattning.  
 
5.2 Revisorernas bakgrund 
 
Fråga 1. Hur länge har du arbetat som auktoriserad revisor? 
 
Med denna fråga ville vi försäkra oss om att revisorn vi intervjuade var 
erfaren. Alla av våra respondenter hade varit auktoriserade mellan 20 och 30 
år. Härmed ansåg vi att alla respondenter var tillräckligt erfarna. 
 
Fråga 2. Hur många revisionsuppdrag har revisionsbyrån per år som du 
arbetar på? 
 
Denna fråga ville vi ha för att få en uppfattning om hur stor revisionsbyrån 
är. Om det är en mindre byrå antar vi att de är mer beroende av sina klienter. 
Revisor A kan inte alls svara på det, men anser att de nog är störst på 
revision i regionen. Revisor B arbetar på en byrå med ungefär 350 uppdrag. 
Revisor C arbetar själv med ca 100 uppdrag och på hela byrån rör det sig 
om ett 1000-tal. Revisor D uppskattar att byrån har mellan 600 och 700 
uppdrag per år. Vi har alltså intervjuat revisorer både från en mindre byrå 
och större byråer i förhållande till stadens storlek. 
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5.3 Revisorernas förhållande till intressenterna 
Fråga 3. Tycker du att du som revisor ser mer till nedanstående intressenter 
än till klienten? 
 

a) Kunder och leverantörer 
b) Anställda till revisionsklienten 
c) Stat och Kommun 
d) Kreditgivare 

 
5.3.1 Våra förväntningar 
Vi tror inte att revisorerna kommer att ta ställning till vem de ser mest till i 
sin revision. De vill vara klientfokuserade samtidigt som de måste uppfylla 
de krav som ställs på revisorerna. Vi tror att det är svårt att vara 
klientfokuserad när revisorns roll har förändrats främst med tanke på att de 
måste anmäla vid misstanke om brott och i vissa fall lämna orena 
revisionsberättelser till Skatteverket. 
 
5.3.2 Revisorernas svar 
a) Revisor A menar att man vill hitta en verklig nivå mellan klienten, 
kunderna och leverantörerna. Denne menar också att man i första hand ändå 
ser till klienten. Revisor B ser i första hand till klienten men är noga med att 
man ska följa lagar och förordningar. Denne anser att detta går hand i hand. 
Revisor C tänker inte speciellt på kunder och leverantörer i sin revision, 
utan menar att man inte har rätt att uttala sig till kunder och leverantörer på 
grund av sin tystnadsplikt. Denne anser att det viktigaste är att tänka på vad 
som är bäst för klienten men att man samtidigt ska vara inom lagens ramar. 
Revisor C menar vidare att det finns olika goda redovisningsseder och att 
det är klienten som väljer vilken han vill tillämpa även om det finns en 
annan som skulle ge mer information till kunder och leverantörer. Denne 
anser också att det är synnerligen centralt att inget de skriver under är 
felaktigt och menar att detta resonemang gäller för alla intressenter. Även 
revisor D menar att man inte tänker så ofta på kunderna men att man kanske 
borde göra det, eftersom de kan lämna stora förskott och vid en konkurs bli 
stående med dem utan att ha fått ut varorna. När det gäller 
årsredovisningarna tänker denne speciellt på leverantörerna, att 
årsredovisningen ska ge en rättvisande bild. Slutligen menar revisor D att 
han/hon inte ser mer till de här intressenterna än till klienten men anser att 
de klart är intressenter.       
 
b) Revisor A har inte sett på de anställda som direkta intressenter. Denne 
anser att de anställdas intresse ligger i klientens grunder. Revisorerna B och 
C har samma uppfattning som i delfråga a. Revisor D anser att de i viss mån 
tillhör intressentgruppen, men tänker inte lika gärna på dem som på banker 
och leverantörer. Denne menar att de anställda har lönegaranti och att det i 
längden är staten som ska betala lönegarantin och menar att man borde 
tänka på att klienten inte ska betala onödiga pengar. Revisor D menar ändå 
att anställda är intressenter.   
c) Vi har ett ansvar att anmäla om inte skatter och sociala avgifter betalas, vi 
har även fått uppgiften att vi ska anmäla vid brott anser revisor A. 
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Revisorerna B och C har även här samma uppfattning som i delfråga a, att 
man inte ser mer till någon intressent än till klienten. Revisor D anser att stat 
och kommun i högsta grad är intressenter och detta framförallt med hänsyn 
till skatterna.  
 
d) Revisor B har samma uppfattning som i delfråga a. Revisor C anser att 
banken har en speciell situation eftersom klienten kan be revisorn att följa 
med till banken. Denne menar att det kan vara svårt att både ha tystnadsplikt 
och samtidigt upplysa banken. Den som kan upplösa tystnadsplikten är 
styrelseordföranden enligt revisor C. Revisor D anser att kreditgivarna 
nästan står högst på skalan eftersom de i regel exponerar sig mest.  
 
Fråga 4. Tycker du att du som revisor är klientfokuserad, d.v.s. sätter 
klienten framför intressenternas intresse? 
 
5.3.3 Våra förväntningar 
Vi tror med denna fråga att revisorn kommer att anse sig vara 
klientfokuserad. Vi tror däremot inte att de kommer att anse sig sätta 
klienten före övriga intressenter. Denna fråga är medvetet ställd ganska 
öppen för att revisorn själv ska kunna utveckla sitt svar.   
 
5.3.4 Revisorernas svar 
Revisor A vill inte påstå att klientens intresse sätts framför intressenternas. 
Revisor A anser vidare att klientens bästa sätts i första rummet men menar 
också att det som är bäst för klienten är egentligen bäst för alla. Revisor A 
poängterar speciellt att man inte ska acceptera något som är fel, det ska vara 
inom lagens ramar. Revisor B anser sig vara klientfokuserad det vill säga att 
sätta klienten framför intressenternas intresse. Revisor C tror sig egentligen 
vara klientfokuserad och tänker inte explicit på intressenterna. Revisor C 
poängterar också speciellt att revisorerna ska följa lag. Revisor D vill dela 
upp svaret i två delar; konsultdelen och den lagstadgade delen. I 
konsultdelen ligger fokus i stort sett bara på klienten, man ska hjälpa honom 
att göra de bästa lösningarna i olika sammanhang. Den lagstadgade delen 
ser revisor D som lika viktig för alla i intressentgruppen och anser sig 
handla till allas bästa. 
 
5.3.5 Jämförelse 
Vi trodde inte att revisorerna skulle ta ställning till vem de ser mest till i sin 
revision, men ingen respondent ansåg sig se mer till någon intressent än till 
klienten. De var väldigt noga med att poängtera att de ska följa lagar och 
förordningar. Den intressent som de flesta ansåg viktigast efter klienten var 
kreditgivarna. 
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5.4 Revisorns roll  
Fråga 5. Tycker du att din roll som revisor har förändrats från att vara 
klientfokuserad till att vara mer samhällsfokuserad med tanke på: 

 
a) Revisorns skyldighet att anmäla vid misstanke om brott? 
b) Revisorns nya uppgifter att granska miljöredovisningar respektive 

sociala redovisningar? 
c) Revisorns skyldighet att i vissa fall lämna oren revisionsberättelse 

till Skatteverket? 
 
5.4.1 Våra förväntningar 
Här tror vi att revisorerna kommer att anse att de har blivit mer 
samhällsfokuserade med tanke på att de måste anmäla vid misstanke om 
brott samt att de i vissa fall tvingas lämna orena revisionsberättelser till 
Skatteverket. Med tanke på uppgiften att granska miljöredovisningar och 
sociala redovisningar är vi medvetna om att vi kan få svar från alla fyra att 
de inte ens granskar dessa redovisningar eftersom det är möjligt att deras 
klienter inte lämnar sådana uppgifter. Om de lämnar sådana redovisningar 
tror vi inte att denna uppgift leder till en förskjutning då det både kan vara 
frivilligt och lagstadgat.  
 
5.4.2 Revisorernas svar 
a) Revisor A menar att det är bra att man har fått den lagstiftning som 
tvingar en att anmäla vid misstanke om brott eftersom man kan rensa ut lite 
av den ”skit” som finns. Samtidigt menar denne att revisorns roll som 
revisor inte har förändrats. Revisor B svarar spontant nej på frågan och 
menar vidare att de brottsliga klienterna inte hamnar hos auktoriserade 
revisorer. Denne säger också att det i statistiken har visat sig att det är ytterst 
få fall som anmälts. Revisor C anser att yrkesrollen har förändrats. Det finns 
mindre möjligheter att hjälpa kunden man måste tänka efter mer nu och 
tänka på att inte hamna i jävsituationer. Revisor C anser ändå inte sig mer 
samhällsfokuserad. Revisor D anser att uppgifterna har blivit tydligare i och 
med lagen. Revisor D resonerar vidare att det är obehagligt eftersom 
revisorer inte alltid har kompetens att avgöra om ett brott är så grovt att det 
ska anmälas. Revisor D anser att gränsen för när man ska anmäla är för 
luddig och menar att tröskeln för när man ska anmäla måste vara hög annars 
kan det få katastrofala följder. Revisor D menar också att om en revisor 
skulle anmäla minsta lilla skulle det vara nästan omöjligt att arbeta ihop, 
klienten måste kunna lita på en revisors omdöme. Revisor D berättar att de 
stämmer av med kunnig personal och jurister när de anmäler. Revisor D 
menar att den lagstiftning som har skett har fört revisorerna lite närmare 
någon slags kontrollorgan till stat och kommun vilket inte enbart är positivt, 
utan det blir en dubbel lojalitet och tycker därför sig blivit mer 
samhällsfokuserad med anmälningsskyldigheten.  
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b) Revisor A anser sig inte vara speciellt lämpad till att granska 
miljöredovisningar och sociala redovisningar eftersom man behöver viss 
utbildning på den biten för att förstå det hela. Revisor A: s byrå har speciella 
miljörevisorer inom byrån. Revisor C har inte granskat separata 
miljöredovisningar och sociala redovisningar men instruerar kunden om den 
lagstadgade information som ska finnas i årsredovisningen eftersom inte 
kunden anses vet så mycket om detta. Revisor C anser inte att detta har så 
stor betydelse, de som infört detta i lagstiftningen tror det har mer betydelse 
än vad det har. Revisor D granskar inte miljöredovisningar och sociala 
redovisningar utan menar att det väsentliga är att veta om företaget står 
under tillsyn och anmält att de driver denna typ av verksamhet. 
 
c) Revisor A: s svar på frågan är nej och berättar att när man skickar in 
handlingar (åsyftar orena revisionsberättelser) till myndigheterna vidtar 
dessa inga åtgärder. Revisor B anser inte att detta är någon stor sak, det är 
en mycket marginell förskjutning. Även revisor B hävdar att det inte händer 
så mycket från Skatteverkets sida. Revisor C säger att de har haft uppgiften i 
många år, att den bara har förändrats. Problemet är enligt revisor C liksom 
de två tidigare revisorerna att Skatteverket inte gör något åt de orena 
revisionsberättelserna, trots de får klara signaler. Revisor C anser att det är 
en utmärkt signal för dem annars. Revisor D anser sig ha blivit lagens 
förlängda arm på denna punkt och anser sig ha blivit något mer 
samhällsfokuserad. Revisor D berättar att tidigare skulle man bara skicka in 
det som handlar om skatter och uppbörd och liknande. 
 
5.4.3 Jämförelse 
Vi trodde att revisorerna skulle anse sig ha blivit mer samhällsfokuserade 
eftersom de ska anmäla vid misstanke om brott. Det var däremot bara en 
revisor som ansåg sig ha blivit mer samällsfokuserad. Ytterligare en revisor 
ansåg att rollen hade förändrats, men ville ändå inte påstå att den blivit mer 
samhällsfokuserad. Vi uppfattar det som om våra respondenter tycker att 
anmälningsplikten är bra men att de upplever vissa problem. De tycker att 
gränsen för när man ska anmäla är svår att dra och att det krävs stor kunskap 
i juridik för att kunna göra en riktig bedömning. En revisor ansåg det också 
strida mot tankevärlden att avgå efter att ha anmält en klient, eftersom 
revisorn då inte kunde stå vid klientens sida genom krisen. Vi var medvetna 
om att vi kunde få till svar att ingen av våra revisorer granskade separata 
miljöredovisningar och sociala redovisningar. Det var också vad vi fick till 
svar att ingen granskade de separata. Lite överraskande fick vi 
uppfattningen att flera av revisorerna tyckte att miljöredovisningar och 
sociala redovisningar är överskattade. Vi tror att detta kan bero på att de inte 
anser sig ha tillräcklig kompetens till att granska dem och att deras intresse 
dessutom ligger på den ekonomiska delen. Även uppgiften att i vissa fall 
skicka in orena revisionsberättelser till Skatteverket trodde vi skulle leda till 
att revisorerna ansåg sig ha blivit mer samhällsfokuserade. Två av 
revisorerna delade vår uppfattning men ansåg att det bara var en liten 
förändring.  
Om vi sammanfattar svaren på frågan om revisorns roll har förändrats med 
tanke på de ovanstående uppgifterna anser revisorerna egentligen inte att 
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deras roll har förändrats nämnvärt. Vi anser att detta kan bero på att 
revisorernas roll har ändrats successivt under en längre tid. Det kan vara 
svårt att se en förändring som sker under en längre tid. Vi anser dock 
fortfarande att rollen har förändrats eftersom kraven på revisorerna från 
myndigheterna ökar, vilket vi beskrivit i kapitel tre. 
 
5.5 Revisorns uppgifter 
Fråga 6. Tycker du att revisorn har för många uppgifter? Om ja, 
vilken/vilka av uppgifterna i fråga fem tycker du bör ligga utanför revisorns 
ansvarsområde, motivera gärna ditt svar. 
 
5.5.1 Våra förväntningar 
På denna fråga kan vi tänka oss att revisorerna inte anser sig ha för många 
uppgifter om de inte är tvungna att granska miljöredovisningar och sociala 
redovisningar. Däremot tror vi att de kan tycka att de har för lite tid till sina 
uppgifter. Om de har granskning av miljöredovisningar och sociala 
redovisningar tror vi att de tycker att detta är något som bör ligga utanför 
deras uppgifter. 
 
5.5.2 Revisorernas svar 
Revisor A anser inte sig att ha för många uppgifter så länge betalning utgår 
och tycker att problemet är att kunderna har svårt att veta hur mycket de ska 
betala för alla uppgifterna. Revisor B anser sig inte ha för många uppgifter 
men känner däremot förväntningar att kunna allting. Revisor B anser att 
revisorerna ska ha dessa uppgifter eftersom marknaden förväntar sig detta, 
men anser inte det vara sin sak att kunna de miljöförstörande ämnena som 
släpps ut. Revisor C anser sig inte ha för många uppgifter men kan 
ifrågasätta hur de är formulerade. För att anmäla vid misstanke om brott 
krävs det en enorm kunskap, det krävs brottsspecialister och det är de inte. 
Revisor C anser att revisorerna har låg misstankegrad för när de ska anmäla, 
lägre än när åklagaren ska åtala. Revisor C menar att revisorn är viktig för 
att hjälpa klienten genom en kris och menar att denna förmåga är en av de 
viktigaste anledningarna till varför en klient väljer en speciell revisor. 
Revisor C anser att det strider mot tankevärlden att tvinga revisorn att avgå 
och inte kunna stå vid kundens sida. Revisor C accepterar att anmäla vid 
misstanke om brott men inte att avgå. Risken är att de samhällsfokuserade 
revisorerna som gjort vad de ska inte får några klienter, till exempel i en 
mindre stad där det sprids ett rykte om en revisor lättare än i en större stad. 
Revisorn har brutit kundens förtroende och det känns onödigt obehagligt 
anser revisor C och tycker inte heller att en auktoriserad revisor har 
kompetens för att granska separata miljöredovisningar. Revisor C menar 
också att revisionsberättelser av miljö är väldigt tama, de innehåller väldigt 
lite. Ofta är de bara ett intyg på att informationen som kommer från annat 
håll är rätt sammanställd och att informationen är rimligen riktig. Revisor C 
undrar hur man ska kunna veta vad som hänt tidigare (syftar till exempel på 
utsläpp i mark) och menar att revision och miljöredovisning inte hör ihop. 
Revisor D tycker egentligen att uppgifterna alltid har funnits där och tycker 
inte att de känns betungande. Denne anser att det är svårt att veta var 
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gränsen går för när man ska anmäla men tycker annars inte att arbetsbördan 
har blivit större.    
 
Fråga 7. Om du anser att du har för många uppgifter, tycker du att det finns 
risk att du i din granskning inte har tid att lägga lika stor vikt vid 
granskningens huvuduppgift? Med huvuduppgift menar vi kortfattat att 
säkerställa trovärdigheten i den ekonomiska informationen om företaget 
och tilltron till hur styrelse och VD fullgör sina uppdrag. 
Anser du att kvalitén på revisionen blir drabbad? 
 
5.5.3 Våra förväntningar 
På denna fråga känner vi oss säkra på att revisorerna inte anser att de lägger 
för lite vikt vid granskningens huvuduppgift. Detta skulle vara att erkänna 
att de är slarviga. Anledningen till att vi ville ha med frågan är att vi tror att 
om de har för många uppgifter så är risken att de inte har tillräckligt med tid 
för granskningens huvuduppgift. Vi ville härmed ha bekräftat att de inte 
anser sig frångå sin huvuduppgift. Vi tror inte heller att de tycker att 
kvalitén på revisionen blir drabbad. Anledningen till att denna fråga är med 
är samma som ovanstående resonemang. 
 
5.5.4 Revisorernas svar 
Ingen av revisorerna anser sig ha för många uppgifter, men några revisorer 
har ändå gett kommentarer till frågan som vi anser vara relevanta. Revisor A 
tycker att huvuduppgiften sitter i ryggmärgen och att kvalitén inte drabbas. 
Denne anser att ju mer man lägger på revisorerna desto bättre måste 
utbildningen och fortbildningen vara. Revisor C fokuserar på huvuddelen 
och tycker sig inte ha för många uppgifter. Om revisorerna däremot skulle 
ha för många uppgifter skulle kvalitén drabbas. Revisorn är ekonom och 
intresset ligger på den ekonomiska biten, därför är risken minst att det blir 
fel på denna del anser revisor C. Revisor D menar att den som tycker det 
blivit betungande inte har ägnat vissa frågor tillräckligt tid tidigare. Denne 
menar att det är en nyttig fokusering att man måste skärpa sig lite. 
 
5.5.5 Jämförelse 
Vi trodde inte att revisorerna skulle anse sig ha för många uppgifter, 
förutom att granska miljöredovisningar och sociala redovisningar och detta 
visade sig stämma väl. Ingen av våra respondenter ansåg sig ha för många 
uppgifter, däremot riktar de viss kritik mot en del av uppgifterna. 
Kommentarer vi fått, är som tidigare nämnts, att det krävs specialkunskap 
för vissa områden. Vi tycker att det är märkligt att de inte anser sig ha för 
många uppgifter eftersom vi tycker att revisorerna antingen borde anse att 
uppgifterna bör ligga på någon annan med dessa specialkunskaper eller att 
dessa specialkunskaper går att kombinera med en revisors redan ganska 
breda kunskapsområde.  
Vi uppfattar det som om de skulle vilja förändra anmälningsplikten. Som 
ovan nämnts är det önskvärt att få en klarare gräns för när man ska anmäla 
en misstanke om brott. En revisor klargör tydligt att den tvingande 
avgången efter anmälan är felaktig eftersom revisorn då inte kan hjälpa 
klienten genom en kris. Vi tror att den nämnda revisorn menar sådana brott 
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som är av mildare art eller en skönmålning av företagets situation. Revisorn 
menar kanske även sådana brott som företagaren inte är medveten om, i 
sådana här situationer kan vi hålla med revisorn om att det är olämpligt att 
avgå. Däremot anser vi att det vid grövre medvetna brott är lämpligt att 
revisorn avgår, eftersom det blir mycket svårt för revisorn att ha en normal 
relation till den brottsliga klienten efteråt. Problemet blir var man ska dra 
gränsen för när revisorn ska avgå.       
 
När det gäller granskning av miljöredovisningar och sociala redovisningar 
var det en revisor som ansåg att detta borde ligga utanför deras 
ansvarsområde och en revisor ansåg att det inte är en revisors sak att kunna 
de miljöförstörande ämnen som släpps ut. Vi tycker det verkar svårt att 
kombinera att vara expert på både den ekonomiska delen och miljödelen och 
sociala delen samtidigt. Vi anser att granskningen av dessa redovisningar 
bör ligga utanför en ”vanlig” revisors ansvarsområde, detta också eftersom 
den ekonomiska delen ska bli så korrekt som möjligt och revisorn ska kunna 
lägga all sin energi här.  
 
Om vi sammanfattar svaren på frågorna om revisorernas uppgifter finner vi 
att de inte anser sig ha för många uppgifter men att de däremot skulle vilja 
förändra vissa av dem.  
 
5.6 Revisorns ansvar gentemot samhället 
Fråga 8.  Upplever du att du som revisor förväntas ha ett för stort ansvar 
gentemot samhället? 
 
5.6.1 Våra förväntningar 
Vi tror inte att revisorerna anser sig ha ett för stort ansvar gentemot 
samhället eftersom vi tror att de anser att deras kunskaper är tillräckliga för 
att klara av dessa uppgifter. Om någon av våra intervjuade revisorer 
däremot granskar miljöredovisningar och sociala redovisningar tror vi att de 
tycker att denna uppgift bör ligga på någon annan. 
 
5.6.2 Revisorernas svar 
Revisor A anser att det alltid har funnits ett förväntningsgap mellan vad 
kunder och klienter tror att revision är och vad den revisionen egentligen 
innebär. Denne menar att detta gap säkert finns mellan revisorerna och stat 
och kommun, och menar därför att det är viktigt att klargöra vad som gäller. 
Revisor B tycker sig inte ha för stort ansvar gentemot samhället. Revisor C 
anser sig inte heller ha för stort ansvar gentemot samhället men poängterar 
sitt motstånd mot vissa som att tvingas avgå efter en anmälan. Revisor D 
anser att de inte ska vara poliser med tanke på anmälningsplikten. 
Borgenärsbrotten anser däremot revisor D relevant till den del de strider mot 
aktiebolagslagen. Revisor D menar också att kravet att behöva ta ställning 
till mer lagstiftning än aktiebolagslagen och skattelagstiftningen kräver att 
de ska vara halvt advokater också.  
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5.6.3 Jämförelse 
Vi trodde inte att revisorerna skulle anse sig ha för stort ansvar gentemot 
samhället. Respondenternas svar skiljer sig i denna fråga och vi uppfattar 
två revisorers svar som att de anser sig ha ett för stort ansvar gentemot 
samhället. Anledningen till detta är att en revisor anser att samhället inte har 
samma uppfattning som en revisor om vad revision är och den andra 
revisorn inte tycker att revisorn ska behöva vara polis. Vi tycker att 
revisorernas ansvar gentemot samhället är på en bra nivå om de inte 
granskar miljöredovisningar och sociala redovisningar. Framförallt 
granskningen av de separata redovisningarna som inte är lagstadgade tycker 
vi bör ligga utanför revisorns ansvarsområde. Vi tycker därför inte att 
samhället har rätt att förvänta sig att revisorn granskar miljöredovisningar 
och sociala redovisningar.   
 
Sammanfattningsvis var det två revisorer som tyckte att ansvaret gentemot 
samhället var lagom stort medan två revisorer tyckte att det var för stort. 
 
5.7 Revisorernas egna kommentarer 
Revisor A anser att revisorsrollen är under ständig förändring i Sverige och 
menar att rollen blir mer svart och vit och inget däremellan. Revisor A 
menar därför att det blir ett mer kvinnligt yrke eftersom kvinnor ser mer ja 
eller nej och män ser i ett vidare perspektiv. Denne menar också att detta 
inte beror på lagstiftningen utan att det blir mer och mer klara subjekt. Vi 
har inte samma uppfattning om att kvinnor är mer rakt på sak utan anser att 
detta är mycket individuellt. Revisor B anser att marknaden tror att revisorer 
kan allt om allt. När det gäller specialkunskaper tar de kontakt med 
specialister och skatteexperter säger revisor B. Även revisor B anser att 
rollen ändrats från att vara siffergranskare för 25-30 år sedan till granskare 
av helt andra saker som rutiner och riskanalyser. Det som har ökat deras 
arbetsuppgifter har förbättrats genom datatekniken säger revisor B. Vi kan 
konstatera att revisor B som varit revisor en längre tid har andra sätt att se 
på hur revisorns roll har förändrats än vad vi skriver om i vår uppsats. 
Revisor C ansåg sig inte ha mer att tillägga. Revisor D: s spontana 
uppfattning är att det är pengarna som styr för mycket även inom 
revisorsyrket och anser att moral och etik inte står i främsta rummet som det 
borde göra. Revisor D är kanske lite besviken på att kunskapsnivån är för 
låg, att kravet inte är tillräckligt högt på dem som ska få ut kvalifikation. 
Revisorsproven har blivit svårare vilket revisor D tycker är en positiv 
förändring. 
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5.8 Validitetsprövning 
Nedan kommer vi att göra en validitetsprövning för att se om några frågor vi 
ställt inte mäter det vi avsåg att mäta. 
 
Fråga 1. Hur länge har du arbetat som auktoriserad revisor? 
Denna fråga var det som väntat ingen som missuppfattade, och frågan mätte 
det vi avsåg. 
 
Fråga 2. Hur många revisionsuppdrag har revisionsbyrån per år som du 
arbetar på? 
Denna fråga var det ingen som missuppfattade däremot var det en revisor 
som inte kunde svara på den. 
 
Fråga 3. Tycker du att du som revisor ser mer till nedanstående intressenter 
än till klienten? 

a) Kunder och leverantörer 
b) Anställda till revisionsklienten 
c) Stat och Kommun 
d) Kreditgivare 

Vi uppfattar det som att revisorerna till stor del har svarat på om de ser våra 
intressenter som intressenter till revisionen. Vissa av revisorerna har tagit 
ställning till vem de ser mest till. På delfråga d kunde vi inte tolka vad 
revisor A menade. 
 
Fråga 4. Tycker du att du som revisor är klientfokuserad, d.v.s. sätter 
klienten framför intressenternas intresse? 
Samtliga revisorer har i viss mån tagit ställning till om de anser sig vara 
klientfokuserade, härmed har revisorerna svarat på frågan i den utsträckning 
vi förväntade oss. 
 
Fråga 5. Tycker du att din roll som revisor har förändrats från att vara 
klientfokuserad till vara mer samhällsfokuserad med tanke på: 
 

a) Revisorns skyldighet att anmäla vid misstanke om brott? 
b) Revisorns nya uppgifter att granska miljö- respektive sociala 

redovisningar? 
c) Revisorns skyldighet att i vissa fall lämna oren revisionsberättelse 

till Skatteverket? 
Revisor B: s svar på delfråga b anser vi oss inte kunna tolka eftersom vi inte 
kan förstå vad denne svarat på. Revisor C har inte svarat på delfråga b. I 
övrigt har revisorerna svarat på frågorna. 
 
Fråga 6. Tycker du att revisorn har för många uppgifter? Om ja, 
vilken/vilka av uppgifterna i fråga fem tycker du bör ligga utanför revisorns 
ansvarsområde, motivera gärna ditt svar. 
Revisor A svarar inte på frågan om de har fått för många uppgifter i fråga 
sex utan först på fråga sju, därför har vi tagit en del av dennes svar till fråga 
sju och lagt under fråga sex. I övrigt svarar revisorerna på frågan. 
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Fråga 7. Om du anser att du har för många uppgifter, tycker du att det finns 
risk att du i din granskning inte har tid att lägga lika stor vikt vid 
granskningens huvuduppgift? Med huvuduppgift menar vi kortfattat att 
säkerställa trovärdigheten i den ekonomiska informationen om företaget 
och tilltron till hur styrelse och VD fullgör sina uppdrag. 
Anser du att kvalitén på revisionen blir drabbad? 
Ingen av revisorerna ansåg sig ha för många uppgifter men har givit några 
kommentarer ändå. Med anledning av detta har vi inget svar på frågan. 
 
Fråga 8.  Upplever du att du som revisor förväntas ha ett för stort ansvar 
gentemot samhället? 
Revisorerna A och D ger inga direka svar på frågan men diskuterar ämnet så 
att vi ändå kan förstå att de inte anser sig ha för stort ansvar gentemot 
samhället. 
 
5.9 Kapitelsammanfattning 
I kapitlet har vi analyserat revisorernas svar. Ingen respondent ansåg sig se 
mer till någon intressent än till klienten. De var väldigt noga med att 
poängtera att de ska följa lagar och förordningar. Den intressent som de 
flesta ansåg viktigast efter klienten var kreditgivarna. 
 
Revisorerna anser egentligen inte att deras roll har förändrats nämnvärt. Vi 
anser att detta kan bero på att revisorernas roll har ändrats successivt under 
en längre tid. Det kan vara svårt att se en förändring som sker under en 
längre tid. Vi anser dock fortfarande att rollen har förändrats eftersom 
kraven på revisorerna från myndigheterna ökar, vilket vi beskrivit i kapitel 
tre. Om vi sammanfattar svaren om revisorernas uppgifter finner vi att de 
inte anser sig ha för många uppgifter men att de däremot skulle vilja 
förändra vissa av dem. Sammanfattningsvis var det två revisorer som tyckte 
att ansvaret gentemot samhället var lagom stort medan två revisorer tyckte 
att det var för stort. Revisorerna har även givit egna kommentarer till ämnet. 
 
Avslutningsvis har en validitetsprövning gjorts för att se om det fanns frågor 
i intervjumaterialet som inte mätte det vi avsåg att mäta. Vi fann att de flesta 
av frågorna uppfattades korrekt. 
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6. Slutsats 
 
 
I detta kapitel kommer vi att dra försiktiga slutsatser utifrån uppsatsens 
syfte. Vi ska också ge förslag till fortsatt forskning.  
 
 
När vi tog oss an detta problem var vi förutsättningslösa eftersom det visade 
sig att det inte fanns någon tidigare forskning på området att stödja sig på. 
Emellertid fann vi mycket material som berör närliggande ämnen. Det är 
viktigt att läsaren har i åtanke att det specifika innehållet i vår framtagna 
kunskap inte kan generaliseras men däremot insikten hur det kan te sig 
under dessa vilkor. Tillämpningen av våra slutsatser måste också 
underordnas under en öppenhet för att det kanske finns förhållanden som 
gör att något annat gäller för andra revisorer.  
 
Som vi ovan nämnt antog vi att ”client focus” innebär att revisorerna utför 
ett tjänstejobb och att de måsta vara måna om sina klienter eftersom dessa 
har rätt att byta revisor vid missnöje. Vår undersökning visar att revisorerna 
delar vår uppfattning och ingen har sagt sig se mer till någon annan 
intressent än till klienten. Denna slutsats känns naturlig eftersom revisorn 
behöver sina klienter för att överleva. Vi antog att en revisor på en mindre 
byrå är mer klientfokuserad eftersom den har mindre klientstock. Den 
revisor som i undersökningen kom från den minsta byrån var också den 
enda som rakt ut sa sig vara klientfokuserad. Återigen vill vi poängtera att vi 
inte kan vara säkra på att alla revisorer på mindre byråer anser sig vara mer 
klientfokuserade än de på de större byråerna. 
 
De huvudsakliga uppgifterna som vi anser ligga i begreppet ”public 
interest” är skyldigheten att anmäla vid misstanke om brott och uppgiften att 
i vissa fall skicka orena revisionsberättelser till Skatteverket. Vi anser 
fortfarande att dessa uppgifter hör hemma under detta begrepp eftersom 
uppgifterna bidrar till att revisorerna blir samhällets förlängda arm. Av vår 
analys av revisorernas svar drar vi slutsatsen att revisorerna tycker att de ska 
anmäla vid misstanke om brott men att gränsen för när de ska anmäla ska 
vara tydligare. De orena revisionsberättelserna som ska skickas till 
Skatteverket anses inte som något betungande, däremot uppfattar vi det som 
om revisorerna tycker att det är onödigt eftersom Skatteverket inte vidtar 
någon åtgärd. 
 
Begreppen ”client focus” och ”public interest” går in i varandra. 
Granskningen av miljöredovisningar och sociala redovisningar hör till den 
gruppen eftersom de kan vara både lagstadgade och frivilliga. Av 
respondenternas svar drar vi slutsatsen att revisorerna inte anser 
granskningen av den lagstadgade miljöredovisningen och sociala 
redovisningen lika viktig som den är för samhället. Det var det ingen av 
våra respondenter som granskade frivilliga redovisningar och vi kan därför 
inte dra någon slutsats här. Vi tycker det verkar svårt att vara expert på både 
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den ekonomiska delen, miljödelen och sociala delen samtidigt och anser 
därför att granskningen av dessa redovisningar bör ligga utanför en ”vanlig” 
revisors ansvarsområde. Den ekonomiska delen blir så korrekt som möjligt 
och revisorn kan lägga all sin energi här.  
 
Ingen av våra respondenter ansåg sig ha för många uppgifter, däremot riktar 
de viss kritik mot en del av uppgifterna. Kommentarer vi fått är, som 
tidigare nämnts, att det krävs specialkunskap för vissa områden. Vi tycker 
att det är märkligt att de inte anser sig ha för många uppgifter eftersom vi 
tycker att revisorerna antingen borde anse att uppgifterna bör ligga på någon 
annan med dessa specialkunskaper eller att de själva kan ha dessa 
specialkunskaper. Vi tycker inte att det går att dra någon slutsats här 
eftersom ingen av revisorerna har ansett sig ha för många uppgifter.  
 
Vi har tidigare antagit att revisorernas roll förskjuts mot ”public interest” 
eftersom de har ålagts nya uppgifter. Denna uppfattning verkar inte de 
revisorer vi intervjuat dela med oss. Dessa revisorer har i princip inte sett 
någon förskjutning. Vi kan bara spekulera i varför revisorerna inte ser 
förskjutningen när författarna till artikeln ”Revisorns anmälningsskyldighet 
– från ”client focus” mot ”public interest””, Balans nr 10 och andra 
akademiker vi talat med anser att en förskjutning har skett. Slutsatsen vi drar 
av detta är att revisorerna har fått nya uppgifter successivt. Detta leder till 
att revisorerna inte ser på förskjutningen på samma sätt som vi gör. 
Eftersom revisorerna inte ser någon förskjutning anser de inte heller att de 
har någon ny roll. 
 
För att tydliggöra vad det kan få för konsekvenser att inte revisorerna har 
samma uppfattning som oss om hur deras roll har förskjutits vill vi genom 
några modeller uppskatta var på en skala de ligger, i förhållandet mellan 
”client focus” och ”public interest”, samt var de själva anser sig ligga.  
 
”client focus”             1    2                            ”public interest” 

 
 
Fig 4 Vår tolkning om var revisorns roll befinner sig 
 
Om vi ser till ovanstående egenutformade modell visar det korta strecket var 
mitten mellan ”client focus” och ”public interest” är. ”client focus” gräns är 
vid siffra två och ”public interest” gräns är vid siffra ett. Detta symboliserar 
att det finns nivåer en revisor kan ligga på som är en kombination mellan 
”client focus” och ”public interest”. Vi skulle vilja påstå att revisorerna 
ligger någonstans på skalan längs den lilla pilen. Att området är större mot 
”public interest” symboliserar att vi uppfattar det som att revisorerna är 
inriktade på att inget de gör ska bryta mot lagen. Att området ändå går en bit 
in mot ”client focus” är för att revisorerna vi undersökt inte anser sig se mer 
till någon annan intressent än till klienten. Vi anser att revisorer kan ligga på 
olika nivåer på vår skala. Vi har den uppfattningen att revisorer på mindre 
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revisionsbyråer ligger längre åt ”client focus”, men ändå inom våra pilars 
område. En revisor som följer lag och god revisionssed kan omöjligt ligga i 
området där man bara beaktar ”client focus” eftersom man då inte uppfyller 
dessa krav. Det är heller inte möjligt för en revisor att ligga på den delen 
som endast beaktar ”public interest” eftersom revisorn också måste beakta 
klientens intressen, för att behålla sina klienter och kunna få nya. 
 
”client focus”             1    2                            ”public interest” 

 
 
Fig 5 Våra respondenters tolkning om var revisorns roll befinner sig 
 
Vi tror att revisorerna anser sig ligga mer åt ”client focus” än vad vi har 
ansett dem göra i vår modell. Ovanstående modell illustrerar var vi 
uppskattar att revisorerna vi intervjuat anser sig vara på skalan.  
 
 
”client focus”             1    2                            ”public interest” 

 
 
Fig 6 Vår tolkning om var intressenterna anser att revisorns roll befinner sig 
 
Samtidigt tror vi att intressenterna anser att revisorn ligger mer åt ”public 
interest” än vad vi tror. Detta är dock inget vi har undersökt men genom den 
litteraturgenomgång vi gjort till uppsatsen är det vår uppfattning.  
 
Om det finns skillnader mellan vad intressenterna och revisorerna anser om 
revisorns roll måste detta innebära att förväntningsgapet ökar, intressenterna 
har andra förväntningar om vad revisorn ska göra än revisorn. Om 
förväntningsgapet ökar innebär detta att missnöjet mot revisorn ökar. 
Följderna av att missnöjet ökar kan variera stort och det är inget vi ska 
spekulera i.  
 
För att komma till rätta med vad revisorns roll innebär är det ett måste att 
alla intressenter till revision har en tydlig bild av vad egentligen revisorns 
roll innebär.   
 
 
 
 
 
 
6.1 Förslag till fortsatt forskning 
Eftersom tiden har varit begränsad har vi tvingats göra många avgränsningar 
som kan vara av intresse för andra studenter att undersöka.  
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En av våra slutsatser i uppsatsen är att revisorerna inte ser någon 
förskjutning mellan ”client focus” och ”public interest”. Vi undrar om detta 
innebär att revisorerna granskar som vanligt i gamla hjulspår? Detta är idag 
ett mycket aktuellt ämne och vår förhoppning är att någon vill undersöka 
detta.   
 
I vår undersökning har vi gjort en studie om hur revisorns roll förskjuts och 
förändras. Det vi undersökt är inte uttömmande utan det finns fler faktorer 
som påverkas, det blir till exempel som en revisor nämnt fler kvinnor i 
yrket. Vi har tidigare antagit att det inte finns några skillnader mellan 
manliga och kvinnliga revisorer utan det beror på individen i sig. Eftersom 
detta inte är något vi undersökt är det en möjlighet att se om det finns några 
skillnader häremellan. Är det någon skillnad mellan om en 
revisionsberättelse blir ren eller oren beroende på om det är kvinnliga eller 
manliga revisorer som granskar?   
 
För att få en ökad reliabilitet skulle det vara intressant om undersökningen 
görs om med ett betydligt större antal respondenter. Vi har med denna 
uppsats testat teorin på ett mindre antal respondenter genom intervjuer och 
nu tror vi att det är möjligt att göra samma undersökning med en 
enkätundersökning. Med ett större antal respondenter skulle det vara möjligt 
att göra generaliseringar, något som inte varit möjligt för oss.  
 
Ett förslag till fortsatt forskning kan vara att undersöka vad som händer med 
de orena revisionsberättelserna som skickas till Skatteverket. I vår 
undersökning anser revisorerna att det inte händer någonting med dem.  
 
Ett lite svårare men intressant förslag skulle vara att göra jämförelser med 
revisorer i ett annat land. Är revisorerna mer eller mindre klientfokuserade i 
andra länder?   
 
En slutsats vi dragit är att förväntningsgapet ökar när inte revisorerna och 
intressenterna har samma syn på revisorns roll. Det skulle vara intressant att 
undersöka vilka följder detta kan få. Det skulle också vara en god idé att 
undersöka hur förväntningsgapet skulle kunna minskas. 
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                                                                                                            Bilaga 2 
 

Intervjumall med Urban Engerstedt och Krister Moberg 
 
Syftet med frågorna är att öka förståelsen av hur revisorns funktion har 
förändrats med avseende på förskjutningen från ”client focus” mot ”public 
interest”. 
   
Vi ska efter detta göra intervjuer med revisorer för att se vad dessa anser om 
hur förskjutningen har skett från ”client focus” mot ”public interest”. 
 

1. Vad innebär det för dig att revisorn är klientfokuserad? 
2. På vilket vis anser du att revisorn ska vara samhällsfokuserad, alltså 

se till samhällets bästa istället för till klientens? 
3. På vilket vis tycker du att revisorns roll har förändrats de senaste 

åren? 
4. Hur anser du att revisorns funktion har förändrats med anledning av 

att revisorer numera även ska granska miljöredovisningar och 
sociala redovisningar? 

5. Övriga kommentarer 
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Intervju med Revisor A den 15 december 2004 
 
Fråga 1. Hur länge har du arbetat som auktoriserad revisor? 
Jag har arbetat som auktoriserad revisor sedan 1982 
 
Fråga 2. Hur många revisionsuppdrag har revisionsbyrån per år som du 
arbetar på? 
Svårare att ha en exakt siffra 
Du vet inte ungefär? 
Nej, jag kan inte svara på det. Jag kan inte alls svara på det, men bland de 
största. 
 
Fråga 3. Tycker du att du som revisor ser mer till nedanstående intressenter 
än till klienten? 
a) Kunder och leverantörer 

Vi ser ju i första hand till klienten det är där vi har uppdraget men 
samtidigt ett ansvar att den information som vi lämnar klienten är 
korrekt. Så det är en balansgång där emellan. Man vill hitta en verklig 
nivå. 

 
b) Anställda till revisionsklienten 

Anställda till klienten menar du då? Har ju inte tänkt på dem som en 
direkt intressent. Det är viktigt att allt sköts korrekt om man säger så, det 
ser jag som en självklarhet. Anställda är viktigt för deras försörjning för 
sin framtid mer det ligger i företagets grunder det brukar hänga samman. 

 
c) Stat och Kommun 

Om man ser till stat och kommun så har vi ett ansvar att anmäla om inte 
skatter och sociala avgifter betalas det har vi haft under en längre tid och 
så har vi då fått att vi ska anmäla brott. 

 
d) Kreditgivare 

Det är nästan om du tänker på banker så är de min erfarenhet att de är 
med på banan i sig. De är med de får egen dragning av årsredovisningen 
och då är kanske revisorn med i sig information som ligger utöver den 
som finns given i årsredovisningen. Men leverantörerna får inte mer än 
årsredovisningen de får inte…. Tyst. Vi har ju vår tystnadsplikt. Vi får 
inte säga mer än vad som står i revisionsberättelsen egentligen i och med 
att det är klienten. 
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Fråga4. Tycker du att du som revisor är klientfokuserad, dvs. sätter klienten 
framför intressenternas intresse? 
Nej jag vill inte påstå, man kan säga så här jag sätter nog klientens bästa i 
första rummet men det som är klientens bästa är ju egentligen bäst för alla. 
Så det gäller liksom att hitta det som är bäst det innebär inte att man ska 
acceptera det som är fel. Det ska vara inom lagens ramar. 
 
 
Fråga 5. Tycker du att din roll som revisor har förändrats från att vara 
klientfokuserad till vara mer samhällsfokuserad med tanke på: 
Revisorns skyldighet att anmäla vid misstanke om brott? 
Nej, inte egentligen det är bra att man har fått en lagstiftning som vi har med 
att anmäla man kan rensa ut lite av den skit som finns i alla branscher. 
 
Revisorns nya uppgifter att granska miljö- respektive sociala 
redovisningar? 
Nej, jag är inte speciellt lämpad till det man behöver en viss utbildning på 
den biten i sig för att förstå det hela. Vi har speciella miljörevisorer här 
inom byrån. 
 
Revisorns skyldighet att i vissa fall lämna oren revisionsberättelse till 
Skatteverket? 
Nej, det tycker jag inte i sig man kan i och för sig ifrågasätta vad det är för 
vits att jag som revisor ska anmäla till Skatteverket att den här kunden eller 
klienten inte har redovisat skatt eller betalt den i tid det blir redan en 
självklarhet. De är egentligen i mer behov av att veta att den inte har 
redovisat rätt. Det hade räckt med att haft den biten det blir mest en massa 
papper. Jag vet att jag har skickat in handlingar till myndigheterna de har 
inte gjort några åtgärder ändå så det innebär att de får för mycket 
information för att hantera. Sen kommer kanske mycket under deras 
semestertid de växer på hög. Det är så liksom jag kan inte förklara varför 
men det händer ingenting alltså 
 
Fråga 6. Tycker du att revisorn har för många uppgifter? Om ja, 
vilken/vilka av uppgifterna i fråga fem tycker du bör ligga utanför revisorns 
ansvarsområde, motivera gärna ditt svar 
Med tanke på att vara samhällets långa arm? Oren revisionsberättelse har vi 
egentligen alltid haft som vår rapport. Vi har ju ett problem som kan dyka 
upp i vissa fall där man ta kreditgivare till exempel. Upplysningsföretag.  
Om det står något kursivt i revisionsberättelsen är det lika med en revisors 
anmärkning. Då får man en plump i deras protokoll, det finns inga nyanser 
på den plumpen. ju.  
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Till exempel en årsredovisning är avgiven endag för sent så ska man 
anmärka på det Då kommer man i en sits som revisor. Det har ju ingen 
betydelse i sig. Men på det viset får ju revisionsberättelsen större 
konsekvenser än vad egentligen än vad den egentligen behöver ha. Läsarna i 
form av upplysningsföretag osv. är så nyansfattiga och därför hamnar man 
ju lätt i problem när klienten som av en eller annan anledning kan ha av 
sjukdom eller liknande inte kunnat lämna årsredovisningen i tid. Då har man 
ju ett problem det går ju att vi skriver oren revisionsberättelse men det gör 
vi ju för att vi vill att de ska lämna den i tid framöver, men det får ju stora 
konsekvenser. 
 
Fråga 7. Om du anser att du har för många uppgifter tycker du att det finns 
risk att du i din granskning inte har tid att lägga lika stor vikt vid 
granskningens huvuduppgift? Med huvuduppgift menar vi kortfattat att 
säkerställa trovärdigheten i den ekonomiska informationen om företaget 
och tilltron till hur styrelse och VD fullgör sina uppdrag. 
Anser du att kvalitén på revisionen blir drabbad? 
Vi kan ju säga att anmäla brott ligger ju på revisorn men problemet är att 
revisorerna inte är någon jurist. Man har ju inte det rekvisitet för vad som 
ska vara brott. Man har ju inte den kompetensen som en jurist att bedöma 
om det är ett brott eller betydligt eller obetydligt brott. Och det växer genom 
praxis fram vad som är betydligt eller obetydligt. Hovrättsdom i höstas då 
ett företag blev dömt till bokföringsbrott för att de avlämnade 
årsredovisningen för sent och det innebär ju att när man befarar ett brott är 
på gång vi ska ha revisionsberättelsen. Sveda före stämman i princip. Har vi 
inte fått årsredovisningen när vi kommer igång i mitten på maj så ska vi 
egentligen anmäla. Dock kan man i enstaka fall se som obetydliga men vi 
vet ju fortfarande inte. Man kan ju liksom få smäll på fingrarna. Om man är 
osäker på att brott har begåtts stämmer man av med de andra revisorerna på 
firman.  
Så kan man säga att ni har för många uppgifter? 
Nej så länge vi får betalt för det kan vi ju alltid göra uppgifterna. Problemet 
är kanske att kunderna har svårt för hur mycket de ska betala för alla de här 
uppgifterna. Det lagstadgade ska ju ske men jag tror i och för sig att ju mer 
man lägger på revisorerna ju bättre måste utbildningen vara och även 
fortbildningen. 
Tycker du att huvuduppgiften blir drabbad då? 
Nej det sitter i ryggmärgen. Revisorn skriver på och sen kan man ju ha ett 
gäng medhjälpare men de kör ju var och en sin lilla bit för sig. Kvalitén blir 
inte drabbad. 
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Fråga 8.  Upplever du att du som revisor förväntas ha ett för stort ansvar 
gentemot samhället? 
Det finns ju alltid ett förväntningsgap, mellan vad kund/klient tror att 
revisorn är Detta gap finns säkert mellan vad stat/kommun tror att revisorn 
är. Det är väldigt viktigt att man kan klargöra vad som gäller. 
Hur klargör man det? 
Det gör man lite genom det här nya RS som införs i Sverige, som utreder 
ansvar. Detta är i sig bra för de stora företag men kanske inte för de små 
som tycker vad fan ska vi med det här till? Det beror liksom på hur man 
öhh, det här kostar bara pengar. 
 
Fråga 9. Egna kommentarer 
Revisorsrollen är under ständig förändring i Sverige. Mycket av rollen blir 
mer och mer det finns ingen… det blir bara svart och vitt. Det blir mer ett 
kvinnligt yrke, kvinnor ser mer ja eller nej. Män ser vidare (visade med 
händerna) ser att fler kvinnor. Det beror inte på lagstiftningen men det blir 
mer och mer klara subjekt. 
 
Tror du att det kommer att bli helt statliga revisorer? 
Jag tror inte det, det har varit på tapeten några gånger. 
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Intervju med Revisor B den 15 december 2004 
 
Fråga 1. Hur länge har du arbetat som auktoriserad revisor? 
22 år 
 
Fråga 2. Hur många revisionsuppdrag har revisionsbyrån per år som du 
arbetar på? 
Hela byrån? 350 ungefär 
 
Fråga 3. Tycker du att du som revisor ser mer till nedanstående intressenter 
än till klienten? 
Kunder och leverantörer 
Anställda till revisionsklienten 
Stat och Kommun 
Kreditgivare 
Du menar då klientens kunder och leverantörer?  I huvudsak ser jag till 
klienten inte så att jag men vi ska följa lagar och förordningar det går 
egentligen hand i hand. Vi ska göra vårt uttalande i revisionsberättelsen, vi 
granskar och tittar på intern kontroll det ska vara en rättvisande bild av 
årsredovisningen och så klienten gentemot omvärlden banker allt är i 
klientens intresse det är egentligen a och o. De andra bitarna kunder och 
leverantörer det vi gör för klienterna är det rätt så blir det bra där med. Stat 
och kommun ja och kreditgivare det går hand i hand det med. Inget av det 
här som vi ser mer till än till klienten. 
 
Fråga4. Tycker du att du som revisor är klientfokuserad, dvs. sätter klienten 
framför intressenternas intresse? 
Ja det kan man säga rakt av.  
 
Fråga 5. Tycker du att din roll som revisor har förändrats från att vara 
klientfokuserad till vara mer samhällsfokuserad med tanke på: 
Revisorns skyldighet att anmäla vid misstanke om brott? 
Revisorns nya uppgifter att granska miljö- respektive sociala 
redovisningar? 
Revisorns skyldighet att i vissa fall lämna oren revisionsberättelse till 
Skatteverket? 
Nej det är… jag tro inte att vi haft något fall på byrån egentligen bortsett 
från det som kom från domstolen ett par stycken som lämnade in 
årsredovisningar för sent. Det var ett väldigt avancerat (Skratt) brott ansåg 
domstolen. Det är så de brottsliga klienterna vänder sig inte till oss. De 
hamnar inte hos auktoriserade revisorer. Ytterst Ytterst sällan vi har haft ett 
antal förskingringar men det har lösts internt. Det var innan man var 
tvungen att anmäla om brott. Det har visat sig i statistiken att det är ytterst få 
fall som har anmälts. Det är för att bland våra klienter har vi inte så många 
brottslingar de går utanför allt detta.  
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De vänder sig inte till oss. När det gäller miljöredovisningar och sociala 
redovisningar har det inte gått igång riktigt ännu. Det är ju egentligen ingen 
stor sak och jag tycker inte att det är någon bra sak egentligen. De med 
långtidssjukskrivna ska betala 15 % i framtiden. Det är visserligen synd om 
dem men det är synd om små bolag också de ska redovisa de här i 
årsredovisningarna. De har system för att plocka fram det i lönesystemen 
det är hur mycket de är borta. Egentligen ingen stor sak det heller. Det här 
med orena revisionsberättelser har vi ju haft i många år så det gör vi ju 
givetvis det måste vi ju göra det gör vi i samband med ähh det kan ju vara 
förbjudna lån som reglerats. Det kan vara andra saker vi lämnar in. Men det 
händer inte så mycket från Skatteverket. Det lämnar vi in i samband med 
revisionen. De här ändringarna är ingen stor sak. Det är en mycket marginell 
förskjutning. 
 
Fråga 6. Tycker du att revisorn har för många uppgifter? Om ja, 
vilken/vilka av uppgifterna i fråga fem tycker du bör ligga utanför revisorns 
ansvarsområde, motivera gärna ditt svar 
Jo, vi ska ju förmodas kunna allting. Redovisning och revision, främst 
redovisningstekniker, koncernredovisning är vi rätt så bra på det kan vi. 
Misstankar om brott, det var ingen som tänkte sig att lämna in 
revisionsberättelsen försenat var ett brott. Man har fått betala 4000 kronor 
eller så. Att det skulle vara ett riktigt brott trodde vi inte. Så att nej de är de 
uppgifter som ligger på oss helt enkelt. Marknaden förväntar sig det, vi ska 
kunna detta. Det ska utmynna i en revisionsberättelse. Man använder det 
som slagträ när man ska sälja bolag för att få en rättvisande bild. Då får vi 
stå för det vi gör och vi får inte göra mycket fel heller (skratt). 
Miljöredovisningar tycker jag inte är min sak att kunna de ämnena som 
släpps ut. Har inte stött på några frivilliga miljöredovisningar heller. Jag 
tycker inte att jag har för många uppgifter. 
 
Fråga 7. Om du anser att du har för många uppgifter tycker du att det finns 
risk att du i din granskning inte har tid att lägga lika stor vikt vid 
granskningens huvuduppgift? Med huvuduppgift menar vi kortfattat att 
säkerställa trovärdigheten i den ekonomiska informationen om företaget 
och tilltron till hur styrelse och VD fullgör sina uppdrag. 
Anser du att kvalitén på revisionen blir drabbad? 
 
Fråga 8. Upplever du att du som revisor förväntas ha ett för stort ansvar 
gentemot samhället? 
Nej det tycker jag inte. Revision i Sverige precis som i andra länder är 
någon form av garanti att ekonomiska rapporter som flurerar runt på 
marknaden och till PRV bolag som plockar hem, försäljningar, 
kreditgivningen så har vi levt med det i alla år att det är styrelsens som 
upprättar årsredovisningen men vi som revisorer ska se till att det är  
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rättvisande. Det är så att det är inte många orena revisionsberättelser utan 
bolagen generellt sätt rättar sig efter våra synpunkter. De vill inte ha orena 
revisionsberättelser, det blir mycket suspekt. Det är svårt för ägaren 
företagsledningen att förklara för banken att det här är bra fast revisorn 
skrivit oren. Inför bolagsstämman ska vi fastställa årsredovisningen och se 
till att vinsten disponeras, och att styrelse och VD får ansvarsfrihet och det 
är ytterst sällan de går emot revisorn. 
 
Tror du att det kommer att bli statliga revisorer? 
Nej, det tror jag inte. RS är skriven för börsbolagen men den genomsyrar det 
minsta lilla bolag. Kanske blir det att man skjuta mygg med kanoner och 
sådana saker. Jag tror ändå att ett antal år framåt kommer det att vara på det 
här viset men det är klart ytterligare saker vi ska göra kanske vi drabbas. 
Väsentligheter och risk bygger på att det ska vara väsentliga saker inte 
småsaker. Än så länge drabbas inte kvalitén. 
 
Fråga 9. Egna kommentarer 
Enkäter, vad marknaden tro att vi ska göra. Marknaden tror att vi kan allt 
om allt. Förväntningarna blir så, så har vi det jobbigt. När det gäller 
specialkunskaper tar vi kontakt med specialister och skatteexperter. Ibland 
dyker det upp sådana fall som Enrorn, då får alla i vår bransch ett skott. 
Artur Andersson, världens största revisionsbyrå, föll som en fura uppdelad 
och uppköpta. De var enormt starka men föll. Generellt sett tror jag det är 
klart hela vägen har det ändrats från att vara siffergranskare för 25-30 år 
sedan nu är det helt andra saker vi tittar på det är rutiner, riskanalyser, vi för 
in allt i data. Vi analyserar på ett helt annat sätt än förr. Det som har ökat i 
våra arbetsuppgifter har förbättrats genom datatekniken. Det är ett roligt 
yrke man träffar mycket folk. 
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Intervju med Revisor C den 16 december 2004 
(Ljudinspelning fungerar ej), samma frågor som de övriga 
intervjuerna. 
 
21-22 år  
Arbetar själv med ca 100 uppdrag, rör sig om ett 1000-tal på byrån, 
storleksmässigt. 
Har funnits många modeller. Intressentmodellen på 70-80- talen. Vad är 
revision? Definiera en rapport avsedd för att utgöra beslutsunderlag för 
någon annan. Revisorslagen 2§ 7p. Till bolagstämman, grunden.  
Mer till kunder och leverantörer än till klienten?  
Jag vet inte. Perspektivet är att det ska vara rätt. Uppgifter ska vara rätt. 
Kunden kan påverka, för dialog. Har inte rätt att uttala sig till kunder och 
leverantörer. Har tystnadsplikt. Kunden kan påverka. Tänker inte speciellt 
på kunder och leverantörer i min revision. Tänker på vad som är bäst för 
klienten. Det finns skala från felaktigheter till absolut riktighet. Vi ska vara 
inom lagens ram. Inom redovisning är allt inte rätt. Kan göra på olika sätt, 
kan finnas olika goda redovisningsseder. Kunden väljer vilken, även om det 
finns annan som kanske kunder och leverantörer skulle kunna få ut mest 
information från. Synnerligen centralt att inget som skriver under är 
felaktigt. Detta resonemang gäller för alla intressenter.  
 
Kreditgivaren kan säga till om. För dialog med kunden. Tystnadsplikt, talar 
om de blir tillsagda. Styrelseordförande kan sägas lösa upp tystnadsplikten, 
har specialställning gentemot revisorn. Banken har speciell situation. 
Företagaren kan be revisorn följa med till banken. Om banken ringer 
revisorn kan det vara svårt att både ha tystnadsplikt och upplysa banken. 
(Nedanstående punkter härrör sig till intervjufråga tre: s olika intressenter.) 
 
a) Ingen kontakt 
b) Kan ha kontakt 
c) Ingen kontakt med 
d) Har kontakt med 
 
Problem om kund överdriver sina kreditmöjligheter. Minoritetsägare: tänker 
på att ingen blir förfördelad.  
 
Tror egentligen klientfokuserad, tänker inte explicit på intressenterna, ska 
följa lag. Revisorn är klientfokuserad tycker jag. Men får mer uppgifter, 
som anmälningsplikt. 
 
a) Ja, yrkesrollen förändras. Mindre möjligheter att hjälpa kunden. Tänka 
efter. Mer jäviga nu. Får inte göra bokslut, har skett förändringar. Men vill 
ej säga att mer samhällsfokuserade.  
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Ett sätt att tro att inte samma personer kan ha samma perspektiv. Är Eget 
kapital i redovisningen rimligt rätt? Finns det pengar i bolaget? Är det 
riskfyllt att göra affärer med dem? Yttersta punkten varför vi har revisorer 
och revision. Då går det inte att revisorn plockat fram siffrorna eller ha egna 
intressen. 
 
b) Jag har inte granskat separata. Men det lagstadgade i årsredovisningen 
instruerar vi kunden om vad som ska fram. Kunden vet inte så mycket om 
detta. Finns inget intresse hos kunderna. Har inte så stor betydelse, de som 
infört detta i lagstiftningen tror det har mer betydelse än vad det har. 
Sjukskrivningar är viktigt för staten inte för kunden. Kunder och revisorer 
prioriterar inte. 
 
c) Uppgiften har vi haft i många år, den har förändrats bara. Problemet är att 
Skatteverket inte gör något åt det bara. De gör inget fast de får klara 
signaler. Utmärkt signal för dem annars. Detta går inte in i deras rutiner, det 
är störande för deras rutiner.  
 
 a) Har ej för många, men kan ifrågasätta hur de är formulerade. För brott 
krävs det en enorm juridisk kunskap. Det fordras brottsspecialister på de 
ekonomiska brotten och det är de inte. Revisorerna har låg misstankegrad 
när de ska misstänka lägre än när åklagaren ska åtala. Revisorn ska anmäla 
och avgå. Varför väljer man en revisor? Status, billig, rekommenderad 
m.fl.? Det viktigaste är att revisorn kan hjälpa igenom en kris. Detta strider 
mot tankevärden. Det är inte bra. Speciellt inte med avgången. Kan inte stå 
vid kundens sida. Vid kris kommer man nära, kan bli ovänner och då är det 
naturligt att avgå. Acceptera att signalera till myndigheterna att något är 
galet men inte avgå. Utformningen är inte bra. Risken är att de 
samhällsfokuserade revisorerna som gjort vad de ska inte får nya kunder i 
tex. en liten stad. Revisorn har brutit kundens förtroende. Vi får mer 
restriktioner som bygger på samhället. Respekterar syftet men inte 
utformningen. Det känns onödigt obehagligt hos revisorer. Har man gjort 
för mycket eller inte? När ringt till ekobrottsmyndigheten är de rädda för de 
ska anmäla och därför har de sagt anmäl för att skydda sig själva. Problemet 
är att åklagaren skriver av. Stort problem.  
 
b) Separat miljöberättelse ska man läsa noga. Innehåller väldigt lite. Detta 
har inte en auktoriserad revisor kompetens för. Redovisningar som inte är 
finansiella, revisorn intygar bara att informationen som kommer från annat 
håll att den är rätt sammanställd. Att information är rimligt riktig. Ex 
politiska ungdomsförbund, antalet medlemmar. Finns inte mer att redovisa. 
Revisionsberättelser av miljö blir väldigt tama. Revision och 
miljöredovisning hör inte ihop. Hur ska de kunna veta vad som hänt innan, t 
ex Klippans läderfabrik. 
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a) Har inte för många uppgifter men trivs inte med alla. Fokuserar på 
huvuddelen. Granskar översiktigt på miljö- och sociala biten. Har granskat 
eller inte? Gjort en bedömning, extra uppgifter.  
b) Ja, om man har för många. Fokuserar på den ekonomiska biten. Risk att 
det blir minst fel på ekonomiska biten. Revisorn är ekonom, intresset är den 
ekonomiska biten. Företagsledningen ska bli rätt, mycket fokus på det. Gått 
igenom pensioner och förmåner personligen, bekräfta att det är rätt. Hände 
inte förr men nu efter t ex Skandia.  
 
8. Nej det finns punkter jag inte tycker om. Inte idémässigt, finns 
rapporteringar han inte gillar, som avgå. 
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Intervju med Revisor D den 16 december 2004 
 
Fråga 1. Hur länge har du arbetat som auktoriserad revisor? 
Sedan 1977. Jag började arbeta som revisor 1972 
 
Fråga 2. Hur många revisionsuppdrag har revisionsbyrån per år som du 
arbetar på? 
Jag skulle tippa på mellan 600 och700 
 
Fråga 3. Tycker du att du som revisor ser mer till nedanstående intressenter 
än till klienten? 
Kunder och leverantörer 
När det gäller årsredovisningen så tänker man speciellt på leverantörerna att 
den ska ge en rättvisande bild. Kunder tänker man inte så ofta på men det 
borde man kanske göra. De kan ju lämna stora förskott till exempel och bli 
stående med dem i konkurs utan att ha fått varor. Men visst tillhör de 
intressenterna. Men jag kan inte säga att jag ser mer till dem än till de andra. 
Men det är klart en intressent. 
 
Anställda till revisionsklienten 
Ja, i viss mån de tillhör ju självklart intressentgruppen. Jag tänker inte lika 
gärna på dem som på banker och leverantörer. De anställda har ju 
lönegaranti. Det är i längden staten som ska betala den man borde tänka på 
att de inte ska betala onödiga pengar. Men personalen är en intressentgrupp. 
 
Stat och Kommun 
I högsta grad, det är framför allt skatterna och i form av avgifter. 
 
Kreditgivare 
De står väl nästan högst på skalan. Därför att de i regel exponerar sig mest. 
Stora krediter och sedan hittills med nuvarande FRL så har ju kanske inte 
bankerna gått på en jätteförlust i normala företag utan det har leverantörerna 
gjort. Nu får vi ny FRL som försämrar rätten till bankerna. Skatterna har 
flyttat bak och fastighetsägare på 3 månaders hyra. Men jag tror nog att 
generellt sätt sitter bankerna sämre. Så vi får se vad det kommer att leda till 
i form av ökade krav på säkerheter och personlig säkerhet. 
 
Fråga4. Tycker du att du som revisor är klientfokuserad, dvs. sätter klienten 
framför intressenternas intresse? 
Det skulle jag vilja dela upp i två bitar. Det ena är konsultbiten där det bara 
är klienterna i stort sett. Man ska hjälpa honom och göra de bästa 
lösningarna i olika sammanhang. De löper olika risker och annat och sedan 
om han ska låna pengar eller vad det nu kan vara. Bygga upp nytt 
kalkylsystem, så kommer man in på det här med jävet. Konsult &  
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Skatt klienter i första hand då är man klientfokuserad. Den andra biten är 
den lagstadgade biten. Den ser jag som lika viktig för alla i 
intressentgruppen, i alla fall alla stora fordringsägare och kunder tycker jag 
att jag behandlar till allas bästa. 
 
Fråga 5. Tycker du att din roll som revisor har förändrats från att vara 
klientfokuserad till vara mer samhällsfokuserad med tanke på: 
Revisorns skyldighet att anmäla vid misstanke om brott? 
Nej inte min personliga inställning. Men det är klart att det sätts på pränt 
vad jag måste göra på ett annat sätt och det kräver att man ska anmäla om 
misstanke om brott. Jag tycker att det är obehagligt, eftersom vi inte alltid 
har den kompetensen att vi kan avgöra om brott är så grovt att det platsar i 
misstänksgraden så att man i princip skulle begära husrannsakan om man nu 
var åklagare istället.  Man ska inte anmäla brott hur snabbt som helst. Det 
finns dessutom eko-åklagare jour som man kan diskutera problematiken. 
Det är mycket allvarligt om man skulle anmäla utan grund för sitt påstående. 
Gränsen för när man ska anmäla är för luddig. Det finns inga rättsfall utan 
det är bara vad man lärt sig på seminarier. Tröskeln för när man ska anmäla 
måste vara hög för det skulle få katastrofala följder om vi bara skulle 
anmäla. Vi skulle hamna i en omöjlig sits med våra klienter. Om jag skulle 
springa med det minsta till EKÅ då skulle det nästan vara omöjligt att arbeta 
ihop. Klienten måste lita på mitt omdöme. När vi anmäler stämmer vi av 
med jurister och kunnig personal. 
Har du blivit mer samhällsfokuserad med anmälningsskyldigheten? 
Ja, det kan man nog säga. Hela tiden har tendensen 
anmälningsbenägenheten mot revisorer ökat framförallt från myndigheten. 
Myndigheterna har satt tummen på oss mer än tidigare. Det är en svår 
balansgång det gör att man hela tiden löper risken att göra en felbedömning 
den behöver inte vara medvete det kan vara att man inte förstått det rätt eller 
att någon annan hittar något annat. Vi är många i kåren som skulle tycka det 
att om vi blev en slags statliga revisorer som lagens förlängda arm skulle vi 
inte jobba med det här jobbet eller trivas med det. Men den här 
lagstiftningen som har skett har fört oss lite närmare att någon slags 
kontrollorgan till staten och kommunen det är inte enbart positivt det blir en 
dubbel lojalitet. Jag tror inte att det kommer att bli statliga revisorer det är 
det ingen som tjänar på många skulle lämna jobben och kvalitén skulle bli 
för dålig. 
 
Revisorns nya uppgifter att granska miljö- respektive sociala 
redovisningar? 
Jag granskar inte några sådana. Jag ringer till kommunen och frågar om t.ex. 
en kemtvätt har anmält det om inverkan på miljön varit skadlig hade de inte 
fått tillstånd. Jag kan inte som revisor avgöra om tvättmedlet innehåller 
några kemikalier.  
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Det väsentliga är att veta att företaget står under tillsyn och anmält att de 
driver den typen av verksamhet. 
 
Revisorns skyldighet att i vissa fall lämna oren revisionsberättelse till 
Skatteverket? 
Där har vi blivit lagens förlängda arm. Något mer samhällsfokuserad har jag 
blivit. Vi ska skicka alla orena revisionsberättelser till Skatteverket sen två 
år tillbaka. Innan skulle man bara skicka in det som handlade om skatter och 
uppbörd och så vidare. 
 
Fråga 6. Tycker du att revisorn har för många uppgifter? Om ja, 
vilken/vilka av uppgifterna i fråga fem tycker du bör ligga utanför revisorns 
ansvarsområde, motivera gärna ditt svar 
Nej, jag tycker egentligen alltid att de har funnits där. De känns inte 
betungande. Svårt att veta var gränsen ska gå när man ska anmäla men 
annars tycker jag inte arbetsbördan har blivit större för den sakens skull det 
är ju fortfarande stickprovsgranskning och det har det ju alltid varit. Nya 
företag och företag som är slarvig granskas noggrannare än de man vet är 
ordentliga. 
 
Fråga 7. Om du anser att du har för många uppgifter tycker du att det finns 
risk att du i din granskning inte har tid att lägga lika stor vikt vid 
granskningens huvuduppgift? Med huvuduppgift menar vi kortfattat att 
säkerställa trovärdigheten i den ekonomiska informationen om företaget 
och tilltron till hur styrelse och VD fullgör sina uppdrag. 
Anser du att kvalitén på revisionen blir drabbad? 
Den som tycker det har blivit betungande har inte ägnat vissa frågor 
tillräcklig tid innan. Borgenärsregler och konkursregler tycker jag revisorer 
borde tänkt till framförallt i sin rådgivning så att de inte hamnar i de 
situationerna att det är en nyttig fokusering att man måste skärpa sig lite. 
 
Fråga 8.  Upplever du att du som revisor förväntas ha ett för stort ansvar 
gentemot samhället? 
I de här bitarna som tillkom nu tycker jag inte att vi ska vara poliser där och 
så skatter och avgifter och den biten. Men borgenärsbrotten, ja till den del 
de strider mot aktiebolagslagen. Men om man tänker på att vi ska ta 
ställning till konkursbrotten, ja svindleri är egentligen en del av den goda 
redovisningsseden. Uppgifter lämnade i förvaltningsberättelsen ämnade för 
allmänheten, så det ligger i den goda redovisningsseden att man inte får 
lämna vilseledande uppgifter så det ligger ganska nära varandra, 
aktiebolagslagen och de konkursrättsliga obeståndsbrotten. Men just de här 
att ta ställning till mer lagstiftning än aktiebolagslagen och 
skattelagstiftningen det kräver egentligen att vi skulle vara halvt advokater 
också.  
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Fråga 9. Egna kommentarer 
Spontant så är min allmänna uppfattning att pengarna styr för mycket även 
inom detta yrke. Att moral och etik inte står i det främsta rummet som det 
borde göra utan på att liten som stor revisionsbyrå kan man inte leva utan 
intäkter. Men man kan leva på ett anseende ganska länge. Och har man inte 
anseendet så kanske man blir frestad att fakturera fast man inte gjort det 
man borde göra. Jag är kanske lite besviken på att kunskapsnivån är för låg, 
att kravet inte är tillräckligt högt på dem som ska få ut kvalifikation. 
Revisorsproven har blivit svårare, det tycker jag är en bra förändring. Man 
skulle kunna ha ett mycket större utbyte med de unga medarbetarna, men 
det är svårt pga. pengapress. Jag tycker inte om offertgivning eftersom man 
är färdig när man är färdig.   
 
 
 


