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Abstract 
Due to the new law, Sarbanes-Oxley Act of 2002, which will be practised by 

over thousand Swedish corporations in 15th July 2006, there will be several 

changes for the Swedish auditors. The purpose of this study is to examine how 

this law affects the Swedish auditing and how it affects the way the Swedish 

auditor’s work. The theories that this study are based on are Agency theory and 

Organizational learning theory. Based on these theories eight propositions were 

developed. This study is primarily based on a questionnaire survey and 

interviews with auditors, partners at the auditing firms, auditor assistants, clients 

and owners of the clients. When the results were analysed they indicated that 

four of the eight propositions could not be discarded as factors that affected the 

Swedish auditing or the way Swedish auditors works.  
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Sammanfattning 

Lagen Sarbanes-Oxley Act of 2002 instiftades efter flera redovisningsskandaler i 

olika företag i USA. Lagen syftar bland annat till att förstärka 

revisionsprocessen bl a genom förbud mot olika typer av konsultation. Sarbanes-

Oxley Act är till skillnad från den svenska koden för bolagsstyrning lag och 

gäller direkt för 12 svenska företag, men även för uppskattningsvis 1000 svenska 

dotterbolag till utländska företag som blir tvungna att tillämpa lagen från och 

med den 15 juli 2006. Så hur har den svenska revisionen och de svenska 

revisorernas arbete förändrats och hur kommer den att förändras med 

implementeringen av Sarbanes-Oxley Act of 2002? 

 

För att svara på ovanstående fråga har denna studie utförts ur en deduktiv ansats, 

med induktiva inslag, där åtta propositioner utvecklats från redan existerande 

teorier såsom agentteorin samt organisatorisk inlärningsteori. Dessa har sedan 

prövats empiriskt genom webbenkäter och intervjuer med revisorer, 

revisorsassistenter, partners på revisionsbyråerna, klienter samt ägare till 

klientföretagen. Då resultatet analyserats påvisades att fyra av undersökningens 

åtta hypoteser fick falsifieras. 

 

Slutsatsen av undersökningen blir att den svenska revisionen samt de svenska 

revisorernas arbete kommer att bli noggrannare, dyrare och mer specialiserat. 

Dock så kommer inte oberoendet att förändras, men klienternas förtroende för 

revisorerna kommer att öka och därmed kommer revisorerna troligtvis att få 

lättare tillgång till information och material. Detta gör att den sammanlagda 

kvaliteten på den svenska revisionen kommer att höjas till en högre kostnad i 

framtiden tack vare implementeringen av Sarbanes-Oxley Act. 
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Inledning 
 
 

Lagen Sarbanes-Oxley Act of 2002 instiftades efter flera redovisningsskandaler i 

olika företag i USA. Företagen hade, tillsammans med sina revisorer, 

manipulerat bokföringen och fört sina intressenter bakom ljuset. Lagen syftar till 

att förstärka revisionsprocessen bl a genom förbud mot olika typer av 

konsultation. Sarbanes-Oxley Act är till skillnad från den svenska koden för 

bolagsstyrning lag och gäller direkt för 12 SEC-registrerade företag som är 

noterade vid Stockholmsbörsen, men även för uppskattningsvis 1000 svenska 

dotterbolag till utländska SEC-registrerade företag som måste tillämpa SOA 

från och med den 15 juli 2006. Syftet med denna uppsats är att undersöka 

huruvida den svenska revisionen och de svenska revisorernas arbete har 

förändrats och kommer att förändras med implementeringen av Sarbanes-Oxley 

Act of 2002. 

1.1 Bakgrund 

”We have to deter and punish corporate and accounting fraud and corruption, 

ensure justice for wrongdoers, and protect the interest of workers and 

shareholders.”  

 (USAs President George W. Bush, 2002) 

 

Den 30 juli 2002 undertecknade USAs president George W. Bush the Sarbanes-

Oxley Act of 2002 (SOA), vilken syftar till att förstärka revisionsprocessen 

principiellt genom förbud mot olika typer av konsultation. Det som låg till grund 

för införandet var en stor misstroendeförklaring från marknadsaktörer mot vissa 

storbolags oetiska affärsmässighet. (Lander, 2004) 

 

I december 2001 försattes ett av de ledande energibolagen i USA, Enron, i 

konkurs. I samband med konkursen uppdagades att företaget hade redovisat 

alltför höga vinster ända sedan 1997. Enron hade haft samma revisionsbyrå, 

Arthur Andersen, sedan 1984 och i utredningen av konkursen visade det sig att 

revisionsbyrån hade godkänt tvivelaktig bokföring. Vidare erkände Arthur 

Andersen att de förstört dokument och elektronisk post som visade hur Enron 

hade manipulerat bokföringen så att förluster dolts och vinster överdrivits. 
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Följderna blev katastrofala då tusentals personer miste sina pensioner och 

ytterligare tiotusentals miste sina arbeten, vilket ledde till att förtroendet för 

finansiell rapportering, företagsledningar och revisorer minskade markant. 

Sommaren 2002 drabbades USA av ännu en skandal. Denna gång var det USAs 

näst största telekombolag, World Com, som manipulerat siffrorna så att ett 

avsevärt förbättrat resultat visats. (Asthana, Balsam & Kim, 2004, Lander, 2004, 

Tackett, Wolf & Claypool, 2004) 

    

Det oetiska låg i att företag som Enron och World Com, tillsammans med sina 

revisorer, hade manipulerat bokföringen och på så sätt fört marknaden och 

aktieägare bakom ljuset. För att få tillbaka det allmänna förtroendet krävdes 

drastiska åtgärder inom områden för internkontroll, redovisning, 

ekonomistyrning samt revisorns oberoende. För detta utvecklades SOA, vars 

syfte är att förbättra ledningen av företag, förespråka etiskt affärsbeteende, skapa 

översikt och genomlysning av finansiella rapporter samt försäkra att ledningen 

tar ansvar och får stå till svars för informationsmaterial som företaget lämnar till 

utomstående intressenter. (Blomberg & Svernlöv, 2003, Lander, 2004) Detta 

syfte skall uppnås genom fyra huvudsakliga åtgärder. 

 

• Strängare krav på redovisning och information till aktiemarknaden. 

• Högre krav på revisorers oberoende och professionalism. 

• Krav på interna strukturer för revision och informationslämning till 

marknaden. 

• Stränga straff för brott mot denna lag. 

(Blomberg & Svernlöv, 2003) 

 

SOA innehåller ett antal föreskrifter som direkt inverkar på strukturen och 

styrningen av publika aktiebolag. Den myndighet som tilldelats uppgiften att 

utfärda närmare tillämpningsföreskrifter för SOAs bestämmelser är Securities 

and Exchange Commission (SEC), vilken är den amerikanska motsvarigheten till 

svenska finansinspektionen. SEC har redan utfärdat vissa 

tillämpningsföreskrifter men fortfarande saknas en hel del föreskrifter som ej är 

beslutade, utan ligger som förslag. (Rezaee, 2005)  
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Generellt så skall alla amerikanska och icke-amerikanska bolag som är 

registrerade hos SEC och passar in på beskrivningen emittent1 följa SOA 

(Blomberg & Svernlöv, 2003). SOA är till skillnad från den svenska koden för 

bolagsstyrning lag och gäller direkt för 12 SEC-registrerade företag som är 

noterade vid Stockholmsbörsen, men även för uppskattningsvis 1000 svenska 

dotterbolag till utländska SEC-registrerade företag som måste tillämpa SOA från 

och med den 15 juli 2006. (Levander, 2005) 

 

SEC är också det organ som getts i uppgift att övervaka det nya tillsynsorganet 

the Public Company Accounting Oversight Board (PCAOB), vars uppgift är att 

utöva tillsyn över alla bolag som reviderar en emittent. Detta organ har långt 

gående befogenheter vad gäller undersökning och kontroll av efterlevnaden av 

SOA. (Blomberg & Svernlöv, 2003) PCAOB har makt att etablera nya och ändra 

gamla normer för publika aktiebolag. Deras befogenhet att få etablera nya 

redovisningsnormer är ett signifikant och ett potentiellt viktig framsteg för 

General Accepted Accounting Principles (GAAP). PCAOBs makt kan 

sammanfattas med deras förmåga att implementera nya normer, revidera 

revisorer samt utfärda sanktioner. (Cullinan, 2004, Tackett et al, 2004)  

 

PCAOB kommer därmed även att utöva tillsyn över de revisionsbyråer i Sverige 

som reviderar något av de företagen som omfattas av SOA. Detta medför att 

dessa revisionsbyråer måste ta hänsyn till både de svenska lagarna och SOA. 

Dock så står en del av bestämmelserna i SOA i direkt konflikt med de 

förpliktelser som följer av den svenska lagstiftningen samt den svenska seden. 

Det ingår bland annat i det svenska revisionsuppdraget att lämna vissa råd till 

revisionsklienten om redovisning och förvaltning, vilket kan komma att 

bedömas som olagligt enligt SOA. (Blix et al, 2002) 

 

Vidare så skall, enligt SOA, en revisionskommitté utse en revisor och enligt 

svenska aktiebolagslagen skall revisorn utses av bolagsstämman. Det kan också  

 
   
                                                           
1 Definitionen på emittent är enligt FAR (2004) en utgivare av säkerhet. 
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konstateras att det i svensk lag finns en direkt konflikt med SOAs bestämmelser 

om kvalitetskontroll, disciplinära processer samt tystnadsplikt. Revisorn kan 

under SOA förpliktigas att lämna ut information till PCAOB, som omfattas av 

svenska regler om tystnadsplikt.  

1.2 Problem 

Ovanstående skillnader medför att revisionsbyråer i Sverige kommer att stå 

under övervakning av två skilda tillsynsorgan som båda kan pröva 

disciplinärenden och utdela sanktioner. Tillsynen skulle utövas utifrån två olika 

regelverk med olika system och påföljder vid överträdelse. Som framgått ovan 

kan ju en och samma åtgärd vara tillåten enligt svensk lagstiftning samt sed och 

samtidigt vara olaglig enligt SOA. Vidare kan en och samma åtgärd som varken 

är förenlig med svensk sed samt lagstiftning eller SOA komma att bestraffas 

dubbelt, dvs. sanktion både enligt SOA och enligt svensk lagstiftning. (Blix et al, 

2002) 

 

Samtidigt så håller harmoniseringsprocessen på att utvecklas i världen, där bl a 

IFRS och US GAAP arbetar mot konvergens. Där vill man uppnå gemensamma 

mål med sin normgivning samt sina lång- och kortsiktliga 

harmoniseringsprojekt. (Deloitte, 2004) Detta för att göra rekommendationerna 

fullt jämförbara och koordinera sitt framtida arbete med varandra. Vidare har 

även EU gett sig in i harmoniseringsprocessen och då framförallt angående SOA 

och dess tillämpning. EUs käpphäst angående SOA är framför allt om lagen 

skall omfatta icke-amerikanska företag eller ej. (Blix et al, 2002) Eftersom en 

stor del av harmoniseringen för europeiska bolag har inneburit att imitera den 

amerikanska finansiella redovisningen så kommer troligtvis inte heller SOA vara 

något undantag. EU kommer förmodligen välja att tvinga de europeiska bolagen 

att även här imitera den amerikanska finansiella redovisningen, vilket innebär en 

tillämpning av SOA.  

 

Vidare så har multinationaliteten i bolagen ökat. Bolagen ökar sin internationella 

handel, sina uppköp samt sitt korsägande och därmed finns fler och fler bolag på 
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den globala marknaden som blir reviderade av de internationella 

revisionsfirmorna. (Parker, 2004) Detta innebär att även de svenska revisorerna 

måste anpassa sig till dessa omständigheter och därmed bl a till SOA. 

 

Alla de fyra stora revisionsbyråerna i Sverige har registrerat sig vid PCAOB. 

När de gjorde detta så informerade de även PCAOB att de står under tillsyn av 

Revisorsnämnden och denna tillsyn har, enligt Ingestedt (2005), troligtvis i 

princip blivit accepterad av PCAOB. Dock så har det ej ännu uppkommit något 

fall där denna tillsyn blivit accepterad i praktiken och detta innebär att det 

fortfarande finns teoretiska möjligheter för de svenska revisorerna att bli 

dubbelbestraffade av både PCAOB och den svenska staten. (Ingestedt, 2005) 

Härav kan de fortfarande göra misstag som kan komma att bedömas olika i USA 

och Sverige. Detta leder till att de hela tiden måste följa och hålla sig 

uppdaterade angående utvecklingen av de internationella reglerna. 

 

Alla ovanstående argument pekar på att SOA till stor del kommer att påverka de 

svenska revisorerna och dess revisionsbyråer. De svenska revisionsbyråerna och 

dess revisorer kommer att behöva förändra både hur de reviderar samt hur de för 

närvarande arbetar, allt för att anpassa sig till ovan nämnda processer. Detta gör 

att vi ställer oss frågan: Hur har och hur kommer den svenska revisionen och de 

svenska revisorernas arbete påverkats av införandet av SOA i USA? 

1.3 Syfte 

Syftet med uppsatsen är att undersöka huruvida den svenska revisionen och de 

svenska revisorernas arbete har förändrats och kommer att förändras med 

implementeringen av Sarbanes-Oxley Act. 



              

 9

1.4 Uppsatsens fortsatta disposition 

Kapitel 2 
I detta kapitel beskrivs vår vetenskapliga utgångspunkt 
i arbetet. Den består i att vi genom förenklingar och 
generaliseringar försöker förklara verkligheten. Då 
undersökningen utgår ifrån teorin och då vi försöker 
förstå verkligheten, kommer vi att utgå från en deduktiv 
ansats, med induktiva slag. Förklaringar görs till varför 
Agentteorin samt Organisatorisk inlärningsteori har 
valts samt varför Institutionell teori och 
Stewardshipteori har valts bort. 
 
Kapitel 3 
Det här kapitlet kommer att förklara de teorier som 
ligger till grund för propositionerna i undersökningen. 
Undersökningen avser att prova hur implementeringen 
av Sarbanes-Oxley Act förändrar den svenska 
revisionen och de svenska revisorernas arbete. För att 
komma fram till detta syfte används Agentteorin samt 
Organisatorisk Inlärningsteori. Den förstnämnda teorin, 
Agentteorin, behandlar det sätt på vilket principalerna 
styr agenterna, så att dessa ska handla på det sätt som är 
i principalernas intresse. Den andra teorin, 
Organisatorisk Inlärningsteori, handlar om att förbättra 
agerandet i organisationen genom bättre kunskap och 
förståelse samt om att öka organisationens kapacitet 
genom att agera effektivare. 
 
Kapitel 4 
I detta kapitel kommer undersökningsmetoden att 
presenteras. Valet av metod blev telefonsurvey samt 
webbenkät. Vidare presenteras det urval som gjorts 
samt den population undersökningen avser att förklara. 
De avgränsningar som gjorts samt orsakerna till bortfall 
diskuteras. Vi tar sedan upp datainsamlingsmetoden där 
det framgår att vi enbart använt oss utav primärdata 
som samlats in genom telefonintervjuer och 
webbenkäter. Vi beskriver även de operationaliseringar 
som vi gjort och slutet på den empiriska metoden 
diskuterar undersökningens reliabilitet och validitet, 
dvs. undersökningens trovärdighet och giltighet. 
 
Kapitel 5 
I analyskapitlet prövar vi varje proposition var för sig. 
De metoder som använts för att redovisa och analysera 
undersökningens resultat är jämförande av svar från 
intervjuerna samt uträkningar av medelvärde på olika 
rangordningar och uppfattningar Analyserna visar att 



              

 10

två av undersökningens åtta propositioner icke kan 
falsifieras och att två varken kan falsifieras eller icke-
falsifieras.  En förklaring görs till varför de resterande 
fyra hypoteser måste falsifieras. 
 
Kapitel 6 
I detta kapitel reflekteras över vad undersökningen har 
kommit fram till och vi drar egna slutsatser om 
huruvida Sarbanes-Oxley Act kommer att påverka den 
svenska revisionen och på vilket sätt. Enligt resultaten i 
vår undersökning så kommer den svenska revisionen 
och de svenska revisorernas arbete i och med 
implementeringen av SOA att ta längre tid, bli dyrare, 
bli mer specialiserat vilket kommer att leda till en ökad 
kvalitet på revisionen. 
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Metod 
 

I detta kapitel beskrivs vår vetenskapliga utgångspunkt i arbetet. Den består i att 

vi genom förenklingar och generaliseringar försöker förklara verkligheten. Då 

undersökningen utgår ifrån teorin och då vi försöker förstå verkligheten, 

kommer vi att utgå från en deduktiv ansats, med induktiva slag. Förklaringar 

görs till varför Agentteorin samt Organisatorisk inlärningsteori har valts samt 

varför Institutionell teori och Stewardshipteorin har valts bort. 

2.1 Vetenskaplig utgångspunkt 

Syftet med denna uppsats är att undersöka huruvida den svenska revisionen och 

de svenska revisorernas arbete har förändrats och kommer att förändras med 

implementeringen av Sarbanes-Oxley Act of 2002. För att uppnå detta syfte 

kommer vi i vår undersökning att göra förenklingar och generaliseringar ur 

redan befintlig teori för att beskriva verkligheten, hitta orsak-verkan samband 

samt genom detta försöka förklara vad SOA innebär för de svenska revisorerna. 

Förenklingarna syftar till att generalisera våra resultat mot en bredare teori, där 

den valda teorin kommer att prövas genom empiriska jämförelser. Om den 

utvalda teorin ej stämmer efter de empiriska jämförelserna så kommer ny teori 

att utvecklas. Därmed kommer ny kunskap att skapas för oss och för andra 

individer. För att genomföra detta kommer en bred teoretisk referensram att 

behövas (Ramberg, 1997), något som vi återkommer till när vi beskriver val av 

teori.  

 

För att vi skall kunna finna kunskap om revisionen och revisorer finns det vid 

undersökningen två alternativ att utgå från, deduktion eller induktion. Saunders 

et al (2003) lyfter fram att i en deduktiv ansats utgår man från teorin för att 

beskriva verkligheten för att senare testa om teorin stämmer överens med 

verkligheten. Därmed passar det oss att ha en forskningsmetod som är att likna 

vid deduktiv. Dock så är det svårt att förhålla sig renodlat deduktiv utan några 

som helst inslag av induktion, då vi fortlöpande kommer att uppleva nya 

empiriska samt teoretiska lärdomar under denna studie. (Ramberg, 1997) Vi 

kommer att närma oss empirin med tydliga empiriska och teoretiska idéer, vilket 
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kommer att påverka vad vi väljer att se och skriva ner (Otley & Berry, 1994). 

Därmed kommer vår forskningsmetod att utgå från deduktion, men även 

innehålla inslag av induktion.  

 

SOA är också, som helhet, ett nytt empiriskt fenomen som skall genomföras i 

Sverige den 15 juli 2006, vilket kan försvåra för oss då vi delvis kommer att 

undersöka ett icke-existerande problem. Detta anser vi dock inte vara ett stort 

problem då både bolagen och revisionsbyråerna redan ska ha budgeterat och 

förberett effekten och konsekvenserna av SOA då en genomförelse av SOA 

egentligen skulle ha skett i år. (Levander, 2005) 

 

För att genomföra våra generaliseringar krävs det att det existerar en stor mängd 

teori på området om förändringar i organisationer och/eller professionen. Efter 

sökande av teori ansåg vi att så var fallet. (Machlup, 1983, Bartunek, 1984, Fiol 

& Lyles, 1985, Senge, 1990, Mayer & Schoorman, 1995, Kim, 1993, Davis, 

Schoorman & Donaldsson, 1997, Argote, 1999) Därmed finns det mycket 

underlag för att bilda en bred teoretisk referensram. Undersökningen har baserats 

i befintlig teori och forskning, där två teorier som är möjliga att applicera på vårt 

forskningsområde har funnits, Agentteorin samt Organisatorisk Inlärningsteori. 

Därefter har propositioner ställts upp om hur SOA kan tänkas påverka revisorn 

och dess arbete. Propositionerna ska sedan prövas empiriskt och utifrån detta ska 

generella slutsatser om verkligheten dras. Till denna bakgrund och då vi vill göra 

förenklingar och generaliseringar av verkligheten, är en deduktiv utgångspunkt 

lämplig ansats för denna undersökning. 

 
Den deduktiva forskningsmetoden gynnar även oss tidsmässigt, då vi bara har en 

begränsad tidsperiod för denna undersökning. Vid val av ett renodlat induktivt 

undersökningssätt hävdar Saunders et al (2003) det hade krävts upprepade 

datainsamlingar av verkligheten under en längre tid för att stärka teorin och detta  
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fanns det ej tid för. Istället föll valet på det deduktiva synsättet, då det 

underlättar för oss då vi vill följa den uppsatta tidsplan som krävs för att denna 

undersökning ska bli färdig i tid. 

2.2 Val av teori 

Tillgång till litteratur och forskning på undersökningsområdet har som tidigare 

nämnts varit god och efter en genomgång av den, i vårt tycke, mest väsentliga 

delen av litteraturen kom vi fram till att bygga upp vår teori enligt följande.  

 

För att kunna skapa den teoretiska modell som bäst lämpar sig vid förklaring av 

förändringen av den svenska revisionen och den svenska revisorns arbete, så har 

teorin baserats på två redan befintliga teorier, Agentteorin samt Organisatorisk 

inlärningsteori. 

 

Agentteorin handlar om att olika aktörer i ett spel har olika målsättning. Scott 

(2003) hävdar att det då uppstår brist på kongruens mellan aktörerna, till 

exempel mellan ägare och ledningen. Agentteori behandlar det sätt på vilket 

principalerna (ägarna) styr agenterna (företagsledning), så att dessa ska handla 

på det sätt som är i ägarnas intresse. (Smith, 2000) Principal-agent förhållandet 

råder dock inte bara mellan ägarna och företagsledningen utan innefattar även 

revisorer. Då revisorernas arvoden betalas av företaget kan det ses som att 

revisorerna också är ekonomiska agenter till företaget. Därmed anses denne vara 

nyttomaximerande och får incitament av principalerna i monetära eller icke-

monetära former. (Antle, 1982) 

 

Organisatorisk inlärningsteori handlar om att förbättra agerandet i 

organisationen genom bättre kunskap och förståelse (Fiol & Lyles, 1985) och att 

öka organisationens kapacitet genom att agera effektivare (Kim, 1993). 

Tillhandahållandet av information är första steget i den organisatoriska 

inlärningen och information är ett flöde av meddelanden och meningar som kan 

addera, omstrukturera eller förändra kunskap (Machlup, 1983). Genom 

informationssystemet ges möjlighet att spara data och försöka att känna igen 

olika mönster och regler genom dessa data. Detta gör att man genom 

informationssystemet kan bygga mentala modeller som delas av de olika 
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individer och divisioner som finns i organisationen (dvs socialisering). Härav är 

detta en teori som till stor del kan förklara många av våra propositioner 

angående den svenska revisorn och dess revisionsbyrå samt hur de påverkas av 

SOA. 

 

Vi anser att det är dessa två teorier som bäst kompletterar varandra för att få en 

uttömmande och komplex förklaring till vår teori och våra propositioner. Hänsyn 

har tagits till de faktorer och teorier som vi har ansett vara de mest relevanta med 

tanke på vår kunskapsnivå på området och de litteraturstudier som gjorts. 

 

En teori som kunde ha passat som teori och/eller som komplement i vår 

undersökning är Institutionell teori (IT). IT är en allmän teori om förändringar i 

organisationer som kan behandla organisationers val av redovisning (Collin et 

al, 2004). Enligt DiMaggio & Powell (1983) har IT med samspelet mellan givna 

förutsättningar och enskilda aktörer att göra. Frågor som studeras ur ett IT 

perspektiv är hur anpassning sker till omgivningen, vilka variationer som finns 

och vilka omvandlingsmekanismerna är.  Teorin används när målen är tvetydiga, 

när organisatoriska teknologier är dåligt förstådda eller när miljön skapar 

oklarhet. Det argument som främst gjorde att vi valde bort IT var att målet (en 

övergång till SOA) inte är tvetydigt och skapar ingen större oklarhet för 

organisationen, då det finns väldigt tydliga riktlinjer och lagar för vad SOA 

innebär. (Sarbanes-Oxley Act, 2002) Därmed ansåg vi revisionsbyråernas 

organisatoriska lärande av en förändring i denna mekanism bättre beskrevs av 

organisatorisk inlärningsteori. Slutligen passar inte heller Stewardshipteorin in 

då denna hävdar att individernas beteende baseras på att organisatoriskt 

beteende ger större nytta än individuellt beteende. (Davis et al, 1997) Dock så 

anser vi att agentteorin och organisatorisk inlärningsteori bättre lämpar sig för 

att i vår undersökning för att förklara undersökningsobjektens individuella 

beteende och deras organisatoriska beteende som två skilda beteende. 
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2.3 Kapitelsammanfattning 

I detta kapitel beskrivs vår vetenskapliga utgångspunkt i arbetet. Den består i att 

vi genom förenklingar och generaliseringar försöker förklara verkligheten. Då 

undersökningen utgår ifrån teorin och då vi försöker förstå verkligheten, 

kommer vi att utgå från en deduktiv ansats, med induktiva slag.  De teorier som 

har använts är Agentteorin samt Organisatorisk inlärningsteori. Utifrån dessa 

teorier har det sedan utformats propositioner. Anledningen till att dessa två 

teorier har blivit vårt val och att vi inte har använt oss av t ex Institutionell teori, 

har varit att det är dessa teorier som har kompletterat varandra bäst när det gäller 

att komma fram till uppsatsens syfte: att undersöka huruvida den svenska 

revisionen och de svenska revisorernas arbete har förändrats och kommer att 

förändras med implementeringen av Sarbanes-Oxley Act. 
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Teori 
 
 

Det här kapitlet kommer att förklara de teorier som ligger till grund för 

propositionerna i undersökningen. Undersökningen avser att prova hur 

implementeringen av Sarbanes-Oxley Act förändrar den svenska revisionen och 

de svenska revisorernas arbete. För att komma fram till detta syfte används 

Agentteorin samt Organisatorisk Inlärningsteori. Den förstnämnda teorin, 

Agentteorin, behandlar det sätt på vilket principalerna styr agenterna, så att 

dessa ska handla på det sätt som är i principalernas intresse. Den andra teorin, 

Organisatorisk Inlärningsteori, handlar om att förbättra agerandet i 

organisationen genom bättre kunskap och förståelse samt om att öka 

organisationens kapacitet genom att agera effektivare. 

 
3.1 Agentteori 
 

Agentteori handlar om att olika aktörer i ett spel har olika målsättning. Därmed 

uppstår brist på kongruens mellan aktörerna, till exempel mellan ägare och 

ledning (Scott, 2003). Agentteorin behandlar det sätt på vilket principalerna styr 

agenterna, så att dessa ska handla på det sätt som är i principalernas intresse och 

här spelar redovisningsinformation en viktig roll (Smith, 2000). 

 

En agentrelation uppstår när en eller flera individer (principaler) hyr eller 

anställer andra individer (agenter) och delegerar ett specifikt ansvar till dem att 

utföra i deras regi. Kostnader för principalens kontroll av agenten kallas för 

agentkostnader. (Jensen & Meckling, 1976, Falkman, 2000, Scott, 2003) 

 

Jensen & Meckling (1976) menar att principalen kan begränsa avvikelsen från 

dennes intresse genom att införa lämpliga incitament för att agenten skall agera 

på ett visst sätt samt genom att ådra sig övervakningskostnader. Kostnaden för 

övervakning är alltså en komponent som ingår i agentkostnaden. Studien av 

Jensen & Meckling (1976) visar att separationen mellan ägande och kontroll 

skapar ett behov av revision. De anser vidare att revisionsarvodet är en viktig del 

av övervakningskostnaderna, eftersom revisorerna är skyldiga att se till att 
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ledningen agerar i ägarnas intresse samtidigt som de är skyldiga att inspektera 

företagets redovisning.  

 

Eftersom SOAs lagstiftning starkare syftar till minskat bedrägeri och svindleri 

än tidigare lagstiftning samt att revisorerna också kan ställas till svars för att de 

ej har upptäckt brister vid revisionen, så ökar deras risk. Ett ökat risktagande 

torde öka arbetstiden för revisorn, då denne vill reducera sin risk att göra egna 

misstag. SOA kräver också att ledningen skall utfärda en rapport om den interna 

kontrollen i företaget som deras revisor skall skriva under och godkänna. 

Revisorn ska även säkerställa att en rättvisande bild av företagets ekonomiska 

ställning visas (Sarbanes-Oxley Act, 2002). Detta torde medföra att ett 

revisionsuppdrag kommer att ta längre tid än förut. 

 

Proposition 1:  Antalet timmar för revisionsarbetet ökar med 

implementeringen av Sarbanes-Oxley Act. 

 

Sektion 201 av SOA förbjuder de icke-revisionsuppdrag, t ex konsultuppdrag, 

som en revisionsbyrå kan erbjuda sina klienter (ibid). Van der Plaats (2000) 

menar att rådgivning är den del som revisionsbyråer får in mest pengar på. Vid 

ett förbud mot icke-revisionsuppdrag kan revisionsbyråerna inte längre väga upp 

sina eventuella förluster för revisionsuppdrag med vinster från icke-

revisionsuppdrag i samma omfattning. För att kompensera minskade inkomster 

från icke-revisionsuppdrag samt ökad arbetstid så torde revisionsbyråerna öka 

revisionsarvodet. Ett ökat risktagande torde också ha som följd att 

övervakningen från revisorerna ökar. Med ovan förda resonemang med referens 

till Jensen & Meckling (1976) medför detta att agentkostnaderna ökar och 

därmed också revisionsarvodet. 

 

Proposition 2:  Revisionsarvodet per timme ökar med implementeringen av 

Sarbanes-Oxley Act. 
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Förtroendet är det som är grunden i revisorsyrket då revisorns uppdrag är ett 

förtroendeuppdrag. Att uppdragsgivaren har förtroende för revisorn är en 

nödvändig förutsättning och för att intressenterna skall kunna lita på den 

kvalitetssäkrade informationen krävs det att de litar på dem som svarar för 

kvalitetssäkringen. Cassel (1996) ser förtroendet ur två aspekter, dels kan 

revisorer inge förtroende på grund av sin professionella kompetens och dels 

genom sitt oberoende.  

 

Man kan även se revisorn som en ekonomisk agent (Antle, 1982). Agentteorin 

förutsätter att både principaler och agenter är nyttomaximerande. Då revisorn 

inte anses vara olik andra ekonomiska agenter antas även denne vara 

nyttomaximerande. Enligt Antle (1982) finns det då två ekonomiska agenter i ett 

företag, ledningen samt revisorn. Revisorerna är nyttomaximerande och för att 

de skall agera i principalernas intresse så måste principalerna även ta hänsyn till 

revisorernas incitament (Gjesdal, 1981). Därmed kan principalerna ge incitament 

till revisorn i form av både monetära former och icke-monetära former, såsom 

social status och rykte, i ett försök att utforma optimala kontrakt med dem 

(Antle, 1982). 

 

Både principalen och agenten agerar därmed för att få ut maximal nytta. Har 

revisorn en stark relation till företaget så kan dennes nytta öka när det går bra för 

företaget eftersom revisorn då har större möjlighet att få behålla uppdraget. 

(Macintosh, 1994) Särskilt två förhållanden mellan företaget och revisorn brukar 

framhållas. Det ena förhållandet är att revisorn genom rådgivningen får en 

affärsförbindelse med revisionsklienten vilken i sin tur inte avviker från andra 

affärsförbindelser. Revisorn riskerar härigenom att få ett direkt eller indirekt 

ekonomiskt intresse i revisionsklienten vilket strider mot egenintressehotet i den 

svenska analysmodellen. Detta kan gå ut över granskningens tillförlitlighet eller 

i vart fall rubba omgivningens tilltro till granskningen. (Prop. 2000/01:146) 

 

Det andra förhållandet är att revisorn genom rådgivningen kommer att granska 

resultatet av eget utfört arbete eller gjorda bedömningar vilket strider mot  
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självgranskningshotet i den svenska analysmodellen. En omfattande rådgivning 

kan leda till att revisorn får ett påtagligt inflytande över det företag som denna 

skall granska vilket påverkar revisorns möjlighet att iaktta objektivitet vid 

granskaningen liksom omgivningens förtroende för revisionen. (ibid)  

 

Med implementeringen av SOA så kommer både egenintressehotet och 

självgranskningshotet att försvinna eftersom SOA förbjuder revisionsföretagen 

att erbjuda icke-revisionstjänster till sina klienter. (Blix et al, 2002, Sarbanes-

Oxley Act, 2002) 

 

Francis (2004) menar att utfärdandet av icke-revisionsuppdrag, såsom 

rådgivning, har diskuterats livligt de senaste åren och oro har väckts på grund av 

att icke-revisionsuppdrag är marknadsorienterade och kommersiellt inriktade då 

renodlade revisionsuppdrag kräver professionalism och opartiskhet. Vidare är 

syftet med renodlade revisionsuppdrag att övervaka ledningen åt aktieägarna 

(Watts & Zimmerman, 1983) medan icke-revisionsuppdrag utförs åt just 

ledningen. 

 

Genom icke-revisionsuppdrag blir revisorn beroende av sin klient då denne 

skapar ännu en inkomstkälla och om betydelsen av icke-revisionsuppdrag ökar 

så kommer antagligen revisorer att inrikta sig mer och mer på att agera i sin 

klients intresse. Tillhandahållandet av icke-revisionsuppdrag stärker alltså det 

ekonomiska bandet mellan revisorn och dennes klient vilket är ett hot mot 

oberoendet. 

 

Enligt SOA är det olagligt att tillhandahålla revisionsklienten andra tjänster än 

revisionstjänster. Det är således olagligt att tillhandahålla revisionsklienten icke-

revisionstjänster. Vissa specifikt angivna tjänster är alltid olagliga, medan övriga 

kan tillåtas efter samtycke från en revisorskommitté (Blix et al, 2002). Med 

ovanstående argument om att icke-revisionsuppdrag skapar ett beroende mellan 

revisorn och dennes klient så torde ett förbud mot icke-revisionsuppdrag 

medföra att revisorernas oberoende ökar. 
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Proposition 3:  Revisorns oberoende ökar med implementeringen av 

Sarbanes-Oxley Act. 

 

Vidare kan dock ett förbud av icke-revisionsuppdrag komma att påverka 

revisorns förtroende inåt i organisationerna. Om en revisor på ett effektivt och 

övertygande sätt hjälper företagen med t ex rådgivning så ökar klientens 

förtroende för revisorn även vid revisionen (Cassel, 1996). I samband med att 

den nya revisorslagen infördes i Sverige så betänkte lagstiftaren att införa ett 

förbud för revisorer att erbjuda revisionsklienter rådgivning och andra tjänster 

som inte utgör revisionsverksamhet. Så blev dock ej fallet. Skälen var dels att 

rådgivningen från revisionssynpunkt kan ha vissa fördelar genom att revisorns 

kännedom om företaget förbättras, dels att revisionens intressenter kan ha ett 

intresse av att företagen får en kompetent rådgivning från någon med nära insyn 

i företagens förhållanden. Den samlade bedömningen blev att det inte ansågs 

finnas tillräckliga skäl för ett sådant förbud. (prop 2000/01:146) Ovan argument 

leder till att klienten på ett mer omfattande sätt hjälper revisorn i dess arbete 

genom att tillhandahålla denne all den information och hjälp som behövs vid en 

revision (Blix et al, 2002).  

 

Ett förbud mot icke-revisionsuppdrag, skulle innebära att revisorn bara skulle få 

en granskande roll hos sina klienter och därmed bara upplevas som en 

kontrollmyndighet. (Goldwasser, 1999) Därmed skulle troligtvis förtroendet för 

revisorn hos klienterna sjunka och de kommer att känna mindre lust att 

tillgodose den granskande revisorn med information som kan vara till gagn vid 

revisionen, än vad som görs till en revisor som även hjälper företaget med dess 

icke-revisionstjänster. 

 

Proposition 4:  Förtroendet hos klienten för dess revisor kommer att sjunka 

med implementeringen av Sarbanes-Oxley Act. 
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3.2 Organisatorisk inlärningsteori 

I och med SOA måste revisionsbyråerna förbereda de villkor och 

omständigheter som underlättar främjandet av organisatoriskt lärande genom att 

ständigt genomföra processer för organisatoriskt lärande, skapa ny kunskap och 

uppdatera organisationens delade mentala modeller. Nevis et al (1995) menar att 

främjandet av det organisatoriska lärandet är de strukturer och processer som 

underlättar för att ett effektivt lärande ska inträffa. 

 

Den organisatoriska inlärningsteorin handlar enligt Fiol & Lyles (1985) om att 

förbättra agerandet i organisationen genom bättre kunskap och förståelse. Kim 

(1993) menar att teorin även handlar om att öka organisationens kapacitet genom 

att agera effektivare. Den organisatoriska inlärningsprocessen är i stort sätt 

indelad i tre steg: informationsinsamling, tolkning samt inlärning (agerande). 

(Daft & Lengel, 1986)  

 

Machlup (1983) menar att tillhandahållandet av information är första steget i den 

organisatoriska inlärningen och information är ett flöde av meddelanden och 

meningar som kan addera, omstrukturera eller förändra kunskap. Med andra ord 

så skapas och organiseras kunskap av informationsflödet och denna kunskap 

förankras sedan beroende på engagemanget och tron hos innehavaren av 

informationen. Nonaka (1994) hävdar vidare att informationen är ett nödvändigt 

medel eller komponent i det organisatoriska lärandet för att skapa kunskap. 

Härav blir informationssystemet för redovisningen en av de mest centrala 

delarna i den organisatoriska inlärningsteorin, då utformningen av detta enbart 

syftar till att förbättra det organisatoriska lärandet och att aktivera inlärningen 

samt experimenteringen (Emmanuel, Otley & Merchant, 1990). 

 

Informationssystemet ger även möjlighet att spara data och försöka att känna 

igen olika mönster och regler genom dessa data. Detta för att möjliggöra en 

användning av dessa mönster och regler som en framtida vägvisare vid olika  

beslut. (Ouksel, Mihavics & Chalos 1997) Vidare påstår författarna att  
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informationssystemets utformning också påverkas mycket av miljön som finns 

runtomkring bolaget. Systemet tenderar till att anpassas och förändras av stora 

händelser som sker utanför bolaget för att försöka minimera den osäkerhet som 

finns i miljön omkring dem. 

 

Vidare försöker man genom informationssystemet att bygga mentala modeller 

som delas av de olika individer och de olika divisioner som finns i 

organisationen. Enligt Senge (1990) är dessa mentala modeller centrala och dess 

existens är väldigt viktig, då man arbetar med organisatoriska förbättringar. 

Individerna skaffar och tolkar information och lär sig genom att uppdatera sina 

mentala modeller. Bartunek (1984) menar att de mentala modellerna är tolkande 

planer eller kognitiva modeller av världen, som ledningen använder för att förstå 

olika miljöer. När individernas mentala modeller kombineras med de 

organisatoriskt delade mentala modellerna, dvs. kunskap som baseras på den 

specifika bas eller tro som finns i en organisation och som styr individernas 

agerande, så utvecklas det organisatoriska lärandet optimalt. (Kim, 1993)  

 

Nonaka (1994) hävdar att eftersom det organisatoriska lärandet involverar ett 

delande med de individuella mentala modellerna så blir det hela en process för 

gruppen. Genom integrering och kommunikation mellan gruppmedlemmarna, så 

kan information och kunskap slås ihop och delas mellan dessa. Nonaka (1994) 

menar vidare att integreringen och kommunikationen mellan individerna tjänar 

som ett hjälpmedel för att förhöja utbytet av information i en organisation och att 

detta leder till en utveckling av de delade mentala modellerna. Enligt Hutchkins 

(1990) har organisationerna numera även insett värdet av detta och man har 

utvecklat etablerade nätverk så att individerna kan ta del av mer information 

vilket möjliggör för ett större, åtminstone teoretiskt, organisatoriskt lärande.  

 

När dessa delar av det organisatoriska lärandet effektiviseras så ökar 

individernas kompetens. Kompetens kan ses som en samling av färdigheter och 

egenskaper som gör det möjligt för en part att få inflytande i ett speciellt område. 

Om en person har hög kompetens inom ett visst område skapar denna person  
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mer förtroende inom just detta område än en person som inte är lika kompetent 

inom området. Vidare kan man även beakta ytterligare en aspekt, förmedlandet. 

Eftersom förtroende är relationsbaserat så är det viktigt hur kompetensen 

upplevs. Innebörden av detta blir att om en person besitter hög kompetens, men 

upplevs som inkompetent kommer denne att få ett lägre förtroende av andra 

individer. (Mayer, Davis & Schoorman, 1995) 

 

Goldwasser (1999) samt Blixt et al (2002) menar att ett förbud mot icke-

revisionsuppdrag skulle leda till att den erfarenhet en revisor får av företaget 

genom att han arbetar där med rådgivning som han senare kan dra nytta av i 

revisionen, går förlorad. Därmed kommer revisorernas samlade färdigheter och 

kunskaper att minska vilket gör att revisorns inflytande på detta speciella område 

går förlorad. Revisorerna torde då även att upplevas som mindre kompetenta 

inom de olika icke-revisionsområderna, vilket i sin tur torde leda till att de 

kommer få ett lägre förtroende av andra individer. Informationen och kunskapen 

kommer att minska och därmed kommer det finnas mindre för 

gruppmedlemmarna att kommunicera och integrera vilket leder till minskade 

individuella mentala modeller och därmed ett minskat organisatoriskt lärande 

inom revisionsbyrån. Vidare anser författarna att det finns en risk för att 

revisorsyrket blir mindre attraktivt om rådgivningen förbjuds då revisorsrollen 

blir mer som en kontrollmyndighet. Detta torde på sikt medföra att kompetensen 

blir försämrad då färre väljer att bli revisorer, vilket leder till att färre 

konkurrerar om jobben. I slutändan torde detta ge en försämrad kompetens hos 

dem som arbetar i revisionsbyråerna, vilket naturligt leder till ett sämre 

organisatoriskt lärande. 

 

Ett generellt förbud mot icke-revisionsuppdrag skulle inte heller vara förenligt 

med de överväganden som gjorts i samband med att den nya svenska 

revisorslagen skapades. Den svenska lagstiftaren har explicit uttryckt att det 

finns ett samhällsekonomiskt intresse av att kunna ta tillvara revisorns 

kompetens i näringslivet via viss rådgivning till revisionsklienterna. (Blix et al,  
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2002) Därmed kommer även det organisatoriska lärandet på samhällsnivå, enligt 

resonemanget ovan, att minska. 

 

Blix et al (2002) menar alltså att icke-revisionsuppdrag såsom rådgivning skapar 

bättre kunskap om företaget. Förbudet mot icke-revisionsuppdrag begränsar 

möjligheterna för revisionsbolagets anställda att genom praktik inom bolaget bli 

kunniga och erfarna i redovisning, affärstransaktioner, avtalsfrågor, kreditfrågor 

etc. De får därmed en begränsad plattform för att utföra en kvalificerad 

revision/bedömning. Vidare kan även här nämnas att rådgivning ur 

revisionssynpunkt ger fördelar genom att revisorns kännedom om företaget 

förbättras. Skulle dessa uppdrag förbjudas försvinner denna kompetens och 

därmed minskar hela revisionsbyråns organisatoriska lärande. Revisorns 

kompetens och kunskap om företaget torde alltså minska vid ett förbud mot 

icke-revisionsuppdrag. 

 

Blix et al (2002) menar vidare att ett förbud mot icke-revisionstjänster torde göra 

så att oberoendet ökar eftersom de ekonomiska banden kommer att minska 

mellan klienten och revisorn samt att det ej längre kommer att existera en risk 

för självgranskning. Därmed kommer kvaliteten på revisionen öka på grund av 

detta. Dock så ska redan oberoendet vara starkt hos de svenska revisorerna om 

de följt analysmodellen. Detta leder till att denna kvalitetshöjningseffekt inte 

kommer motsvara den kompetensförsämring som förbudet mot icke-

revisionsuppdrag medför och därmed torde revisorns sammanlagda kompetens 

försämras då dennes kunskap och kännedom om klienten och dess 

affärsspecifika transaktioner och system kommer att minska. 

 

Proposition 5: Revisorns sammanlagda kompetens kommer att försämras 

med implementeringen av Sarbanes-Oxley Act. 

 

I Sverige utses revisorn av bolagsstämman på en fyraårig mandattid. Dock så 

finns inga lagar och regler angående en rotation på revisorn vilket innebär att 

samma revisor kan väljas om år efter år. (ABL 1975:1385) Den 16:e maj 2002 så  
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kom dock en EU-rekommendation angående revisorns oberoende. 

Rekommendationen innebar att alla medlemsstater skulle införa ett 

kvalitetssäkringssystem för lagstadgad revision. Rekommendationen skall 

införas i alla EU-staters regelverk med en övergångsperiod på tre år. I denna EU-

rekommendation om revisorns oberoende klargörs att det ska ske en 

partnerrotation vart sjunde år. Poängteras bör dock att detta bara är en 

rekommendation, vilket innebär att den på EU-nivå inte har någon direkt 

rättsverkan och det inte finns några sanktioner mot en medlemsstat som inte 

väljer att införliva rekommendationen i nationell lag. (Bernitz & Kjellgren, 

1999) 

 

I och med införandet av SOA så kom det dock nya regler för de svenska 

revisorerna som reviderar bolag som är registrerade vid SEC. I sektion 203 i 

SOA så behandlas ämnet rotation. Lagen säger att då en revisionsbyrå haft en 

och samma påskrivande revisor på ett uppdrag de senaste fem åren så måste de 

avsäga sig uppdraget, dvs. göra en extern rotation, där hela revisionsbyrån byts 

ut. (Sarbanes-Oxley Act, 2002) Följden av detta blir att revisionsbyråerna istället 

gör en intern rotation innan femårsperiodens slut där enbart den påskrivande 

revisorn byts ut mot en annan revisor inom samma revisionsbyrå. Därav kommer 

revisionsbyrån att fortsätta revidera samma klient i mer än fem år enbart genom 

ett byte av påskrivande revisor. 

 

För att effektivisera organisationens lärande enligt argumenten ovan så torde 

denna lag innebära att revisionsbyråerna väljer att arbeta med större team i de 

SEC-registrerade bolagen (Krona & Skärvad, 1999), för att fler ska kunna ta del 

av informationssystemet angående det reviderade bolaget. Detta gör att bolaget 

lättare kan byta till en annan påskrivande revisor eftersom denne redan har 

information och kunskap om bolaget som kan användas vid framtida beslut. 

(Ouksel et al, 1997) Därmed kommer transaktionskostnaderna för 

revisionsbolaget att sjunka då den nya påskrivande revisorn inte behöver leta 

upp och lära in ny information när det är dags för byte. Dock så kommer man 

även att dra på sig ökade kostnader för revisionen, då revisionsteamen blir  
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större. Detta leder då till att teamet kommer att lägga ner fler timmar som helhet 

på revisionen om de blir fler personer och därmed kommer mer lön att behöva 

betalas ut. Trots detta så innebär ju hela denna procedur att man effektiviserar 

för att lättare kunna byta påskrivande revisor. Detta för att vidare kunna få 

behålla sin klient i mer än fem år vilket i slutändan kommer att generera mer 

intäkter än kostnader. 

 

Nevis et al (1995) menar att även de mentala modellerna utvecklas hos 

revisorerna om de arbetar i större team eftersom de har varit med och lärt sig av 

tidigare misstag och framgångar hos det reviderade bolaget. Nonaka (1994) 

hävdar vidare att en annan anledning till en utveckling av de mentala modellerna 

är att revisorerna i teamet hela tiden kommunicerar och överför kunskap till 

varandra, vilket leder till stort utbyte av information och kunskap. Detta gör att 

samtliga revisorer i teamet utvecklar sina individuella och organisatoriska 

mentala modeller och därmed sin kunskap angående det reviderade företaget. 

 

Med ovanstående argument så torde det innebära att revisionsbolagen väljer att 

låta sina revisorer arbeta i större team för att effektivisera revisionen och bytet 

av påskrivande revisor, efter införandet av SOA. 

 

Proposition 6:  Storleken på revisionsteamen ökar med implementeringen 

av Sarbanes-Oxley Act. 

 

Dock så är det generellt accepterat att det är otillräckligt att bara tillhandahålla 

informationen för att skapa ett effektivt organisatoriskt lärande. Lärandet främjas 

om informationen blir sammankopplad med ett mer effektivt lärande och därmed 

en förbättrad prestation. (Grant, 1996, Argote, 1999) Enligt Daft & Lengel 

(1986) är den mest effektiva organisationen den som kan tillgodose sina 

deltagare med den begärda informationen samt att dessa deltagare har tillräcklig 

kunskap att ta till sig denna information. Därmed kommer vi in på det andra och 

det tredje steget i organisatoriskt lärande som är tolkning och inlärning av 

informationen.  
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Kloot (1997) anser att det ultimata resultatet av gångbart organisatoriskt lärande 

är ökad eller förbättrad organisatorisk prestation. Smith et al (1996) menar att de 

positiva effekterna vid inlärning från prestation kan förklaras genom en 

resursbaserad syn och att denna syn föreslår att ett företag skaffar 

konkurrensfördelar genom sina unika resurser. Conner & Prahalad (1996) anser 

att eftersom kunskap är en värdefull resurs för företaget, så är skapandet 

(tolkningen och inlärningen) och bibehållandet av detta en viktig 

konkurrensfördel för bolaget. Vidare menar författarna att möjligheten att skapa 

och bibehålla kunskap är olika i olika organisationer och därmed kan skillnader i 

prestation hos olika företag förklaras med den asymmetrin som existerar i 

kunskap och skapandet av denna i organisationerna. 

 

För att skapa konkurrensfördelar och därmed öka sin prestation så torde, enligt 

argumenten ovan, detta leda till att revisionsbyråerna vill skapa än mer kunskap 

inom byrån. Därför kommer revisorerna inom revisionsbyråerna oftare att 

tillhandahållas med fler kurser och utbildningar än tidigare för att öka sin 

kompetens och därmed kunskap. Detta innebär att revisorerna kommer att få mer 

vidareutbildning än tidigare. 

 

Proposition 7:  Revisorernas utbildningstimmar kommer att öka med 

implementeringen av Sarbanes-Oxley Act. 

 

Enligt Catanach & Walker (1999) finns det fem punkter som påverkar 

revisionskvaliteten. Dessa är revisorernas förmåga att upptäcka fel, ekonomisk 

stimulans, marknadsstrukturen, revisorernas ämbetstid samt revisorernas 

yrkesmässiga beteende. 

 

En av dessa punkter som är viktig här är revisorernas förmåga att upptäcka fel. 

Denna förmåga ökas genom teknisk kompetens, kunskap och utbildning samt 

genom erfarenhet och anpassningsförmåga hos individen. Som tidigare nämnts  
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kommer vissa av dessa komponenter förbättras och vissa av komponenterna 

försämras i och med införandet av SOA. 

 

Den ekonomiska aspekten spelar också stor roll här då ju mer intäkter 

revisorerna kan få desto högre blir kvaliteten på deras arbete. Som tidigare 

nämnts blir det i och med SOA förbjudet för revisorerna att tillhandahålla 

revisionsklienten andra tjänster än revisionstjänster (Sarbanes-Oxley Act, 2002). 

Enligt Van der Plaats (2000) är det dock idag rådgivningen som 

revisionsfirmorna tjänar mest pengar på. Detta kommer troligtvis att leda till att 

revisionsbyrån, delvis för att förbättra sitt organisatoriska lärande, kommer att 

dela upp sin organisation i två delar, där ena delen specialiserar sig på och har 

hand om rådgivning, alltmedan den andra tar hand om revisionen (Blix et al, 

2002). Därmed kommer vardera av delarna att få spetskompetens angående sin 

del av organisationen, samtidigt som deras kunskap angående den andra delen i 

organisationen kommer att försämras kraftigt, då de ej alls kommer att arbeta 

med denna. Därmed kommer ett förbud mot icke-revisionsuppdrag att förbättra 

revisorernas spetskunskap, men försämra deras sammanlagda kunskap vid 

organisatorisk inlärning. 

 

I och med att det är rådgivningen som firmorna tjänar mest pengar på så kommer 

troligtvis också revisionsbyrån att delas in i ett A-lag och ett B-lag. (Blix et al, 

2002) I rådgivningen finns mest pengar att tjäna och detta torde leda till att 

revisionsbyrån vill ha sina bästa revisorer där, att jämföra med revisionsdelen 

som mer kommer att upplevas som en kontrollmyndighet och därmed mindre 

attraktiv än rådgivningen. Ett sådant scenario leder i sin tur till att kvaliteten på 

revisionen försämras. 

 

Vidare är här även revisorernas yrkesmässiga beteende viktigt. För att bidra till 

att god revisionskvalitet uppnås bör revisorerna vara oberoende objektiva, visa 

hög moral och omdöme, undvika intressekonflikter samt upprätthålla den 

professionella statusen. Enligt SOA ska det finnas en revisionskommitté i de 

reviderade bolagen. Denna kommitté ska utses eller bestå av styrelsen, som även  
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ska utse revisorn (Sarbanes-Oxley Act, 2002). Enligt svensk lag är det dock 

bolagsstämman som utser revisorn (ABL 1975:1385). Detta gör att de två 

lagarna står i konflikt med varandra. Vidare kommer styrelsen att utöva tillsyn 

över revisorn samt att betala arvode till denne. (Sarbanes-Oxley Act, 2002) 

Eftersom revisorn enligt ABL (1975:1385) ska utföra tillsyn över 

styrelsens/revisionskommitténs förvaltning så kommer dessa faktorer troligtvis 

att leda till att revisorn inte kommer att vara oberoende objektiv och undvika 

intressekonflikter när denne utför sin tillsyn på styrelsen och därav kommer 

kvaliteten på denna sorts revision försämras. 

 

Proposition 8:  Kvaliteten på revisionen kommer totalt att minska med 

implementeringen av Sarbanes-Oxley Act. 
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3.3 Propositionsammanfattning 
 
 

1: Antalet timmar för revisionsarbetet ökar med 
implementeringen av Sarbanes-Oxley Act. 

 
2:  Revisionsarvodet ökar med implementeringen av Sarbanes-

Oxley Act. 
 
3: Revisorns oberoende ökar med implementeringen av 

Sarbanes-Oxley Act. 
 
4: Förtroendet hos klienten för dess revisor kommer att sjunka 

med implementeringen av Sarbanes-Oxley Act. 
 
5: Revisorns kompetens försämras med implementeringen av 

Sarbanes-Oxley Act. 
 
6: Storleken på revisionsteamen ökar med implementeringen av 

Sarbanes-Oxley Act. 
 
7: Revisorernas utbildningstimmar ökar med 

implementeringen av Sarbanes-Oxley Act. 
 
8:  Kvaliteten på revisionen kommer totalt att minska med 

implementeringen av Sarbanes-Oxley Act. 
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3.4 Kapitelsammanfattning 

Det här kapitlet har förklarat de teorier som ligger till grund för hypoteserna i 

undersökningen. Undersökningen avser att prova hur implementeringen av 

Sarbanes-Oxley Act förändrar den svenska revisionen och de svenska 

revisorernas arbete. För att komma fram till detta syfte har vi använt Agentteorin 

samt Organisatorisk Inlärningsteori. Den förstnämnda teorin, Agentteorin, 

behandlar det sätt på vilket principalerna styr agenterna, så att dessa ska handla 

på det sätt som är i principalernas intresse. Den andra teorin, Organisatorisk 

Inlärningsteori, handlar om att förbättra agerandet i organisationen genom bättre 

kunskap och förståelse samt om att öka organisationens kapacitet genom att 

agera effektivare. 
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Empirisk metod 
 
 

I detta kapitel kommer undersökningsmetoden att presenteras. Valet av metod 

blev telefonsurvey samt webbenkät. Vidare presenteras det urval som gjorts samt 

den population undersökningen avser att förklara. De avgränsningar som gjorts 

samt orsakerna till bortfall diskuteras. Vi tar sedan upp datainsamlingsmetoden 

där det framgår att vi enbart använt oss utav primärdata som samlats in genom 

telefonintervjuer och webbenkäter. Vi beskriver även de operationaliseringar 

som vi gjort och slutet på den empiriska metoden diskuterar undersökningens 

reliabilitet och validitet, dvs. undersökningens trovärdighet och giltighet. 

4.1 Val av undersökningsmetod.  

Med vårt syfte som utgångspunkt, att undersöka huruvida de svenska 

revisorernas arbete har förändrats och kommer att förändras i och med 

implementeringen av SOA, har vi valt att göra en telefonsurvey samt tre olika 

webbenkäter. Anledningen till att flera undersökningsmetoder har valts är att vi 

har flera olika respondentgrupper (ägare, klienter, revisorer, revisorsassistenter 

samt partners) som vi var tvungna att beakta vid informationsinsamlingen. 

Grunden till val av telefonsurvey (revisorer, klienter samt partners) är att det 

enbart finns 12 företag som är noterade vid Stockholmsbörsen och samtidigt vid 

en amerikansk börs och därmed direkt påverkade av SOA samt att det bara ska 

intervjuas en partner vardera på de fyra stora revisionsbyråerna. Eftersom det är 

ett så pass lågt antal företag och partners så finns det möjlighet för oss att 

genomföra intervjuer med alla företagen, dess revisorer samt partners på den 

korta tidsperiod som undersökningen genomförs på. En annan anledning till 

valet av telefonsurvey är att det, enligt vår uppfattning, är det sätt som vi lättast 

kan få så mycket information som möjligt av det vi vill ha reda på, då vårat urval 

är utspritt i hela Sverige. Vidare fördelar med val av telefonintervju är att det går 

fort att genomföra, ger hög svarsfrekvens, att man vet att det är rätt 

uppgiftslämnare samt att vi kan förklara frågorna vid eventuella oklarheter. 

(Saunders et al, 2003) Vid telefonsurveyn har vi använt oss av ett frågeformulär  
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med strukturerade frågor, för att sedan ställa följdfrågor då oklarheter eller andra 

funderingar uppkommit. 

 

Saunders et al (2003) menar att det förekommer en risk för så kallad 

intervjuareffekt vid telefonintervjuer, vilket innebär att respondenten kan bli 

påverkad av intervjuaren. För att undvika detta har vi i den mån det varit möjligt 

försökt att undvika ledande frågor. En annan nackdel är enligt Saunders et al 

(2003) att telefonintervjuer är tidsbegränsade, såvitt ämnet inte intresserar 

respondenten i allra högsta grad. Då vi har ett så, för respondenterna, högaktuellt 

ämne så torde detta inte påverka vår undersökning. Slutligen finns även 

möjlighet för respondenten att återkomma till oss om de har något att tillägga 

samt så finns det möjlighet för oss att återkomma till respondenten om det skulle 

uppkomma några oklarheter. 

 

Vi har även valt att använda oss av survey där webbenkäter har skickats ut till 

respondenterna (revisorassistenter samt ägare). En survey baserad på 

webbenkäter underlättar för att nå ut till den mängd respondenter som vi avser 

att undersöka i vissa av variablerna på kort tid. Enkäterna har endast innehållit 

slutna svarsalternativ. Dahmström (2000) anser att nackdelen med en webbenkät 

är att bortfallet i form av uteblivna svar kan bli stort. För att förhindra detta har 

vi skickat enkäten direkt till respondenten och för att reducera bortfallet 

ytterligare har vi i enlighet med Dahmström (2000) skickat påminnelse till dem 

som ej har svarat. 

 

Saunders et al (2003) menar att en som konstruerar ett frågeformulär formulerar 

frågor med en bakomliggande tanke som för denne verkar självklar medan andra 

personer ofta inte uppfattar frågorna på samma sätt. Ett bra sätt att motverka 

eller i varje fall minska risken för att feltolkningar kan förekomma, är att testa 

hur frågeformuläret uppfattas innan det används i själva undersökningen. Vi 

valde därför att testa våra frågeformulär på en auktoriserad revisor innan 

intervjuerna påbörjades. Inga förändringar i frågeformuläret skedde efter testet.  

 



              

 34

Alternativ till telefonsurvey och webbenkät är besöksintervjuer, vilket hade varit 

mycket tid- och kostnadskrävande då vårt urval är spritt i hela Sverige. 

(Saunders et al, 2003)  

4.2 Population 

Målet med denna uppsats är att skapa en bild över hur den svenska revisorns 

arbete förändras med implementeringen av SOA. Vår målpopulation blir härmed 

samtliga revisorer som reviderar de 12 företag som är noterade vid 

Stockholmsbörsen och som från och med den 15 juli 2006 lyder under SOA, 

svenska revisorsassistenter, partners på svenska revisionsbyråer, SEC-företagen 

som är noterade vid Stockholmsbörsen samt ägarna till dessa företag. Detta då vi 

behöver tillfråga olika respondenter beroende på vilken av våra variabler som 

ska undersökas. 

 

Då SOA enbart gäller för 12 företag som är noterade vid Stockholmsbörsen har 

vi på dessa företag samt deras revisorer valt att inte göra något urval utan istället 

valt att göra en totalundersökning (Saunders et al, 2002) Genom att göra en 

totalundersökning kan vi få fram en verklig bild av hur praxis ser ut och kommer 

att förändras bland de revisorerna som reviderar dessa företag och hur 

uppfattningen ser ut hos dessa företag. Vanligtvis när man genomför en 

totalundersökning måste man begränsa antalet variabler (Andersen, 1998) men 

eftersom vi har så få företag så behöver vi inte göra det, vilket är en fördel. 

Vidare hänger detta ihop med att det kan ta väldigt lång tid att genomföra en 

totalundersökning, dock så är inte heller detta ett problem för oss då vi har så få 

företag.  Enligt Saunders et al (2003) är en annan fördel med en 

totalundersökning att man till fullo kan säkerställa att det resultat som påvisas 

stämmer överens med verkligheten, vilket är svårare vid en delundersökning. 

 

En delundersökning (Andersen, 1998) kommer att genomföras på 

revisorsassistenterna, partners samt ägare. Fördelen med en delundersökning 

gentemot en totalundersökning är att den är mindre tidskrävande vilket öppnar  
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för att använda sig av fler variabler. För att kunna säkerställa ett helt korrekt 

resultat skulle det dock krävas en totalundersökning på alla revisorsassistenter 

och partners i Sverige samt alla ägarna till dessa tolv företag. Detta finns det ej 

resurser till, då tidsbrist är ett faktum för denna undersökning. Då uppsatsen 

avser att visa en bild av hur det idag ser ut bland revisorsassistenter, partners 

samt ägares uppfattning angående våra variabler kommer vi att göra förenklingar 

och dra generella slutsatser.  

4.3 Avgränsningar och bortfall 

Av de femton SEC-registrerade företag, som är noterade på Stockholmsbörsen, 

som från och med 2006 blir tvungna att lyda under SOA var det endast tolv 

företag som hade verksamheter i Sverige och därmed valde vi bort de andra tre. 

 

SOA gäller alltså direkt för 12 SEC-registrerade företag som är noterade på 

Stockholmsbörsen, men även för uppskattningsvis 1000 svenska dotterbolag till 

utländska SEC-registrerade företag som måste tillämpa SOA från och med den 

15 juli 2006. Vi har med denna undersökning valt att undersöka de revisorer som 

reviderar de 12 företag som är noterade på Stockholmsbörsen som tvingas att 

tillämpa SOA, samt de 12 företag som revideras. Ägarna avgränsas till den 

största, den tredje största samt den femte största ägaren per företag. Vi har även 

valt att avgränsa oss till enbart svenska revisorsassistenter samt en partner 

vardera på de fyra stora revisionsbyråerna. 

 
Tabell. 1 Visar våra respondentgrupper, dess population samt antal svarande. 
Respondentgrupp Undersökningsmetod Population Antal svarande 
Revisorer Intervju 12 11 
Partners Intervju 4 3 
Revisorsassistenter Webbenkät 40 15 
Ägare Webbenkät 22 4 
Klienter Intervju 12 8 
TOTALT  90 41 
 

Av de tolv revisorer och fyra partners som utgjorde vårt urval för intervjuerna, 

kom vi i kontakt med och fick svar av elva revisorer och tre partners. 

Anledningen till att vi inte fick svar från den tolfte revisorn och den fjärde 

partnern berodde på att dessa för närvarande inte hade tid att svara på våra 

frågor. 
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Vår målsättning var att skicka ut vår ena webbenkät till tio revisorsassistenter 

vardera på de fyra stora byråerna. Bortfall skedde till en början av att vi inte fick 

e-postadresser till mer än tjugo av våra från början planerade 40 

revisorsassistenter.  Av dessa tjugo utskickade webbenkäter fick vi sedan in 15 

svar. 

 

Urvalet av ägare till vår undersökning var tjugotvå stycken. Detta då många av 

ägarna var stora ägare i fler än ett av SEC-bolagen som är noterade vid 

Stockholmsbörsen. Efter sökande av e-postadresser hittade vi endast arton 

stycken vilka vi skickade ut vår enkät till. Antalet inkomna svar blev endast fyra 

stycken.  

 

Av de tolv klienter som intervjuades var det åtta stycken som svarade på våra 

frågor. Av de fyra som vi inte fick några svar ifrån var det tre som vi inte fick 

tag på och en som inte ville svara på våra frågor. 

4.4 Datainsamling och urval 

Insamlingen av data har skett genom intervjuer av respondenter (revisorer, 

klienter samt partners) samt webbenkäter till resterande respondenter 

(revisorsassistenter och ägare). 

 

Enligt Saunders et al, 2003, kan man vid intervjuer ställa följdfrågor. 

Respondenterna kan även förklara sig när de svarar på frågorna och förstår de 

inte frågorna kan de inte hoppa över dem eller svara bara för att det ska svaras 

utan att tänka sig för. Då man kan förklara frågorna för dem direkt blir också 

bortfallet mindre. Detta gör att vi får in mer kunskap än just den vi frågar efter, 

vilket höjer kvaliteten på undersökningen. 

 

Vid intervjuerna av revisorerna började vi att granska årsredovisningarna från de 

femton svenska SEC-registrerade bolagen och tog därmed reda på vem som hade 

reviderat dem. Därefter ringdes dessa upp och intervjuades enligt standardiserat 

frågeformulär (appendix 5 och 6).  Vidare ringde vi de fyra stora revisions- 
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bolagen för att få nummer till en partner som hade kunskap om revisionsbyråns 

agerande hos de publika bolagen. Härefter ringdes denna partner upp och en 

intervju med ett standardiserat frågeformulär (appendix 7) genomfördes. 

Intervjuerna av klienterna (SEC-bolagen) gjordes av en annan 

undersökningsgrupp då de ändå skulle intervjua dessa för sin egen undersökning. 

När de utförde sin intervju så utökade de helt enkelt den med våra frågor 

(appendix 8). 

 

Webbenkäterna har använts då man genom dessa snabbt kan se den allmänna 

uppfattningen på våra frågor hos de respondenter vi ämnar undersöka. Detta gör 

att vi snabbt kan dra generella slutsatser om hur uppfattningen ser ut hos dessa. 

 

Urvalet av dessa personer skedde genom att vi skickade e-post till de fyra stora 

revisionsbyråerna i Sverige där vi bad om att få namn och e-post till 10 

revisorsassistenter per revisionsbyrå. Därefter skickades vår webbenkät ut till 

samtliga namn vi fick av revisionsbyråerna (appendix 1 och 2). Av ägarna så 

valde vi att undersöka den största, den tredje största samt den femte största 

ägaren hos varje företag. Därefter skickades enkäten (appendix 3 och 4) ut till 

ägarna. 
 

Valet av primär och sekundärdata inverkar på vilken information som erhålls. 

Primärdata är enligt Saunders et al (2003) den information som forskaren själv 

samlar in för ett bestämt syfte och ändamål. För att kunna realisera syftet med 

undersökningen har vi enbart valt att använda oss av primärdata. Insamlingen av 

primärdata har skett genom telefonintervjuer och webbenkäter med i förväg 

bestämda frågor.  

4.5 Operationalisering 

Med operationalisering menas att man tolkar de teoretiska begreppen till 

empiriskt mätbara storheter. För att kunna analysera resultatet av 

undersökningen omvandlas de framtagna hypoteserna till variabler. (Andersen, 

1998) Följande variabler har identifierats: revisionsarbetstimmar, revisions- 
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arvode, oberoende, förtroende hos klienten, kompetens, revisionsteamens 

storlek, utbildningstimmar samt revisionskvaliteten.  

Revisionsarbetstimmar 

SOA kommer att ställa hårdare krav på revisorerna och dess revision. Därmed 

torde ett ökat risktagande även att öka arbetstiden för en revision. För att kunna 

mäta detta kommer revisorn att få uppskatta om denne kommer att lägga ner 

mer, samma eller mindre tid på revisionen då risken för bötesbelopp, 

fängelsestraff, indragen auktorisation, högre straff för revisionsbyrån som de 

arbetar på, ökar. De kommer även att få svara på om de har lagt ner mer, samma 

eller mindre tid på revisionen efter införandet av anmälningsplikten för 

skattebrott 1999, för att på så sätt se om de förändrat arbetssätt vid en tidigare 

liknande lagförändring. 

Revisionsarvode 

SOA kommer att förbjuda de icke-reviderande tjänsterna vilket innebär att 

revisionsbolagen kommer att förlora mycket intäkter på detta. Därför torde de 

öka revisionsarvodet per timme för att kompensera detta. För att kunna mäta 

detta kommer en partner vardera på de fyra stora revisionsbyråerna att få svara 

på vilket arvode per timme som revisionsbyråerna tar ut av de största noterade 

bolagen både vid revisionstjänster och vid icke-revisionstjänster idag, hur 

mycket dessa har ökat de senaste tre åren samt vilken ökning arvodet per timme 

beräknas ha de närmaste tre åren.  

Oberoende 

Med implementeringen av SOA kommer även de i Sverige kallade 

egenintressehotet samt självgranskningshotet att försvinna. Detta innebär att 

revisorns oberoende torde styrkas. För att mäta hur oberoendet kommer att 

uppfattas ska den största, den tredje största samt den femte största ägaren till de 

tolv SOA-bolagen att få rangordna olika alternativ beroende på vilka alternativ 

de tycker styrker oberoendet bäst. Av dessa alternativ är hälften hur oberoendet 

skall uppfyllas enligt nuvarande svensk lagstiftning och hälften är enligt SOA.  
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Förtroende hos klienten 

Då SOA förbjuder revisorn att ge rådgivning så kommer denne enbart att ha en 

granskande roll hos dess klienter och därmed upplevas som något av en 

kontrollmyndighet. Därmed torde klienternas förtroende för deras revisor att 

sjunka. För att mäta detta kommer de tolv SOA-bolagen att få uppskatta på en 

skala hur deras relation samt förtroende är för sina revisorer. De kommer även 

att få uppge vilka tjänster som deras revisor utför samt rangordna de alternativ 

som de tycker bäst styrker deras förtroende för sin revisor.  

Kompetens 

Då icke-revisionsuppdrag såsom t ex rådgivning skapar bättre kunskap om 

företaget samt att möjligheterna för revisionsbolagets anställda att genom praktik 

inom bolaget kan bli kunniga på bolagsspecifika kunskaper reduceras, så torde 

revisorernas kompetens att försämras. För att mäta detta kommer 

revisionsassistenter på svenska revisionsföretag att få göra olika val av vad de 

helst vill arbeta med i framtiden inom revisionsbyrån. De kommer även att få 

rangordna alternativen med möjliga karriärvägar samt välja mellan två 

påståenden vilket som de anser stämmer bäst. Revisorerna fick även svara på en 

fråga om icke-revisionsuppdrag ger fördelar, ger inga fördelar eller ger 

nackdelar i revisionen av det företaget. 

Revisionsteamens storlek 

Efter införandet av SOA kommer revisionsbyråerna att behöva göra en intern 

rotation av påskrivande revisor inom vart femte år för att få behålla sina klienter. 

Därmed torde revisionsteamen att bli större då fler kan skaffa sig kunskap om 

företaget och därmed fungera som påskrivande revisor. Större revisionsteam gör 

även att de kan öka sitt organisatoriska lärande genom ökad kommunikation. För 

att kunna mäta detta kommer en partner vardera på de fyra stora svenska 

revisionsbyråerna att få svara på hur sammansättningen i deras revisionsteam för 

de största publika bolagen ser ut idag, hur de har förändrats de senaste tre åren 

samt hur de kommer att förändras de närmsta tre åren. 
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Utbildningstimmar 

Efter införandet av SOA så torde revisionsfirmorna vilja skapa 

konkurrensfördelar och öka sina prestationer gentemot sina konkurrenter och 

detta görs lättast genom att skapa mer kunskap inom byrån. Därmed torde 

revisionsbyråerna vilja öka sina utbildningstimmar för sina anställda. För att 

kunna mäta detta kommer en partner vardera på de fyra stora svenska 

revisionsbyråerna att få svara på hur många utbildningstimmar de hade för sina 

revisorer förra året, i år samt nästa år och hur många av dessa som berörde SOA 

på ett eller annat sätt. Att denna fråga inte ställdes till revisorerna beror på att vi 

även ville ha reda på planerna för nästa års utbildning för revisorerna. 

Revisionskvaliteten 

I och med SOA så ska styrelsen utse revisorn. Detta innebär att denne troligtvis 

inte kommer att kunna förhålla sig oberoende objektiv vid dess revision mot 

dem. Troligen kommer även revisionsbyråerna delas upp i två läger vilket 

innebär att de bästa revisorerna kommer att jobba med firmans rådgivning. Detta 

torde leda till att kvaliteten på revisionen kommer förändras. För att kunna mäta 

detta kommer resultaten på samtliga tidigare variabler att jämföras och då 

kommer det att kunna fastslås om den totala kvaliteten kommer att minska eller 

ej. 

4.6 Uppsatsens trovärdighet 

När man genomför en undersökning är det av stor vikt att man ifrågasätter 

undersökningens validitet och reliabilitet som utgör två viktiga begrepp inom 

empirisk forskning (Andersen, 1998, Saunders et al, 2003).  

4.6.1 Validitet 

I denna undersökning kan den yttre validiteten ifrågasättas då det på vissa 

variabler enbart genomförs en delundersökning. 

 

Denna undersökning baserar sig också delvis på en telefonsurvey med 

strukturerade frågeformulär. Utifrån de genererade propositioner har frågor 

utformats som skall kunna ge svar på propositionerna. Frågorna har utformats så  
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tydligt som möjligt och genom en telefonintervju har det, vid behov, kunnats ge 

en förklaring om respondenten ej förstått frågan. Dahmström (2000) hävdar att 

det är av stor vikt för undersökningen att rätt person svarar och att denne person 

besitter den kompetens som krävs för att svara korrekt på frågorna. För att 

minimera risken att fel person svara på frågorna frågar vi efter deras namn om de 

inte angav det när de svarade. Den risk för att de inte skulle besitta den 

kompetens som anses nödvändig för att svara på våra frågor anser vi vara näst 

intill obefintlig då det handlar om revisorer anställda på någon av de fyra stora 

revisionsbyråerna vilket innebär att de ska ha den kompetens som krävs för att 

svara på våra frågor. 

 

Denna undersökning baserar sig också delvis på en surveystudie med en 

standardiserad webbenkät, där vi har försökt att ge lite utrymme för otydliga och 

ej tolkningsbara svar. Detta leder till en högre validitet. Problemet med en 

webbaserad enkät är att en viss risk förekommer att ej rätt person svarar. Även 

här är det av stor vikt för undersökningen att rätt person svarar och att denne 

person besitter den kompetens som krävs för att svara korrekt på frågorna. 

(Dahmström, 2000) Då enkäten distribueras via en hemsida kan det inte 

garanteras att avsedd person svarat. För att minimera denna risk har enkäten 

skickats direkt till den person som enkäten kräver. Innan undersökningen 

började testades även alla frågorna på en auktoriserad revisor. Detta leder till en 

högre validitet. 

4.6.2 Reliabilitet 

För att höja tillförlitligheten i respondentens svar så förklarade vi innan 

telefonintervjun började att alla svar kommer att behandlas konfidentiellt. Det 

har också gjorts försök att undvika intervjuareffekten genom att inte ställa alltför 

ledande frågor. 

 

Vi har även försökt att utforma en så enkel enkät som möjligt, vilket minimerar 

risken för felaktiga svar och således erhålls en hög reliabilitet. För att ingen 

obehörig individ ska kunna, av misstag eller annan anledning, svara på enkäten 

och således registrera felaktiga svar, så har varje företag som är med i under- 
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sökningen tilldelats ett enskilt kontrollnummer i introduktionsbrevet. 

Kontrollnumret registreras i enkäten och även detta reducerar risken för felaktig 

registrering och ej korrekta enkätsvar, vilket höjer reliabiliteten ytterligare. 

 

Reliabiliteten på undersökningen påverkas också av att SOA ännu ej har börjat 

tillämpas och därmed kan vissa av svaren på våra frågor enbart vara 

uppfattningar om hur personerna i fråga har planerat att agera. Därmed kan dessa 

planeringar komma att förändras till SOA börjar tillämpas den 16 juli 2006. 

4.7 Kapitelsammanfattning 

I detta kapitel har undersökningsmetoden att presenterats. Valet av metod blev 

telefonsurvey samt webbenkät. Vidare presenterades det urval som gjorts samt 

den population undersökningen avsåg att förklara. De avgränsningar som gjorts 

samt orsakerna till bortfall diskuterades. Vi tog sedan upp 

datainsamlingsmetoden där det framgick att vi enbart använt oss utav primärdata 

som samlats in genom telefonintervjuer och webbenkäter. Vi beskrev även de 

operationaliseringar som vi gjort och slutet på den empiriska metoden 

diskuterade undersökningens reliabilitet och validitet, dvs. undersökningens 

trovärdighet och giltighet. 
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Analys 
 
 

I analyskapitlet prövar vi varje proposition var för sig. De metoder som använts 

för att redovisa och analysera undersökningens resultat är jämförande av svar 

från intervjuerna samt uträkningar av medelvärde på olika rangordningar och 

uppfattningar. Analyserna visar att två av undersökningens åtta propositioner 

icke kan falsifieras och att två varken kan falsifieras eller icke-falsifieras.  En 

förklaring görs till varför de resterande fyra hypoteser måste falsifieras. 

5.1 Propositionsprövning 

5.1.1 Propositionsprövning 1 

Proposition 1: Antalet timmar för revisionsarbetet ökar med 

implementeringen av Sarbanes-Oxley Act. 

 

Den första propositionen avser förklara sambandet mellan implementeringen av 

SOA och ökningen av antalet timmar för revisionsarbetet. För att kunna påvisa 

detta har intervjuerna med de revisorer som reviderar SEC-företagen (appendix 

6) jämförts med varandra och eventuella likheter och skillnader har sökts. 
 
Tabell 2. Tabellen visar revisorernas svarsfördelning på de olika frågorna. (n=11) 
 

Bötesbelopp Fängelsestraff Indragen 
aukt. 

Straff för 
revbyrå 

Anmälnings-
plikt 

Mer 6 6 3 4 1 
Samma 5 5 8 7 10 
Totalt 11 11 11 11 11 
 

Vid intervjuerna så skilde sig revisorernas åsikter åt en del. Majoriteten skulle 

inte lägga ner mer tid oavsett om risken för indragen auktorisation eller straffen 

för revisionsbyrån skulle öka. Dock så visade det sig att om risken för 

fängelsestraff och böter ökade så skulle sex av elva revisorer lägga ner mer tid. 

Anledningen till detta kan vara att risken för fängelsestraff och böter vid 

revisionsfel i Sverige för närvarande är liten och om den risken skulle öka så 

skulle även revisorernas noggrannhet vid revisionen öka, för att försöka 

minimera risken för att revisionsfel förekommer och därmed få böter eller 

fängelsestraff. 
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Dock så är risken, enligt revisorerna, för indragen auktorisation vid revisionsfel i 

Sverige redan väldigt hög. Revisorerna menar att det därmed inte kommer att 

göra någon skillnad på deras arbete om ännu en ökning av denna risk skulle ske. 

Detta gör att de ej behöver lägga ner mer tid på revisionen för att minska denna 

risk. Vidare så skulle de ej heller lägga ner mer tid om straffen för deras 

revisionsbyrå skulle öka. Detta kan ha att göra med att de ej personligen löper en 

risk för att bli bestraffade vilket gör att de ej behöver lägga ner mer tid på 

revisionen. 

 

Man kan även se att bara en av elva har lagt ner mer tid på revisionen efter 

införandet av anmälningsplikten för skattebrott 1999. Detta kan ha att göra med 

att det redan innan införandet av anmälningsplikten fanns, enligt 

aktiebolagslagen, krav på att revisorerna skulle rapportera och avge oren rapport 

vid skattebrott och därmed förändrade lagen inte revisorernas arbetssätt. 

Liknande kan härledas ur rådande situation då några av revisorerna menar att 

vissa av lagarna och reglerna är så stränga och straffen är så hårda att de redan 

gör en fullgod revision.  

 

Då man inte vill säga att man idag ej genomför en fullgod revision på grund av 

att straffen vid revisionsfel är för låga, finns det i intervjuerna risk för att 

revisorerna inte svarade helt sanningsenlig på frågorna. Eftersom många av 

revisorerna påpekade att de idag genomför en god revision, men att man måste 

beakta att om riskerna ökar så kommer man även att jobba än mer noggrant både 

medvetet och omedvetet, så finns det en chans att de revisorer som svarade att de 

ej kommer att lägga ner mer tid åtminstone omedvetet kommer att lägga ner mer 

tid.  

 

Enligt revisorerna kommer de med implementeringen av SOA att genomföra än 

mer noggranna riskanalyser och i allra största mån försöka att undvika riskfyllda 

företag såsom t ex spelföretag, där risken för penningtvätt är stor. Många av dem 

hänvisade även till sina filialer i USA, där SOA redan är verklighet. Revisorerna 

menar att den ökade risken har lett till ett noggrannare och därmed mer tidskrä- 
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vande arbete. Den ökade risken har också lett till ökade arvoden, vilket naturligt 

leder till att revisorerna måste lägga ner mer tid, för att rättfärdiga dessa. 

 

Proposition 1: Propositionen om att antal timmar för revisionsarbetet 

ökar med implementeringen av Sarbanes-Oxley Act kan 

följaktligen inte falsifieras. 
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5.1.2 Propositionsprövning 2 

Proposition 2: Revisionsarvodet per timme ökar med implementeringen av 

Sarbanes-Oxley Act. 

 

Den andra propositionen avser det eventuella förklara sambandet mellan SOA 

och en eventuell ökning av revisionsarvodet. För att kunna påvisa detta har 

intervjuerna (appendix 7) med de partners som hade kunskap om 

revisionsarvodet för de allra största klienterna i revisionsföretagen jämförts med 

varandra och därmed har det sökts eventuella likheter eller skillnader. 

 

För närvarande så ligger alla våra intervjuade revisionsbyråer mellan 1200-4500 

kronor per timme för en auktoriserad revisor. Ett av bolagen har olika 

rabattsatser beroende på hur prioriterad kunden är och priset kan, för de mest 

prioriterade kunderna, vara så lågt som 1200 kronor per timme. För de relativt 

nyauktoriserade revisorerna ligger intervallet mellan 1200-1900 kronor per 

timme i alla revisionsbyråerna, men om en manager eller en partner ska 

användas kan priset variera mellan 2000-4500 kronor i timmen. Detta pris är helt 

beroende på vilken revisor som skickas samt dennes individuella kunskap och 

erfarenhet.  

 

Alla revisionsbyråerna är överens om att priset på revisionen generellt sett har 

legat relativt fast de senaste åren. Den har mest följt de allmänna prishöjningarna 

som har skett i samhället. Dock så har istället priset för icke-revisionstjänster 

ökat de senaste åren. Detta förklaras av respondenterna med att det har krävts än 

mer specialiserade medarbetare i revisionsbyråerna för att hjälpa klienterna. 

Flera revisionsbyråer menar att anledningen är att det har blivit en bättre 

förståelse och uppskattning av dessa tjänster hos klienterna på grund av 

redovisningsskandalerna. Eftersom det idag finns en väldigt stor fokus på 

företagen och dess ekonomiska affärer så vill revisionsbyråernas klienter numera 

ha väldigt hög kvalitet på icke-revisionstjänsterna för att de ska kunna få en ren 

revision när revisorerna noggrant granskat deras räkenskaper och därmed få ett 

högt förtroende hos sina kunder. 
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Vidare så skiljer sig respondenterna åt när de svarar på frågan hur priset kommer 

se ut i framtiden. En av revisionsbyråerna säger att de kommer att öka sitt pris på 

revisionen. Detta för att de kommer att ges en begränsad möjlighet att utföra 

konsultation enligt SOA och därmed kommer de att behöva öka priset för sina 

revisionstjänster, men även priset för icke-revisionstjänster för att kompensera 

detta. De anser vidare att prishöjningen till viss del kommer att bero på att 

fokusen på och intresset av revision under senare år har ökat och kommer att öka 

ytterligare, vilket innebär att priserna kan höjas. Vidare anser en av de andra 

byråerna att priset för revision kommer att ligga fast, men att priset för icke-

revisionstjänster kan komma att öka som en kompensation för delningen av 

revision och icke-revisionstjänster hos klienterna. Slutligen anser en tredje byrå 

att priset för revision och icke-revision kommer att öka dels som en effekt av att 

revisorernas stigande löner, vilket minskar vinstmarginalen för 

revisionsbyråerna och dels som en effekt av att möjligheterna för icke-

revisionstjänster kommer att minska för revisionsbyråerna. 

 

Därmed verkar revisionsbyråerna resonera på samma sätt som vi har gjort i 

teorin då begränsningen av icke-revisionstjänster åtminstone är en komponent i 

deras förklaring av framtida prishöjningar. 

 

Proposition 2:  Propositionen om att revisionsarvodet per timme kommer 

att öka med implementeringen av Sarbanes-Oxley Act kan 

följaktligen inte falsifieras. 
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5.1.3 Propositionsprövning 3 

Proposition 3:  Revisorns oberoende ökar med implementeringen av 

Sarbanes-Oxley Act. 

 

Den tredje propositionen avser förklara det eventuella sambandet mellan SOA 

och ökningen av revisorns oberoende. För att kunna påvisa detta har vi räknat ut 

medelvärdet för hur ägarna rangordnar oberoende alternativen (skala 1-4) 

(appendix 4). 

 
Tabell 3.  Tabellen visar medelvärdet på ägarnas rangordning, skala 1-4. (n=4) 
Fråga 1     
Förbud mot: Bokföring Vänskap Självgranskning Finansieringssystem 
Medelvärde 2,5 3,5 1 3 
Fråga 2     
Förbud mot: Partställning Internrevision Invest.rådgivare Egenintresse 
Medelvärde 2,5 3,75 2,25 1,5 
Fråga 3     
Rotation: Fem Sju Frivillig  
Medelvärde 2 1 3  
 

Ägarna anser att det alternativ som reglerar oberoendet bäst på den första frågan 

är självgranskningshotet tagit ur den svenska analysmodellen. Efter detta följer 

förbud mot bokföring samt förbud mot utformning av finansieringssystem som 

är tagit ur SOA och till slut ytterligare ett alternativ tagit från svenska 

analysmodellen, vänskapshotet. 

 

På den andra frågan är det alternativet med egenintressehotet tagit ur den 

svenska analysmodellen som ägarna anser reglerar oberoendet bäst. Vidare följer 

ett förbud mot att revisorn får agera som investeringsrådgivare, vilket är tagit 

från SOA. Partställningshotet ur den svenska analysmodellen rangordnades som 

tredje bästa alternativ för att reglera revisorns oberoende och som sista alternativ 

rangordnades ett förbud mot att revisorn får vara med och upprätta 

internrevision, som är tagit från SOA.  
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Vidare anser ägarna att en rotation vart sjunde år reglerar oberoendet bäst, vart 

femte år som reglerar oberoendet näst bäst och slutligen anser de att en frivillig 

rotation reglerar oberoendet sämst. 

 

Därmed anser ägarna till de svenska SEC-bolagen att på de två första frågorna är 

alternativ från den svenska analysmodellen som reglerar oberoendet bäst, samt 

på den tredje frågan att det är EU-direktivet om rotation efter 7 år om är bäst för 

revisorns oberoende. Att SOA alternativen rangordnades på andra och tredje 

plats i första frågan, andra och fjärde plats i andra frågan samt på andra plats 

sista frågan, antyder på att ägarna anser att SOA alternativen reglerar oberoendet 

bra, men att vissa delar av den nuvarande analysmodellen reglerar oberoendet 

bättre. Detta leder till att SOA åtminstone inte kommer att reglera det synliga 

oberoendet bättre än den nuvarande analysmodellen ur ägarnas synvinkel. 

 

Dock så hade denna variabel en låg svarsfrekvens (22 %). Därmed är denna 

analys inte är helt tillförlitlig, men den ger åtminstone en indikation på hur 

ägarnas uppfattning om de nuvarande samt de kommande reglerna angående 

revisorns oberoende ser ut. 

 

Det faktiska oberoendet går, då det enbart baseras på spekulationer om hur det 

kommer att se ut i framtiden från revisorernas sida eftersom de inte ännu kan 

veta hur SOA påverkar deras oberoende, för närvarande för oss inte att mäta. 

Dock så visar tidigare undersökningar (Landström & Thyni, 2005) att inte heller 

det faktiska oberoendet kommer att öka med implementeringen av SOA. 

 

Proposition 3:  Propositionen om att revisorns oberoende ökar med 

implementeringen av Sarbanes-Oxley Act måste 

följaktligen falsifieras. 
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5.1.4 Propositionsprövning 4 

Proposition 4: Förtroendet hos klienten för dess revisor kommer att sjunka 

med implementeringen av Sarbanes-Oxley Act. 

 

Den fjärde propositionen avser förklara det eventuella sambandet mellan SOA 

och klientens förtroende för revisorn. För att åskådliggöra detta har vi räknat ut 

medelvärdet för hur klienterna bedömt sin relation med och sitt förtroende (skala 

1-5) för sina revisorer (appendix 8). Medelvärdena för de klienter som enbart 

erhåller revision från sin revisor kommer sedan att jämföras med medelvärdena 

för de klienter som erhåller både revision och icke-revisionstjänster från sin 

revisor. 

 
Tabell 4. Tabellen visar medelvärdet för hur klienterna bedömer sin relation med samt sitt 
förtroende för sin revisor, skala 1-5. (n=8) 
 Relation Förtroende Antal 
Enbart revision 4,4 4,6 5 
Både revision & icke-revision 4,6 4,3 3 
Samtliga klienter 4,43 4,43 8 
 

Värdena i tabell 4 visar att relationen till revisorerna är lite högre hos de klienter 

som får både revision och icke-revision utfört av sin revisor. Detta har troligtvis 

att göra med att revisorn som enbart utför revision har en granskande roll och 

ingen rådgivande roll, vilket minskar relationen till klienten. Revisionen blir mer 

kontrollbaserad. Dock så visar värdena att även om relationen är lägre med de 

revisorer som enbart reviderar klienterna så är förtroendet för dessa något större 

än för de revisorer som både reviderar och tillhandahåller icke-revisionstjänster. 

Detta kan bero på att klienterna känner att de har ett stort förtroende för dessa 

revisorer då de inte utvecklar samma beroende av varandra som de kan göra med 

revisorer som erbjuder icke-revisionstjänster. Därmed så anser de att oberoendet 

med dessa är av högre grad, vilket ökar förtroendet.  

 

Detta resonemang stärks ytterliggare av dem som svarade på vår fråga om när 

förtroendet var som störst för revisorerna. Klienterna svarade att det var när 

revisorn enbart erbjöd revisionstjänster som förtroendet var som störst. Näst 

störst förtroende var hos de revisorer som enbart erbjöd icke-revisionstjänster  
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och lägst förtroende var det för de revisorer som erbjöd både och. Dock så var 

det väldigt få av klienterna som besvarade denna fråga (tre stycken) men det ger 

ändå en indikation på hur förtroendet ser ut och stärker ovan resultat ytterliggare.  

 

Då förtroendet för revisorerna är högre för dem som enbart reviderar klienterna 

så innebär detta att förtroendet för revisorerna inte kommer att sjunka med SOA, 

utan istället öka. 

 

Proposition 4: Propositionen om att förtroendet för revisorerna kommer 

att sjunka med implementeringen av Sarbanes-Oxley Act 

måste följaktligen falsifieras. 

 



              

 52

5.1.5 Propositionsprövning 5 

Proposition 5: Revisorns sammanlagda kompetens försämras med 

implementeringen av Sarbanes-Oxley Act. 

 

Den femte propositionen avser att förklara en eventuell försämring av revisorns 

kompetens med implementeringen av SOA. För att kunna påvisa detta har vi 

även här räknat ut ett medelvärde för hur revisorsassistenterna rangordnade 

(skala 1-5) vad de helst vill jobba med i framtiden (appendix 2). Vi kommer 

även att visa detta med svaren från en intervjufråga med revisorerna. 

  
Tabell 5. Tabellen visar medelvärdet för revisorsassistenternas rangordning på vad de vill 
arbeta med i framtiden, skala 1-5. (n=15) 
 

Revision Skatt Konsultation 
Finansiell 
rådgivning 

Human 
Resources 

Medelvärde 1,15 3,46 2,08 3,31 5,0 
 

Alla tillfrågade utom en person ville i framtiden helst uteslutande jobba med 

revision. Medelvärdena i tabell 5 ovan visar alltså starkt på att det är revision 

som assistenterna vill jobba med i framtiden och att ingen ville jobba med 

human resources då alla ställt detta alternativ sist. Detta gör att det kommer bli 

störst konkurrens om att få jobba med revisionen när revisionsbyråerna ska välja 

ut vilka som ska få jobba med revision och vilka som kommer att få jobba med 

icke-reviderande tjänster. Eftersom konkurrensen kommer att vara hårdast där så 

kommer även de bästa av dem att få jobba med revision (utbud-efterfrågan). 

Därmed kommer inte revisorns kompetens, ur detta avseende, att försämras i 

framtiden. 

 

Dock så har alla intervjuade revisorer svarat att de anser att icke-

revisionsuppdrag åt ett företag ger fördelar och ibland även mycket stora 

fördelar i revisionen. Revisorerna menar att detta leder till att man kommer att 

gå miste om all lärdom som man erfar då man utför icke-revisionsuppdrag åt 

klienterna, vilket i slutändan kommer att försämra kompetensen hos revisorerna. 

Man kan idag inte avgöra om denna kompetensförsämring kommer att vägas upp  
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av att revisorsassistenterna helst vill specialisera sig på revidering av företag och 

därmed öka sin spetskompetens genom denna specialisering. 

 

Proposition 5: Propositionen om att revisorns sammanlagda kompetens 

kommer att försämras med implementeringen av 

Sarbanes-Oxley Act kan varken falsifieras eller icke-

falsifieras. 
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5.1.6 Propositionsprövning 6 

Proposition 6: Storleken på revisionsteamen ökar med implementeringen av 

Sarbanes-Oxley Act. 

 

Den sjätte propositionen avser att förklara en eventuell ökning av storleken på 

revisionsteamen med implementeringen av SOA. För att kunna påvisa detta har 

intervjuerna med de partners som hade kunskap om revisionsteamens 

sammansättning för de allra största klienterna hos revisionsföretagen jämförts 

med varandra för att hitta eventuella likheter och skillnader. 

 

Alla respondentbyråerna har idag pyramidsammansättning. Hur denna 

sammansättning ser ut beror helt på vilken klient som ska revideras och hur 

denna klient är uppbyggt. Dock så innehåller alla revisionsteam på de större 

noterade bolagen partners, managers, seniors, revisorsassistenter samt 

specialister. Sedan är antalet av dessa lite olika beroende på vilken revisionsbyrå 

som bygger upp teamet. En av byråerna har en partner, en till två managers, en 

senior och en till två assistenter i teamen på moderbolagen. Då revisionsbyrån 

reviderar resten av bolagen i koncernen så används småpyramider till 

dotterbolagen som sedan rapporterar till varandra och skapar en enhet. En annan 

revisionsbyrå reviderar utifrån affärssegment i de allra största klienterna där 

revisorerna jobbar utifrån verksamhetsfrågor. Till teamen i moderbolagen 

används tre partners som är verksamhetsansvariga, fyra managers samt tre 

seniors. Sedan fördelar detta team arbetsuppgifter till andra anställda, t ex 

revisorsassistenter.  I mindre noterade bolag använder samma revisionsbyrå två 

partners, två till tre managers, två seniors samt två revisorsassistenter. Slutligen 

använder den sista revisionsbyrån en lead-partner som bestämmer över teamet 

hos de största klienterna. Detta team består oftast av två partners, två senior 

managers samt tre managers. Teamet reviderar dock ingenting utan instruerar 

lokala team, nationellt eller internationellt, vad som ska göras, hur det ska göras 

samt när det ska göras. Samtliga respondentbyråer använder också olika 

verksamhetsspecialister, t ex skattespecialister, vid behov. 
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Respondenterna svarade sedan lite olika på hur sammansättningen av teamen 

hade förändrats de senaste åren. En av respondenterna svarade att deras 

sammansättning av teamen ej hade förändrats de senaste åren. En annan av 

respondenterna sade att det hade blivit en glidning mot att använda mer seniorer 

då revisionen blivit mer formell och abstrakt, vilket har lett till en mer 

kontrollbaserad revision. Den sista respondentbyrån påstod också att 

sammansättningen förändrats väldigt lite. Det som förändras i sammansättningen 

av teamen har att göra med den kvalitetssäkring revisionsföretaget har. Efter 

varje genomförd revision utvärderar någon kunnig person teamets arbete. Denne 

diskuterar sedan med lead-partner och klient om vad som kan förändras till det 

bättre inför nästa uppdrag. Vid behov så genomförs sedan denna förändring.  

 

Respondenterna hade även olika uppfattning om framtiden. Två partners av de 

tre intervjuade ansåg att sammansättningen av teamen kommer att fortsätta vara 

likadan. Detta då det är en pyramidsammansättning som utvecklar alla parter 

hela tiden och därmed behöver den ej förändras. En revisionsbyrå trodde dock på 

en förändrad sammansättning. De ansåg att då revisionen blir kommer bli än mer 

formell vilket kommer att leda till mindre känsla för verksamheten hos 

revisorerna. Därmed kommer revisionen att bli än mer kontrollbaserad, vilket 

kommer att leda till än mer seniors i teamen. 

 

Detta leder till att revisionsföretagen inte i allmänhet kommer att öka storleken 

på sina revisionsteam med implementeringen av SOA. Teamen kan dock komma 

att utökas, men då kommer denna utökning ej bero på SOA utan för att 

revisionen av klienten kräver det vilket bedöms från fall till fall.  

 

Proposition 6: Propositionen om att storleken på revisionsteamen 

kommer att öka med implementeringen av Sarbanes-Oxley 

Act måste följaktligen falsifieras. 
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5.1.7 Propositionsprövning 7 

Proposition 7: Revisorernas utbildningstimmar kommer att öka med 

implementeringen av Sarbanes-Oxley Act. 

 

Den sjunde propositionen avser att förklara ett eventuellt samband mellan SOA 

och revisorernas ökade utbildningstimmar. För att kunna påvisa detta har 

intervjuerna med de partners som hade kunskap om utbildningstimmarna för 

revisorerna på deras revisionsbyrå jämförts med varandra och därmed har det 

sökts eventuella likheter eller skillnader. 

 

För alla respondentbyråer så ligger den allmänna utbildningen ungefär enligt 

kraven från FAR för de auktoriserade revisorerna, vilket är 90 timmar på en tre 

års period. 

 

Dock så säger en revisionsbyrå att denna siffra skiftar beroende på specifik 

satsning varje år, dvs. att bolaget kan ha 80 timmars utbildning på en speciell 

sak, t ex SOA, ett år alltmedan utbildningen helt uteblir året efter. För 

närvarande har de revisorer som på byrån har hand om icke-revisionstjänster hos 

SEC-företagen mellan 150-200 timmars utbildning på SOA relaterade ämnen per 

år alltmedan de revisorer på revisionsbvyrån som bara reviderar SEC-företagen 

har mellan 30-40 timmars utbildning på SOA per år. Därmed kan utbildningen 

skifta oerhört mycket även inom bolaget beroende på vilka uppdrag man har.  

 

För en annan revisionsbyrå så består de 80 timmarna just nu ungefär av 40-60 

timmars utbildning av SOA relaterade ämnen beroende på vilka seminarier som 

ges. Just i år finns många seminarier om SOA och därmed finns det chans till 

många timmars utbildning inom detta ämne.   

 

För den tredje respondentbyrån är utbildningen inte styrd för de revisorer som 

jobbat länge, vilket den är för de revisorer som är nya (revisorsassistenterna). År 

2004 hade revisorerna 8 timmars utbildning på SOA relaterade ämnen. 
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Alla respondenterna nämner också att det finns ett antal timmars utbildning på 

SOA relaterade ämnen för deras revisorsassistenter varje år och att de ej tidigare 

år har funnits utbildning specifikt på SOA, utan att det är först i år som det har 

börjats utbildas på detta. 

 

Den framtida utbildningen i SOA kommer att skifta mycket i intervjuföretagen. 

En revisionsbyrå har krav på viss utbildning av SOA för att få en speciell licens 

för revidering av SEC-företag. För att få denna licens finns redan väldigt stora 

krav på utbildning och därmed behövs för närvarande inte mer utbildning, men 

om lagen kommer ändras än mer kommer de att anpassa kraven för denna licens 

efter dessa. Den andra revisionsbyrån som hade 150-200 timmars utbildning på 

SOA i år kommer ungefär att ligga kvar och bibehålla denna stora mängd 

utbildning även de närmsta åren. Den tredje revisionsbyrån har för närvarande 

inte bestämt antal utbildningstimmar som har med SOA att göra, utan detta 

kommer istället att baseras på vilka uppdrag och klienter man erhåller. Får man 

många SEC-bolag så kommer även detta slå igenom på utbildningen och då 

kommer det att finnas många timmars utbildning på SOA relaterade ämnen. 

 

Härmed är det fortfarande svårt att veta om revisorerna kommer att få mer 

utbildningstimmar på revisionsbyråerna. År 2005 har de revisorer som har hand 

om SEC-företagen i två av våra respondentbyråer fått mer utbildningstimmar, 

men inte i det tredje och det kommer att vara ett liknande scenario år 2006. 

Därmed kommer de revisorer som har hand om SEC-företagen att få mer 

utbildningstimmar men inte revisorerna i allmänhet. Detta kommer nog istället, 

enligt respondenterna, att leda till att det kommer att bli än mer specialisering för 

revisorerna. De som får väldigt många utbildningstimmar på SOA relaterade 

ämnen kommer i framtiden bara att jobba med SEC-företag alltmedan de som ej 

får utbildningen kommer att ta hand om resterande bolag. Dessa revisorer 

kommer antagligen att bli än mer uppdelade på små, medelstora och stora bolag 

och de får sedan en gedigen utbildning på just sin bolagsform. Revisorsbyrån  
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har ju då gjort en transaktionsspecifik investering som gör att dessa revisorer 

enbart kommer att få jobba med den bolagsform de har fått utbildning på. Enligt  

revisionsbyråerna är det dock idag svårt att svara på om det kommer att bli mer 

utbildning för dessa revisorer. 

 

Proposition 7: Propositionen om att utbildningstimmarna för revisorer 

kommer att öka med implementeringen av Sarbanes-Oxley 

Act kan varken falsifieras eller icke-falsifieras. 
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5.1.8 Propositionsprövning 8 

Proposition 8: Kvaliteten på revisionen kommer totalt att minska med 

implementeringen av Sarbanes-Oxley Act. 

 

Den åttonde propositionen avser att förklara huruvida den totala kvaliteten på 

revisionen kommer att minska med implementeringen av SOA. För att kunna 

påvisa detta har resultaten i alla föregående variabler jämförts med varandra och 

utifrån detta har slutsatser dragits. 

 
 
Tabell 6. Tabellen visar resultaten av tidigare undersökta propositioner 
Proposition Korrekt  
1. Antalet timmar för revisionsarbetet ökar med 
implementeringen av Sarbanes-Oxley Act. Ja Falsifieras ej 

2. Revisionsarvodet per timme ökar med implementeringen 
av Sarbanes-Oxley Act. Ja Falsifieras ej 

3. Revisorns oberoende ökar med implementeringen av 
Sarbanes-Oxley Act. Nej Falsifieras 

4. Förtroendet hos klienten för dess revisor kommer att 
sjunka med implementeringen av Sarbanes-Oxley Act. Nej Falsifieras 

5. Revisorns sammanlagda kompetens försämras med 
implementeringen av Sarbanes-Oxley Act. Varken eller 

Kan varken 
falsifieras eller 
icke-falsifieras 

6. Storleken på revisionsteamen ökar med implementeringen 
av Sarbanes-Oxley Act. Nej Falsifieras 

7. Revisorernas utbildningstimmar kommer att öka med 
implementeringen av Sarbanes-Oxley Act. Varken eller 

Kan varken 
falsifieras eller 
icke-falsifieras 

 

Som synes i tabell 6, proposition 1, så ökar antalet timmar för revisionsarbetet. 

Ju mer tid man lägger ner tid på revisionen, desto noggrannare torde revisionen 

bli och desto högre kvalitet torde revisionen få. Även revisionsarvodet per 

timme, proposition 2, kommer att öka med implementeringen av SOA. För att 

kunna rättfärdiga denna höjning för klienterna så kommer revisorerna också vara 

tvungna att öka sin kvalitet i revisionen så att klienterna känner att man får ut 

något av prishöjningen.  

 
Vidare kommer, enligt denna undersökning, inte oberoendet, proposition 3, att 

öka hos revisorerna. Därmed kommer inte revisorerna komma att förhålla sig än 

mer objektiva vid revisionen som är en del av SOAs syfte. Dock så anser de 

flesta ägarna att oberoendet redan är starkt nog med den svenska analysmodellen  
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och därmed så ger de svenska revisorerna troligtvis redan en objektiv och rättvis 

revision av företagen. Vidare anser revisorerna att en delning av revisionen och 

icke-revisionen kan komma att påverka den totala kvaliteten negativt, då alla 

revisorer som vi intervjuat anser att icke-revisionstjänster till företagen ger dem 

stora fördelar vid revisionen av klienterna 

 

Även förtroendet för revisorerna, proposition 4, kommer att öka. Då förtroendet 

ökar för revisorn hos klienterna så kommer revisorerna troligtvis att erhålla mer 

information om företaget från klienterna vilket torde leda till bättre kvalitet på 

revisionen. Vidare kan vi inte fastställa om revisorernas kompetens, proposition 

5, kommer att förbättras eller försämras med SOA. Därmed vet vi inte heller hur 

kvaliteten på revisionen kommer att påverkas av detta. 

 

Storleken på revisionsteamen, proposition 6, kommer inte heller att förändras 

med SOA. Dock så förändrar alla revisionsbyråerna sina team beroende på 

vilken klient eller vilket uppdrag det är. Därmed kommer denna variabel inte 

påverka kvaliteten nämnvärt vare sig till det bättre eller till det sämre i 

framtiden. 

 

Slutligen kunde vi inte heller fastställa om revisorernas utbildningstimmar, 

proposition 7, kommer att öka eller minska med implementeringen av SOA och 

därmed kan vi inte heller veta hur denna variabel kommer att påverka kvaliteten 

på revisionen. 

 

Härmed är det bara möjligtvis oberoendet, men framförallt delningen av 

revisionen och icke-revisionen som kan komma att påverka kvaliteten av 

revisionen negativt med införandet av SOA. Dock så kan förlusten av denna 

kunskap i revisionen kompenseras med ett högre förtroende, vilket kommer att 

ge tillgång till mycket av denna information ändå.  Därmed så väger de faktorer 

som kommer att öka kvaliteten på revisionen klart över vilket medför att den 

totala kvaliteten på revisionen kommer att öka med implementeringen av SOA. 
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Proposition 8: Propositionen om att kvaliteten på revisionen totalt 

kommer att minska med implementeringen av Sarbanes-

Oxley Act måste följaktligen falsifieras. 



              

 62

5.2 Kapitelsammanfattning 

I analyskapitlet har vi prövat varje proposition var för sig. De metoder som 

använts för att redovisa och analysera undersökningens resultat är jämförande av 

intervjusvar samt uträkningar av medelvärde på olika rangordningar och 

uppfattningar. Analyserna visade att två av undersökningens åtta propositioner 

icke kan falsifieras och att två varken kan falsifieras eller icke-falsifieras. En 

förklaring gjordes till varför de resterande fyra hypoteser måste falsifieras. 

 

Tabell 7. Tabellen visar en sammanfattning av propositionerna. 
Proposition Korrekt  
1. Antalet timmar för revisionsarbetet ökar med 
implementeringen av Sarbanes-Oxley Act. Ja Falsifieras ej 

2. Revisionsarvodet per timme ökar med implementeringen 
av Sarbanes-Oxley Act. Ja Falsifieras ej 

3. Revisorns oberoende ökar med implementeringen av 
Sarbanes-Oxley Act. Nej Falsifieras 

4. Förtroendet hos klienten för dess revisor kommer att 
sjunka med implementeringen av Sarbanes-Oxley Act. Nej Falsifieras 

5. Revisorns sammanlagda kompetens försämras med 
implementeringen av Sarbanes-Oxley Act. Varken eller 

Kan varken 
falsifieras eller 
icke-falsifieras 

6. Storleken på revisionsteamen ökar med implementeringen 
av Sarbanes-Oxley Act. Nej Falsifieras 

7. Revisorernas utbildningstimmar kommer att öka med 
implementeringen av Sarbanes-Oxley Act. Varken eller 

Kan varken 
falsifieras eller 
icke-falsifieras 

8. Kvaliteten på revisionen kommer totalt att minska med 
implementeringen av Sarbanes-Oxley Act. Nej Falsifieras 
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Slutsats 
 

 

6.1 Slutsats och reflektioner 

Syftet med denna uppsats var att undersöka huruvida den svenska revisionen och 

de svenska revisorernas arbete har förändrats och kommer att förändras med 

implementeringen av Sarbanes-Oxley Act. Vid en genomgång av tidigare gjorda 

undersökningar visade det sig att vi inte hittade någon liknande undersökning 

utan enbart undersökningar som specialiserade sig på vissa delar av SOA och 

dess påverkan på svenska revisorer (Johansson & Klang, 2004, Landström & 

Thyni, 2005, Beckman & Sunesson, 2002 och Frykmer & Lieden, 2004) Detta 

kan bero på att SOA är ett helt nytt empiriskt fenomen även om vissa delar av 

den inte är nya. Därmed tyckte vi att det skulle vara intressant att undersöka 

huruvida denna betydande amerikanska lag kan komma att påverka oss som 

blivande svenska revisorer. 

 

Vår undersökning bygger på propositioner som har utvecklats från redan 

existerande teorier såsom agentteorin samt organisatorisk inlärningsteori. Dessa 

har sedan prövats empiriskt genom webbenkäter och intervjuer med revisorer, 

klienter, ägare till klientföretagen, revisorsassistenter samt partners på 

revisionsbyråerna. Sedan har vi analyserat dessa intervjuer och enkäter för att 

förklara hur SOA har påverkat den svenska revisionen och de svenska 

revisorerna. 

 

Vår empiriska undersökning visar på att, enligt det agentteoretiska resonemang 

som vi tidigare fört, antalet timmar för revisionen kommer att öka. Därmed 

kommer varje revisor att behöva lägga ner mer tid på varje uppdrag. De 

intervjuade revisorerna anser att detta mestadels har att göra med att riskerna för 

fängelsestraff, böter och viten ökar med implementeringen av SOA. Detta 

medför att revisorernas riskmått ökar och då måste de göra en mer noggrann 

riskanalys vilket i slutändan leder till en noggrannare revision. För revisorernas 

klienter innebär detta att kostnaden för revisionen kommer att öka då deras 

revisorer måste lägga ner mer tid på revisionen för att kunna minska sina egna  
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samt revisionsbyråns risker. Detta kommer i slutändan även att drabba klientens 

kunder eller anställda då de måste få in mer intäkter eller sänka andra kostnader 

för att kompensera denna extra utgift. 

 

Vidare visade vår empiriska undersökning att revisionsbyråerna kommer att öka 

sitt arvode per timme för revisionen. Enligt de partners som vi intervjuat beror 

detta delvis på att fokus kring revisionen har ökat de senaste åren på grund av 

alla redovisningsskandaler men mestadels på grund av att man, som Van der 

Plaats (2000) resonerat, kommer att få minskade intäkter för sina icke-

revisionsuppdrag. Härmed behövs denna prishöjning för att kompensera de 

minskade intäkterna vilket också leder till ökade kostnader för 

revisionsbyråernas klienter. Klienterna kommer då att få ökade 

revisionskostnader från två olika håll, dels för att revisorerna kommer tvingas att 

lägga ner mer timmar på revisionen och dels för att revisionsbyråerna höjer 

arvodet per timme för revisionen. Detta leder vidare till att, enligt resonemanget 

som Jensen & Meckling (1976) för, revisorerna än mer måste höja kvaliteten i 

övervakningen av att klienternas ledning agerar i ägarnas intresse samt att de gör 

en revision av högre kvalitet. 

 

Undersökningen visar också att revisorernas synliga oberoende inte kommer att 

förbättras med implementeringen av SOA. Anledningen till att vår proposition 

fick falsifieras visade sig vara att ägarna i undersökningen tycker att oberoendet 

hos de svenska revisorerna redan är tillräckligt med den svenska 

analysmodellen. Därmed anser dessa, i motsats till Francis (2004), att en 

kombination av icke-revisionsuppdrag och revision sänker revisorernas 

oberoende så länge de följer analysmodellen. Detta gör att vi i teorin kan ha 

överskattat de senaste årens diskussioner om att kombinationen av revision och 

icke-reviderande tjänster sänker revisorns oberoende, åtminstone ur ägarnas 

perspektiv och därmed det synliga oberoendet. Denna proposition hade möjligen 

inte falsifierats om vi hade frågat en annan respondentgrupp t ex klienterna (se 

nedan). Variabeln om oberoende kommer enligt våra resultat således inte 

nämnvärt att påverka de svenska revisorernas arbete i framtiden. Detta då det 

synliga oberoendet, enligt ägarna, inte kommer att öka. Möjligen kan det fak- 
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tiska oberoendet komma att öka ur revisorernas synpunkt, men en undersökning 

om detta hade enbart blivit spekulationer och antaganden från våra respondenter 

då de ännu ej kan veta effekten av SOA på denna variabel, vilket medför att inga 

ordentliga slutsatser hade kunnat dras. Istället väljer vi att hänvisa till tidigare 

undersökning (Landström & Thyni, 2005) som påstår att det faktiska oberoendet 

inte heller kommer att förbättras. Även detta leder till att oberoende variabeln 

inte kommer att påverka de svenska revisorernas arbete.  

 

Som kompensation för ovanstående påvisade undersökningen istället att 

klienternas förtroende för revisorerna kommer att öka. Därmed går resultatet i 

undersökningen helt tvärtemot vad vår teori säger. Goldwasser (1999) påstår att 

ett förbud mot icke-revisionsuppdrag skulle innebära att revisorn bara skulle få 

en granskande roll hos sina klienter och därmed enbart upplevas som en 

kontrollmyndighet, vilket leder till ett sänkt förtroende. Dock håller inte dennes 

resonemang då klienterna istället anser att klienten och revisorn lätt utvecklar ett 

beroende av varandra när revisorn även erbjuder icke-revisionstjänster och 

därmed ett minskat oberoende mellan dem Därmed skulle ett förbud mot 

kombinationen av revision och icke-revision minska detta beroende, vilket 

medför ett ökat förtroende för revisorn. Om förtroendet för revisorn ökar så leder 

troligtvis detta till att revisorerna får tillgång till mer information och mer hjälp i 

dess revision av klienterna (Blix et al, 2002). Detta skulle leda till en mer 

omfattande och effektiv revision, vilket leder till att revisorerna både behöver 

samt kan vara mer noggranna. 

 

Vidare kunde vi inte påvisa om revisorns kompetens skulle sjunka med 

implementeringen av SOA. Alla revisorsassistenterna förutom en av dem som 

svarade på vår enkät ville uteslutande arbeta med revision i framtiden. Detta går 

emot vår teori då den delvis bygger på Blix et als (2002) resonemang om att 

revisionsbyråernas a-lag kommer att arbeta med icke-revisionstjänster. Istället 

kommer agerandet att bli tvärtom vår teori då revisorsbyråerna i framtiden 

istället kommer att få mest konkurrens på revisionsdelen när de ska dela upp 

assistenterna för vilka som kommer att arbeta med revision och vilka som 

kommer att arbeta med icke-reviderande tjänster. Då konkurrensen är hårdast på  
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denna del så torde det leda till att de bästa av assistenterna får jobba med 

revisionen. Detta gör att spetskompetensen för revision troligtvis kommer att 

öka. Dock så sa revisorerna som vi intervjuade att delningen av revision och 

icke-revision kommer att, i enlighet med Blix et als (2002) resonemang, till en 

viss del försämra kompetensen hos dem då de inte längre kan använda 

informationen som man får när man utför de icke-reviderande tjänsterna. Vilken 

av dessa två effekter som kommer att påverka kompetensen mest är idag, enligt 

revisorerna, högst osäkert. Därmed kan vi inte veta hur denna variabel kommer 

att påverka den svenska revisionen och den svenska revisorns arbete i framtiden. 

 

Variabeln angående revisionsbyråernas revisionsteam fick också falsifieras. 

Enligt de partners som vi intervjuade är anledningen att revisionsbyråernas 

pyramidsammansättning av revisionsteam fungerar väldigt bra då den kan 

förändras och anpassas beroende på vilket uppdrag de har och vilken klient som 

de ska revidera. Därmed så kommer man inte, i motsats med vad Krona & 

Skärvad (1999) påstår och våra andra teoretiska argument, att arbeta med större 

team i SEC-registrerade bolag jämfört med andra bolag av samma storlek.  

 

Vi kunde inte heller påvisa att revisorerna skulle få mer utbildningstimmar än 

tidigare. Detta då utbildningen är väldigt specifik beroende på vilka uppdrag 

samt vilka klienter som revisionsbyråerna skulle få i framtiden. Därmed kan 

timmarna både minska och öka i framtiden. Dock så menade de partners som vi 

intervjuade att timantalet för utbildning inte skulle öka speciellt mycket utan att 

det istället skulle bli en specialisering av utbildningen. Därmed skulle 

revisionsbyråerna, i enlighet med Conner & Prahalad (1996), genom 

specialiseringar istället skapa kunskap genom inlärning och tolkning samt 

bibehålla detta för att skapa konkurrensfördelar gentemot andra revisionsbyråer. 

Revisorerna i de stora revisionsbyråerna kommer mer och mer att specialisera 

sig på en typ av bolag, t ex SEC-bolag, och sedan enbart jobba med och utbildas 

på denna sorts bolag. Denna typ av specialisering finns redan till viss del i de 

stora revisionsbyråerna och kommer, enligt de partners vi intervjuat, att bli än 

mer tydliga i framtiden. 
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Härmed kommer, enligt vår undersökning, de svenska revisorernas arbete 

kommer att bli noggrannare, dyrare och mer specialiserat. Därmed så kommer de 

fem punkterna, revisorernas förmåga att upptäcka fel, ekonomisk stimulans, 

marknadsstrukturen, revisorernas ämbetstid samt revisorernas yrkesmässiga 

beteende, som Catanach & Walkers (1999) anser påverkar revisionskvaliteten, 

att påverkas till det bättre. Dock så kommer inte oberoendet att förändras, men 

klienternas förtroende för revisorerna kommer ändock att öka och därmed 

kommer revisorerna troligtvis att få lättare tillgång till information och material. 

Detta gör att den sammanlagda kvaliteten på den svenska revisionen kommer att 

förbättras tack vare implementeringen av SOA  

 

De partners vi har intervjuat anser att denna lag kommer att förbättra framtiden 

för revisorer och revisionsbyråer då det kommer att bli en förskjutning från 

substansbaserad revision till en mer kontrollbaserad revision. Detta leder till mer 

arbete för revisorerna hos klienterna, vilket naturligt leder till förbättrade intäkter 

för revisionsbyråerna och högre revisionskostnad för klienterna. Den stora 

frågan är dock om den förbättrade kvaliteten för revisionen och det utökade 

arbetet av revisorerna kommer att förbättras till en rimlig kostnad. Är SOA en 

överreaktion från den amerikanska staten angående redovisningskandalerna? Är 

det samhällsekonomiskt motiverat att förbättra kvaliteten för revisionen, då 

klienterna kanske inte alls har behov av denna kvalitetshöjning? Den förhöjda 

revisionskostnaden för klienterna, som blir följden av SOA, tar ju resurser från 

företaget som istället hade kunnats användas till t ex produktion och tjänster. Har 

då inte klienten nytta av kvalitetshöjningen av revisionen så kostar ju lagen mer 

än vad den smakar. Om klienterna förlorar på denna kvalitetshöjning blir de 

vidare tvungna att ta igen denna förlust på något sätt, t ex genom prishöjningar 

på varor och tjänster. De revisorer och partners vi intervjuat menar att det kan bli 

en samhällsekonomisk förlust på grund av denna lag. Vid ett sådant här scenario 

kan lagen också komma att försämra det för revisorerna. Detta då revisorerna på 

ett psykologiskt plan tycker det är mödosamt att åka ut till sin klient och lägga 

ner väldigt många timmar på en noggrannare revision som revisorerna vet att 

klienterna egentligen inte behöver.  
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För att summera resultaten i vår undersökning så kommer den svenska 

revisionen och de svenska revisorernas arbete i och med implementeringen av 

SOA att ta längre tid, bli dyrare, bli mer specialiserat vilket kommer att leda till 

en ökad kvalitet på revisionen. Därmed kommer våra resultat att utveckla Jensen 

& Mecklings (1976) agentteoretiska resonemang om att revisionsarvodet är en 

viktig del i övervakningskostnaderna. Revisionsarvodet speglar, enligt våra 

resultat, inte bara övervakningen, utan även i kvalitetssäkringen. Revisorerna är 

skyldiga att se till att ledningen agerar i ägarnas intresse och är skyldiga att 

inspektera företagets redovisning. Därmed kan principalerna kräva att kvaliteten 

och noggrannheten på övervakningen (revisionen) ökar med det ökande 

revisionsarvodet. När revisorerna ökar sitt arvode så blir de också tvungna att 

öka kvaliteten, bl a genom att lägga ner mer tid på revisionen för att öka 

noggrannheten och specialisera sig på en typ av bolag för att öka sin 

spetskompetens. Detta så att principalerna ska anse att det blir ett mervärde på 

denna ökade övervakningskostnad. Anser inte principalerna att denna ökade 

övervakningskostnad speglar en ökad nytta av övervakningen så kommer de 

således troligtvis att söka andra vägar för att förbättra övervakningen på ett 

billigare och effektivare sätt.  

 

Revisorn ökar även kvaliteten pga. Antles (1982) resonemang om att denne är en 

ekonomisk agent som är nyttomaximerare. Ökar denne arvodet, men inte 

kvaliteten, så löper revisorn stor risk att bli av med uppdraget vilket blir en 

personlig förlust, då denne blir av med sina incitament från principalen. Därmed 

måste revisorn öka kvaliteten på revisionen med arvodet. Ovanstående 

resonemang gör att revisionsarvodet inte bara är en viktig aspekt i 

övervakningen, utan även i kvalitetssäkringen, ur ett agentteoretiskt perspektiv. 

6.2 Förslag till fortsatt forskning 

Vi har i vår uppsats analyserat hur ett antal teoretiskt genererade variabler 

påverkas av implementeringen av SOA. Då dessa variabler rimligtvis inte kan 

vara samtliga variabler som påverkas av SOA hade man kunnat komma på en 

fler variabler som valts ut och prövats. 

 



              

 69

En naturlig fortsatt forskning i de företag som den 15 juli 2006 kommer att vara 

tvungna att tillämpa SOA kan vara att man genom intervjuer med revisorer som 

reviderar bolag som är noterade vid en amerikansk börs samt genom enkäter till 

de revisorer som reviderar dotterbolag som också påverkas direkt av lagen efter 

detta datum undersöker hur övergången till lagen har gått samt hur mycket som 

faktiskt har förändrats för dem i jämförelse med resultaten i denna undersökning. 

 

Vidare hade en undersökning som specialiserar sig på de variabler som vi varken 

har kunnat falsifiera eller icke-falsifiera kunnat genomföras. Kommer SOA att 

leda till en specialisering hos revisorerna? Hur förändras kompetensen för 

revisorerna med SOA? 

 

Det hade även kunnat genomföras en ordentlig undersökning både på hur det 

synliga samt hur det faktiska oberoendet hos revisorerna har förändrats med 

SOA. Har det förändrats något i ägarnas ögon? Vad tycker revisorerna, är de mer 

oberoende med SOA? Detta då vi fick rätt låg svarsfrekvens på denna variabel. 

 

Man hade även kunnat undersöka om det finns behov av en liknande lagstiftning 

i Sverige, då det även har börjat uppdaga sig finansiella skandaler (Skandia, 

ABB och Systembolaget) i detta land. Vad tycker revisorer, politiker och 

företagen? 

 

Det hade vidare också varit intressant att undersöka vilken inställning den 

svenska revisorskåren och de svenska dotterbolagen till de noterade amerikanska 

företagen har till SOA då den på vissa punkter krockar med den svenska 

lagstiftningen och isåfall vilka punkter inom SOA som hade behövts ändrats för 

att passa den svenska lagstiftningen. 

 

Slutligen kan man undersöka om inte revisionsplikten för småbolag kan behövas 

tänkas över ännu en gång efter införandet av SOA. Vad är deras inställning till 

SOA, då den medför än mer ökade revisionskostnader? Är denna lag rimlig att 

tvinga på dem? 
 
 
 



              

 70

Källförteckning 
 
 
Andersen, I. (1998). Den uppenbara verkligheten – Val av samhällsvetenskaplig 

metod. Lund: Studentlitteratur. 
 
Antle, R., (1982), The Auditor as an Economical Agent, Journal of Accounting 

Research, Vol 20, No 2, Part 2, 503-27 
 
Argote, L. (1999). Organizational Learning: Creating, Retaining and 

Transferring Knowledge. Kluwer Academic Publisher, New York. 
 
Asthana, S., Balsam, S., & Kim, S. (2004). The Effect of Enron, Andersen, and 

Sarbanes-Oxley on the Market for Audit Services. Department of 
Accounting, Fox School of Business and Management, Temple University. 

 
Bartunek, J.M. (1984). Changing interpretive schemes and organizational 

restructuring: the example of a religiousorder. Administrative Science 
Quarterly 29 (2), 355–372. 

 
Beckman, H., Sunesson, C. (2002). Sarbanes-Oxley Act of 2002 – med fokus på 

revisorns rotation. Handelshögskolan vid Göteborgs universitet. 
 
Bernitz, K. & Kjellgren, A. (1999). Europarättens grunder, Elanders Gotab, 

Stockholm. 
 
Blix, C., Danielsson, Å., Nihlen, J-H., Åkersten, P. (2002). Sarbanes-Oxley Act, 

Utredning på uppdrag av FAR. 7 oktober 2002. 
 
Blomberg, E.B., Svernlöv, C. (2003) Sarbanes-Oxley Act – USAs hårda svar på 

redovisningsskandalerna. Balans, nr. 1, 2003, s. 23-27. 
 
Cassel, F. (1996) Den reviderade revisorsrollen. Stockholm: Nerenius & 

Santérus förlag. 
 
Catanach, Anthony H. Jr., and Paul L. Walker. (1999) The International Debate 

Over Mandatory Auditor Rotation: A Conceptual Research Framework, 
Journal of International Accounting, Auditing & Taxation (Vol. 8, No. 1): 
43–66. 

 
Collin, S-O., Tagesson, T., Andersson, A., Cato, J., Hansson, K. (2004). 

Explaining the choice of accounting standards in municipal corporations: 
Reconciling positive accounting theory and intitutional theory. Kristianstad: 
Departement of Business Studies Kristianstad University 

 
Conner, R., Prahalad, K. (1996). A resource-based theory of the firm: knowledge 

versus opportunism. Organization Science 7, 477–501. 
 



              

 71

Cullinan, C. (2004). Enron as a symptom of audit process breakdown: can the 
Sarbanes-Oxley Act cure the disease. Critical Perspectives on Accounting 
15, 853-864. 

 
Daft, R., Lengel, R. (1986). Organizational information requirements, media 

richness and structural design. Management Science 32 (5), 554–571. 
 
 
Dahmström, K. (2000). Från datainsamling till rapport – att göra en statistisk 

undersökning. Lund: Studentlitteratur. 
 
Davis, J.H., Schoorman, F.D & Donaldson, L, (1997). Towards a stewardship 

theory of management. Academy of management review, pp. 20-47 

 
Deloittes hemsida, http://www.deloitte.se, 2005-04-21 

 
DiMaggio, P. J., & Powell, W. W. (1983). The iron cage revisited: institutional 

isomorphism and collective rationality in organizational fields. American 
Sociological, 48, 147 – 160. 

 
Emmanuel, C., Otley, D. & Merchant, K. (1990) Accounting for management 

control. London: Chapman and Hall. 
 
Falkman, P (2000). Redovisningsteori. Lund: Studentlitteratur. 
 
Fiol, C. M. & Lyles, M. A. (1985) Organizational learning. Academy of 

Management Review, 10, 803-813. 
 
Francis, J.R. (2004). What do we know about audit quality? The British 

Accounting Review 36, 345-368. 
 
Frykmer, G., & Liedén, B. (2004). Effekter av Sarbanes-Oxley Act – en studie 

av kostnad och nytta med fokus på intern kontroll och företagsförtroende. 
Handelshögskolan vid Göteborgs universitet. 

 
Gjesdal, F., (1981) Accounting for Stewardship, Journal of Accounting 

Research, Spring, 208-31 
 
Goldwasser, D. L. (1999). Independence in a changing accounting profession. 

CPA Journal, no 49, pp 46-51.  
 
Grant, R.M. (1996). Toward a knowledge-based theory of the firm. Strategic 

Management Journal 17, 109–122. 
 
Hutchins, E. (1990) The technology of team navigation. In I. Galagher, R. E. 

Kraut and C. Egido (Eds) Intellectual Teamwork, pp. 191-220. 
 
Ingestedt, U. (2005). Telefonintervju med jurist på FAR, 2005-04-15. 
 



              

 72

Johansson, P., & Klang, N. (2004). Säkerställning av intern kontroll och 
finansiell rapportering enligt the Sarbanes-Oxley Act sektion 404. 
Handelshögskolan vid Göteborgs universitet. 

 
Jensen, Michael C., and William H. Meckling (1976), “Theory of the Firm: 

Managerial Behavior, Agency Costs and Ownership Structure,” Journal of 
Financial Economics 3 (October): 305–60. 

 
Kim, D. H. (1993) The link between individual and organization. Sloan 

Management Review, 34, 37-50. 
 
Kloot, L. (1997). Organizational learning and management control systems: 

responding to environmental change. Management Accounting Research 8, 
47–73. 

 
Krona, H, och Skärvad P-H, Framgångsrika företagskulturer. Ekerlids Förlag, 

Falun, 1999. 
 
Lander, G.P. (2004). What is Sarbanes-Oxley? eBook, McGraw-Hill Companies 

Inc. USA. 
 
Landström, J., Thyni, F. (2005). Sarbanes-Oxley Act – Ett ökat förtroende för 

revisorn? Lulelå tekniska universitet. 
 
Levander, M. (2005). USA ger svenska företag ett år till. Dagens Industris 

nätupplaga, 2005-03-07. 
 
Macintosh, N. B. (1994) Management Accounting and Control Systems. 

Chichester: Wiley. 
 
Machlup, F. (1983). Semantic Quirks in Studies of Information. Wiley, New 

York. 
 
Mayer, R. Davis, J. & Schoorman, D. (1995). An integrative model of 

organizational trust. 
 
Nevis, E. C., DiBella, A. J., and Gould, J. M. (1995). Understanding 

Organizations as Learning Systems. Sloan Management Review, Winter: 73-
85. 

 
Nonaka, I. (1994). A dynamic theory of organizational knowledge creation. 

Organization Science 5 (1), 14–37. 
 
Otley, D.T. & Berry, A.J., (1994) Case study research in management 

accounting and control. Management Accounting Research, 5, 231-44 
 
 
 



              

 73

Ouksel, A.M., Mihavics, K., & Chalos, P. (1997), Accounting information 
systems and organization learning: A simulation, Accounting Management 
& Information Technologies, Vol. 7, No. 1, pp. 1-19. 

 
Parker, R. (2004), chapter 1. Introduction, (Ed.). Nobes, C. & Parker, R. (2004). 

Comparative International Accounting. Eight edition. Prentice Hall, 
Financial Times. 

 
Prop 2000/01:146. http://rixlex.riksdagen.se, 2005-04-13 
 
Ramberg, U., (1997) Utformning och användning av kommunala 

verksamhetsmått, Lunds University Press 
 
Rezaee, Z. (2005). Causes, consequences, and deterrence of financial statement 

fraud. Critical Perspectives on Accounting 16, 277-298. 
 
Sarbanes-Oxley Act of 2002, www.sarbanes-oxley.com, 2005-05-27 
 
Saunders, M., Lewis, P., & Thornhill, A. (2003). Research Methods for Business 

Students. Essex: Pearson Education Ltd. 
 
Scott, W.R. (2003). Financial accounting theory. Prentice hall, New York. 
 
Senge, P. M. (1990) The fifth discipline: the art and practice of the learning 

organization. New York: Doubleday. 
 
Smith, A., Vasudevan, P., Tanniru, R. (1996). Organizational learning and 

resource-based theory: an integrative model. Journal of Organizational 
Change Management 9, 41–53. 

 
Smith, D. (2000). Redovisningens språk. 2:a upplagan, Lund: Studentlitteratur 
 
Svenning, C. (2000). Metodboken. Eslöv: Lorentz förlag. 
 
Sveriges Rikes Lag (2004). ABL 1975:1385, 10 Kap §§ 8, 20 
 
Tyre, M.J., Hippel, E. (1997). The situated nature of adaptive learning in 

organizations. Organization Science 8 (1), 71–83. 
 
Tackett, J., Wolf, F., & Claypool, G. (2004). Sarbanes-Oxley and audit failure, 

A critical examination. Managerial Auditing Journal, Vol. 19, No. 3 
 
Van der Plaats, E. (2000). Regulating auditor independence. The European 

Accounting Review, vol 9, pp625.639. 
 
Watts, Ross L., and Jerold L. Zimmerman (1983), Agency Problems, Auditing, 

and the Theory of the Firm: Some Evidence, Journal of Law and Economics 
26 (October): 613–33. 

 
 



              

 74

Appendix 

Appendix 1 
 
Hej! 
 
Hur påverkar implementeringen av Sarbanes-Oxley Act de svenska revisorerna 
och deras arbete? Det är det som vi, två killar som skriver magisteruppsats på 
revisor programmet på Högskolan i Kristianstad ska undersöka. Vi har slumpvis 
fått namn på revisorsassistenter på de fyra stora revisionsföretagen och just Ni 
har blivit utvald. 
 
Enkäten består av 2 enkla frågor (slutna svarsalternativ) som tar mindre än 2 
minuter för Er att fylla i, men betyder oerhört mycket för oss. Vi är tacksamma 
om Ni svarar så fort som möjligt. 
 
Svaren kommer att behandlas konfidentiellt och sammanställas i form av 
tabeller, diagram och slutsatser. Är Ni intresserad av resultatet skickar vi gärna 
ut ett exemplar av uppsatsen i pdf-format. 
 
För att vi inte ska behöva skicka ut påminnelse till Er så ber vi Er att fylla i 
följande kontrollnummer 

 
11 

 
 
Länk till enkäten: http://home.tiscali.se/exjobb/revass.htm 
 
Har Du synpunkter eller frågor angående enkäten är Du välkommen att ta 
kontakt med oss via e-mail eller telefon. 
 
Tack för din medverkan! 
 
Mattias & Per 
 
Högskolan Kristianstad 
 
E-mail: exjobb@spray.se 
Mattias Lönnquist 0708-24 01 96 
Per Johansson 0703-00 97 29 
 
Handledare: 
Univ.lektor Torbjörn Tagesson 
Tfn. 044-20 31 07 
E-mail: torbjorn.tagesson@e.hkr.se 
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Appendix 2 

 

Vänligen fyll i Ert kontrollnummer: 

 

Fråga 1. Vilket av följande karriärsval skulle Ni helst välja?  

Att uteslutande arbeta med att revidera företag 

Att uteslutande arbeta med icke-reviderande tjänster såsom t ex rådgivning 
 

Fråga 2. Rangordna från 1-5 det område Ni helst vill arbeta med i framtiden. (1 är helst 
arbeta med och 5 är helst inte)  

Skatt  

Konsulting  

Revision  

Finansiell rådgivning  

Human Resources  
 

Fråga 3. Är Ni intresserad av att få ett färdigt exemplar av uppsatsen i pdf-format?  

Ja 

Nej 
 

Vänligen tryck på "skicka" för att sända oss dina svar 

Skicka
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Appendix 3 
Hej! 
 
Hur påverkar implementeringen av Sarbanes-Oxley Act de svenska revisorerna 
och deras arbete? Det är det som vi, två killar som skriver magisteruppsats på 
revisor programmet på Högskolan i Kristianstad ska undersöka. Vi undersöker 
ägare till de svenska bolag som från och med juli 2006 skall lyda under 
Sarbanes-Oxley Act och just Ni har blivit utvald. 
 
Enkäten består av 4 enkla frågor (slutna svarsalternativ) som tar mindre än 5 
minuter för Er att fylla i, men betyder oerhört mycket för oss. Vi är tacksamma 
om Ni svarar så fort som möjligt. 
 
Svaren kommer att behandlas konfidentiellt och sammanställas i form av 
tabeller, diagram och slutsatser. Är Ni intresserad av resultatet skickar vi gärna 
ut ett exemplar av uppsatsen i pdf-format. 
 
För att vi inte ska behöva skicka ut påminnelse till Er så ber vi Er att fylla i 
följande kontrollnummer 

 
33 

 
 
Länk till enkäten: http://home.tiscali.se/exjobb/agare.htm 
 
Har Du synpunkter eller frågor angående enkäten är Du välkommen att ta 
kontakt med oss via e-mail eller telefon. 
 
Tack för din medverkan! 
 
Mattias & Per 
 
Högskolan Kristianstad 
 
E-mail: exjobb@spray.se 
Mattias Lönnquist 0708-24 01 96 
Per Johansson 0703-00 97 29 
 
Handledare: 
Univ.lektor Torbjörn Tagesson 
Tfn. 044-20 31 07 

E-mail: torbjorn.tagesson@e.hkr.se
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Appendix 4 
 
Vänligen fyll i Ert kontrollnummer: 

 

Fråga 1. Rangordna från 1-4 vilka förbud som Ni anser bäst reglerar revisorns 
oberoende? (1 reglerar oberoendet bäst och 4 reglerar oberoendet sämst)  

 Förbud mot att revisorn får utföra bokföringstjänster åt Ert företag  

 Förbud mot att revisorn får ha någon som helst personlig relation till ledningen i 
Ert företag, t ex vänner eller släktingar  

 Förbud mot att revisorn får ge så ingående rådgivning åt Ert företag så att det 
finns risk att han granskar sig själv i revisionen  

 Förbud mot att revisorn får vara med och utforma finansiella informationssystem 
för Ert företag  
 
 

Fråga 2. Rangordna från 1-4 vilka förbud som Ni anser bäst reglerar revisorns 
oberoende? (1 reglerar oberoendet bäst och 4 reglerar oberoendet sämst)  

 Förbud mot att revisorn får ta ställning för eller emot Ert företag angående 
rättsliga eller ekonomiska frågor 

 Förbud mot att revisorn får utföra internrevisionen på Ert företag  

 Förbud mot att revisorn får agera som mäklare/investeringsrådgivare åt Ert 
företag  

 Förbud mot att revisorn får ha något ekonomiskt intresse i Ert företag, t ex äga 
aktier  
 
 

Fråga 3. Rangordna från 1-3 vilka förbud som Ni anser bäst reglerar revisorns 
oberoende? (1 reglerar oberoendet bäst och 3 reglerar oberoendet sämst)  

 En rotation av påskrivande revisor efter max 5 år 

 En rotation av påskrivande revisor efter max 7 år 

 Frivillig rotation av påskrivande revisor 
 
 

Fråga 4. Vilket av följande alternativ anser Ni bäst reglerar oberoendet hos revisorn?  

Bolagstämman tillsätter/avsätter revisor samt att bolaget betalar arvode direkt till 
revisorn 

En revisionskommitté som är oberoende av företaget tillsätter/avsätter revisor samt 
betalar arvode till revisorn  
 

Fråga 5. Är Ni intresserad av att få ett färdigt exemplar av uppsatsen i pdf-format?  
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Ja 

Nej 
 

Vänligen tryck på "skicka" för att sända oss dina svar 

Skicka
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Appendix 5 

Intervjuguide 

Hej jag heter……… 

 

Jag går på Högskolan i Kristianstad och läser sista året på revisor programmet. 

Vi är två killar som skriver vår magisteruppsats. Vi vill ta reda på hur 

implementeringen av Sarbanes-Oxley Act påverkar de svenska revisorerna. Vi 

intervjuar de revisorer som reviderar/har reviderat de svenska bolagen som 

kommer att lyda under Sarbanes-Oxley från och med 15:e juli 2006. Dina svar 

kommer att behandlas anonymt. Har du tid några minuter att svara på sex korta 

frågor? (Skulle jag kunna återkomma en annan dag som passar er bättre?) 

 

Ställer frågor eller bokar tid! 

(Om de vill ha frågeformuläret innan så går det bra – e-mail) 

 

Vill du ha en sammanfattning av resultatet när vi är klara? 

 

E-mail adress……………………………………….……. 
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Appendix 6 

Intervju med revisorerna 

Fråga 1. 
Om bötesbeloppen för revisionsfel hade ökat väsentligt, hade Ni då lagt ner 

□ Mer     
□ Samma 
□ Mindre 

tid på revisionen? 

Fråga 2. 
Om risken för fängelsestraff för revisionsfel hade ökat väsentligt, hade Ni då lagt 
ner 

□ Mer 
□ Samma 
□ Mindre 

tid på revisionen? 

Fråga 3. 
Om risken för indragen auktorisation hade ökat väsentligt, hade Ni då lagt ner 

□ Mer 
□ Samma 
□ Mindre 

tid på revisionen? 

Fråga 4. 
Om risken för hårdare straff för den revisionsfirma som Ni arbetar på hade ökat 
vid revisionsfel, hade ni då lagt ner 

□ Mer 
□ Samma 
□ Mindre 

tid på revisionen? 

Fråga 5. 
Efter införandet av anmälningsplikten för skattebrott 1999, har Ni då lagt ner 

□ Mer 
□ Samma 
□ Mindre 

tid på revisionen? 
 

Fråga 6. (angående kompetensen) 
Vilket av följande påståenden stämmer bäst? 

□ Icke-revisionsuppdrag såsom rådgivning åt ett företag ger fördelar i 
revisionen av det företaget. 

□ Icke-revisionsuppdrag såsom rådgivning åt ett företag ger inga fördelar 
i revisionen av det företaget. 

□ Icke-revisionsuppdrag såsom rådgivning åt ett företag ger nackdelar i 
revisionen av det företag. 
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Appendix 7 

Intervju med partners på revisionsbyråerna 

Storlek på revisionsteamen 
Fråga 1. 
Hur ser sammansättningen ut för Era revisionsteam i de allra största publika 
bolagen idag? 

Fråga 2. 
Hur har sammansättningen på Era revisionsteam för i de allra största publika 
bolagen förändrats de senaste tre åren? 

Fråga 3. 
Hur kommer sammansättningen på Era revisionsteam i de allra största publika 
bolagen att förändras de närmsta tre åren? 

Revisionsarvode per timme 
Fråga 5. 
Vilken ungefärlig timkostnad har ni för en auktoriserad revisor för revision på de 
allra största publika bolagen idag? 

Fråga 6. 
Vilken ungefärlig timkostnad har ni för en auktoriserad revisor för icke-
reviderande tjänster, såsom t ex rådgivning, på de allra största publika bolagen 
idag? 

Fråga 7. 
Vilken ungefärlig ökning har timkostnaden för revision haft de senaste tre åren 
på de allra största publika bolagen idag? 

Fråga 8. 
Vilken ungefärlig ökning har timkostnaden för icke-reviderande tjänster haft de 
senaste tre åren på de allra största publika bolagen? 

Fråga 9. 
Vilken ungefärlig ökning beräknar ni för timkostnaden av revision de närmste 
tre åren på de allra största publika bolagen? 

Fråga 10. 
Vilken ungefärlig ökning beräknar ni för timkostnaden för icke-reviderande 
tjänster de närmaste tre åren på de allra största publika bolagen? 

Utbildning 
Fråga 11. 
Hur många utbildningstimmar hade Ni för Era auktoriserade revisorer år 2004? 

 



              

 82

Fråga 12. 
Hur många av dessa handlade om Sarbanes-Oxley Act? 

Fråga 13. 
Hur många utbildningstimmar kommer Ni att ha för Era auktoriserade revisorer 
år 2005? 

Fråga 14. 
Hur många av dessa kommer att handla om SOA? 

Fråga 15. 
Hur många utbildningstimmar planerar Ni ha för Era auktoriserade revisorer år 
2006? 

Fråga 16. 
Hur många av dessa kommer att handla om SOA? 
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Appendix 8 

Klientens förtroende 

Intervju med VD på de reviderade företagen 

Fråga 1. 
Hur är Er relation till Er revisor? 
 
           1               2               3               4               5 
Mycket dålig         Mycket Bra 
 

Fråga 2. 
Hur är Ert förtroende för Er revisor? 
 
           1               2              3             4               5 
Mycket litet           Mycket Stort 
 

Fråga 3. 
Vilken/Vilka tjänster utför Er revisor? 
□ Skattetjänster 
□ Konsulting 
□ Revision 
□ Finansiell rådgivning 

 

Fråga 4. 
Rangordna alternativen från 1-3 hur Ert förtroende för revisorn påverkas i dessa 
olika situationer. (Situation 1 ger högst förtroende och 3 lägst förtroende) 

 Då revisorn enbart reviderar Ert företag. 
 Då revisorn enbart erbjuder Er icke-revisionstjänster 
 Då revisorn både reviderar och erbjuder Er icke-revisionstjänster såsom t 

ex rådgivning 
 
 

 


