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1. Inledning 

 
I det inledande kapitlet kommer det att ges en överblick över ämnet. Här kommer 

problematiseringen att diskuteras för att sedan fastställa frågeställningarna kring ämnet. 

I detta kapitel kommer det även klargöras för syftet med vår undersökning kring hur 

revisionsskandaler kan påverka förtroendet för revisorer. 

1.1 Bakgrund 
Alla företag sammanställer och dokumenterar sin ekonomiska information rörande 

företagets ställning och resultat för att intressenterna skall kunna ta del av företagets 

ekonomiska situation. För att årsredovisningen skall vara pålitlig krävs det för större företag 

att revisorer granskar redovisningen enligt revisorsplikten. Företag som uppfyller två utav 

följande kriterier: Om företaget har fler än tre anställda, om nettoomsättningen överstiger 

1,5 miljoner kronor i balansomslutning och om bolagets nettoomsättning överstiger 3 

miljoner kronor anses vara större bolag och måste därmed enligt revisorplikten granskas. 

 

Enligt Aktiebolagslagen (SFS 2005:551) är syftet att revisorn skall granska om företag har 

följt de lagar och regelverk som gäller vid bedrivandet av en verksamhet. Revisorns 

granskning stärker intressenternas förtroende och ökar tilliten mellan företaget och 

intressenterna. Kravet är således att revisorn är oberoende och kompetent inom området 

enligt 20 § Revisorslagen (SFS 2001:883).  

 

Oberoendet är en grundförutsättning för att revisorns roll skall uppfyllas och för att 

intressenterna skall ha tillit till företagets redovisning samt kunna säkerställa att 

revisionsberättelsen är ren. En ren revisionsberättelse innebär att det inte förekommer några 

väsentliga felaktigheter (FAR, 2001). Intressenterna förlitar sig på experter inom området, 

alltså på revisorer och Revisorsinspektionen som har i uppgift att upprätthålla förtroendet 

för revisorer och revisorers verksamhet. Revisorerna befinner sig oftast i så kallad 

intressekonflikt, vilket innebär att egenintresset kolliderar och medför att informationen 

skiljer sig från den professionella skyldigheten att förmedla riktig information (FAR, 

2020e). Intressekonflikten medförde ett flertal skandaler i USA på 2000-talet. Enron-
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skandalen är ett exempel på en sådan skandal som skedde 2001 i USA (Carlson, 2019). 

Skandalen hade en stor påverkan på förtroendet för revisorer och blev därmed ett välkänt 

exempel på en revisorsskandal som beskrivs vara den största skandalen i USA:s historia 

(Albeksh, 2016).  

 

Revisorerna i Enron-skandalen hade agerat jävigt genom att agera som revisorer men även 

rådgivare. För att företaget skulle dölja skuldsättningsgraden, använde det sig av 

partnerbolag och på så sätt kunde det ta fram vinster som höll upp kursen på aktierna. 

Ledningen och revisorn undanhöll informationen för företagets aktieägare för att se till sina 

egna ekonomiska intressen (Carlson, 2019). Till följd av Enron-skandalen infördes bland 

annat Sarbanes-Oxley Act (SOX) år 2002 för att öka kraven på företagens bokföringsetik 

och därmed hindra bokföringsbrott (Carlson, 2019). SOX infördes för att förstärka 

förtroendet för revisionsbranschen. Branschen ansågs befinna sig i en förtroendekris till 

följd av ett flertal revisionsskandaler som än idag är aktuella. Följande revisionsskandaler 

har inträffat i Sverige under 2000-talet, då företag begått grova bokföringsbrott utan att 

företagets revisor agerat tillfredsställande. 

 

Sommaren 2010 fick HQ Bank sitt banktillstånd återkallat av Finansinspektionen på grund 

av grova bokföringsbrott och svindleri. Banken hade länge övervärderat sin tradingportfölj. 

HQ hade gett felaktiga uppgifter, vilket medförde att årsredovisningen påvisade en 

missvisande bild av företagets ställning och ekonomiska resultat. Bankens revisor 

anmäldes till Revisorsnämnden där han erhöll en disciplinär åtgärd på grund av att han 

brutit mot god revisionssed, till följd av ofullständig dokumentation (Granlund, 2016). 

 

Våren 2019 fälldes Swedbank AB för brister i arbetet att motverka penningtvättsrisker i 

dess dotterbolag i Estland vid namn Swedbank AS (Finansinspektionen, 2020). Den 

svenska finansinspektionen genomförde en undersökning som påvisade att Swedbank haft 

otillräcklig riskmedvetenhet, processer, rutiner och kontrollsystem av hantering gällande 

penningtvätt. Undersökningen visade även att Swedbank haft kännedom om misstankar 

kring penningtvätt i Baltikum. Trots kännedomen, interna och externa rapporter som varnat 

för brister kring risker för penningtvätt har banken inte vidtagit tillräckliga åtgärder. 

Finansinspektionen upptäckte att banken undanhållit dokumentation, vilket även den 
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estniska tillsynsmyndigheten funnit. Finansinspektionens beslöt efter bedömning av 

utredningen, att Swedbank AB skall få en varning och en sanktionsavgift på fyra miljarder 

svenska kronor. Den estniska tillsynsmyndigheten beslutade att Swedbank AB måste ändra 

sitt arbetssätt för att kunna få en förståelse kring kundernas aktivitet samt ändra rutiner för 

rapportering av misstänkta transaktioner och därmed kunna bekämpa penningtvätt 

(Finansinspektionen, 2020).  Swedbankskandalen är en skandal som lett till stor debatt i 

media på grund av att skandalen berörde penningtvätt, skandalen ledde till att banken fick 

tillsätta en oberoende granskning av en revisionsbyrå för att återuppta förtroendet.  

1.2 Problematisering  
Förekommande revisionsskandaler inom revisionsbranschen har varit en påverkande faktor 

för förtroendet för revisorer, vilket i sin tur har lett till att revisorers oberoende blivit 

ifrågasatt (Murath & Nordgren, 2012). Revisorns oberoende är dock en fråga som har varit 

mycket aktuell under 2000-talet (Nopmanee & Ling, 2015). På grund av förekommande 

revisionsskandaler har revisorns oberoende diskuterats kontinuerligt i bland annat Sverige. 

För att underlätta för revisorerna i Sverige har regeringen skapat en myndighet vid namn 

Revisorsinspektionen år 1995 som är experter i frågor som berör revision och finns för att 

underlätta revisorer samt bidrar till hög revisionskvalitet. Myndigheten skapades i syfte att 

upprätthålla yrkesetiska krav som ökar förtroende för revisorer (Riksdagen, 2017).  

 

Det finns en del forskning kring revisorns oberoende, förtroende och hur skandaler har en 

påverkan på förtroendet (David, 2005). De flesta studierna undersöker revisorns oberoende 

och hur detta kan säkerställas (Vanasco, Skousen, & Santagato, 1997). Dessa studier 

påvisar att oberoende är en viktig faktor för att ha tillit till revisorer men även 

revisionsbranschen som helhet. Samtidigt har andra studier menat på att den etiska faktorn 

är den övervägande faktorn i revisorns oberoende (Albeksh, 2016).  

 

Austin & Herath (2014) anser att revisorns oberoende är den övervägande egenskapen hos 

revisorer och att med denna egenskap utförs ett professionellt omdöme i revisionsuppdraget 

som säkerställer objektivitet i arbetet, vilket i sin tur ökar förtroendet för revisorn. Samtidigt 

hävdar Björngren Cuadra & Fransson (2012) att grunden till förtroendeskapandet är 
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kommunikation mellan olika parter som bygger på en fungerande relation och därmed ökar 

förtroendet.  

 

Bergmasth & Strid (2006) anser att förväntningar är en faktor som har stark inverkan på 

förtroende och är av stor betydelse vid en förtroendeskapande process. Det är nödvändigt 

att revisorerna är medvetna om vad som förväntas av dem i den förtroendeskapande 

processen för att vidare få en tydlig blick över vad som har en inverkan på dem.  

 

Revisionsinspektionen har ständigt eftersträvat säkerställandet av revisorers opartiskhet 

och självständighet i sitt arbete. Regelverk har införts för att säkerställa revisorns 

opartiskhet och självständighet men även för att öka förtroendet för revisorer. Ett exempel 

på direktiv som infördes gällande prövning av revisorers oberoende är Revisorslagen, som 

infördes den 1 januari 2002 i Sverige (SFS 2001:883).  

 

Revisorslagen består utav allmänna bestämmelser kring revision av företag av allmänt 

intresse, för revisorer och registrerade revisionsbolag (SFS 2001:883). Reglerna i lagen har 

en utgångspunkt i en principbaserad analysmodell. Analysmodellen går ut på att pröva 

revisorers opartiskhet och självständighet genom att analysera de hot som kan rubba 

revisorers oberoende (Revisorssamfundet SRS, 2003). 

 

Modellen bygger på fem faktorer som anses vara hot mot revisors oberoende och kan rubba 

förtroendet för revisorns opartiskhet och självständighet. Faktorerna finns i Revisorslagen 

21 § (SFS 2001:883). Faktorerna som anses rubba förtroendet för revisorns opartiskhet är 

hot mot egenintresse, självgranskning, partsställning, vänskap samt skrämsel. En revisor 

skall med hjälp av dessa faktorer avgöra om hot föreligger (FAR, 2020a). 

Revisionsskandaler har utöver analysmodellen ansetts som en övervägande faktor som 

rubbat förtroendet för revisionsbranschen. Det är i nuläget väldigt aktuellt i massmedia. 

Man diskuterar ständigt om hur revisionsskandaler är en förtroendekris för revisorer och 

hur denna kris kan elimineras. 

 

Då vi för det mesta hittat forskning kring revisorns oberoende och inte hittat forskning kring 

revisionsskandalers påverkan på förtroendet för revisorer kommer vi i denna studie att 
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fokusera på det. Vi anser att en studie kring detta ämne kan vara signifikant för revisorer, 

då vi kommer att undersöka vilka faktorer som kan vara väsentliga för att behålla 

förtroendet för revisionsbranschen.   

1.3  Syfte 
Syftet med studien är att undersöka om revisionsskandaler är en förtroendekris för 

revisionsbranschen samt vilka faktorer som anses vara väsentliga för att behålla förtroendet 

för revisionsbranschen men även för revisorer generellt.  

1.4  Frågeställning 

• Är revisionsskandaler en förtroendekris för revisionsbranschen? 

• Vilka faktorer är väsentliga för att behålla förtroendet för revisorer? 

1.5  Uppsatsens disposition  

 
Kapitel 1    Inledning: I det inledande kapitlet kommer en överblick över ämnet att ges. 

Därefter kommer problematiseringen att diskuteras för att sedan fastställa 

frågeställningarna kring ämnet som kommer att besvaras genom studien och 

uppsatsens syfte.  

Kapitel 2 Institutionalia: I uppsatsens andra kapitel förklaras normer och riktlinjer för 

revisorer. 

Kapitel 3 Referensram: Här beskrivs relevant teori gällande ämnet, där bland annat 

revision, revisorns roll, oberoende samt analysmodellen kommer att tas upp. 

Kapitel 4 Metod: I detta kapitel kommer studiens vetenskapliga metod att presenteras 

och studiens empiriska metod kommer att sammanställas från samtliga 

enkätundersökningar. 

Kapitel 5 Empirisk resultat och analys: I analyskapitlet kommer referensramen och 

empirin att analyseras för att presentera en objektiv sammanställning av 

undersökningen.  

Kapitel 6 Slutsats och diskussion: I detta kapitel kommer en slutsats att dras gällande 

studien. 
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2. Institutionalia   

 
I studiens andra kapitel kommer beskrivning av normer och riktlinjer för revisorer, som är 

utgivna av beslutsfattare. En förklaring av lagar och regelverk kommer att presenteras för 

en vidare beskrivning av god revisionssed, oberoende, tystnadsplikt, anmälningsplikt och 

revisionsrotation. Som avslutning kommer en presentation av analysmodellen att göras och 

därefter hot mot oberoendet som finns angivna i analysmodellen.  

2.1 Lagar och regelverk 
Revisorn har en del lagar och regelverk att gå efter i sitt arbete. Dessa regelverk finns som 

en vägledning för revisorns opartiskhet och självständighet. Ett exempel på en rättslig 

standard som revisorn är beroende av är god revisionssed. I följande kapitel kommer det 

ges en överblick över vad god revisionssed innebär.  

2.1.1 God revisionssed 

Enligt Revisionslagen 19 § skall en revisor iaktta god revisionssed (SFS 2001:883). God 

revisionssed är en rättslig standard som ställer krav på hur planeringen och genomförandet 

av revisionsuppdraget skall ske. God revisionssed baseras på lagar, bestämmelser, 

förordningar, internationella standarder för revisionsbranschen, yrkesetiska principer och 

domstolsavgöranden (PRH, 2019). God revisionssed definierar hur revisionen skall 

genomföras, men även god revisorssed som definierar revisorns inställning till 

revisionsuppdraget och revisionsyrket. God revisorssed består av tre grundpelare, nämligen 

oberoende, tystnadsplikt och kompetens (Visma, 2018). 

2.1.2 Oberoende  

Ett av de viktigaste attributen inom revision är oberoendet (Austin & Herath, 2014).  Det 

finns inte endast en definition av oberoende utan det är ett begrepp som kan tolkas på olika 

sätt (Grönbok, 1996). Den globala organisationen för redovisningsyrket International 

Federation of Accountants (IFAC) delar upp oberoende i två aspekter. Den första aspekten 

är oberoende i sinnet eller intellektuell oberoende och det är det sinnestillståndet som 

tillåter revisorn att dra en slutsats och uttrycka sig utan att påverkas av inflytande som 

hindrar möjligheten för ett professionellt omdöme. Det tillståndet bör alltså medföra att 

individen, i det fallet revisorn, agerar med integritet och utövar objektivitet i sitt arbete. 
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Den andra aspekten som IFAC nämner är oberoende i utseende eller yttre oberoende. 

Oberoende i utseende är innebär undvikande av fakta och omständigheter som är så pass 

viktiga och märkbara att en insatt och informerad tredje part hade kunnat dra slutsatsen om 

att objektiviteten eller integriteten kan ifrågasättas (IESBA, 2018).  

  

Intressenter förlitar sig på att all finansiell information som företagets ledning rapporterar 

till dem är sann. Ledningen har däremot inte liknande intressen som klienterna utan kan 

arbeta utifrån eget intresse. Därför behövs det någon som är oberoende och opartisk som 

involverar sig och kan förebygga tilliten för ett företag. Revisorns oberoende och 

trovärdighet är därför grunden till investerarnas förtroende för ett företag (Austin & Herath, 

2014). 

2.1.3 Tystnadsplikt 

Tystnadsplikt är den andra grundpelaren i god revisorssed och finns för att skydda 

klienternas personliga integritet. Tystnadsplikt innebär att uppdragstagaren inte får ge 

någon information om uppdragsgivaren. Revisorns tystnadsplikt har stor betydelse för 

förtroendet för revisorn men även för revisionsbranschen som helhet. Enligt 

Aktiebolagslagen 9 kap. 41 § får inte revisorn röja information som kan vara till skada för 

bolaget (SFS 2005:551). Revisorn för dessutom inte röja uppgifter som hen har fått 

kännedom om i sin yrkesutövning under förutsättning att revisorn inte har upplysningsplikt 

och är skyldig att lämna upplysningar som krävs av revisorn (FAR, 2020b). Revisorn har 

upplysningsplikt gentemot medhjälpande revisor, ny revisor och konkursförvaltare enligt 

aktiebolagslagen 9 kap. 46 § (SFS 2005:551). Revisorns tystnadsplikt kan i många fall vara 

ett hinder för revisorns motivering kring ett specifikt agerande. Överträdelse av 

tystnadsplikt kan leda till att revisorn blir skyldig att betala skadestånd enligt 20 kap. 3 § 

brottsbalken (SFS 1962:700). 

2.1.4 Anmälningsplikt 

Den 1 januari 1999 fastställdes lagen gällande revisorns anmälningsskyldighet. Enligt 

Aktiebolagslagen 9 kap. 42 § har revisorn skyldighet att anmäla vid misstanke om brott 

(SFS 2005:551). Syftet med lagen är att den skall finnas som åtgärd för bekämpning av 

ekonomiska brott. Om en revisor har brottsmisstanke skall revisorn utan oskäligt dröjsmål 

upplysa styrelsen om iakttagelserna, om revisorn antar att styrelsen inte kommer vidta 
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några åtgärder behövs ingen anmälning enligt 9 kap. 33 § ABL (SFS 2005:551). Revisorn 

har enligt 44 § 9 kap. ABL fyra veckor på sig att upplysa åklagare om brottsmisstankar 

efter att det att revisorn upplyst styrelsen (SFS 2005:551). När polisen mottagit 

anmälningen skall revisorn omedelbart göra en prövning om hen skall fortsätta sitt 

revisionsuppdrag eller om revisorn bör avgå. Upplysningen av brottsmisstankar som 

skickas in av revisorn skall innehålla omständigheten som brottsmisstanken baseras på. 

2.1.5 Revisorsrotation 

Revisorsrotation innebär att företag som granskas av revisorer är enligt lag tvungna att med 

jämna mellanrum byta sin revisor eller revisionsföretag för att revisorn skall antas vara 

oberoende. Om ett revisorsuppdrag utförs av samma revisor till samma klient under en 

längre period, riskeras revisorns oberoende och uppdraget ses som ett hot mot oberoendet 

eftersom en bra relation kan ha uppstått under revisionsprocessen (FAR, 2020c).  

 
Denna typ av rotation har funnits i USA sedan 1970-talet. Regleringen blev dock 

obligatorisk i Europeiska Unionen år 2016 genom Europaparlamentets och Europarådets 

förordning om särskilda krav avseende lagstadgad revision av företag av allmänt intresse 

(Revisor24, 2020).  

 

Enligt etikkoden som reglerats av FAR skall revisorerna som är ansvariga för ett visst 

uppdrag avsluta sitt deltagande senast sju år från det att uppdraget tilldelats. Detta innebär 

i sin tur att den huvudansvariga revisorn inte får vara delaktig i uppdraget i mer än sju år 

och måste därmed bytas ut och får inte vara delaktig i revisionsuppdraget under två års 

period. Om ett företaget av allmänt intresse däremot har tilldelat revisionsuppdraget till en 

fysisk person som revisor får revisorn vara delaktig i uppdraget i sju år och därefter följs 

karenstid på fyra års period. Karenstiden innebär att varken revisorn, revisionsföretaget 

eller medlemmar i revisorns nätverk får utföra revision för företaget (Revisor24, 2020).  

2.2 Analysmodellen 
Enligt Revisorslagen (SFS 2001:883) skall en revisor vara opartisk, självständig och 

objektiv i utförandet av sina uppdrag (RevL 20 §). Revisorslagen trädde i kraft den 1 januari 

2002 då den gamla lagen om revisorer (SFS 1995:528) upphörde att gälla. Den främsta 

ändringen i lagen var införandet av analysmodellen. Sverige var därmed det första landet 
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inom Europa som lagstiftade om en sådan modell (FAR 2002). Revisorer blev skyldiga att 

för varje uppdrag genomgå en prövning som ska säkerställa att det inte finns vissa 

omständigheter som kan rubba förtroendet för deras självständighet, opartiskhet eller 

objektivitet (SFS 2001:883). 

 

Analysmodellen anses som en självregleringsmodell som skall användas som grund för en 

revisor för att kunna analysera flera hot mot oberoendet och kunna motverka dessa (FAR, 

2001). Modellen tar upp fem olika typer av hot: egenintresse, partsställning, 

självgranskning, vänskap och skrämsel. Vidare diskuteras även ett till hot som reglerats av 

andra omständigheter som även kan påverka revisorns opartiskhet eller oberoende (FAR, 

2011). 

2.2.1 Hot mot oberoende  

Egenintressehotet innebär att det finns ett hot mot revisorns opartiskhet ifall revisorn har 

ett ekonomiskt intresse i sin klients verksamhet. Enligt Revisionsnämnden så föreligger 

även hotet ifall revisorn har liknande ekonomiska intressen som klientens i form av 

gemensamma projekt eller annat som även kan rubba förtroendet i revisorns självständighet 

(FAR, 2007). Partsställningshotet föreligger när en revisor tar ställning eller företräder 

klienten i en rättslig eller ekonomisk fråga. (FAR, 2011). Självgranskningshotet 

förekommer när revisorn blir tvungen att granska ett uppdrag eller förhållande som hen 

redan har uttryckt sig om. Det innebär att om revisorn lämnar råd under så kallad fristående 

rådgivning gällande en fråga som i sin tur kommer att behöva granskas därefter så hotar det 

revisorns opartiskhet (FAR, 2015). Vänskapshot föreligger när en revisor har en nära 

relation med klienten eller dess ledning (FAR, 2008). Skrämselhotet innebär yttre 

påtryckningar från klienten gentemot revisorn som kan medföra obehag och påverka 

revisorns arbete (FAR, 2020a).  
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3. Teoretisk referensram  

 
I studiens tredje kapitel kommer val av referensram att presenteras. Här kommer relevant 

teori att tas upp. Bland annat kommer teori kring revision, revisorns roll och arbetsprocess 

att presenteras för vidare undersökning. Därefter kommer tidigare forskning kring 

förtroende, risk och intressentteorin att presenteras.  

3.1 Revision 
Revision delas in i olika faser: planering av uppdraget, löpande granskning, 

bokslutsgranskning samt granskning av årsredovisning (Carrington, 2014). Revision skall 

enligt Bokföringslagen tillämpas i enlighet med god redovisningssed enlig 4 kap. 10 § BFL 

(SFS 1999:1078).  God redovisningssed är en norm som alla bokföringsskyldiga skall följa 

och innebär att man följer redovisningslagar och praxis (Skatteverket, 2017). Vad som 

innebär god redovisningssed kan skilja sig åt allt beroende på branscher och företagets 

storlek, (Carrington, 2014).  

 

Revisionens tre grundpelare är oberoende, tystnadsplikt och kompetens. Oberoende är en 

grundförutsättning för förtroendet för revisorns uttalande, tystnadsplikt är en förutsättning 

för att revision skall kunna ske och kompetens är ett krav för att revisorn skall kunna dra 

slutsatser av den tillgängliga informationen (Visma, 2018).   

3.2 Revisorns roll 
Ett aktiebolag bör alltid ha minst en revisor förutom under vissa omständigheter som anges 

i lagen. Revisorplikten för mindre aktiebolag avskaffas om bolaget uppfyller mer än ett av 

följande villkor: Om företaget har tre eller färre anställda, om nettoomsättningen inte 

överstiger 3 miljoner kronor och om bolagets redovisade balansomslutning inte uppgår till 

mer än 1,5 miljoner kronor enligt 9 kap. 1 § ABL (SFS 2005:551). 

 

Revisorns uppgifter upplyses väldigt tydligt i Aktiebolagslagens nionde kapitel som 

handlar om revision. En revisor anses som företagets granskare och därmed är hens främsta 

uppgift att granska bolagets årsredovisning och bokföring vilket kallas för 

räkenskapsrevision. Revisorn genomför en förvaltningsrevision som innebär att revisorn 
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granskar den verkställande direktörens och styrelsens förvaltning (Revisorsinspektionen, 

2020).  

 

Efter att revisorn har granskat färdigt har revisorn som skyldighet att skriva en 

revisionsberättelse som lämnas in till bolagsstämman enligt 9 kap. 1 § ABL (SFS 

2005:551). I revisionsberättelsen skriver revisorn om bland annat årsredovisningen följer 

tillämplig lag som till exempel Årsredovisningslagen eller om revisorn anser att 

bolagstämman ska fastställa balansräkningen och resultaträkningen (Bolagsverket, 2020). 

Därutöver så innehåller även revisionsberättelsen uttalanden om beslut om dispositioner 

gällande bolagets vinst eller förlust. En viktig del av innehållet är även huruvida revisorn 

anser att den verkställande direktören och styrelseledamöterna bör beviljas ansvarsfrihet 

enligt 9 kap. 31–33 §§§ ABL (SFS 2005:551). 

  

Enligt Revisorsinspektionen har revisorn en skyldighet även gentemot intressenterna. 

Revisorn bör rapportera och upplysa intressenterna om vissa händelser om hen anser att de 

bör få kännedom om det, vilket framhävs även i Aktiebolagslagen 9 kap. 35 § (SFS 

2005:551). Revisorn har alltså även skyldighet att rapportera om misstankar om brott eller 

annat som hen upptäcker under granskningen av företaget (Revisorsinspektionen, 2020). 

Tidigare undersökningar har visat att det systematiska förtroendet för revisionen har 

revision har blivit skadat och kräver reparation särskilt när det avser den institutionella 

mekanismen för den offentliga granskningen (Mueller, Carter & Whittle, 2015).  Detta 

innebär i sin tur att allmänheten inte har samma förtroende för revisionen som de hade förr 

i följd av tidigare bokföringsbrott, vilket även styrkas av resterande studier som benämns i 

denna studie (Barlaup et al. 2009; David 2005; King 2002; Murath & Nordgren, 2012) 

 

Tidigare studier har även påvisat att allmänheten har bristande information om 

revisionsyrket (Cassel, 1996). Carrington (2014) hävdar att allmänheten har bristande 

information om vad revisorn har för roll och arbetsuppgifter, vilket i sin tur lett till att 

allmänheten har andra förväntningar av revisorn än vad revisorn faktiskt kan bidra med. 

Därför har vi utvecklat följande hypotes: 
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HP 1:  Allmänheten har bristande=negativ information om vad revision är och vad revisorn 

har för roll och arbetsuppgifter  

3.3 Förtroende och risk 
För att ett förtroende skall rubbas krävs det att revision tagit en risk som påverkat 

förtroendet, vilken tidigare forskning påvisat (Barlaup et al. 2009; David 2005; King 2002; 

Murath & Nordgren, 2012). I detta kapitel kommer ett resonemang att göras kring 

förtroende, revisionsrisk och förtroende efter skandaler att göras.  

3.3.1 Förtroende  

För att kunna genomföra en studie kring revisionsskandalernas effekt på förtroende krävs 

det en definition av begreppet förtroende. Förtroende innebär att man förlitar sig på en 

annan individ och anser att den vill en gott (Gometz, 2006). Förtroende delas in i rationellt 

och emotionellt förtroende (Mayer, Davis & Schorman, 1995). Ett rationellt förtroende är 

när en individ har förväntningar på att den andra parten skall uppfylla sitt uppdrag, vilket 

är den vanliga förtroendetypen inom affärsrelationer. Ett emotionellt förtroende är däremot 

när parter bygger upp ett förtroende vid ömsesidigt samspel (Huemer, 2001). Det rationella 

förtroendet är det förtroendet som kommer att diskuteras vidare i denna uppsats. 

 

Enligt Gometz (2006) har förtroendet för revisorer försämrats de senaste åren, dels på grund 

av de förekommande revisionsskandaler i USA, dels för att vinstintresset har ökat hos 

revisorerna samtidigt som revisorns oberoende minskat. Gometz hävdar att 

revisionsbranschens kompetens kvarstår. Det krävs dock att branschen bevisar att lagar och 

regelverk följs för att förtroendet skall återupptas.   

 

En grundläggande faktor i förtroendet är förväntningarna man har från andra individer 

(Bergmasth & Strid, 2006). Förtroende krävs för ett fungerande samhälle som dessutom 

resulterar i hög tillväxt och välstånd. Om det inte finns förtroende mellan företag och 

klienterna, råder det osäkerhet och otrygghet. Med osäkerhet mellan företag och klienter, 

uppnår inte partnerna sina mål. Både företaget och klienterna är i behov av varandra för att 

kunna nå sina uppsatta mål, därav krävs förtroende vid ett samarbete. Murath & Nordgren 

(2012) anser att förtroendet är av stor vikt i relationen mellan revisorn och klienten. För att 
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tilliten skall finnas mellan revisorn och klienten krävs det av båda partnerna en fungerande 

kommunikation. Kommunikation är en viktig faktor för förtroendet mellan parterna, vilket 

i sin tur bygger på en fungerande relation och därmed ökar förtroendet mellan parterna 

(Björngren Cuadra & Fransson, 2012).  

 

Bergmasth & Strid (2006) anser att förväntningar är en faktor som har stark inverkan på 

förtroende och är av stor betydelse vid en förtroendeskapande process. Det är nödvändigt 

att revisorerna är medvetna om vad som förväntas av dem i den förtroendeskapande 

processen för att vidare få en tydlig blick över vad som har en inverkan på dem. Grunden 

för förtroende är relationen mellan parterna som skapas som tidigare nämnts genom 

kommunikation. Ytterligare element som är väsentliga i den förtroendeskapande processen 

är enligt Bergmasth & Strid (2006) kompetens, välvilja och integritet. Kompetensen avser 

förmågan att utföra ett uppdrag samtidigt som förväntningarna tillgodoses. Välvilja innebär 

att finnas för uppdragsgivaren vid behov medan integritet innebär att vara tillförlitlig och 

fullfölja sina löften. Dessa tre element är de förväntningar som skapas vid 

kommunikationen mellan parterna. Bergmasth & Strid (2006) anser även att 

förtroendeskapande utifrån förväntningar är invecklat på grund av att förväntningarna både 

är många och motstridiga (Bergmasth & Strid, 2006). Forskning påvisar att det finns ett 

förväntningsgap mellan parterna. Gometz (1982) definierar förväntningsgapet enligt 

följande:  

 

• Revisorn som en figur med resning som mitt bland grupperna ägare, borgenärer, 
företagsledningar, samhälle och anställda kompetens och med oanfrätt integritet 
balanserar olika intressen (FAR: Gometz, 1982, sid, 8).  
 

Förväntningsgapet innebär att samhället förväntar sig mer utav revisorn än vad revisorn 

kan göra. Intressenterna vars intresse inte prioriteras, mister förtroendet för revisorer då de 

har högre förväntningar på revisorerna. Revisorn kan omöjligt uppfylla alla intressenternas 

intressen samtidigt, vilket innebär att gapet leder i sin tur till missnöje bland intressenterna. 

Revisorerna tar således en risk vid ett förtroendeskapande.  

 

Det finns en stark koppling mellan förtroende och risk (Huemer, 2001). Huemer menar att 

för att förtroendet skall vara befintligt, är det ett krav att risken föreligger (Huemer, 2001). 
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För att behålla ett förtroende bör man jobba på att eliminera riskerna som finns. När man 

väljer att ge sitt förtroende till en annan part, innebär det att man även tar risken som 

föreligger. Detta innebär i sin tur att färre risker leder till ökat förtroende mellan parterna 

och ökad risk leder till minskat förtroende. För att förtroendet skall vara väsentligt mellan 

ett företag och dess klienter gäller det att riskfaktorn är låg, då intressenterna väljer att ta 

risken och förlita sig på företaget. Risk är alltså en faktor som kan rubba förtroendet i en 

affärsrelation.  

3.3.2 Revisionsrisk     

Det finns internationella revisionsstandarder (ISA) som inför standarder för revision och 

ger riktlinjer till revisorer som skall följas internationellt. Dessa riktlinjer avser att generera 

revision av hög kvalitet och även förbättra befintlig praxis, (FAR, 2018).  

Definitionen av risk enligt ISA 315 är följande: 

 

• Revisorn skall identifiera och bedöma riskerna för väsentliga felaktigheter som 
beror på oegentligheter på rapportnivån och på påståendenivån. Detta genom 
förståelse av företaget, dess miljö och finansiella rapporter (Carrington, 2014, s, 77)  
 

Enligt Carrington (2014) finns det ett starkt samband mellan risk och väsentlighet. 

Carrington menar att revisorns väsentlighetsbedömning är en beroende variabel på 

risknivån revisorn tar. Ju högre väsentlighetsnivå desto mindre granskningsåtgärd vilket i 

sin tur leder till att revisionen blir mer effektiv och därmed lägre risknivå (Carrington, 

2014). Revisionsrisken delas upp i tre element: inneboende risk, kontrollrisk och 

upptäcktsrisk. Inneboende risk och kontrollrisk kan revisorn inte påverka medan 

upptäcktsrisken kan vara en påverkande faktor av revisorn genom revisorns bedömningar 

och åtgärder.  

 

Inneboende risk (IR) avser felen i företagets redovisning som inte redovisas av 

företagsledningen. Med inneboende menas risken att företagsledningens uttalande inte 

stämmer överens med den faktiska redovisningen (Carrington, 2014). Bedömningen av 

inneboende risk görs genom informationsinsamling av de påverkande faktorer på 

inneboende risken. Enlig ISA 315 är dessa faktorer: verksamhetens art, bransch och miljö. 

Ju högre förståelse av verksamheten desto lägre inneboende risk (Carrington, 2014).  
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Kontrollrisk (CR) syftar på företagets interna kontroll som avser företagsledningens 

kontroll att uppnå sina mål med hjälp av riktlinjer och rutiner men även hur pass effektivt 

planeringen behandlas (Carrington, 2014).  Kontrollrisken avser alltså risken att 

inneboende risken som förekommer i redovisningen inte upptäcks av företagets interna 

kontroll, vilket är företagets internrevision (Carrington, 2014).  

 

Upptäcktsrisk (DR) avser risken att revisorn inte upptäcker förekommande felaktigheter 

trots granskningsåtgärder som utförts (Carrington, 2014). En hög upptäcktsrisk påvisar 

lägre kompetens hos revisorn och är därmed beroende av revisorns arbetsprocess. 

Upptäcktsrisken är således risken att revisorn inte upptäcker felaktigheter som är 

inneboende i företagets redovisning, som inte iakttagits och åtgärdats av företagets 

internrevision (Carrington, 2014).  

Dessa tre element brukar uttryckas som en formel, nämligen revisionsriskformeln: 

  
 

Dessa riskelement är således påverkande faktorer på förtroendet för revisorer och 

revisionsbranschen. Ett förekommande exempel i revisionsbranschen är skandaler som har 

förekommit under historien och som har sin grund i bland annat bristande 

granskningsåtgärder, alltså upptäcktsrisken som resulterat revisionsskandaler och därmed 

minskat förtroendet för revisionsbranschen.  

Upptäcktsrisk Kontrollrisk Inneboende	
risk Revisionsrisk

Figur 1 Revisionsriskformelm (Carrington, 2014 sid. 97) 
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3.3.3 Förtroende efter skandaler 

I en intervju med Mats Westling auktoriserad revisor och kontorschef på BDO i Västerås 

av Realtid, hävdade Westling att allt fler skandaler kan rubba förtroende och anseende för 

revisionsbranschen (Fjällborg, 2019). Han menar att allmänheten har förväntningar och 

krav på att revisorer finns för att upptäcka och rapportera fel i revisionsberättelsen, vilket 

även tidigare forskning har påvisat (Murath & Nordgren, 2012).  Det är revisorns skyldighet 

att utföra sitt uppdrag på ett korrekt sätt men även skydda och upplysa allmänheten om 

felaktigheterna som förekommit inom företaget. Nopmanee & Ling (2015) hävdar att 

revisionskvalitén är av störst vikt för allmänheten. Vid bristande upplysningar av revisorer 

har allmänheten visat oro och gett kritik. Detta har medfört att regeringen ser över lagar, 

regler och bestämmelser som gäller för revisorer.  

 

Skandaler har varit en stor faktor till att lagar och regelverk uppdateras och nya införs 

(Riksdagen, 2019). För att bygga upp ett förtroende för revisorer och kunna säkerställa att 

revisorer är opartiska och självständiga sker lagändringar successivt. Tidigare forskning 

har bevisat att lagförändringar har lett till positiv ställning hos allmänheten och därmed 

hjälpt till med att bygga upp ett förtroende för revisorer (Barlaup et al. 2009; David 2005; 

King 2002; Murath & Nordgren, 2012). Utöver regeringens lagändring krävs det att företag 

ser över dess resurser för att kunna återuppta intressenternas förtroende. Det är av stor 

betydelse för allmänheten när företag gör vissa omstruktureringar för att påvisa att de tar 

till sig all kritik och försöker så gott det går svara på allmänhetens värderingar. 

Omgivningens synpunkter kan vara till stor hjälp för företagets framtid, då kritiken kan 

hjälpa företaget att jobba på förtroendet och undvika nya normbrott. Genom att 

revisionsbyråer jobbar på brister inom företaget efter allmänhetens kritik, kan de med stor 

sannolikhet återfå förtroendet (Barlaup, Iren, Drønen & Stuart, 2009). Processen kan dock 

variera beroende på företaget, allt från organisationens storlek och skandalens 

omständigheter kan påverka återupptagandet av förtroendeskapandet (Björngren Cuadra & 

Fransson, 2012). Här spelar revisionslagen 19 § stor roll då revisorn iakttar god 

revisionssed. Kombinationen av revisorns oberoende och kompetens är signifikanta i 

revisorns arbete då det reducerar risken för revisorns egenintresse (FAR, 2007). Mueller, 

Carter & Whittle (2015) anser att revision har blivit skadat och kräver reparation och därav 

krävs lagförändringar. Därför utvecklade vi följande hypotes: 
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HP 2: Förtroendet för revisionsbranschen påverkas negativt efter revisionsskandaler 

3.4 Intressentteorin 
Intressentteorin och legitimitetsteorin är båda en del av en större teori om politisk ekonomi 

(Deegan & Unerman, 2011). Deegan & Unerman (2011) menar att intressentteorin är en 

teori som har intressenternas förväntningar i fokus medan legitimitetsteorin fokuserar på 

samhället i helhet. Intressentteorin har ett etiskt perspektiv som anses som normativt och 

ett positivt perspektiv som har med management eller styrande att göra (Deegan & 

Unerman, 2011). För att kunna förstå teorin bättre är det viktigt att definiera intressenter. 

En grupp eller individ som kan vara delaktig i åstadkommandet av en organisations mål 

inkluderas i intressentteorin (Deegan & Unerman: Freeman & Reed, 1983). Detta innebär 

att alla parter som kan påverka eller på ett eller annat sätt påverkas utav en organisations 

mål innefattas av intressentteorin enligt Deegan & Unerman (2011). Intressentteorin 

sammanfattas i detta kapitel i en modell vid namn, figur 2. Figuren definierar intressenterna 

som inkluderas i intressentteorin och påverkar eller påverkas av revisionsarbetet.  

 

 

 
 

Revisor

Ägare

Ledning

Kreditgivare

Marknad

Personal

Samhälle

Figur 2 Intressentmodellen 
(FAR, 2019). 
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Det etiska perspektivet innebär att intressenter bör behandlas rättvist inom organisationen. 

Intressenternas makt påverkar alltså inte företaget utan alla intressenter anses minst lika 

viktiga (Deegan & Underman, 2011). Revisorns roll i ett företag tjänar inte endast klientens 

behov utan även de övriga externa intressenterna. Revisorns oberoende i arbetet ska alltså 

säkerställa att allt som rapporteras är trovärdigt och därmed blir uppdragsgivarens klienter 

även revisorns intressenter. En revisors arbete kan inte ändras med hänsyn till 

intressenternas makt utan dess opartiskhet och objektivitet bör leda till att revisorn tar 

hänsyn till alla på samma sätt (FAR, 2019). Utöver revisorns roll och arbetsuppgifter så bör 

en revisor tillfredsställa intressenternas behov, vilket i sin tur kan leda till flera problem då 

deras intressen kan vara motstridiga. 

 

Samhället eller staten och kommunen, har som krav att revisorn ska uppmärksamma 

borgenärernas samt de anställdas och samhällets intressen. Vidare så förväntas det även av 

revisorn att vara en del av bekämpandet av den ekonomiska brottsligheten (FAR: Svensson, 

1991). Ledningen däremot har andra intressen då de bland annat förväntar sig att revisorn 

ska kunna ge den råd i vissa ekonomiska frågor som inte ingår i revisorns arbetsuppgifter 

som stadgas i lagboken men ändå kan vara till hjälp av företagets ekonomiska utveckling. 

Marknaden är således även en av revisorns intressenter (FAR: Svensson, 1991).  

 

Kapitalmarknaden förväntar sig att årsredovisningen skall ge en sann bild av företagets 

ekonomiska utveckling och att revisorn ska vara ärlig i upprättandet av årsredovisningen. 

Revisorn har som uppgift att i sin revisionsberättelse kritisera företaget om ledningen i 

fråga har utformat rapporteringen på ett felaktigt sätt som kan vara vilseledande för läsarna. 

Revisorn bör i en sådan uppgift kunna på ett rättvist och opartiskt sätt bedöma huruvida 

felet bör rapporteras och ifall kritiken kan medföra skada till företaget eller ej. 

Problematiken som sker i en sådan situation är att revisorn kommer behöva nöja en av 

intressenterna då det blir svårt att uppfylla och leva upp till allas förväntningar (FAR: 

Svensson, 1991).  
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Personalen å andra sidan förväntar sig att dess intressen beaktas av revisorn. Av dess 

intressen kan de ibland förvänta sig hjälp av revisorn i olika förhandlingar. Detta ingår inte 

egentligen av revisorns arbetsuppgifter och kan även vara motstridande mot andras 

intressen då det exempelvis krävs godkännande av ledningen gällande viss typ av hjälp som 

revisorn kan erbjuda de anställda (FAR: Svensson, 1991).  

 

En annan intressent som har krav som motstrider ledningens är kreditgivare. Kreditgivarna 

förväntar sig att revisorn ska på något sätt rapportera om företagets utveckling, dessa 

förväntningar kan bli svåra att tillfredsställa tillsammans med ledningens intressen. 

Slutligen, så är alla dessa motstridiga intressen en anledning till att revisorn ska behöva 

prioritera vissa intressenter och dess behov, detta kan påverka vissa intressenters förtroende 

till revisorn samt i vissa situationer hota revisorns oberoende (FAR: Svensson, 1991). 

Därför utvecklade vi följande hypotes: 

 

HP 3: Intressenternas syn och förtroende för revisorer har en negativ effekt på grund av 

deras bristande information om revisorns faktiska arbetsuppgift  

3.5 Sammanfattning av den teoretiska referensramen 
Revision går ut på att genom en viss kompetens och oberoende granska bokslutet samt 

årsredovisningen. Stora företag har som skyldighet att anlita en revisor, som därmed skall 

granska företagets finansiella rapporter (Visma, 2018). Vid revisionsgranskning är revisorn 

beroende av att följa olika bestämmelser och lagar för revisorer i Revisionslagen som 

upprättades i Sverige år 1999 (Riksdagen, 2019).  

 

Förtroende diskuteras som en enormt väsentlig faktor för revisorns arbete. Förtroendet 

innebär att man förlitar sig på en annan individ, i det fallet relationen mellan revisorn och 

företaget samt klienterna. Vidare så finns det olika risker som kan rubba förtroendet då det 

finns en stark koppling mellan förtroende och risk (Heumer, 2001). 

 

Internationella revisionsstandarder (ISA) sammanställer en del standarder och riktlinjer för 

att säkerställa att revisorernas arbete har hög kvalité (FAR, 2018). Enligt dessa standarder 

bör revisorer bedöma olika risker och försöka undvika samt motarbeta dessa. 
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Upptäcktsrisk, kontroll risk och inneboende risk är tre element som revisionsrisken byggs 

på (Carrington, 2014). 

 

Vidare så är intressentteorin en relevant teori att ta upp, då den har intressenterna och deras 

förväntningar i fokus. Ägare, ledning, samhälle, personal, marknaden och kreditgivare 

påverkas på olika sätt av revisorns arbete och anses därför som intressenter. Teorin går ut 

på att förklara deras förväntningar av revisorn och hur olika intressenters förväntningar kan 

vara motstridiga. 

 

För att kunna studera syftet med arbetet, har tre hypoteser utformats. Med detta som 

utgångspunkt formades en enkät för att kunna besvara samt analysera hypoteserna. 

Variablerna som ska mätas i arbetet presenteras i figur 3 som sedan kommer att delas in i 

kontrollerande, beroende, oberoende och modererande variabler. Vilka de olika variablerna 

består utav och innebär kommer vi gå djupare in på i nästa kapitel.  

 

 

Revisorns	
huvudsakliga	

arbetsuppgifter	&	Typ	
av	intressent	

Revisionsskandal

-Egenintresse 
-Kontrollrisk 

-Upptäcktsrisk 

Förtroende	&	
Väsentliga	faktorer	
för	att	behålla	
förtroende

Figur 3 Studiens modell 
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4. Metod 

 
I detta kapitel kommer studiens vetenskapliga och empiriska metod att presenteras. 

4.1 Vetenskaplig metod 
I följande kapitel kommer studiens utförande att presenteras samt tillvägagångssättet för att 

öka studiens tillförlitlighet. En beskrivning av vald strategi och datainsamling kommer att 

motiveras.  

4.1.1 Teorianvändning 

Syftet med undersökningen var att undersöka hur revisionsskandaler har påverkat 

förtroendet för revisionsbranschen. Skandalerna som har förekommit har påvisat att trots 

revisorns oberoende kan förtroendet för revisorn rubbas under olika omständigheter. Därav 

har det valts att utgå från lagar och regelverk som revisorer har som grund i sitt arbete som 

finns för att säkerställa revisorns opartiskhet och självständighet, såsom analysmodellen 

och god revisionssed (Revisorssamfundet SRS, 2003). Studien undersöker därmed vilka 

faktorer som är viktiga för att behålla förtroendet för revisorer. Analysmodellen bygger på 

fem faktorer som anses vara hot mot revisors oberoende och kan rubba förtroendet för 

revisorns opartiskhet och självständighet.  

 

Utöver analysmodellen är även intressentteorin en väsentlig teori för att kunna undersöka 

och analysera forskningsproblemet. Intressentteorin är en teori som beskriver vilka aktörer 

som har intressen i ett företag. Teorin beskriver relationen till sin omgivning, vilka aktörer 

som ställer krav på en och vilka aktörer företaget ställer krav på. Varje intressent har ett 

mål de vill uppnå och använder företaget som ett verktyg för att kunna nå målet (Deegan 

& Unerman, 2011). I denna studie ligger fokus på revisorer/revisionsbranschen och övriga 

intressenter, dels för att undersöka hur revisionsskandaler har påverkat förtroendet enligt 

olika intressenter, dels för att undersöka vilka faktorer som är viktiga för att behålla 

förtroendet för revisorerna.  

4.1.2 Forskningsfilosofi  

Det finns två vetenskapliga filosofier i den samhällsvetenskapliga forskningen, nämligen 

positivism och interpretivism.  Dessa två vetenskapliga filosofier har olika synsätt på den 
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sociala verklighetens natur och hur denna bör undersökas. Positivismen riktar sig in på 

objektivitet, vilket innebär att den sociala verkligheten ses som något oberoende och har en 

vetenskaplig grund (Denscombe, 2018). Oberoendet innebär att forskaren utgår utifrån sin 

kompetens samt erfarenhet. Interpretivismen riktar sig däremot in på subjektivitet, vilket 

innebär att den sociala verkligheten ses som något beroende och påverkas av människors 

tankar och handlingar. Beroendet innebär att forskarens roll blir inblandad. Forskaren gör 

en datainsamling, där hen sedan tolkar materialet och därmed påverkas resultatet av 

forskarens tolkning (Denscombe, 2018). Detta innebär i sin tur att resultatet av studien 

kommer att variera beroende på forskare och deras tolkning av undersökningen. I denna 

studie har det objektivt undersökts om revisionsskandaler har påverkat förtroendet för 

revisionsbranschen. Undersökningen har grundat sig på fakta som är baserade på revisorers 

erfarenhet och är därmed objektiv, vilket faller under den positivistiska filosofin.  

4.1.3 Forskningsansats 

Vid forskning kan man utgå ifrån tre typer av forskningsansatser för att få en förståelse 

kring undersökningen men även för att kunna motivera valet av undersökningen. Dessa tre 

forskningsansatser är induktiv, deduktiv och abduktiv ansats. Vid en induktiv ansats utgår 

forskaren från empiri till teori, som innebär att forskaren gör en datainsamling med avsikt 

att generera teorier (Denscombe, 2018). Induktion brukar kallas för ”upptäckandets väg”. 

Man utgår alltså ifrån empirin för att sedan omformulera till teorier. Vid en deduktiv ansats 

utgår forskaren från teorin för att sedan pröva och undersöka empirin (Denscombe, 2018). 

Deduktion brukar kallas för ”bevisandets väg”. Man använder alltså befintliga teorier för 

att sedan testa med empiriska data för att kunna sammanställa ett resultat. En abduktiv 

ansats är en kombination av en induktiv ansats och en deduktiv ansats (Denscombe, 2018).  

 

I denna studie har det utgåtts ifrån en deduktiv ansats, då utgångspunkten är i redan 

befintliga forskningar och teorier som har varit till grund vid utformning av 

enkätundersökningarna som har skickats till revisorer. En deduktiv undersökning har valts 

eftersom syftet är att objektivt undersöka och bevisa hur revisionsskandaler har påverkat 

förtroendet för revisionsbranschen med hjälp av befintliga teorier.   
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4.1.4 Forskningsstrategi 

Forskningsstrategin för denna studie faller under den kvantitativa metoden, då studien är 

baserad på en positivistisk filosofi och har en deduktiv ansats. Kvantitativ forskningsmetod 

är en metod där undersökningsresultatet kan mätas och framställas numeriskt (Denscombe, 

2018). En kvantitativ metod är relevant i denna studie, då syftet är att ge en överblick kring 

hur revisionsskandaler har påverkat förtroendet för revisionsbranschen. En kvalitativ 

forskningsmetod är en metod där man använder sig av icke-numeriska data och ger en djup 

förståelse kring forskningsproblemet (Denscombe, 2018). I den kvalitativa undersökningen 

har forskarens egna värderingar en stor påverkan på resultatet, vilket innebär att det inte 

blir lika objektivt som vid en kvantitativ undersökning. Forskningsstrategin i denna studie 

har varit i form av enkätundersökning, då denna metod är tidseffektiv. En 

enkätundersökning har skickats ut till ett antal revisorer, banker och klienter för att 

undersöka hur revisionsskandaler har påverkat förtroendet enligt olika intressenter och 

vilka faktorer som är viktiga för att behålla förtroendet för revisorerna för respektive 

intressent. 

4.2 Empirisk metod 
I följande kapitel argumenteras och redogörs för en förklaring kring utformningen och 

genomförandet av undersökningen. Därefter redogörs det i operationaliseringen för den 

beroende variabeln som behandlar förtroendet för revisionsbranschen och de oberoende 

variablerna som behandlar revisionsskandalerna för att den kontrollerande variabeln skall 

kunna mätas. Vidare presenteras studiens validitet och reliabilitet.  

4.2.1 Undersökningens metod och design  

För att uppnå syftet med studien som är att undersöka om revisionsskandaler är en 

förtroendekris för revisionsbranschen, har kvantitativ metod i form av enkätundersökning 

genomförts. Enkätundersökning användes som metod, då denna metod är lämplig att 

använda vid standardiserade data alltså när svarsfrekvensen skall vara begränsad och 

frågorna skall vara identiska enligt Denscombe (2018). Enkäterna gjordes i Webbenkater.se 

och publicerades på sociala medier, delades i större grupper för att nå ut till större nätverk 

samt skickades till kollegor, vänner och släkt som även försökte hjälpa till med att skicka 

vidare enkäten. De insamlade data sammanställdes därefter i SPSS för att utforma en 
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statistikanalys. Enkäterna skapades digitalt dels på grund av Covid-19 men även för att 

underlätta för respondenterna att besvara frågorna, dels för att de är anonyma men även för 

att få ut så många svar som möjligt, med tanke på att enkätundersökning är en tidseffektiv 

metod (Denscombe, 2018).  

 

Innan enkätundersökningarna skickades ut till respondenterna, testades den av några 

klasskamrater för att undersöka om frågorna är tydligt ställda samt för att få en idé av hur 

lång tid det tar att besvara enkäten.  Därefter gav testgruppen feedback gällande enkäten 

och därmed gjordes några justeringar innan enkäten skickades till vår handledare vid 

Högskolan Kristianstad för godkännande och vidare till respondenterna.  

 

Frågorna utformades på så sätt att respondenterna fick kryssa i ett alternativ och vissa frågor 

ställdes som påståenden där respondenterna fick svara på en skala mellan 1–5. 

Enkätundersökningen innefattade följande frågor: 

 

§ Kontrollfrågor 

§ Oberoende/Analysmodellen 

§ Förtroende 

§ Skandaler 

4.2.2 Urval och genomförande 

Då syftet med studien är att undersöka om revisionsskandaler har påverkat förtroendet för 

revisorer ur både revisorers perspektiv och allmänhetens synpunkt, är målet därför att ha 

revisorer och övriga intressenter som respondenter. Den första målgruppen som valdes ut 

för enkätundersökningen (se bilaga 2) var revisorer som arbetar på ”Big Four” byråerna, 

då dessa är eftertraktade revisorer men dessutom för att byråerna har flera kontor runt om i 

Sverige och därmed stort antal medarbetare som kan bidra med hög svarsfrekvens. 

Revisorerna som har deltagit i undersökningen har olika befattningar, kön och erfarenhet. 

Detta för att inte avgränsa studien till endast auktoriserade revisorer, då vi anser att 

erfarenhetsfaktorn inte är beroende variabel i denna studie. För att få en bra grund i studien 

krävs en variation av erfarenhet bland revisorerna.  
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Den andra målgruppen som valdes ut för den andra enkätundersökningen (se bilaga 4) var 

övriga intressenter som kartlades utifrån FAR’s intressentmodell (se figur 2) där bland 

annat medarbetare från Swedbank deltog, då det är en ledande bank i Sverige men även för 

att banken gått igenom en skandal på senaste tid. I undersökningen antogs Swedbanks 

medarbetar som medarbetar eller långivare beroende på arbetsuppgift.  

4.2.3 Alternativ metod  

En alternativ metod till denna studie skulle kunna vara kvalitativa intervjuer. 

Genomförande av intervjuer leder till mer djupgående information gällande revisorernas 

tankar kring revisionsskandalers påverkan på förtroendet för revisorer, där man även 

kunnat ställa följdfrågor vid ytterligare funderingar. Man hade även kunnat intervjua övriga 

intressenter och därmed fått tydliga förklaringar kring vad de tycker om ämnet. Med tanke 

på Covid-19 vägdes för- och nackdelarna med intervjuer och därmed ansåg vi att intervjuer 

har i nuläget flera nackdelar. För att minska smittspridningen hade vi varit tvungna att 

genomföra intervjuerna på distans. Risken här är att respondenterna kan tycka det är 

obekvämt med intervjuer över zoom och därmed tacka nej till intervjuer. En annan nackdel 

med intervjuer är att de är tids- och resurskrävande. En tredje nackdel med intervjuer är att 

frågorna kan variera mellan respondenterna, då olika följdfrågor kan ställas och därmed 

leda till en snedvridning av data (Lind, 2014). Fördelarna med enkätundersökning är att 

respondenterna har möjlighet att välja när och var de vill svara på enkäterna, vilket man 

inte hade haft vid genomförandet av intervjuer. Enkätundersökningar är dessutom 

tidseffektiva och kan underlätta både för oss som opponenter men även för respondenterna. 

En annan fördel med enkätundersökningar är att revisorer har möjligheten att vara anonyma 

och kan därmed besvara frågorna ärligt utifrån vad de faktiskt gör utan att behöva tänka på 

hur de borde göra.  

4.3  Operationalisering 
För att kunna undersöka syftet med studien var utgångspunkten i uppsatsen den teoretiska 

referensram som undersöktes med hjälp utav studiens modell (se figur 3). Utifrån 

referensramen utformades frågorna i enkäten (se bilaga 2 och 4). Tillsammans med enkäten 

skickades även följebrev (se bilaga 1 och 3).  Enkäterna inledes med korta frågor kring kön, 
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ålder och titel/ typ av intressent, erfarenhet inom branschen, typ av byrå samt vad 

intressenterna anser stämmer överens med revisors huvudsakliga arbetsuppgifter.  

 

Den andra delen behandlade revisorns oberoende/ analysmodellen och bestod av fyra frågor 

kring revisorns oberoende och hot typerna som framgår i analysmodellen. Därefter följde 

tre påståenden gällande egenintresse där respondenterna hade möjlighet att svara med hjälp 

utav en så kallad likert-skala.  

 

Den tredje delen bestod av frågor och påståenden kring förtroendet för revisorn, där olika 

faktorer nämndes som kan rubba förtroendet. Den fjärde och sista delen bestod av frågor 

och påståenden kring vilka skandaler som påvisat negativ effekt på förtroendet för revisorer 

samt vilka skandaler intressenterna har kännedom om, vilken skandal de anser ha rubbat 

förtroendet för revisorer mest och vad de tror är faktorn som kan ha lett till skandalen.  

Respondenterna hade valmöjligheter och fick kryssa i ett alternativ.  

 

Frågorna i de olika enkäterna skiljde sig åt beroende på vilken typ av respondent. Enkäten 

som var riktad mot revisorerna var mer faktabaserad, där bland annat analysmodellens olika 

faktorer togs upp (se bilaga 2). I enkäten som riktade sig mot de övriga intressenterna 

ställdes däremot mer allmänna frågor kring revisorer och förtroenderubbningen (se bilaga 

4).  Frågorna som ställdes som påståenden besvarades genom en femgradig skala där 1 

motsvarar instämmer inte alls och 5 motsvarar stämmer helt, detta för att sedan få ut ett 

värde i SPSS vid statistisk analys av svaren. Denna typ av skala kallas för likert-skala och 

används när man vill att respondenterna skall reflektera kring svaret innan de tar ställning 

i enkäter (Bryman & Bell, 2011). Denna metod är bland de vanligaste metoderna i 

enkätundersökningar och passar bäst vid mätning av attityder och beteenden särskilt när 

det gäller känsliga ämnen (Bryman & Bell, 2011). Likert-skala valdes då vi hade för avsikt 

att förenkla för respondenterna i största möjliga utsträckning, genom bland annat 

metodvalet men även genom tillvägagångssättet av undersökningen som i detta fall är 

enkätundersökningar. Då metoden är tidseffektiv för både respondenter men även för 

opponenterna.  
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Enkäterna delades in i fyra delar dels för att behandla den teoretiska referensramen men 

även för att göra enkäterna lättöverskådlig för respondenterna. Vidare ställdes två öppna 

frågor i varje enkät, nämligen vilka faktorer respondenterna anser är väsentliga för att 

behålla förtroendet för revisorer samt en ”övrigt” fråga. Frågan som berörde övriga 

väsentliga faktorer valdes att ställas med både valmöjlighet och som en öppen fråga, dels 

för att inte begränsa respondenterna och således ge dem möjlighet att uttrycka sina egna 

funderingar och åsikter, dels för att få ut ett svar kring den frågan från respondenter som 

kanske inte kommer på någon eller några faktorer.  

 

Kontrollfrågorna kön, ålder och typ av intressent kodades i SPSS för att kunna identifiera i 

det empiriska resultatet hur respektive kön, ålder och intressent skiljer sig åt. Kön kodades 

1 och 2, där 1=kvinna och 2=man. I enkätundersökningen fanns ett tredje val som 

identifierades som övrigt, på grund av att ingen respondent valde övrigt, togs det bort när 

data fördes över till SPSS. Ålder kodades från 1–8 beroende på vilken åldersgrupp man 

tillhörde, där 1 motsvarade yngsta åldersgruppen och 8 motsvarade äldsta åldersgruppen.  

Intressenter kodades från 1–6, där 1=kreditgivare, 2=marknad, 3=personal, 4=samhälle, 

5=ägare och 6=ledning.  

 

För att undersöka påståendens reliabilitet som undersöker tillförlitligheten i mätsättet som 

använts i studien, alltså sannolikheten att en undersökning visar samma resultat vid 

upprepade mätning (Denscombe, 2018). Reliabiliteten undersöktes med hjälp utav 

Cronbach’s Alpha, där 1 innebär perfekt reliabilitet och 0 innebär ingen reliabilitet (Bryman 

& Bell, 2011). Ett cronbach’s alpha värde anses vara godtagbart från 0,7 men om 

undersökningen görs på färre än tio påståenden anses det vara godtagbart vid 0,5, vilket vi 

i denna studie kommer att utgå ifrån (Pallant, 2016).  

4.3.1 Kontrollerande variabel  

Enkäterna i denna studie består av fem kontrollvariabler som skiljer sig åt beroende på 

vilken respondent, frågorna riktar sig till. Enkäten som riktade sig till revisorerna bestod 

utav kontrollfrågorna: kön, ålder, titel, erfarenhet inom branschen samt vilken typ av byrå. 

Hänsyn togs till dessa kontrollvariabler därför att tidigare forskning visat att dessa faktorer 

kan ha en påverkan på anställdas motivation (Buelens & Van den Broeck, 2007). 
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Kontrollvariablerna är alltså inte av huvudintresse i studien utan tas endast med för att 

undersöka om dessa variabler har en mindre påverkan på de beroende än vad de oberoende 

variablerna har (Bryman & Bell, 2011). Vidare har det även påvisats att verksamhetens 

storlek kan ha en påverkan på klientens uppfattning kring revisorns värde, det skiljer sig 

alltså åt om klienten anlitar en revisor från en Big 4 byrå eller en Non-Big 4 byrå (Öhman 

m.fl., 2012). Tanke på att tidigare forskning har påvisat att byrå typ har en påverkan på 

klientens uppfattning kring revisorns värde, har det därför valts att ha med byrå typ som en 

kontrollfråga (Olaja m.fl., 2014).  

 

Enkäten som riktade sig till övriga intressenter bestod utav två kontrollfrågor: kön, ålder. 

När det gäller kontrollvariablerna i enkäten som riktar sig till övriga intressenter togs 

hänsyn till bland annat kön och ålder. Öhman m.fl. (2012) anser i sin studie att 

respondenternas kön kan ha en påverkan på uppfattning kring revisorns värde.  

4.3.2 Beroende variabel 

Enlig Denscombe (2018) är det viktigt att fördela variablerna i studien i beroende och 

oberoende variabler. Denna studie undersöker ett samband mellan förtroende för revisorer 

och revisionsskandaler. Den beroende variabeln är den faktor som påverkats vid 

förändringar i den oberoende variabeln, vilket i denna studie är förtroendet samt vilka 

faktorer som är väsentliga för att behålla förtroendet.  

 

För att kunna mäta respondenternas syn på förtroende utformades fyra påståenden och två 

frågor respektive två frågor och två påståenden (se nedan). Dessa frågorna utformades efter 

aspekter som anses vara påverkande på förtroendet (Mayer, Davis & Schorman, 1995) 

Dessa påståenden undersökte respondenternas syn på förtroende rubbning. Frågorna 

undersökte däremot vilka faktorer som anses vara väsentliga för att behålla förtroendet för 

revisorer. Frågorna ställdes i båda enkäterna för att kunna göra en jämförelse kring de olika 

respondenternas åsikter och därmed kunna undersöka likheter och skillnader och dra 

slutsats. Den oberoende variabeln mättes med hjälp utav nedanstående frågor och 

påståenden. 
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Frågorna som ställdes till revisorer: 

o Intressenternas förtroende för revisorer är väsentlig 

o Revisorns opartiskhet ökar intressenternas förtroende 

o Intressenternas förtroende gentemot revisorer är grundläggande för revisionsyrket 

o Skandaler har påverkat förtroendet för revisorerna 

o Vilka faktorer anser du är väsentliga för att behålla förtroendet för revisorer? 

o Vilka ytterligare faktorer anser du är väsentlig för att behålla förtroendet för revisorer? 

 

 

Frågorna som ställdes till övriga intressenter:  

o Mitt förtroende för revisorer har eliminerats på senaste period 

o Mitt förtroende för revisorer har rubbats av revisionsskandaler som skett 

o Vilka faktorer anser du är väsentliga för att behålla förtroendet för revisorer? 

o Vilka ytterligare faktorer anser du är väsentliga för att behålla förtroendet för 

revisorer? 

 

4.3.3 Oberoende variabel 

En oberoende variabel är den faktorn som påverkar och orsakar förändring i den beroende 

variabeln (Denscombe, 2018). Den beroende variabeln i denna studie är förtroendet och 

det som avses rubba förtroendet i vår studie är skandal. 

 

För att kunna mäta vad revisorerna tror är grunden till revisionsskandaler utformades tre 

frågor (se nedan), för att förstå revisorernas upplevelse kring revisionsskandaler och dess 

grund. Dessa tre frågor utformades i enlighet med de olika egenskaper för vad som 

utmärker en skandal (Thompson, 2000). Enligt Thompson (2000) delas skandal in i 

norm/moralbrott, en privat angelägenhet som blir offentlig, en händelse som väcker anstöt 

hos en större grupp, en händelse som moraliseras i media och en händelse som riskerar 

skada rykte. Revisorerna fick i enkäten välja vilket alternativ som de anser är grunden för 

en skandal.  
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För att kunna mäta vad övriga intressenter tror är grunden till revisionsskandaler 

utformades sex frågor och tre påståenden (se nedan), för att förstå intressenternas förståelse 

kring revisionsskandaler och dess grund. Frågorna som ställdes var bland annat vilken typ 

av intressent och vilka huvudsakliga arbetsuppgifter respondenterna tror att revisorerna har 

(Murath & Nordgren, 2012). Samtidigt har tidigare forskning påvisat att allmänheten har 

högre förväntningar på revisorerna än vad deras arbetsroll består utav (FAR: Svensson, 

1991), har det därav valts att undersöka intressenternas förväntningar kring revisorns 

huvudsakliga arbetsuppgifter. Oberoende variabeln mättes med hjälp utav nedanstående 

frågor och påståenden.  

 
Frågorna som ställdes till revisorerna: 

o Vad utmärker en skandal?  

o Vilken av följande skandal anser du har haft störst påverkan på förtroendet för revisorer?  

o Anser du att skandaler påverkar intressenternas syn på yrket? 

 

Frågorna som ställdes till övriga intressenter: 

o Vilken typ av intressent? 

o Vilka huvudsakliga arbetsuppgifter har en revisor? 

o Följer du nyheter om revisionsskandaler? 

o Påverkar revision skandaler din syn på revisionsyrket? 

o Har du någon kännedom om någon revisionsskandal? 

o Vilken av följande revisionsskandal har du kännedom om? 

o Jag har stark tillit för revisorer, trots förekommande skandaler 

o När jag läser en revisionsberättelse litar jag fullt ut på revisorns bedömning 

o Jag tänker inte huruvida årsredovisningen instämmer utan litar på att den gör 

 

4.3.4 Modererande variabel 

Den modererande variabeln är den faktorn som förväntas ha en förstärkande eller 

försvagande effekt på sambandet mellan de beroende och oberoende variablerna 

(Denscombe, 2018). I denna studie är egenintresse den modererande variabeln, eftersom 
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den enligt tidigare forskning förväntas ha en förstärkande effekt på orsakssambandet mellan 

skandal och påverkandet av förtroendet för revisorer (King, 2002). För att på ett relevant 

sätt få en förståelse kring vad revisorer anser vara egenintresse ställdes en fråga och tre 

påståenden (se nedan), kring vad som faller under egenintresse enligt revisorerna. 

Respondenterna besvarade dessa påståenden genom likert-skala mellan 1–5 som tidigare 

nämnt.  Revisorernas tankar kring vad som anses vara egenintresse är en ledande faktor i 

oberoendet och förväntas därmed ge en förstärkande eller förstärkande effekt på revisorns 

oberoende som därmed genererar tillförlitlighet för revisorn.  

 

Utöver egenintresse undersöktes det i enkätundersökningen om revisorerna anser att man 

kan säkerställa revisorns oberoende samt vilket hot som anses vara störst hot mot revisorns 

oberoende, där analysmodellens olika faktorer togs med som alternativ i enkätundersökning 

(FAR, 2001). Modererande variablerna mättes med hjälp utav nedanstående fråga och 

påståenden. 

 
Frågor som ställdes i båda enkäterna: 

o Vad anses vara egenintresse? 

o Egenintresse är en faktor som påverkar revisorns arbete  

o Att inte ha egenintresse är en självklarhet för revisorer  

o Det är upp till varje revisor att eliminera egenintressehotet 

 
Frågorna som ställdes till revisorerna: 

o Kan man säkerställa revisorns oberoende? 

o Har du koll på vad analysmodellen är? 

o Vilket av följande hot är det största hotet mot revisorns oberoende enligt dig? 

4.4 Validitet och reliabilitet 
Validitet och reliabilitet är två viktiga begrepp vad avser mätning av kvaliteten på 

kvantitativ undersökning. Validitet undersöker förmågan att mäta det som avses att mätas 

i en studie. Reliabilitet undersöker tillförlitligheten i mätsättet som använts i studien, alltså 

sannolikheten att en undersökning visar samma resultat vid upprepade mätning 
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(Denscombe, 2018). För att försäkra att frågorna i enkätundersökningarna var förståeliga, 

skickades enkäterna till en grupp bestående av 7 personer innan de skickades till 

respondenterna för att testa samt säkerställa att frågorna var begripliga innan den faktiska 

undersökningen genomfördes. Testgruppens respons gav oss förbättringsmöjlighet, men 

även försäkran på att frågorna var relevanta för det som skulle mätas i studien. Utöver 

responsen gällande frågeformuleringarna fick vi en överblick över hur lång tid det tar att 

genomföra enkätundersökningarna, vilket vi hade nytta av i följebrevet och kunde därmed 

förmedla i förväg hur lång tid det tar att genomföra enkätundersökningarna så att 

respondenterna var beredda på det.  

 

Webbaserad undersökning är en relevant metod som forskarna kan använda för att försäkra 

att data från enkäterna överförs till SPSS utan några inmatningsfel, vilket Denscombe 

(2018) menar är validitet och en faktor som forskarna är beroende av. Det var dock inte 

möjligt att upprepa mätningen av studien och fastställa studiens reliabilitet, då detta var en 

tidsfråga. Däremot baserades enkätfrågorna på den teoretiska referensramen som hade 

utgångspunkt i litteratur och tidigare forskningar som förstärkte tillförlitligheten i studiens 

mätning. Validiteten för enkätundersökningarna kontrollerades genom Cronbach´s Alpha-

test, vilket innebär att man kontrollerar att frågorna inom samma område mäter samma sak 

som tidigare nämnt. Validiteten kontrollerades innan analysen av empirin genomfördes, 

detta gjordes för att försäkra att variablerna är tillförlitliga. 

4.5 Forskningsetiska beaktanden  
Det finns fyra forskningsetiska huvudprinciper som skall uppmärksammas vid 

datainsamling direkt från människor (Denscombe, 2018). Huvudprinciperna går ut på att 

forskaren genomför sin undersökning i enlighet med nationell lagstiftning, undvikandet av 

falska förespeglingar, bedrivs med vetenskaplig integritet, tillförsäkrar frivillighet och 

samtycke samt värnar deltagarnas intresse (Bryman & Bell, 2011). 

 

Denna studiens datainsamling är enkätundersökning, då denna typ är tidseffektiv 

(Denscombe, 2018). Valet av distributionsverktyg Webbankater.com grundades i att 

deltagarnas medverkan behandlas anonymt. Vid undersökning av distributionsverktygets 

villkor, framstod det Webbenkater.com använder sig utav datakryptering för att säkerställa 
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att anslutningar är skyddade och därmed förhindra spridning av deltagarnas material till 

obehöriga (WebbEnkäter, 2018). För att säkerställa deltagarnas medverkan bedrivs i 

riktlinjer med vetenskaplig integritet samtidigt som frivillighet försäkras. Med tanke på att 

undersökningen handskades med frågor angående respondenternas syn på 

revisionsbranschen, kan avslöjandet av deltagarnas material vara känsligt för 

respondenterna (Denscombe, 2018). Den vetenskapliga integriteten tillförsäkrades genom 

kontinuerlig avstämning med vår handledare om lämpliga tillvägagångssätt vad gäller urval 

och genomförandet av undersökningen.   

 

För att tillförsäkra respondenternas frivillighet och samtycke, introducerades följebreven 

med en kort beskrivning kring studien och studiens syfte (Bilaga 1 & 3). På så sätt 

informerades respondenterna om undersökningen redan innan deltagandet. Utöver 

informationen som framgick i följebreven, var enkätundersökningen frivillig att genomföra 

och kunde därmed avbrytas utav respondenterna när som helst. Informationen som 

framgick i följebreven tillfredsställer även huvudprincipen ”falska förespeglingar”, då 

information gavs kring kontaktuppgifter, högskola samt vilken kurs som 

enkätundersökningen tillhörde (Bilaga 1 & 3).  
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5. Empiriskt resultat och analys  

 
I följande kapitel kommer studiens resultat att analyseras med hjälp av resultaten som 

enkätundersökningen framställt. Studiens beskrivande statistik för de kontrollerande 

variablerna, beroende variabel, oberoende variabel och modererande variabeln kommer 

att presenteras. Därefter kommer en korrelationsmatris och multipel regression för de 

sammanslagna variablerna att redovisas.  

5.1  Beskrivande statistik  
Av sammanlagt 224 svar på enkäterna var 170 enkäter fullständigt besvarade. Enkäternas 

frågor valdes att vara obligatoriska, vilket resulterade i att de 54 ofullständiga svaren 

berodde på att respondenterna valt att inte fullfölja enkäten. De 54 ofullständiga enkäterna 

plockades bort innan vidare analys för att få en jämn fördelning av frågorna som ställdes. 

De flesta som valde att inte fullfölja enkäten var revisorer, vilket kan bero på att de har så 

mycket att göra under vårterminen. En anledning till att deltagandet på den andra enkäten 

som berörde övriga intressenter inte blev högre kan bero på att det avsattes 

tvåveckorsperiod för insamling av empiriskt resultat, varav två dagar var röda dagar. 

Helgdagarna kan även ha medfört att enkäterna nådde till respondenterna senare en 

beräknat.  

 

Metodvalet i vår studie ledde till att vi inte kunde få fram svarsfrekvensen kring 

distribueringen av enkäterna som skickades ut i följebrevet, då revisorerna ombads att 

skicka vidare enkäten till kollegor. Detta ledde i sin tur till att mätning av svarsfrekvensen 

kunde inte ske, då vi inte kunde mäta hur många revisorer enkäten nådde till. Detsamma 

gällde enkäten som ställdes till de övriga intressenterna som distribuerades via sociala 

medier. Enkäterna skickades vidare av kollegor, familj och vänner för att nå till så många 

respondenter som möjligt, därav kan ingen svarsfrekvens presenteras.  

5.1.1 Kontrollerande variabel 

Enkäterna påbörjades totalt utav 224 respondenter varav 170 fullföljde enkäten, vilket 

analysen baserades på. Av dessa 170 fullföljda enkäter var 70 svar av revisorer och 100 

svar av övriga intressenter. Fördelningen mellan respondenterna var 59 % övriga 
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intressenter och 41 % revisionsmedarbetare. Som tidigare nämnts ombads respondenterna 

i följebrevet att skicka vidare enkäten till kollegor, familj och vänner för att nå till så många 

respondenter som möjligt. Därav var det utanför vår kontroll hur fördelningen mellan 

befattning/intressenter såg ut. I denna jämförelse kommer titel och typ av intressent falla 

under variabeln respondenter. I tabell 5.1 presenteras fördelningen mellan de olika 

respondenterna.  

 

 Tabell 5.1 Fördelning mellan respondenterna  

 
Antal Andel 

Auktoriserad revisor 52 74% 

Revisorsassistent  18 26% 

Totalt 70 100% 

Kreditgivare 18 18% 

Marknad 12 12% 

Personal 16 16% 

Samhälle 43 43% 

Ägare 9 9% 

Ledning 2 2% 

Totalt  100 100% 

 

I tabell 5.2 presenteras respondenternas könsfördelning. Fördelningen mellan revisorerna 

var jämnt fördelat, varav ca 54 % var män och 46 % var kvinnor. Mellan övriga intressenter 

var dock de kvinnliga svaren betydligt högre. Kvinnorna var 88 % och de resterande 12 % 

var män. 

 

Tabell 5.2 Respondenternas könsfördelning 

 
           Antal           Andel 

Kvinna 32              54% 

Man 38                   46% 

Totalt                70            100% 

Kvinna 88                      88% 
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Fördelningen mellan revisorernas byråtillhörighet presenteras i tabell 5.3. I tabellen 

framgår det att 81 % arbetade på en Big 4 byrå och 19 % arbetade på en Non-big 4 byrå. 

 

Tabell 5.3 Fördelning mellan Big 4 & Non-Big 4 

 
           Antal          Andel 

Big 4 57 81% 

Non-big 4 13 19% 

Totalt 70 100% 

 

5.1.2 Beroende variabel 
 
Variabeln Förtroende består som tidigare nämnt av fyra påståenden som mäter revisorernas 

syn på intressenternas förtroende. I tabell 5.4 presenteras medelvärdet och 

standardavvikelsen för var och en av de fyra påståenden som det frågades om i 

enkätundersökningen. Utav de fyra påståendena var det frågan Intressenternas förtroende  

gentemot revisorer är grundläggande för revisionsyrket som flest revisorer instämde helt 

med. Däremot var det 53 % av revisorerna som instämde delvis med frågan Skandaler har 

påverkat förtroendet för revisorer.  

 

Variabelns sammanlagda medelvärde ligger på 4,32 och har en standardavvikelse på 0,993 

och crobach’s alpha värde på -0,088.  Förtroendets sammanlagda medelvärde påvisar att 

revisorerna anser att intressenternas förtroende är en väsentlig faktor för 

revisionsbranschen, vilket överensstämmer med tidigare forskning (Björngren Cuadra & 

Fransson, 2012. 

 

 

 

 

 

Man 12              12% 

Totalt 100 100% 
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Tabell 5.4 Medelvärde och standardavvikelse för Förtroende enligt revisorerna 

                            Medelvärde Standardavvikelse  

Cronbach’s 

Alpha 

Förtroende    4,32 0,993            -0,088 
 

 
Intressenternas förtroende för 

revisorer är väsentlig   4,80 0,403 

 

Revisorns opartiskhet ökar 

intressenternas förtroende   4,40 0,969 

 

Intressenternas förtroende  

gentemot revisorer är grundläggande    4,87                 0,337 

för revisionsyrket                                               

 

Skandaler har påverkat förtroendet  

för revisorer                                                  3,21                 0,991 

 

 

Variabeln Förtroende består som tidigare nämnt utav två påståenden som mäter 

intressenternas förtroende för revisorer och revisionsbranschen. I tabell 5.5 presenteras 

medelvärdet och standardavvikelsen för var och en av de två påståenden som tillfrågades i 

enkätundersökningen. Variabelns sammanlagda medelvärde ligger på 2,56 och har en 

standardavvikelse på 1,340 och cronbach’s alpha värde på 0,515. Frågan Mitt förtroende 

för revisorer har rubbats av revisionsskandaler som skett som var i princip jämnt fördelad 

mellan instämmer delvis, instämmer i låg grad och instämmer inte.  

 

Tabell 5.5 Medelvärde och standardavvikelse för Förtroende enligt intressenterna 

 
Medelvärde Standardavvikelse 

Cronbach’s 

Alpha 

Förtroende  2,56 1,340 0,515 

Mitt förtroende för revisorer har 

eliminerats på senaste period    2,44                      1,297 

 

Mitt förtroende för revisorer har                              

rubbats av revisionsskandaler som skett    2,67 1,378 
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I enkäten som skickades till respondenterna frågades det om vilken faktor som anses vara 

väsentlig för att behålla förtroendet för revisorer enligt respondenterna, detta för att kunna 

uppfylla studiens syfte att undersöka de faktorer som respondenterna anser är väsentliga 

för att behålla förtroendet för revisorerna men även för att kunna se likheter och skillnader 

på revisorernas och intressenternas åsikter. I figur 4 presenteras respondenternas svar på 

Väsentliga faktorer för förtroende. Enligt revisorerna är kompetens den övervägande 

faktorn med en procentenhet på 60 %, lagar & normer fick 27 % och hamnade på andra 

plats medan oberoende fick 13 % och hamnade på sista plats. Intressenterna ansåg däremot 

att lagar & normer är den mest väsentliga faktorn och hamnade på första plats med en 

procentenhet på 60 %. Kompetens och oberoende blev jämnt fördelat och fick 20 % vardera 

av intressenterna.  

 

 
Figur 4 Väsentlig faktor för förtroende enligt respondenterna 

 

En annan fråga som ställdes till respondenterna var vilka ytterligare faktorer anser ni är 

väsentlig för förtroendet för revisorerna, frågan var öppen och respondenterna hade 

möjlighet att frivilligt skriva ned sina åsikter. Det var för det mesta svar från revisorerna, 

där de flesta svaren från revisorerna var att lagar och regler som finns för att öka förtroendet 

för revisionsbranschen och säkerställa revisorns oberoende inte har uppfyllt sin funktion. 

Revisorerna anser att dessa lagar och regler är formella krav och bidrar således inte till 

någon nytta utan snarare försvårar arbetsprocessen för revisorerna.  
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5.1.3 Oberoende variabel  

Variabeln Skandal består som tidigare nämnts av två frågor, där respondenterna fick 

möjlighet att svara ja eller nej på samt välja alternativ som de anser passar bäst in. Dessa 

frågor mäter respondenternas syn på Skandalers påverkan på Förtroendet. I tabell 5.6 

presenteras revisorernas åsikt kring om skandaler haft en påverkande effekt på 

revisionsbranschen. 94 % av revisorerna som deltog i enkätundersökningen svarade ja och 

7 % svarade nej. Detta innebär i sin tur att revisorerna anser att skandaler haft en 

påverkande effekt på revisionsbranschen och revisionsyrket, vilket är motsägelsefullt, då 

53 % av revisorerna instämde delvis i tidigare påstående Skandaler har påverkat 

förtroendet för revisorer (se tabell 5.4).  

 
Tabell 5.6 Om skandaler har en påverkande effekt  

på revisionsbranschen enligt revisorerna 

 
Antal Andel 

Ja 66 94% 

Nej 4 7% 

Totalt 70 100% 

 

Revisorerna fick även svara på vilken skandal som de tror haft störst påverkan på 

förtroendet för revisionsbranschen. Undersökningen visade att 93 % av revisorerna anser 

att Enron haft störst påverkan, vilket kan bero på att revisorerna tillhörde en äldre 

åldersgrupp och var därmed vuxna när Enron var aktuellt. Enron-skandalen är dessutom 

enormt omtalad bland revisorer, då det berör revisorernas yrkestillhörighet och är därmed 

en annan påverkande faktor till varför revisorerna har kännedom om just denna skandal. 

De resterande 7 % ansåg att HQ Bank haft störst påverkan (se tabell 5.7). Swedbank och 

Big 4 fick inga röster och valdes därmed bort.  

 

 

 

 

 

 



 

 
 
 

40  
 

Tabell 5.7 Revisorernas åsikt kring vilken skandal som haft  

störst påverkan på förtroendet för revisionsbranschen 

 
Antal Andel 

Enron 65 93% 

HQ Bank 5 7% 

Totalt 70 100% 

 

I enkäten som skickades till övriga intressenter frågades det om vilket påstående som faller 

under revisorns huvudsakliga arbetsuppgifter, detta för att få en inblick i vad intressenternas 

har för kunskap om revisorns roll i samhället och därmed kunna dra slutsatser kring det (se 

figur 3). 44 % av respondenterna svarade att revisorns huvudsakliga arbetsuppgifter är att 

säkerställa och straffrättsligt ansvara för att den ekonomiska informationen som anges i 

årsredovisningen stämmer. 35 % svarade att revisorns huvudsakliga arbetsuppgifter är att 

göra ett professionellt uttalande, dock inte säkerställa eller straffrättsligt ansvara för 

informationen i årsredovisningen och 21 % svarade att revisorns huvudsakliga 

arbetsuppgifter är att granska företagets ekonomiska information i årsredovisningen för 

Finansinspektionens räkning. Enkätundersökningen påvisade att intressenternas kunskap 

om revisorns roll och huvudsakliga arbetsuppgifter inte överensstämmer med revisorns 

faktiska roll och arbetsuppgifter, vilket är i linje med tidigare forskning (Murath & 

Nordgren, 2012). 
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Figur 5 Oberoendevariabeln Revisorns huvudsakliga arbetsuppgift  

 

Enkätundersökningen som skickades till intressenterna visade däremot att 65% av 

intressenterna anser att Skandaler haft en påverkande syn på revisionsbranschen och 35 % 

anser att Skandaler inte påverkat synen på revisionsbranschen (se tabell 5.8). 

Enkätundersökningen påvisar att Skandaler är en påverkande faktor på intressenternas 

förtroende för revisionsbranschen, vilket överensstämmer med tidigare forskning (Farber, 

2005).  

 

Tabell 5.8 Om revisionsskandaler påverkat synen på  

revisionsbranschen och revisionsyrket enligt intressenterna 

 
Antal Andel 

Ja 65 65% 

Nej 35 35% 

Totalt 100 100% 

 

 

 

 

44%

35%

21%

VILKET	AV	FÖLJANDE	PÅSTÅENDEN	ANSER	DU	
STÄMMER	BÄST	ÖVERENS	MED	REVISORNS	
HUVUDSAKLIGA	ARBETSUPPGIFTER?

Säkerställa och straffrättsligt ansvara 
för att den ekonomiska 
informationen som anges i 
årsredovisningen stämmer 

Göra ett professionellt 
uttalande, dock inte 
säkerställa eller 
straffrättsligt ansvara för 
informationen i 
årsredovisningen 

Granska företagets ekonomiska 
information i årsredovisningen 
för Finansinspektionens räkning 
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Intressenterna fick precis som revisorerna även svara på vilken skandal som de tror haft 

störst påverkan på förtroendet för revisionsbranschen. I tabellen 5.9 presenteras 

fördelningen mellan intressenternas kännedom om specifika revisionsskandaler som 

undersöktes i studien.  

 

Undersökningen visade att 80 % av intressenterna har kännedom om revisionsskandal som 

berör Swedbank, vilket kan bero på att de flesta intressenternas ålder var 18–25 år och 

tillhör alltså samma generation. Skandalen skedde under våren 2019, vilket även är en 

påverkande faktor som leder till att intressenterna har just denna skandal i minnet. 

Swedbank skandalen framhävdes dessutom som penningtvätt, vilket yngre generationer har 

mer kunskap om samt mer intresserade av revisionsskandal. Detta tyder på att den yngre 

generationen inte har kunskaper om revisorns arbetsuppgifter består av, vilket stämde 

överens med frågan Revisorns huvudsakliga arbetsuppgift där endast 35% utav 

intressenterna hade koll på vad revisorn har för huvudsakliga arbetsuppgifter (se figur 3). 

Intressenternas deltagande i frågan, påvisade överensstämmelse med tidigare forskning 

som menar att respondenternas kön och ålder är en påverkande faktor på respondenternas 

uppfattning (Öhman m.fl., 2012). 

 

Tabell 5.9 Revisionsskandal intressenterna har kännedom om 

 
Antal Andel 

Swedbank 80 80% 

Big 4 6 6% 

Enron 11 11% 

HQ Bank 3 3% 

Totalt 100 100% 

 

Variabeln Skandal bestod som tidigare nämnts av tre påståenden som mäter intressenternas 

tillit till revisorer. I tabell 5.10 presenteras medelvärdet och standardavvikelsen för var och 

en av de tre påståenden som tillfrågades i enkätundersökningen. Variabelns sammanlagda 

medelvärde ligger på 2,83 och har en standardavvikelse på 1,045 och cronbach’s alpha 

värde på -0,270. De flesta intressenterna instämde delvis med de tre påståendena, vilket är 

förklaringen till att medelvärdet för de tre påståenden är relativt nära.  
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Tabell 5.10 Medelvärde och standardavvikelse för Skandal 

 
Medelvärde Standardavvikelse 

Cronbach’s 

Alpha 

Skandal 2,83       1,045            -0,270 
 

Jag har stark tillit för revisorer,  

trots förekommande skandaler                                         2,97 0,969 

 

När jag läser en revisionsberättelse 

litar jag fullt ut på revisorns bedömning  2,84 1,051 

 

Jag tänker inte huruvida 

årsredovisningen instämmer utan litar 

på att den gör  2,68 1,100 

 

 

5.1.4 Modererande variabel 
 
Variabeln Egenintresse bestod som tidigare nämnt av tre påståenden som mäter 

revisorernas åsikt, kring egenintresse. I tabell 5.11 presenteras medelvärdet och 

standardavvikelsen för var och en av de tre påståenden som tillfrågades i 

enkätundersökningen. Variabelns sammanlagda medelvärde ligger på 3,85 och har en 

standardavvikelse på 1,349 och cronbach’s alpha värde på 0,271. De flesta revisorerna 

instämde helt med frågan Det är upp till varje revisor att eliminera egenintressehot. 

Däremot var det 53 % av revisorerna som instämde delvis med frågan Att inte ha 

egenintresse är en självklarhet för revisorer, vilket kan vara en förklaring till varför 

skandaler förekommer och stämmer överens med tidigare forskning (King, 2002).  

 
Tabell 5.11 Medelvärde och standardavvikelse Egenintresse enligt revisorer 

 Medelvärde Standardavvikelse 
 Cronbach’s 
Alpha 

Egenintresse 3,85   1,349                                                                  0,271 
Egenintresse är en faktor som 
påverkar revisorns arbete 2,86 1,354 

 

Att inte ha egenintresse är en 
självklarhet för revisorer 4,04 1,268 
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Det är upp till varje revisor att 
eliminera egenintressehot 4,66 0,611 

 

 

Variabeln Egenintresse bestod som tidigare nämnt av tre påståenden som mäter 

intressenternas åsikt, kring egenintresse. I tabell 5.12 presenteras medelvärdet och 

standardavvikelsen för var och en av de tre påståenden som tillfrågades i 

enkätundersökningen. Variabelns sammanlagda medelvärde ligger på 3,48 och har en 

standardavvikelse på 1,335 och cronbach’s alpha värde på 0,729. Resultaten påvisar att 

respondenterna hade i princip samma åsikter kring egenintresse, då revisorernas och 

intressenternas sammanlagda medelvärde och standardavvikelse bestod utav relativt nära 

värden. De flesta intressenterna instämde delvis med alla påståenden, vilket är förklaringen 

till att medelvärdet för de tre påståenden är relativt nära.  

 

Tabell 5.12 Medelvärde och standardavvikelse Egenintresse enligt intressenterna 

 Medelvärde Standardavvikelse 
Cronbach’s 
Alpha 

Egenintresse               3,48         1,335 0,729 
Egenintresse är en faktor som 
påverkar revisorns arbete 3,51 1,219 

 

Att inte ha egenintresse är en 
självklarhet för revisorer 3,50 1,299 

 

Det är upp till varje revisor att 
eliminera egenintressehot 3,43 1,486 

 

  
Utöver egenintresse undersöktes det i revisorernas enkätundersökning om man som 

revisorns oberoende kan säkerställas enligt revisorerna samt vilket hot som är största hotet 

mot revisorns oberoende utifrån analysmodellen (FAR, 2001). Där ca 93% av revisorerna 

svarade att revisorns oberoende går att säkerställas. Revisorerna hade dock varierande svar 

kring vilket hot som anses vara det största hotet, 40 % svarade att vänskapshotet är det 

största hotet, 26 % svarade självgranskningshotet, 20 % svarade egenintressehotet, 14 % 

svarade partställningshotet och ingen revisor ansåg att skrämselhotet är det största hotet 

mot revisorns oberoende.  
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5.2  Analys av hypoteser  
 
Nedan kommer en korrelationsanalys och multipel regression för de sammanslagna 

variablerna att presenteras.  

5.2.1 Bivariat korrelation 

Korrelationsmatris används vid undersökning av sambandet mellan två enskilda variabler, 

vilket kan undersökas med hjälp utav Pearsons parametriska korrelation och Spearmans 

korrelation. Pearsons korrelationstest används vid normalfördelat material, medan 

Spearmans används vid icke-parametriska korrelationstest (Pallant, 2016).  Denna studie 

är baserad på 170 besvarade enkäter. Materialet anses därmed vara normalfördelat och 

kommer således att utgå ifrån Pearsons korrelationstest. 

 

Korrelation används för att undersöka om det finns ett samband mellan två enskilda 

variabler som tidigare nämnt. Korrelationskoefficienten kan både ha ett positivt eller ett 

negativt samband, värdet kan ligga mellan -1 och +1 (Pallant, 2016). Där -1 är ett negativt 

samband och +1 är ett perfekt positivt samband och innebär att den ena variabeln minskar 

i samma grad som den andra variabeln ökar (Pallant, 2016).  

 

För att se hur sambandet ser ut för de olika hypoteserna, studerades variablernas 

korrelationskoefficienter. I korrelationsmatrisen nedan presenteras de variabler som inte 

försämrade determinationskoefficienten. Vidare analyseras endast variablerna Kön, Ålder, 

Intressent, Förtroende och Revisionsskandal. Vidare kommer enbart intressenternas 

enkätundersökning att prövas, då hypoteserna berör intressenternas svar.  I 

korrelationsmatrisen presenteras hög positiv korrelation mellan arbetsuppgift och intressent 

med ett korrelationskoefficient-värde på 0,774 och mellan skandal och intressent 0,565.  

 

Korrelationen mellan skandal och egenintresse är låg och har ett värde på 0,104, vilket 

innebär att det inte går att påvisa egenintresse leder till skandal. Ett korrelationsvärde som 

var anmärkningsvärd är korrelationen mellan förtroende och ålder som har ett värde på 

0,328, vilket innebär att ju äldre intressenterna är desto större tillit för revisorerna. 

Korrelationen mellan kön och förtroende har ett värde på -0,54, vilket påvisar ett negativt 

värde och således att förtroendet för revisorer skiljer sig märkbart mellan män och kvinnor. 
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Tabell 5.13 Korrelationsmatris 

N=100 1  2         3           4           5            6          7 

1. Kön 1       

2. Ålder 0,144 1      

3. Intressent 
               
0,225*   0,251* 1     

4. Arbetsuppgift 
       
0,368**  0,411** 0,774** 1    

5. Förtroende -0,54  0,328** -0,549** -0,332** 1   

6. Skandal -0,276**  0,269**  0,565** 0,667**  -0,343** 1  

7. Egenintresse -0,257* -0,332** -0,320** -0,403** -0,018 0,104 1 
Signifikansnivå: **<0,01, *<0,05 

5.2.2 Multipel regressionsanalys 
 

Multipel regressionsanalys är en statistikmetod som undersöker sambandet mellan en 

beroende och en eller flera oberoende variabler. Denna metod kommer att användas i denna 

studie för att undersöka och analysera studiens andra och tredje hypotes. För att en 

regressionsanalys skall anses vara trovärdig, krävs ett stickprov på minst 15 deltagare per 

oberoende variabel (Pallant, 2016). Stickprovets storlek är således inte en försvagande 

faktor, då det erhölls 100 fullständiga svar på enkäterna från intressenterna. En annan faktor 

som anses försvaga regressionsanalysen avser variablernas multikollinearitet och menar att 

multipel regressionsanalys inte är tillämpligbar när multikollinearitet förekommer mellan 

variablerna som används i regressionen (Pallant, 2016). För att uppfylla förutsättningen 

togs hänsyn till Variance Inflation Factor (VIF) och bör understiga 10 för att 

multikollinearitet inte skall förekomma mellan variablerna (Pallant, 2016). För att 

regressionen skall anses vara signifikant vid hypotesprövning, bör F-värdet vara över 4,6 

(Djurfeldt &Barmark, 2009).  

 

I hypotes 1 testades den oberoende variabeln Arbetsuppgift mot den beroende variabeln 

Förtroende. Resultatet presenteras genom multipel regression i tabell 5.14. Tabellen 

påvisar att modellen är signifikant. P-värdet visar signifikans på 5 % och F-värdet 49,703, 
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vilket är över gränsvärdet på 4,6.  Modellen påvisar att högsta VIF-värdet ligger på 1,363, 

vilket understiger gränsvärdet på 10. Tabellen visar således att Intressenterna har 

(bristande=negativ) information om vad revision är och vad revisorn har för roll och 

arbetsuppgifter med ett betavärde på -0,833 och är därmed testjärning signifikans, vilket 

innebär att p-värdet är mindre än 0,05 %. Modellen har en justerad R2 på 0,5196 vilket 

innebär att 51,8 % av förändringen i den beroende variabeln förklaras av modellens 

oberoende variabel och kontrollvariabler. Kön och ålder har en positiv påverkan på 

beroende variabeln intressent.  

 

Den multipela regressionen för hypotes ett påvisar intressenterna har (bristande=negativ) 

information om vad revision är och vad revisorn har för roll och arbetsuppgifter  

undersökas med hjälp av de nämnda variablerna, därmed accepteras hypotes tre.  

 

Tabell 5.14 Multipel regression för HP 1 

N=100 Stand. Beta 
Kontrollvariabler  
Kön -0,070 
Ålder -0,081 
Oberoende variabel  
Arbetsuppgift -0,833 
Konstant  0,504 
Total Regression  107,913 
Justerad R2   0,596 
F-värde  49,703 
Högsta VIF  1,363 
Signifikansnivå  0,000 

Signifikansnivå: **<0,01, *<0,05 
Beroende variabel: Förtroende 
 

Hypotes 2 testades den oberoende variabeln Revisionsskandal mot den beroende variabeln 

Förtroende. Resultatet presenteras genom multipel regression i tabell 5.15. Tabellen 

påvisar att modellen är signifikant. P-värdet visar signifikans på 0,05 % och F-värdet 

27,734, vilket är över gränsvärdet på 4,6.  Modellen påvisar att högsta VIF-värdet ligger på 

2,082, vilket understiger gränsvärdet på 10. Tabellen visar således att revisionsskandaler 

har en svag negativ effekt på förtroendet för revisorer med ett betavärde på -0,110 och är 

därmed testjärning signifikans, vilket innebär att p-värdet är mindre än 0,05 %. Modellen 
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har en justerad R2 på 0,519, vilket innebär att 51,9 % av förändringen i den beroende 

variabeln förklaras av modellens oberoende variabel och kontrollvariabler. Kön har en 

negativ påverkan på den beroende variabeln förtroende och att kvinnor har mer förtroende 

för revisorer än vad män har, vilket överensstämmer med korrelationsmatrisen. Däremot 

påvisar tabellen att förtroendet ökar med åldern.  

 

Den multipela regressionen för hypotes två påvisar att intressenternas förtroende kan 

undersökas med hjälp av de nämnda variablerna. Värdena påvisar alltså att 

Revisionsskandaler har en negativ effekt på Förtroendet för revisorerna, därmed accepteras 

hypotes två.  

 

Tabell 5.15 Multipel regression för HP 2 

N=100 Stand. Beta 
Kontrollvariabler  
Kön -0,021 
Ålder  0,513 
Oberoende variabel  
Revisionsskandal -0,110 
Konstant   3,676 
Total Regression 89,767 
Justerad R2   0,519 
F-värde  27,734 
Högsta VIF  2,082 
Signifikansnivå  0,000 

Signifikansnivå: **<0,01, *<0,05  
Beroende variabel: Förtroende 
 

I hypotes 3 testades den oberoende variabeln Intressenter*Arbetsuppgift mot den beroende 

variabeln Förtroende. Resultatet presenteras genom multipel regression i tabell 5.16. 

Tabellen påvisar att modellen är signifikant. P-värdet visar signifikans på 5 % och F-värdet 

36,506, vilket är över gränsvärdet på 4,6.  Modellen påvisar att högsta VIF-värdet ligger på 

1,110, vilket understiger gränsvärdet på 10. Tabellen visar således att Intressenternas syn 

och förtroende för revisorer har en negativ effekt på grund av deras bristande information 

om revisorns faktiska arbetsuppgift med ett betavärde på -0,679 och är därmed testjärning 

signifikans, vilket innebär att p-värdet är mindre än 0,05 %. Modellen har en justerad R2 på 

0,518, vilket innebär att 51,8 % av förändringen i den beroende variabeln förklaras av 
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modellens oberoende variabel och kontrollvariabler. Kön och ålder har en positiv påverkan 

på den beroende variabeln intressent.  

 

Den multipela regressionen för hypotes tre påvisar intressenternas syn och förtroende för 

revisorer har en negativ effekt på grund av deras bristande information om revisorns 

faktiska arbetsuppgift och kan således undersökas med hjälp av de nämnda variablerna, 

därmed accepteras hypotes tre.  

 

Tabell 5.16 Multipel regression för HP 3 

N=100 Stand. Beta 
Kontrollvariabler  
Kön 0,027 
Ålder 0,494 
Oberoende variabel  
Intressent*Arbetsuppgift  -0,679 
Konstant  3,279 
Total Regression  88,801 
Justerad R2   0,518 
F-värde  36,506 
Högsta VIF  1,110 
Signifikansnivå  0,000 

Signifikansnivå: **<0,01, *<0,05 
Beroende variabel: Förtroende 
 

5.3  Resultatdiskussion och sammanställning av hypotesprövning 
I nedanstående kapitel kommer studiens resultat att analyseras och därefter kommer 

resultatet av hypotesprövningen att sammanställas i tabell 5.17.  

 

Både korrelationsmatrisen och signifikansanalysen påvisade att intressenterna har bristande 

information om vad revision är och vad revisorn har för roll och huvudsakliga 

arbetsuppgifter. Likaså påvisade korrelationsmatrisen och multipel regressionsanalys att 

förtroendet för revisorer påverkas negativt efter revisionsskandaler. Studien kunde även 

påvisa att intressenternas syn och förtroende för revisorer har en negativ effekt på grund av 

deras bristande information om revisorns faktiska arbetsuppgift, vilket innebär att hypotes 

3 accepteras. Detta innebär i sin tur att studiens alla tre hypoteser accepteras. 
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Hypotesprövningarna presenterade intressanta samband mellan variablerna som 

undersöktes i studien och som avsåg: Kön, Ålder, Intressent, Arbetsuppgift, Förtroende och 

Skandal. Regressionsanalysen påvisade att det finns en märkbar signifikant skillnad vad 

gäller förtroende mellan kvinnor och män, vilket överensstämmer med tidigare forskning 

(Murath & Nordgren, 2012). Analysen visade även att det finns en signifikant skillnad 

mellan förtroende och ålder, vilket innebär att intressenternas ålder påverkar deras tillit till 

revisorerna och att ju äldre intressenterna är desto större tillit till revisorerna. Likaså 

påvisade analysen en överensstämmelse med tidigare forskning som menar att 

respondenternas kön och ålder är en påverkande faktor på respondenternas uppfattning om 

revisorerna huvudsakliga arbetsuppgift (Öhman m.fl., 2012). Både korrelationsmatrisen 

och regressionsanalysen visar att revisionsskandaler har en negativ effekt på förtroendet 

för revisorer, vilket går i linje med tidigare forskning (Farber, 2005).  

 

Tabell 5.17 Resultat av hypoteser  

Resultat av hypoteser                                                                               Slutsats 

HP 1: Intressenterna har (bristande=negativ) information om vad    
revision är och vad revisorn har för roll och arbetsuppgifter  
  

Accepteras 

HP 2: Förtroendet för revisorer påverkas negativt efter            
revisionsskandaler 
  

Accepteras 

HP 3: Intressenternas syn och förtroende för revisorer har en negativ 
effekt på grund av deras bristande information om revisorns faktiska 
arbetsuppgift  

Accepteras 
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6. Slutsats och diskussion  

 
I följande kapitel kommer studiens syfte och frågeställningar att besvaras med hjälp utav 

undersökningens resultat och analys. Studiens bidrag kommer att redogöras för att vidare 

presentera begränsningar och förslag till framtida forskning.  

6.1 Summering av studien  
Studiens syfte undersöka om revisionsskandaler har en inverkan på förtroendet för 

revisionsbranschen och således är en förtroendekris för revisorerna. Valet av 

problematiseringen baserades på våra intressen samtidigt som syftet var att fokusera på 

faktorer som tidigare forskning inte fokuserat på, då tidigare forskning fokuserade för det 

mesta på revisorns oberoende och analysmodellen. Därav bestämdes det att utöver 

oberoendet och analysmodellen undersöka faktorer som är väsentliga för 

revisionsbranschen men som ändå hör ihop med revisorns oberoende och analysmodellen.  

 

Tidigare forskning har påvisat ett starkt samband mellan revisionsskandaler och förtroendet 

för revisorerna (Barlaup et al. 2009; David 2005; King 2002; Murath & Nordgren, 2012). 

Denna studie undersöker sambandet med hjälp utav tre hypoteser som är baserade på den 

teoretiska referensramen. Studiens resultat påvisade att revisionsskandaler har en direkt 

negativ effekt på förtroende för revisionsbranschen, vilket överensstämde med tidigare 

forskning.  

 

I studien förekom det även att revisorerna anser att lagar och regler som finns för att öka 

förtroendet för revisionsbranschen och säkerställa revisorns oberoende inte har uppfyllt sin 

funktion. Revisorerna anser att dessa lagar och regler är formella krav och bidrar således 

inte till någon nytta utan snarare försvårar arbetsprocessen för revisorerna.  

 

Undersökningen påvisade även att intressenterna har bristande kunskaper om vad revision 

är och vad revisorn har för roll och huvudsakliga arbetsuppgifter, vilket även tidigare 

forskning har påvisat att allmänheten har högre förväntningar av revisorerna än vad deras 

arbetsuppgifter består utav (FAR: Svensson, 1991). Därmed bör allmänhetens kunskaper 

kring revisionsyrket stärkas för att därmed stärka förtroendet för revisionsbranschen, vilket 
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även tidigare forskning hävdar om (Cassel, 1996). Detta innebär i sin tur att intressenternas 

kunskaper om vad revision är och vad revisorn har för roll och arbetsuppgifter är en 

väsentlig faktor för förtroendet för revisionsbranschen.  

6.2 Studiens bidrag 
I följande kapitel kommer en redogörelse kring studiens teoretiska, praktiska och 

samhälleliga bidrag att presenteras.  

6.2.1 Teoretiskt bidrag 

Tidigare forskning som har diskuterat revisionsskandalers inverkan på förtroendet för 

revisionsbranschen har fokuserat på problematikens konsekvenser (Barlaup et al. 2009; 

David 2005; King 2002; Murath & Nordgren, 2012). Däremot har det i denna studie 

diskuterats kring både revisorernas perspektiv men även intressenternas synvinkel kring 

revisionsskandaler och förtroendet för revisionsbranschen. I denna studie har fokus även 

förlagts på en alternativ lösning på problematiken, där analysmodellen har diskuterats för 

att undersöka om revisorns oberoende går att säkerställas då revisorns oberoende är en 

ledande faktor inom revisionsyrket och avser att motverka revisionsskandaler. Studiens 

resultat påvisar att analysmodellen enligt de flesta revisorerna går att säkerställa revisorns 

oberoende, vilket tyder på att revisionsskandaler inte beror på att revisorerna inte är 

oberoende enligt revisorernas åsikt.  

 

Studiens resultat påvisar dock att revisionsskandaler har en negativ effekt på 

revisionsbranschen och som således stämmer överens med tidigare forskning (Barlaup et 

al. 2009; David 2005; King 2002; Murath & Nordgren, 2012). Resultatet har därmed 

bekräftat tidigare forskning och bidrar till ökad teoretisk forskning kring 

revisionsskandalers inverkan på förtroendet för revisionsbranschen.  

 

Studien konstaterar även att intressenterna har bristande kunskaper om vad revision är och 

vad revisorn har för roll och huvudsakliga arbetsuppgifter, vilket är ledande vid en 

revisionsskandals uppkomst då intressenternas syn på revisorn påverkas vid uppkomsten 

av en revisionsskandal. 



 

 
 
 

53  
 

6.2.2 Praktiskt bidrag 

Studiens resultat visar att revisionsskandaler har en negativ påverkande effekt på 

förtroendet för revisorer. Skandalen som intressenterna hade ökad kännedom om orsakades 

på grund av minskade åtgärder av kontrollrisken och upptäcktsrisken (Victorzon, 2019). 

Därmed bidrar studien praktiskt med att upplysa revisionsbranschen om att eliminering av 

egenintresse och ökade åtgärder vad gäller revisionsrisken kan minska revisionsskandaler 

och därmed öka förtroendet för revisionsbranschen.  

 

Förståelsen som studien ger om att egenintresse och revisionsrisken är den ledande faktor 

för förekommandet av revisionsskandaler bidrar till information som revisionsbranschen 

kan använda sig av för att åtgärda problem kring egenintresse men främst revisionsrisken, 

då denna faktor kan vara enklare att åtgärda.    

 

Tidigare studier visar att revisionsrisken är en faktor revisorer och revisionsbranschen kan 

eliminera med skärpta åtgärder under arbetsprocessen (Carrington, 2014). Studien bidrar 

därmed till förståelse kring vikten av rätt bedömning av revisionsrisken.  

6.2.3 Samhälleliga bidrag 

Ett bidrag studien ger är kunskap om att revisorns roll och huvudsakliga arbetsuppgifter är 

att göra ett professionellt uttalande, dock inte säkerställa eller straffrättsligt ansvara för 

informationen i årsredovisningen (Murath & Nordgren, 2012).  

 

Revisionsskandaler har resulterat i minskad förtroende för revisorer och 

revisionsbranschen, vilket i sin tur påvisat att allmänheten har högre förväntningar av 

revisorerna än vad deras arbetsuppgifter består utav (FAR: Svensson, 1991).  

 

Tidigare forskning hävdar att allmänheten bör ha kännedom om nyttan av revision för att 

kunna stärka sitt förtroende för revisionsbranschen (Cassel, 1996). Studier har visat att 

förekommande revisionsskandaler är ett stort problem för förtroendet för 

revisionsbranschen (Barlaup, Iren, Drønen & Stuart, 2009). Studien bidrar till att 

uppmärksamma intressenterna om revisorns roll och huvudsakliga arbetsuppgifter. För att 

vidare få en överblick över revisorns roll och därmed inte ha lika höga förväntningar på 



 

 
 
 

54  
 

revisionsbranschen, vilket i sin tur leder till minskad kritik mot revisorer och ökar 

förtroendet.   

6.3 Begränsningar  
Studiens begränsningar var att undersökningens urval inte är av tillräcklig hög omfattning 

för att ge tillräckligt påvisat resultat och därmed dra slutsatser kring om revisionsskandaler 

är en förtroendekris för revisionsbranschen. Respondenterna fick själva uppskatta 

egenintresse och de övriga variablerna i studien, vilket kan ge något missvisande resultat 

då varje individ har olika bedömningar. Begränsningarna leder således till att egenintresse 

inte går att säkerställa som en signifikant modererande variabel.   

 

En annan begränsning är att studien baserades på svenska revisorer och intressenter och har 

därmed inte undersökt huruvida undersökningen skiljer sig från övriga länder.  

Begränsningarna berodde på den begränsade tiden och resurserna vi var tvungna att anpassa 

oss till. 

6.4 Förslag till framtida forskning  
I studien förekom det att intressenternas förväntningar på revisorn och revisionen är större 

än vad revisorns huvudsakliga arbetsuppgifter består av. Detta innebär i sin tur att 

intressenterna förväntar sig mer av den granskade revisorn än vad revisorns roll innefattar, 

vilket är en problematik i sig. Det finns således ett förväntningsgap som innebär att de höga 

förväntningarna inte går att tillfredsställas och därmed påverkas intressenternas syn på 

revisionsbranschen negativt. Detta tyder i sin tur på bristande information och kännedom 

hos intressenterna, vilket är en problematik i ett samhälle som är beroende av tilliten för 

revisionsbranschen.  

 

Ett förslag är således att medier uppmärksammar revisorn roll och huvudsakliga 

arbetsuppgifter för att vidare öka förtroendet för revisorerna och för branschen som helhet. 

Detta för att dels undvika okunskap kring revisorns roll, dels för att öka förtroendet för 

revisionsbranschen.  
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I studien framläggs det att revisorerna anser att lagar och regler som finns för att öka 

förtroendet och säkerställa revisorernas oberoende inte har uppfyllt sin funktion. 

Revisorerna anser dessa lagar och regler som formella krav, vilket egentligen inte bidrar 

till någon nytta utan snarare försvårar arbetsprocessen för revisorerna. Detta tyder i sin tur 

på en problematik för både samhället och revisionsbranschen då syftet med 

lagförändringarna är att höja kvalitén på revisionen efter de förekommande 

revisionsskandaler. Resurserna som läggs på lagförändringar går i man i sin tur miste om 

och kan således nyttas för åtgärder som uppfyller sitt ändamål såsom ökad kunskap om 

revisorns roll och arbetsuppgifter. Avslutningsvis är ett förslag till framtida forskning att 

öka kunskapen om revisorns roll och huvudsakliga arbetsuppgifter och att se över befintliga 

lagar och regler för att vidare utveckla dessa så att de kan öka förtroendet för 

revisionsbranschen och säkerställa oberoendet. 
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Bilagor 
 
Bilaga 1: Följebrev till revisorer 
 
Hej! 
Vi är två studenter som läser vår sista termin på ekonomprogrammet med inriktning 
redovisning och revision vid Högskolan Kristianstad. Vi skriver i nuläget vårt 
examensarbete och undersöker om revisionsskandaler är en förtroendekris för 
revisionsbranschen samt vilka faktorer som är väsentliga för att bibehålla förtroendet för 
revisorer.  
 
Vi behöver därför Er hjälp med genomförandet av denna studie och är djupt tacksamma 
om Ni kan delta. Vi har full förståelse att Ni under våren har mycket att göra och 
uppskattar således Ert deltagande! 
 
Undersökningen kommer att genomföras i form utav enkätundersökning. Enkäten består 
utav fyra delar med totalt 21 frågor, där vissa är påståenden, frågor med möjliga 
svarsalternativ och två öppna frågor. Beräknad tid att genomföra enkäten är ca 5–10 
minuter och svaren kommer att vara anonyma. Enkäten finns tillgänglig t.om. den 30 april 
2020. 
 
För att komma till enkätformuläret, klicka på länken nedan: 
https://www.webbenkater.com/s/2a25002 
 
Uppmuntra gärna Era kollegor att svara och delta i vår studie. Vi riktar ett stort tack på 
förhand för Er medverkan och bidragandet till att Er revisionsbyrå representeras med hög 
svarsfrekvens i vår studie.  
 
Om Ni har några funderingar kring undersökningen eller är intresserade av att komma i 
kontakt med oss är Ni välkomna att kontakta oss på nedanstående mail.  
 
Med vänliga hälsningar     
Nivine Hassan & Zeinab Doulani    
Högskolan Kristianstad 
 
Kontaktuppgifter       
Nivine Hassan – nivine.hassan0055@stud.hkr.se 
Zeinab Doulani – zeinab.doulani0002@stud.hkr.se 
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Bilaga 2: Enkätfrågor till revisorer 
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Bilaga 3: Följebrev till övriga intressenter 
 
Hej! 
Vi är två studenter som läser vår sista termin på ekonomprogrammet med inriktning 
redovisning och revision vid Högskolan Kristianstad. Vi skriver i nuläget vårt 
examensarbete och undersöker således om revisionsskandaler är en förtroendekris för 
revisionsbranschen samt vilka faktorer som är väsentliga för att bibehålla förtroendet för 
revisorer.  
 
Denna studie kommer att baseras på revisorers och intressenternas svar, således är vi fullt 
intresserade av intressenternas åsikter. Vi behöver därför Er hjälp med genomförandet av 
denna studie och är djupt tacksamma om Ni kan delta.  
 
Undersökningen kommer att genomföras i form utav enkätundersökning. Enkäten består 
utav fyra delar med totalt 21 frågor, där vissa är påståenden, frågor med möjliga 
svarsalternativ och två öppna frågor. Beräknad tid att genomföra enkäten är ca 5–10 
minuter och svaren kommer att vara anonyma. Enkäten finns tillgänglig t.om. den 30 april 
2020. 
 
För att komma till enkätformuläret, klicka på länken nedan: 
https://www.webbenkater.com/s/0bd8948 
 
Vi riktar ett stort tack på förhand för Er medverkan!  
 
Om Ni har några funderingar kring undersökningen eller är intresserade av att komma i 
kontakt med oss är Ni välkomna att kontakta oss på nedanstående mail.  
 
Med vänliga hälsningar 
Nivine Hassan & Zeinab Doulani 
Högskolan Kristianstad 
 
Kontaktuppgifter  
Nivine Hassan – nivine.hassan0055@stud.hkr.se 
Zeinab Doulani – zeinab.doulani0002@stud.hkr.se 
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Bilaga 4: Enkätfrågor till övriga intressenter 
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