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Förord 

Uppsatsfattarna har gemensamt komponerat, strukturerat och sammanställt 

denna studie vid Handelshögskolan, Karlstad Universitet vårterminen 2017. Vi 

vill passa på att tacka samtliga deltagare i denna undersökning för deras 

kontribution i form av tid, åsikt och kunskap. Utan er hade denna studie inte 

kunnat genomföras. Vi vill rikta ett speciellt tack till vår handledare Charlotte 

Hemmingson, dina idéer och din vägledning har varit ett stort stöd under 

denna process. 

 

 

 

 

 

Lukas Larsson   Tobias Lundqvist 
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Sammanfattning 

Förtroendet för revisorn har varit ett debatterat område de senaste 

decennierna med anledning av flertalet revisionsskandaler som uppdagats. 

Dessa skandaler fortsätter att lösa av varandra trots lagstiftarnas försök till att 

återuppbygga detta förtroende genom regleringar i lag. Ett förtroende som 

tidigare har varit oantastbart är inte längre garanterat. Kommuner har i allt 

större utsträckning börjat använda sig av kommunala aktiebolag för sina 

verksamheter, även där återfinns dessa skandaler. Eftersom dessa bolag utgör 

en allt mer betydande ställning i samhällsekonomin ställer det ökade krav på 

redovisning och förvaltning. Med detta som bakgrund har denna uppsats som 

syfte att förklara hur kommunfullmäktige upplever förtroendet för revisorerna 

samt att klargöra kommunfullmäktiges syn på kommunala aktiebolag och dess 

verksamhet. 

I inledningen presenteras en bakgrund till ämnet, den historiska utvecklingen 

av förtroendet för revisorn, exempel på skandaler som har uppmärksammats 

samt syfte och diskussion kring problemet. Följer gör sedan en teori och 

referensram där lagregleringar och relevant akademisk forskning till ämnet 

presenteras. Sedan kommer ett metodavsnitt som presenterar processens 

gång, val som gjorts under arbetets gång och anledningar till att dessa val har 

tagits. Studien är baserad på en kvalitativ undersökning i form av personliga 

intervjuer. Empirin följer sedan och visar vad kommunfullmäktige har för 

tankar och idéer kring problemområdet. Analysen tar sedan upp en jämförelse 

mellan teori och empiri, diskussioner kring dessa upptäckter och uppsatsen 

avslutas sedan med en slutsats som visar vad studien har kommit fram till efter 

genomförd undersökning. Slutsatsen är att kommunfullmäktige välkomnar 

kommunal verksamhet i aktiebolagsform, dock inte all verksamhet. För 

kommunfullmäktige är förtroendet för revisorn baserat på olika aspekter och 

detta förtroende skapas på olika sätt. Den gemensamma nämnaren för 

kommunfullmäktige och förtroendet för revisorn är att det är starkt till dess att 

motsatsen är bevisad. 
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Abstract 

The confidence in the auditor has been a well debated area over the last couple 

of decades. This because of the multiple audit scandals that has been revealed. 

These scandals continuously follow each other despite the efforts from the 

regulators of law to restore this confidence through regulations in law. A 

confidence that used to be untouchable are no longer the case. Municipal 

limited companies are something that municipalities are starting to use more 

frequently in their operations, audit scandals occur in these operations as well. 

These companies takes a larger and more important position in the economics 

of society, therefore demands on accounting and management increases. The 

background just mentioned leads this essay and its purpose to explain how 

the Municipal Council experiences confidence for the auditors and clarify the 

views of Municipal Councils on Municipal limited companies and their 

operations.  

The essay begins with  background information in the subject, the historical 

development of confidence in the auditor, examples of scandals that has been 

revealed and the purpose of this essay followed by a problem discussion. 

Thereafter follows a chapter with theory and reference frame including law 

regulations, relevant theory and the meaning of these. After this comes a 

chapter that presents how the essay has been formed, by choices throughout 

the essay and the reasons behind these choices. The empirical part of the 

essay then shows what the municipal council thinks about confidence and 

what their ideas are about the problem at hand. The empirical part then 

compares theory in the following chapter named analysis. In this chapter 

discussions about these discoveries takes place and leads the essay into the 

final chapter, where the authors makes their conclusions made from this 

research. The conclusions are that the Municipal Council welcomes 

Municipal limited companies, but not in all their operations. For the Municipal 

Council are confidence in the auditor based on several different aspects and 

that confidence are created in many ways. The common factor for the 

Municipal Council and their confidence in the auditor are that it is strong until 

opposite proof are provided.  
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1. Inledning 

Inledningsvis ges en kort historisk beskrivning av hur förtroendet för revisorer har utvecklats 

över tid. Efter det följer en problemdiskussion kring kommunala aktiebolag som mynnar ut 

i ett syfte. 

1.1. Bakgrund 

Syftet med revision är att skapa trovärdighet gentemot företagets intressenter. 

Det är företagets bokföring, årsredovisning samt företagsledningens 

förvaltning av bolaget som granskas av en oberoende revisor under revisionen. 

Detta leder till en kvalitetsstämpel för företaget som är allmänt vedertagen för 

dess intressenter och presenteras i en revisionsberättelse (FAR u.å.). 

Historiskt sett var revisorer länge en yrkesgrupp där revisorn i största möjliga 

mån ville verka i det dolda. En sådan sak som att marknadsföra sin 

revisionsbyrå inträffade väldigt sällan och var inte heller tillåtet under perioder. 

Hade yrkesbanan väl påbörjats som revisor behölls yrket under hela 

arbetslivet, detta då det ansågs vara ett yrke fyllt av prestige. Förr jämfördes 

revisorns signatur på revisionsberättelsen med prästernas och deras välsignelse 

(Carrington 2014). 

Från att ha varit något som en person utövade genom hela sin livstid har 

revision övergått till att bli en karriärväg precis som andra yrken. En aspekt 

som ofta tas upp som förklaring är revisionsbyråernas utveckling med annan 

konsultverksamhet. En revisor i dagens samhälle ses som mer affärsinriktad än 

sin föregångare och vill, precis som en modern revisionsbyrå, synas och 

marknadsföra sig. I takt med denna mer affärsinriktade utveckling har 

revisionen spridit sig till andra områden inom samhället. Det finns numera 

vanliga begrepp inom offentliga, precis som privata organisationer, som t ex 

internrevision, kvalitetsrevision och effektivitetsrevision. Där granskas bland 

annat kvalitén på arbetet som företaget utför och hur effektivt detta arbete 

anses vara. Revision i det moderna samhället handlar inte längre enbart om 

hur företagets redovisning ser ut (Carrington 2014). 

Med denna spridning av revision till andra områden i samhället uppstår nu 

också andra problem. Revisorn verkade tidigare i det dolda och arbetar 

numera mer som en affärsman där hen vill synas. I den affärsmannamässiga 

rollen ses revisorn som girig och mån om arvoden, etcetera. Detta är ett 

ganska stort steg från vad som tidigare kunde jämföras med en prästs 
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välsignelse, att det uppdagas olika redovisnings- och revisionsskandaler som 

fortfarande avlöser varandra gör inte saken bättre (Carrington 2014). 

Enron, ett av USA:s största bolag sett till börsvärde och omsättning, ansökte 

om konkurs i slutet av år 2001. Konkursen berodde på liberalt tolkade 

värderingsregler och tveksamma skattetekniska åtgärder i bokföringen som till 

sist uppdagades i en av bolagets kvartalsrapporter under 2001, där stora 

förluster offentliggjordes. Konkursen ledde till att flera intressenter tog skada, 

där ibland aktiesparare och pensionssparare. Revisionsbyrån Arthur Andersen, 

som då var en av de fem största revisionsbyråerna i USA, som granskat 

Enrons räkenskaper hade starka anknytningar till bolaget i och med att de 

tjänstgjort som Enrons revisionsbyrå under en längre tid. Den nära relationen 

ledde till att revisorn inte lämnade en oren revisionsberättelse om att 

bokföringen innehöll oegentligheter. Utelämnandet av nyss nämnda 

information ledde till konsekvenser för flertalet intressenter. Att 

revisionsbyrån också vidtog åtgärder i form av förstörande av 

komprometterande dokument som rörde Enron och deras bokföring bidrog 

till att revisionsbyrån i sin tur till sist också fick begärs i konkurs. Denna 

skandal var en av flera som uppdagades omkring början av millenniet och som 

raserade förtroendet för revisorer i allmänhet och som ett svar på dessa 

oegentligheter och för att bygga upp förtroende för revisorerna igen vidtogs 

åtgärder (Chandra 2003). 

Förtroendet för revisorer har lagstiftarna försökt stärka genom formella regler 

som avsett stärka oberoendet för revisorerna (Balans 2016). Oberoende 

innebär att en person är fri och självständig samt ej i underlägsen ställning 

(Svenska akademiens ordbok [SAOB] 2017). Oberoendet i sig är inte 

tillräckligt för att öka förtroendet för revisorerna, det finns istället andra delar 

som skapar förtroende. Kompetens, pålitlighet och ärlighet är det som skapar 

förtroende enligt Bino Catasús, professor vid Stockholms universitet. 

Kompetens är vad revisorn har i fråga om kunskap och hur denna kunskap 

utvecklas över tid. När revisorn länkar ihop att ha kompetens med att använda 

kompetensen i sin yrkesutövning skapas pålitlighet. Ärlighet som grund för 

förtroende baseras på revisorns förmåga att vara öppen med kritik och beröm 

även om det innebär obekvämligheter för intressenterna (Balans 2016). 

Intressenter till ett företag kan bestå av olika kategorier av aktörer. Här 

återfinns ägare, investerare, företagsledning samt stat och kommun som 

exempel på aktörer, men denna uppsättning av intressenter ser olika ut för 
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olika företag. Gemensamt för intressenterna till företagen är att någon form av 

relation återfinns mellan företaget och aktörerna (Ax et al. 2015). 

Kommuner är intressenter till bolag i sin omgivning (Ax et al. 2015). I en 

kommun finns kommunfullmäktige som är ett folkvalt organ (Kommunallag 

SFS 1991:900). Enligt kommunallagen (SFS 1991:900) är en av intressenterna 

till de kommunala aktiebolagen kommunfullmäktige, i egenskap av ägare till de 

kommunala aktiebolagen. Genom nyss nämnda egenskap utser 

kommunfullmäktige styrelsen i de kommunala aktiebolagen. I och med att 

kommunfullmäktige är folkvalda leder det till att medborgarna blir en 

intressent till de kommunala aktiebolagen (Ax et al. 2015).  

Enligt (Erlingsson et al. 2015; Albrektson & Adrell 2001) har kommuner 

bedrivit verksamhet i aktiebolagsform i mer än 100 år, med en varierad 

tillväxttakt i antal bolag under åren. Utvecklingen har inte stannat av under 

senare år utan tvärtom fortsatt att öka (Erlingsson et al. 2015). Under år 2015 

fanns ungefär 1700 bolag som sysselsatte cirka 49 000 personer och som hade 

nettoomsättning på ungefär 187 miljarder kronor och tillgångar som uppgick 

till cirka 1200 miljarder kronor (SCB 2016). 

Skandaler förekommer även i kommunala bolag. Under 2016 uppdagas att 

VD:n för det kommunala bolaget Karlstad Airport använt sina kreditkort i 

strid mot de riktlinjer som både kommunen och bolaget själv har bestämt 

(Hammarström 2016a). Detta har inte revisorerna för bolaget, som tillhör en 

av de stora revisionsbyråerna, uppmärksammat i sin granskning, vilket i sin tur 

föranlett att de har blivit anmälda till revisorsnämnden (Hammarström 2016b). 

VD:n för bolaget avgick och samtliga ledamöter i styrelsen ställde sina platser 

till förfogande (Hammarström 2016b). Oegentligheterna i Karlstad Airport är 

fler och mer omfattande än kreditkortsaffärerna (Haglund & Hedin 2016). 

Enligt Haglund och Hedin (2016) rör det sig om miljonbelopp.  

1.2. Problemdiskussion 

De kommunala bolagen har intagit en mer betydande ställning i 

samhällsekonomin, delvis genom att bolagen ökar i antal men även på grund 

av omfattningen av dem. Detta leder till ett ökat behov av uppmärksamhet 

kring vad som sker i de kommunala aktiebolagen. En konsekvens av bolagens 

omfattning är frågan om granskningen av dem är tillfredsställande, 

granskningen leder till möjligheten att utkräva ansvar i de kommunala bolagen. 

Om denna möjlighet skulle minska finns det risk att det sker en minskning av 
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legitimiteten för bolagen. Ur ett samhällsekonomiskt perspektiv är det av 

betydelse att forskningen fokuserar på bland annat granskningen av de 

kommunala bolagen (Erlingsson et al. 2015). 

Att bedriva verksamhet i bolagsform istället för under förvaltning bidrar till en 

separation av ägande och kontroll i och med att det är bolagets styrelse och 

VD som sköter förvaltningen istället för att kommunerna själva ansvarar för 

den (Erlingsson et al. 2015). Enligt Erlingsson et al. (2015) minskar detta 

insynen i bolagen. I syfte att minska avståndet mellan kommunfullmäktige och 

de kommunala bolagen framgår det av SOU (2015:24) att det är vanligt 

förekommande att styrelseledamöterna i bolagen, som utses av 

kommunfullmäktige, utses på partipolitisk bakgrund före kompetens. Samma 

utredning konstaterar att det finns ett behov av att kunna inkludera ledamöter 

med olika former av kompetens i de kommunala bolagen. Trots att 

kommunfullmäktige är delaktig i tillsättningen av styrelseledamöter är det inte 

förenat med att insyn i bolaget skapas (Erlingsson et al. 2015). Styrelsens 

främsta uppgift är att styra bolaget så framgångsrikt som möjligt (Brorsson 

2010).  Detta förklarar Erlingsson et al. (2015) genom att belysa en ledamots 

ansvar gentemot bolaget, att verka för bolagets bästa och därmed inte äga 

möjligheten att sprida information om bolaget tillbaka till kommunfullmäktige 

eftersom viss information kan anses som avsedd bara för bolaget.  

I ett led att skapa viss insyn i bolaget ska kommunfullmäktige i helägda 

och/eller delägda bolag utse en lekmannarevisor (Kommunallag SFS 

1991:900). Enligt (Erlingsson et al. 2015) är dennes uppgifter bland annat att 

granska om bolaget bedrivs effektivt, om den interna kontrollen i bolaget är 

tillfredsställande samt om bolaget når upp till ägarnas mål. Den auktoriserade 

revisorns uppgifter återfinns också i nyss nämnda lag (Kommunallag SFS 

1991:900) och visar att revisionen skall utföras enligt god revisionssed och 

omfatta de delar som normalt ingår vid revision av ett aktiebolag. Tanken med 

lekmannarevisorer är att de ska vara till nytta för ägarna, här vanligtvis 

kommunfullmäktige, men även för medborgarna (Sveriges kommuner och 

landsting [SKL] 2013).  

Forskning kring revisorns förtroende i allmänhet har förekommit tidigare 

(Causholli et al. 2015; Ference 2013; Junaidi et al. 2016; Larsson 2007). 

Forskningen finner ett samband mellan revisorns vilja att sälja konsulttjänster 

och att kvaliteten på revisionen blir lidande (Causholli et al. (2015). Ference 

(2013) konstaterar att tolkningen av oberoendet för revisorn ligger hos en 

tredje part. Forskningen resulterar även i att revisorsrotation ökar oberoende 
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för revisorn (Junaidi et al. 2016). Enligt Larsson (2007) är klienternas 

förtroende för revisorn avgörande för professionen. Forskning kring 

kommunala bolag är dock begränsad (Erlingsson et al. 2015). Det 

gemensamma området för forskningen kring kommunala bolag är hur bra 

svenska kommuner är på att äga och styra sina bolag (Erlingsson et al. 2015). 

Riksdagen anser att ägarstyrningen i de kommunala bolagen är ett problem 

och införde i januari 2013 en ändring i kommunallagen. Ändringen innebär att 

ändamålet med det kommunala bolaget ska framgå i bolagsordningen 

(Erlingsson et al. 2015). 

1.3.  Syfte 

Syftet med denna uppsats är att förklara hur kommunfullmäktige upplever 

förtroendet för revisorerna samt att klargöra kommunfullmäktiges syn på 

kommunala aktiebolag och dess verksamhet. 

Denna studie avser att sammanföra forskning kring revisorer och kommunala 

bolag bedrivs då tidigare forskning är begränsad. Det innebär att denna 

uppsats kan bidra med forskning som berör kommunala bolag, mer specifikt 

kommunfullmäktige som intressent till kommunala bolagen och deras syn på 

förtroendet för revisorerna. 
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2. Teori och referensram 

I följande presenteras referensramen samt relevant teori som används vid analys av empirin 

som återfinns i kapitel 4. Kapitlet avslutas med en schematisk figur över hur de teoretiska 

begreppens relation till förtroende länkas samman enligt vår uppfattning. 

 

2.1. Kommunala aktiebolag  

Fördelarna med att bedriva kommunal verksamhet i aktiebolagsform istället 

för under förvaltning är kortare beslutsvägar och därmed bättre effektivitet 

(Stattin 2007). Enligt Erlingsson et al. (2015) är andra fördelar att när ett 

kommunalt bolag konverterar till ett aktiebolag blir det en egen juridisk 

person, vilket i sin tur innebär att bolagets ekonomi inte längre ingår i den 

kommunala verksamheten. Med separat ekonomi erhåller bolaget även en 

avskildhet mot eventuella neddragningar som verksamheter inom kommunen 

inte kan värja sig från (Thomasson 2013). En nackdel till den separata 

ekonomin är att kommunen erhåller mindre utrymme att balansera sin budget 

på när fler bolag knoppas av från den ursprungliga verksamheten (Erlingsson 

et al. 2015). Ett kommunalt aktiebolag och dess verksamhets syfte fastställs av 

kommunfullmäktige och återfinns i bolagsordningen (Kommunallag SFS 

1991:900). I och med bolagiseringen förlorar kommunfullmäktige som ägare 

insyn i de kommunala aktiebolagen, för att balansera upp denna minskade 

insyn tillsätts en lekmannarevisor. Kommunfullmäktige är delaktiga i 

tillsättandet av de kommunala aktiebolagens styrelser, men styrelsens uppgift 

är att verka för bolagets bästa (Erlingsson et al. 2015). 

2.2. Förtroende 

Förtroende är tillit eller tillförsikt till någon på grund av den personens 

duglighet, redbarhet, karaktär och tystlåtenhet (SAOB 2017). Enligt Blomqvist 

(1997) byggs förtroende genom en relation som utvecklas över tid. Medan 

förtroende enligt Luhmann (2005) å sin sida kan ges rutinmässigt, obetänksamt 

eller lättsinnigt. Förtroende karaktäriseras av att det är skört och lätt att 

förstöra medan det är svårt att inleda och långsamt i sin tillväxt (Blomqvist 

1997). Förtroende skapar mer förtroende på egen hand likväl som misstro 

föder misstro genom relationens utveckling (Blomqvist 1997). Förtroende kan 

också uppstå mellan två parter utan någon längre relation som bakgrund 

genom att den ena parten gör en utvärdering och bedömning av den andre 

partens kompetens (Blomqvist 1997). Denna bedömning görs subjektivt av 
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den part som nyttjar den kompetente (Blomqvist 1997). Enligt Blomqvist 

(1997) är det utifrån vad den bedömande parten anser om förtroende som ska 

gälla vid tolkning av förtroende och inte vad den kompetente anser i frågan. 

Förtroendet baseras på förväntningar om hur den kompetente kommer att 

agera i framtiden som i sin tur beror på tidigare erfarenheter av den 

kompetentes arbete (Blomqvist 1997). 

Förtroende behövs för att mänskligheten ska klara av att hantera den 

komplexitet som världen utgör. Komplexiteten återfinns i framtiden i och med 

att den innehåller långt fler möjligheter än vad en individ kan agera rationellt 

till i sitt beslutsfattande. Beslut som fattas idag om framtiden baseras på de 

erfarenheter vi bär på sedan tidigare men om framtiden däremot är bestämd 

och att vi med absolut säkerhet vet vad som kommer att ske och hur 

människor kommer att agera i framtiden behöver vi inte förtroende. 

Framtidens komplexitet minskar i och med att förtroende ges med resultatet 

att människan kan hantera framtiden. Förtroende är relaterat till ett avgörande 

där fördelen av vad förtroendet kan leda i relation till hur stor skada ett sviket 

förtroende åsamkar, är skadan alltid större än vad fördelen är (Luhmann 2005). 

Förtroende behöver inte vara spegelbilder när det kommer till innehåll och 

betydelse för de olika parterna i en relation, det vill säga vad den ena parten 

anser som viktigt och av betydelse inte nödvändigt överensstämmer med vad 

den andre parten har för värderingar (Colledge et al. 2014). Vidare menar 

Colledge et al. (2014) att desto större betydelse en part har i relationen är det 

troligt att mer tillit till den andre krävs för att förtroendet för denna ska kunna 

ges. Förtroende kan ges till enskilda individer likväl som till organisationer 

men också till individer som representerar en profession (Colledge et al. 2014). 

Förtroendet för professioner i allmänhet är uppbyggd under en längre tid där 

deras värde har validerats under 1900-talet och därmed legat till grund för 

förtroendet för dem (Björngren Cuadra & Fransson 2012). Enligt Björngren 

Cuadra och Fransson (2012) har media en del i förtroendeskapande för 

professionella genom deras gestaltning av att professionella är 

förtroendeingivande. Det är inte endast nyss nämnda representanter som kan 

erhålla förtroende, förtroende kan även ges till lagar, regler eller 

uppförandekoder (Colledge et al. 2014). För att kunna ge förtroende till någon 

krävs det ett mått av bedömning huruvida förtroende ska ges (Colledge et al. 

2014). Denna bedömning kan grunda sig på tidigare egna erfarenheter med 

den andre parten, tillgänglig information om den parten eller 

rekommendationer från andra som använt sig av den parten som 
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bedömningen avser (Colledge et al. 2014). Förtroende byggs upp via repetitiva 

interaktioner med individer eller med organisationer där flera individer ingår 

men som ändå kan anses vara en enhet (Colledge et al. 2014). 

”Tillit kan definieras som förtroende för en persons eller ett 

systems pålitlighet med hänsyn till en given mängd händelser eller 

resultat av händelser, där detta förtroende uttrycker en förtröstan 

om personens redlighet eller kärlek eller om vissa abstrakta 

principers riktighet” (Giddens 1996 citerad i Larsson 2007, 

s 10). 

Förtroende för profession 

Klienternas och allmänhetens förtroende är avgörande för professioner som 

revisorer, finansanalytiker, jurister, läkare mm (Larsson 2007). En hög 

utbildningsnivå och god etik är förväntningar som finns på yrkeskårerna, av 

enskilda yrkesutövare förväntas diskretion och kompetens i nivå med vad 

klienterna efterfrågar (Fournier 1999; Parsons 1972 refererade i Larsson 2007). 

Enligt (Larsson 2007) är det vissa förutsättningar som bör finnas för att ett 

samhälle, med dess system och ekonomi, ska fungera, dessa är tillit och 

förtroende. 

2.3. Intressentmodellen 

Intressentmodellen grundades 1984 av Edward Freeman. Freemans 

intressentmodell avser att förklara företagens relationer med omgivningen och 

relationerna dem emellan. Modellen är uppbyggd med företaget i centrum 

omgärdade av intressenterna, där intressenterna är grupperade efter vilken 

kategori av intressent de representerar. Gemensamt för intressenterna är att de 

påverkar företaget och att företaget påverkar intressenterna (Wagner 

Mainardes et al. 2011). 

Företagets relation med intressenterna är avgörande för hur väl företaget 

lyckas med sitt mål och sin mening (Freeman & Phillips 2002). Det innebär 

inte att företaget bara ska se till sitt eget bästa, de behöver även se till hur väl 

intressenternas krav och mål uppfylls (Freeman & Phillips 2002). 

Intressenternas behov av företaget och deras mål som intressent behöver 

balanseras av företaget, att tillgodose samtliga intressenters krav samtidigt kan 

vara svårt (Ax et al. 2015). Svårigheten består av att vissa krav kan vara direkta 

motsatser till varandra och därför svåra att införliva samtidigt (Ax et al. 2015).  
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2.4. Oberoende  

I kapitel 2.7 beskrivs åtgärder för att uppnå ett, för revisorn, oberoende eller 

snarare opartiskhet och självständighet. Med opartiskhet och självständighet 

menas att revisorn är fri och obunden i förhållande till en viss fråga (SAOB 

2017). Enligt Ference (2013) är det en fråga för vem oberoendet ska framstå, 

är det för revisorns skull detta ska säkerställas eller för någon annan part. 

Revisorn är ålagd att säkerställa att denne inte är partisk under några 

omständigheter och denna opartiskhet är något av ett signum för professionen 

(Ference 2013). Ett absolut oberoende enligt Moberg (1992) är inte sannolikt 

att uppnå, revisorn kommer att vara beroende av sin klient i något avseende. 

Frågan om oberoendet ställs på sin spets först när det är fråga om 

oegentligheter som revisorn inte har uppmärksammat, så länge verksamheten 

går bra är det ingen som ifrågasätter oberoendet (Ference 2013). Enligt 

Ference (2013) kan arbetet med revision liknas vid ett tveeggat svärd där 

fördelarna med att känna till företaget och dess transaktioner, arbetsprocess 

och personal leder till en effektivare revision medan den andra sidan av svärdet 

leder till att revisorn genom längre varaktighet som revisor och kännedom om 

företaget äventyrar oberoendet. Ett steg i att stärka oberoendet är revisorns 

yrkesskicklighet och etik som tillsammans skapar integritet och därigenom 

ökar oberoendet (Moberg 1992). Även om lagar och regler är tydliga kan det 

skilja mellan vad en revisor till en annan uppfattar som oberoende och att det 

inte är ställt i relation till vad en tredje part anser om vad som är oberoende 

(Ference 2013). Det är vad en tredje part anser som oberoende som är av 

betydelse (Ference 2013; Moberg 1992). Tredje parts uppfattning om 

oberoende grundar sig på revisorns objektivitet, integritet och professionella 

skepticism och är avgörande för vad som är oberoende (Ference 2013).  

Självständighet och opartiskhet 

Enligt FAR (2003) bildar självständighet och opartiskhet i lagen tillsammans 

ett oberoende för revisorn.  

20 § En revisor skall i revisionsverksamheten utföra sina 

uppdrag med opartiskhet och självständighet samt vara objektiv i 

sina ställningstaganden. Revisionsverksamheten skall organiseras 

så att revisorns opartiskhet, självständighet och objektivitet 

säkerställs. (Revisorslag 20 § SFS 2001:883) 
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Revisorn får hjälp med att säkerställa detta genom den så kallade 

analysmodellen (Revisorslag 21 a § SFS 2001:883) som förklaras i avsnitt 2.7.1.  

Enligt FAR (2003) innebär detta att revisorn inte får ha några engagemang i 

företaget. Revisorn får bland annat inte äga aktier i bolaget, inte vara delaktig i 

ledningen av bolaget, ej heller får revisorn behjälpliga bolaget med bokföring 

(FAR 2003). Dessa begränsningar regleras i Aktiebolagslag (SFS 2005:551) och 

går under samlingsnamnet jäv.  

Revisors- och byrårotationens betydelse för oberoende 

 

Obligatorisk byrårotation har använts i Italien sedan 1975 och i Brasilien sedan 

1999 (Corbella et al. 2015). Forskning visar på att kvaliteten på revisionen med 

byrårotation som verktyg är konstant, men med en minskning av kostnader 

förknippade med revisionen för de företag som granskas av de stora 

revisionsbyråerna (Corbella et al. 2015). Enligt samma forskning ökar 

kvaliteten på revisionen men med oförändrad kostnad för företag som 

granskas av mindre revisionsbyråer (Corbella et al. 2015). Vid en jämförelse 

mellan revisorsrotation och byrårotation har en förändring i förtroendet för 

revisorn inte kunnat fastställas (Kaplan & Mauldin 2008). Enligt (Corbella et 

al. 2015) är två fördelar med byrårotation jämfört med revisorsrotation att en 

revisor från en ny byrå är mer benägen att ifrågasätta en bedömning gjord av 

en tidigare revisor samt att den tidigare revisorn vet att dennes bedömningar 

kommer att granskas. Båda fördelarna leder till bättre kvalitet av revisionen 

(Corbella et al. 2015). Enligt Junaidi et al. (2016) har längden på 

uppdragsperioden för revisorn påverkan på oberoendet med negativ effekt 

desto längre period revisorn arbetat med klienten. Revisorsrotation leder till ett 

ökat oberoende för revisorerna (Junaidi et al. 2016).  

Konsultverksamhetens inverkan på oberoendet 

Forskning visar att det finns ett samband mellan kvalitén på revisionen och 

byråns vilja att sälja konsulttjänster, där kvalitén blir lidande när revisionsbyrån 

säljer, eller i framtiden ämnar sälja konsulttjänster till ett bolag som de 

reviderar. Den potentiella framtida inkomsten från nya konsulttjänster gör att 

revisorns oberoende försvagas. Det finns starka bevis på att revisonskvalitén 

blir lidande när bolag är villiga att anlita revisorn som konsult efter avslutad 

revidering. I ett bolag med låga konsultkostnader ökar risken för att revisorns 

oberoende påverkas, detta då det finns större potential till framtida intäkter i 
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form av konsulttjänster än i ett bolag som redan har höga konsultkostnader 

(Causholli et al. 2015). 

2.5. Revisorns roll 

Inom revisionsbranschen talas det om ”The Big Four”, med det menas de fyra 

största byråerna. Företagen som ingår i denna grupp är Deloitte, PwC, EY och 

KPMG. Resten av marknaden utgörs av mindre bolag. Revisionsbyråer kan 

även tillhandahålla konsulttjänster inom bland annat skatterådgivning, 

riskhantering, personalrådgivning samt affärsutveckling. Revisorn tas in som 

en oberoende part för att granska företagets redovisning och bokföring samt 

företagsledningens förvaltning, något som görs för att göra företagets 

redovisning mer trovärdig. Revisorn skriver något som benämns som 

revisionsberättelse där revisorn uttalar sig om hen tycker att företagets 

redovisning är godkänd och om det finns behov för förbättringar. Revisorn 

uttalar sig även om resultat- och balansräkningen, disposition av 

vinst/hantering av förlust, samt om styrelsen skall beviljas ansvarsfrihet för 

verksamhetsåret. Revisionsberättelsen används sedan som underlag på 

årsstämman när beslut ska tas kring dessa frågor. (Carrington 2014)  

Utformningen av en revisionsberättelse ska följa flera standarder i bland annat 

ISA (en internationell revisionsstandard) och FAR:s (branschorganisationen 

för bland annat revisorer) rekommendationer i redovisningsfrågor. 

Anledningar till detta är att trovärdigheten för den ska öka i ett globalt 

perspektiv samt att öka förståelsen för användarna (Carrington 2014). En 

revisionsberättelse utan några anmärkningar på förvaltning och redovisning 

kallas ren revisionsberättelse medan en revisionsberättelse med anmärkningar 

på nyss nämnda område benämns som en oren revisionsberättelse (Carrington 

2014). Ett exempel på en sådan anmärkning kan vara att styrelsen/VD har 

beviljat lån till en aktieägare i strid med 21 kap. ABL (FAR 2017). 

Enligt revisionslagen skall revisorn göra följande: 

“5 § Revisorn ska granska företagets årsredovisning och 

bokföring samt företagsledningens förvaltning. Granskningen ska 

vara så ingående och omfattande som god revisionssed kräver. Om 

revisorn är en auktoriserad eller godkänd revisor eller ett 

registrerat revisionsbolag, ska granskningen utföras med 

professionell skepticism.” (Revisionslag 5 § SFS 1999:1079) 
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God revisionssed och god revisorssed 

En revisor måste följa både god revisionssed och god revisorssed i sitt arbete. 

Revisorn ska följa de lagar och rekommendationer från FAR och ISA, samt de 

uttalanden från Revisorsnämnden som finns om revision. Dessa lagar och 

rekommendationer tillsammans utgör god revisionssed (FarOnline.se). ISA är 

internationella revisionsstandarder som ges ut av International Auditing and 

Assurance Standards Board (IAASB). Dessa standarder tar bland annat upp 

revisorns uppgifter och ansvar samt vilken planering och intern kontroll som 

revisorn ska utföra (FAR förlag 2010). God revisionssed gör bland annat att 

revisorn måste planera sitt arbete (Carrington 2014). Enligt (Carrington 2014) 

föreskriver den hur en revision ska genomföras rent tekniskt. 

God revisorssed bestämmer hur revisorns ska förhålla sig till sin yrkesroll, sin 

uppdragsgivare och till sitt uppdrag. Det finns tre grundpelare som god 

revisorssed vilar på, dessa är oberoende, tystnadsplikt och kompetens (FAR 

2013). God revisorssed är inget rakt och konkret utan definitioner finns 

fördelade i lagtexter och branschens egna rekommendationer från utvecklad 

praxis i disciplinärenden (FAR 2013). 

Revisionsrisk 

Det finns alltid en risk att revisorn missar felaktigheter i de finansiella 

rapporterna, en så kallad revisionsrisk och att revisorns uttalande i 

revisionsrapporten då blir oriktig (Far förlag 2010). Enligt Far förlag (2010) är 

revisionsrisk ett samlingsbegrepp för upptäcktsrisk och väsentliga 

felaktigheter. Upptäcktsrisk är risken för att det revisorn gör för att minimera 

revisionsrisken till en godtagbart låg nivå inte leder till att en väsentlig 

felaktighet upptäcks.  

Med risk för väsentliga felaktigheter menas de väsentliga felaktigheter som de 

finansiella rapporterna kan innehålla före en revision (Far förlag 2010). 

Felaktigheter i de finansiella rapporterna kan vara en skillnad mellan det 

belopp som anges för en post i de finansiella rapporterna och det belopp som 

krävs för att redovisningen av posten ska följa det tillämpliga ramverket för 

finansiell rapportering (Far förlag 2010). 

Risken för väsentliga felaktigheter delas in i två grupper; inneboende risk och 

kontrollrisk (Far förlag 2010). Den inneboende risken innebär känsligheten i 

ett påstående om ett transaktionsslag, ett konto eller en upplysning om en 

felaktighet som antingen enskilt eller tillsammans med andra felaktigheter 
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skulle kunna vara väsentlig före eventuella kontroller där av (Far förlag 2010). 

Kontrollrisken är den risk att nyss nämnda företeelser inte förhindras eller 

upptäcks och rättas till i tid av företagets interna kontroll (Far förlag 2010). 

2.6. Förväntningsgapet 

Definitioner av revisionsförväntning-utförandegapet (härefter kallat 

förväntningsgapet): 

Förväntningsgapet är enligt (Liggio 1974 refererad i Lee et al. 2009) skillnaden 

på förväntad prestation mellan den granskande revisorn och användaren av 

den finansiella rapporten. Enligt (Porter 1993 refererad i Lee et al. 2009) är 

förväntningsgapet mer komplext än så. Enligt (Porter 1993 refererad i Lee et 

al. 2009) består förväntningsgapet i huvudsak av två komponenter: 

• Rimligt gap, skillnaden mellan vad allmänheten förväntar sig att revisorerna ska 
utföra och vad de rimligen kan förväntas utföra och 

• Prestationsgap, skillnaden mellan vad allmänheten rimligen kan förvänta sig att 
revisorerna ska åstadkomma och vad revisorerna uppfattas åstadkomma. 

Förväntningsgapet är skillnaden mellan vad allmänheten och andra finansiella 

intressenter uppfattar vara revisorernas ansvar och vad revisorerna anser att 

deras ansvar är (McEnroe & Marteens 2001 refererad i Lee et al. 2009). Enligt 

(Jennings et al. 1993; Lowe 1994 refererade i Lee et al. 2009) är 

förväntningsgapet skillnaden mellan vad allmänheten förväntar sig från 

revisionsyrket och vad yrket faktiskt förser. 

 

2.7. Lagregleringar 

Aktiebolag i allmänhet ska enligt Aktiebolagslag (SFS 2005:551) följa 

aktiebolagslagen. De kommunala aktiebolagen tillämpar även de 

aktiebolagslagen, detta då lagstiftarna inte ansett det nödvändigt att lagstifta en 

särskild lag för de kommunala aktiebolagen (Albrektson & Adrell 2001). Ett 

kommunalt aktiebolag är inte ett bolag vars överlåtbara värdepapper är 

upptagna till handel på en reglerad marknad. 

Här efter följer en beskrivning av de tre lagregleringar som genomförts efter 

Enronskandalen. I slutet av kapitlet beskrivs Europeiska Unionens 

Revisorsförordning, dess omfattning och syfte.  
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2.7.1. Analysmodellen 

I något som skulle bli ett första steg mot stärkande av revisorns oberoende 

infördes, efter flertalet redovisningsskandaler liknande Enron under slutet av 

1990-talet och början av 2000-talet, i Sverige 2001 Revisorslagen. Detta 

implementerades efter en EG-rekommendation om stärkande av bland annat 

revisorns oberoende. I och med Revisorslagen (SFS 2001:883) delas begreppet 

oberoende upp i begrepp som opartisk, objektiv och självständig (Wallerstedt 

2009). Genom denna nya lag introducerades Analysmodellen, som regleras 

genom Revisorslag 21 samt 21 a §§ (SFS 2001:883), och Sverige blev först i 

Europa att implementera denna i lagen (Wallerstedt 2009).  

Analysmodellen är lagstadgad i Revisorslag (SFS 2001:883). Den har som syfte 

att hjälpa en revisor att veta när den ska avstå från ett uppdrag i 

revisionsverksamheten, det genom att påvisa om det finns omständigheter i 

uppdraget som kan påverka förtroendet för revisorns opartiskhet eller 

självständighet (FAR 2003). 

Modellen tar upp fem typsituationer då grundregeln är att revisorn ska neka till 

ett uppdrag. Dessa situationer är följande: 

1. Egenintressehot, revisorn har ett direkt eller indirekt ekonomiskt intresse i 

uppdragsgivarens verksamhet. 

2. Självgranskningshot, revisorn måste i och med uppdraget granska och ta 

ställning till sitt eget arbete, exempelvis ett råd som revisorn tidigare har 

lämnat. 

3. Partställningshot, revisorn uppträder eller har uppträtt till stöd för eller mot 

uppdragsgivarens ståndpunkt i någon rättslig eller ekonomisk angelägenhet. 

4. Vänskapshot, revisorn har nära personliga relationer till uppdragsgivaren eller 

till någon person i dennes ledning. 

5. Skrämselhot, revisorn utsätts för hot eller någon annan påtryckning som är 

ägnad att inge obehag. (Revisorslag 21 a § SFS 2001:883) 

Grundregeln gäller såvida revisorn inte i det enskilda fallet har vidtagit 

åtgärder, eller om det finns andra liknande omständigheter, som gör att en 

insatt person, som är både kunnig och insiktsfull, inte skulle se någon 

anledning till att ifrågasätta revisorns opartiskhet eller självständighet. Utöver 

dessa fem typsituationer finns det en generalklausul. Här skall hänsyn tas till 

om det finns något annat förhållande som kan påverka förtroendet för 

revisorns opartiskhet eller självständighet (FAR 2003). 

Nästa steg enligt analysmodellen är att revisorn, om någon av dessa situationer 

har uppstått, ska eliminera dessa hot. Åtgärderna ska ta bort risken för att 

revisorn skulle vara beroende. Några exempel på sådana åtgärder kan vara att 
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låta en annan revisor inom eller utanför revisionsföretaget, eller gruppen, 

bedöma det ställningstagande eller granskningsarbete som det identifierade 

hotet kan påverka. Ett annat exempel är att införa särskilda rutiner och 

arbetsfördelning som eliminerar hotets påverkan på revisorns opartiskhet och 

självständighet. Om det efter dessa åtgärder fortfarande finns anledning att 

ifrågasätta revisorns opartiskhet eller självständighet kring uppdraget ska 

uppdraget nekas. I övrigt kan det accepteras. Vid en eventuell accept till 

uppdraget ska den gjorda analysen dokumenteras. Den dokumenterade 

informationen ska innehålla väsentlig information som gör att situationen 

kring revisorns opartiskhet och självständighet kan bedömas i efterhand (FAR 

2003). 

2.7.2. Revisorsrotation 

I ett nästa steg infördes 2009 revisorsrotation, för att ytterligare stärka 

förtroendet för revisorerna (Regeringen 2012). Med revisorsrotation menas att 

ett bolag, vars överlåtbara värdepapper är upptagna till handel på en reglerad 

marknad, måste skifta revisor efter max sju år i följd. Revisorn som har 

reviderat bolaget under de sju åren får efter denna tiden inte vara delaktig i 

revisionsarbetet under de nästkommande två åren, det finns här en karenstid. 

Efter denna karens får revisorn återigen delta i revisionsarbetet åt samma 

bolag (Aktiebolagslag SFS 2009:565). 

2.7.3. Byrårotation 

Det senaste tillskottet av reglering i fråga om revisorer och revision är 

byrårotation, som infördes 2016, i ytterligare ett försök att öka förtroendet för 

revisorerna (Regeringen 2016). Byrårotation innebär att bolaget nu, utöver att 

byta revisor enligt revisorsrotation ovan, även har krav på sig att byta 

revisionsbyrå efter en viss tid. Byrårotation innebär att ett bolag, vars 

överlåtbara värdepapper är upptagna till handel på en reglerad marknad, får 

använda sig av samma revisionsbyrå i upp till tio år i följd (ABL SFS 

2016:431). Vissa kriterier gör det möjligt för ett bolag att använda sig av 

samma revisionsbyrå i upp till tjugo eller tjugofyra år i följd. För tjugo år i följd 

visas förutsättningarna i artikel 17.4 a och 17.5 i EU:s revisorsförordning 

(bilaga 1). För maximala följden på tjugofyra år tas förutsättningarna upp i 

artikel 17.4 b och 17.5 i nyss nämnda förordning. I och med byrårotationens 

intåg i lagen utökas karenstiden för en personvald revisor från två till fyra år 

och för revisionsbyrån uppgår karenstiden till fyra år (bilaga 1). Enligt 
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Proposition (2015/16:162) upphävs de svenska reglerna kring karenstiden som 

nämns i föregående stycke i och med att detta regleras i revisorsförordningen. 

2.7.4. Revisorsförordningen 

Europaparlamentet fastslår att revisorer bedriver en särskilt viktig verksamhet 

och uppgift för samhället när intressenterna till de reviderade bolagen är 

beroende av kvaliteten på revisorns utförda arbete. Revisionskvaliteten 

förbättrar effektiviteten och integriteten i de finansiella rapporterna som 

revisorn granskar vilket i sin tur bidrar till en god ordning på marknaderna. 

Enligt Europaparlamentet bör en harmonisering av regleringar rörande 

revision inom Europeiska Unionen (EU) öka opartiskheten, självständigheten, 

tillförlitligheten och integriteten för revisorer och revisionsföretag. 

Europaparlamentet konstaterar att de enskilda medlemsstaterna på egen hand 

inte kan uppnå detta och därför i enlighet med subsidiaritetsprincipen är detta 

något som bättre säkerställs på unionsnivå (Europaparlamentets och rådets 

förordning (EU) nr 537/2014. 2014). 

Om urvalet av revisorer och revisionsföretag ökar bidrar det till att den 

professionella skepticismen förstärks vilket leder till att kvaliteten på 

revisorerna förbättras. Ett utökat urval kan uppnås om företagen stimuleras att 

välja fler än en revisor och gärna en revisor från ett mindre revisionsföretag. 

De mindre revisionsföretagen kommer då att utveckla sin kompetens och 

kapacitet och därigenom skapa ett större urval av revisorer och 

revisionsföretag (Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 

537/2014. 2014). 

En revisor eller ett revisionsföretag riskerar att förlora sin opartiskhet och 

självständighet när de tillhandahåller vissa typer av konsulttjänster till de 

företag som är föremål för deras revision. Europaparlamentet tydliggör genom 

revisorsförordningen att skatte-, rådgivnings- och konsulttjänster bör 

förbjudas. Det lämnas dock till de enskilda medlemsstaterna att besluta om att 

tillåta vissa skatterådgivnings- och värderingstjänster förutsatt att dessa inte är 

väsentliga eller har en direkt inverkan på de granskade finansiella rapporterna 

varken enskilt eller sammantaget (Europaparlamentets och rådets förordning 

(EU) nr 537/2014. 2014). 

Målet med revisorsförordningen är bland annat att förbättra informationen till 

intressenterna och motverka att eventuella intressekonflikter uppstår när 

revisorn eller revisionsföretaget tillhandahåller konsulttjänster. Andra mål är 
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att utöka urvalet av revisorer och revisionsföretag samt att öka effektiviteten 

och oberoendet för revisorerna (Europaparlamentets och rådets förordning 

(EU) nr 537/2014. 2014). 

2.8. Schematisk figur 

Här presenteras relationerna mellan de olika begreppen som tas upp i 

teorikapitlet för att tydliggöra relationerna mellan begreppen.  

 
 

 

Figur 1. Schematisk bild över relationerna mellan nedanstående områden (egen figur). 
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3. Metod 

I detta kapitel presenteras det metodval som har gjorts och varför samt konsekvenser av 

dessa gjorda val. Vidare beskrivs hur information har samlats in och analyserats.  

3.1. Processen 

Idén till uppsats började med analysmodellen och generalklausulen i denna, för 

att sedan utvecklas genom diskussion med handledare, samt insamling av 

information, till förtroende i allmänhet och förtroende för revisorn utifrån 

kommunfullmäktiges perspektiv. Detta för att en forskning kring endast 

analysmodellens generalklausul upplevdes för tunn. Processen startade med en 

granskning av tidigare forskning och kunskapsinhämtande i ämnet för att 

skapa underlag till studien. Vår kunskap var på förhand begränsad vad gäller 

kommunala bolag och dess struktur, men efter den informationshämtande 

processen skapades den grund som använts som underlag i studien. Under 

denna process ökade vår kunskapsbank och resulterade i nuvarande ämne och 

syfte. 

3.2. Kvalitativ metod 

Vår problemformulering var en öppen fråga då vi inte hade några hypoteser 

kring vad som bygger förtroende för revisorer, vi hade då en oklar explorativ 

problemställning. En kvalitativ metod ansågs mest lämplig vid en 

undersökning som vill bringa mer klarhet i något oklart och uppnå en 

mångfasetterad bild av det (Jacobsen 2002). Vi hade förväntningar på att 

förtroendet för revisorerna hade stärkts utifrån lagregleringarna, men däremot 

ingen teori om vad som stärker förtroendet utifrån kommunfullmäktiges syn 

på revisorerna. Med det som grund resulterade detta i en kvalitativ metod. När 

syftet med uppsatsen var att förklara hur kommunfullmäktige upplever 

förtroendet för revisorerna samt att klargöra kommunfullmäktiges syn på 

kommunala aktiebolag och dess verksamhet ansåg vi det oklart hur detta 

speglar sig i verkligheten. 

Om än syftet med lagregleringarna har varit att öka förtroende för revisorerna 

är det inte givet att detta åstadkommits, vilket också i sin tur ledde oss in på en 

kvalitativ undersökning. En kvalitativ undersökning innebär att forskarna 

riktar in sig på få respondenter men med ett djup i sin undersökning och att 

resultatet resulterar i ord och meningar. När ett fåtal respondenter väljs ut 

medför det problem med att uttala sig om vad hela populationen anser om det 

undersökta problemet, ett så kallat generaliseringsproblem (Jacobsen 2002).  
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3.3. Urval 

Förhoppningen inför undersökningen var att erhålla ett urval av 

kommunfullmäktige som varit med under utvecklingen av de olika åtgärderna. 

Urvalet förväntades vara begränsat till Värmland som län och Karlstad med 

omnejd av bekvämlighetsskäl. Utifrån vald metod ansåg vi en 

områdesbegränsning som nödvändig, med tidsåtgång och logistik i beaktande. 

Ett urval där respondenterna har varit med under en längre tid ansågs skapa en 

större möjlighet till att undersöka hur förtroendet för revisorerna har 

förstärkts eller försvagats. För att även kunna fånga undermedvetna reaktioner 

från respondenter ville vi i största möjliga mån göra undersökningen på plats. 

Platsen för intervjun valdes av respondenterna med anledning av att de skulle 

vara så bekväma och bekanta med miljön som möjligt. Detta för att minimera 

kontexteffekten, som enligt Jacobsen (2002) innebär att respondenten ändrar 

sitt beteende beroende på vilken miljö intervjun äger rum i och därmed kan 

påverka de svar som respondenten ger.   

Den initiala kontakten med respondenterna togs via e-post till ordförande i 

kommunfullmäktige i sex olika kommuner (bilaga 2), som i sin tur ledde oss 

vidare till respondenterna. Vissa respondenter har kontaktats via telefon då 

svar på e-posten uteblivit för att säkerställa ett svar. Vårt urval slutade på 8 

respondenter, vilket är tillräckligt för att få ett material som är oberoende av 

enskilda individers uppfattning (Ahrne & Svensson 2015). Enligt Ahrne och 

Svensson (2015) är ett urval med 6 - 8 respondenter tillräckligt för att erhålla 

detta oberoende, men i vissa fall krävs det fler intervjuer för att uppnå detta. 

En samtyckesblankett (bilaga 3) skickades till respondenterna före intervjuerna 

för att de skulle få möjligheten att förstå vad intervjun handlade om i stora 

drag, detta eftersom inga frågor skickades ut till respondenterna i förväg. Syftet 

med samtyckesblanketten var även att delge respondenterna hur deras 

uppgifter kom att hanteras. Att frågorna inte skickades ut i förväg baserades på 

att vi önskade få spontana och inte alltför tillrättalagda svar. Respondenterna 

gavs anonymitet då det önskades erhålla så fria svar som möjligt, detta på 

grund av de politiska värderingarna som annars kunde påverka respondenterna 

eftersom samtliga respondenter sitter med i kommunfullmäktige.  

3.4. Datainsamling 

Insamling av information för vår studie har samlats in genom att söka efter 

relevanta vetenskapliga artiklar i diverse databaser, bland annat Google 

Scholar, FAR Online, Business source premier och Emerald Insight. Sökorden 
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har bland annat varit Independence, Trust, Audit rotation och Expectation 

gap. Litteratur har använts i den mån som vi funnit att de vetenskapliga 

artiklarna fallit till korta kring de berörda områdena. Denna litteratur har 

funnits med hjälp av att granska de vetenskapliga artiklarnas källor samt 

tidigare skrivna uppsatsers källor. I övrigt har även svensk lagstiftning och 

regleringar från EU används, detta då delar av teorin baseras på regleringar 

gjorda i lag.  

Personliga intervjuer har genomförts med kommunfullmäktige från olika 

kommuner inom Värmland med olika storleksgrad. Dessa intervjuer har följt 

en intervjuguide (bilaga 4) med öppna frågor men en given struktur och 

ordningsföljd. Enligt Jacobsen (2002) innebär de öppna frågorna och den 

givna strukturen att intervjuerna är semistrukturerade. Intervjuernas längd har 

varierat mellan cirka 25 minuter och 45 minuter. Valet av personliga intervjuer 

baserades på att vi ämnade undersöka respondenternas personliga åsikter utan 

påverkan av andra respondenter. Intervjuguiden har arbetats fram utifrån vår 

teoretiska referensrams områden för att inkludera alla aspekter som studien 

ämnat granska. Då frågorna har varit öppna har vissa följdfrågor behövts för 

att utveckla respondenternas svar. Dessa följdfrågor har haft liknande struktur 

men varierat något beroende på vilka svar respondenten har gett. Intervjuerna 

har ägt rum inom ett spann på sex arbetsdagar vilket gör att förutsättningarna 

för respondenterna är så lika som vi kan önska. 

3.5. Databearbetning 

Under intervjuerna har det använts en dikteringsapplikation, valet att göra 

detta baserades på att lättare kunna samla in informationen från intervjuerna 

och sedan underlätta transkriberingen. Intervjuerna genomfördes med två 

inspelningsenheter för att försäkra sig något mot eventuella tekniska 

motgångar. Under intervjun fördes även anteckningar om sådant som inte kan 

fångas genom en ljudupptagning. Efter genomförda intervjuer transkriberades 

dessa för att skapa en bättre överblick och förenkla jämförandet av svaren från 

respondenterna. Svaren har även kategoriserats efter strukturen i teorikapitlet. 

Denna transkribering skickades sedan till respondenterna för att de skulle ha 

en möjlighet att korrigera eventuella felaktigheter. Inga synpunkter på 

transkriberingens innehåll har återkopplats. Detta har sedan använts som 

underlag i empirin, som har strukturerats efter tidigare teorikapitel för att 

skapa en så klar och tydlig röd tråd som möjligt för läsaren. 
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3.6. Trovärdighetsdiskussion 

Eftersom det inte har funnits någon hypotes kring vad förtroende är för 

kommunfullmäktige och hur detta skapas resulterade det i att vi inte kunde ha 

förutbestämda svarsalternativ i undersökningen. Detta i sin tur har resulterat i 

en hög intern giltighet i och med att respondenterna är de som kommer med 

svaren (Jacobsen 2002). Graden av den externa giltigheten kan dock 

ifrågasättas då vi finner det oklart om samma undersökning skulle ge samma 

utfall vid replicering av studien, detta är förenligt med vad Jacobsen (2002) 

anser som svårighet med en kvalitativ studie. Med en lägre extern giltighet 

följer en låg tillförlitlighet av nyss nämnda anledning (Jacobsen 2002). Enligt 

Ahrne och Svensson (2015) medför kvalitativa studier generaliseringsproblem 

som kan likställas med extern giltighet. För att öka tillförlitligheten hade vi 

velat komplettera den kvalitativa studien med en kvantitativ, men tidsåtgången 

med ett komplement bedömde vi som för omfattande i förhållande till den tid 

som avsatts för denna studie.  

Enligt Jacobsen (2002) är kvalitativa undersökningar förknippade med en 

undersökareffekt som vid intervjuer benämns som intervjuareffekt. Denna 

effekt innebär att den som intervjuar omedvetet påverkar respondenten 

genom sin presentation, exempelvis klädsel, kroppsspråk och tal, vilket i sin 

tur kan leda till att svaren blir annorlunda jämfört med om respondenten inte 

påverkades alls. Samtliga intervjuer genomfördes på samma sätt för att 

minimera denna effekt. Vi hade samma intervjuare, som använde sig av en 

intervjuguide (bilaga 4) för att uppnå en så liknande struktur som möjligt. 

Studien har strävat efter att minska denna effekt, vi har dock insett att vårt 

förhållningssätt kan ha påverkat respondenten. Att ha i åtanke är att 

respondenterna är politiker och trots anonymitet och strävan efter minskad 

yttre påverkan kan fortfarande en viss tillrättalagd information förekomma i 

respondenternas svar. De åtta kommunfullmäktige är fördelade på fem 

kommuner, tre kommuner har två representanter. Att det är något som skulle 

ha påverkat studien har inte kunnat konstaterats då svaren under intervjuerna 

har skiljt sig åt.  

Kommunala aktiebolagen ska inte tillämpa revisor- och byrårotation eftersom 

de inte är bolag vars överlåtbara värdepapper är upptagna till handel på en 

reglerad marknad. Vi har valt att inkludera dessa lagregleringar för att granska 

en eventuell effekt av dessa rotationer på förtroendet för revisorn utifrån 

kommunfullmäktige. 
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Då vi är medvetna om många av de påverkningar som vi kan ha gjort på 

respondenterna och att dessa i största möjliga mån har neutraliserats anser vi 

att studien är trovärdig, men att några större generaliseringar för hur 

kommunfullmäktiges förtroende för revisorn ser ut i stort inte kan dras.  
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4. Empiri 

Här presenteras respondenternas svar kategoriserade efter strukturen som finns i teorikapitel 

med syftet att tydliggöra de områden som svaren belyser. Denna struktur återfinns även i 

analyskapitlet. 

4.1. Respondenterna 

Respondenterna i undersökningen summeras till åtta representanter från 

kommunfullmäktige, fördelat över fem kommuner i Värmland. 

Respondenterna representerar mindre, medelstora samt större kommuner. 

Definitionen av storleken på kommun följer SCB:s definitioner i antalet 

invånare i kommunen (tabell 1). Samtliga respondenter är över 50 år. Gruppen 

respondenter kommer från olika partitillhörigheter och respondenterna utgörs 

av både män och kvinnor. Fem av respondenterna är även styrelseledamöter i 

kommunala bolag. Respondenterna benämns härefter som R1 – R8.  

 

Tabell 1. Definition av kommunstorlek. (SCB 2017). 

Mindre Mindre än 20 000 invånare 

Medelstor Mellan 20 000 och 50 000 invånare 

Större Fler än 50 000 invånare 

 

4.2. Kommunala aktiebolag 

Att kommunerna bedriver bolag i aktiebolagsform är något som ses som 

positivt hos respondenterna. Dock finns det begränsningar vad gäller vilka 

typer av bolag som ska bedrivas i aktiebolagsform. R8 tycker att kommuner 

ska hålla sig till kommunens kärnverksamhet vad gäller sådan bolagsform. 

Enligt R1 är det viktigt att vara noggrann med vad som bolagiseras i 

kommuner. “Man ska inte bolagisera sånt som bygger på någon politisk värdering” (R1). 

Det är bra då bolagen blir frånkopplade från skattesidan, det är också något 

som troligtvis kommer att bli vanligare i framtiden (R2). Det är något som 

effektiviserar bolagen och vi får ut mer av pengarna tycker R1 och R2. 

Skillnaden mellan att bedriva kommunal verksamhet i bolagsform jämfört med 

under förvaltning är enligt R3 att det är lättare att styra en nämnd än ett bolag. 
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Även om det finns ägardirektiv är bolagen svårare att styra eftersom det finns 

en motståndskraft från bolagsstyrelserna (R3). Att respondenternas insyn i de 

kommunala aktiebolagen minskar genom bolagiseringen menar sex av 

respondenterna inte är något problem i och med politiska representanter i de 

kommunala bolagen. R8 exemplifierar detta genom att säga “jag får rapportering 

från min man eller kvinna i bolagsstyrelsen på hur det där ser ut”. 

4.3. Förtroende 

Förtroende i allmänhet, ur respondenternas perspektiv, är att de kan känna att 

de kan lita på informationen eller personen som de interagerar med. De anser 

att förtroende är viktigt, förtroende är för respondenterna synonymt med tillit. 

Enligt både R1 och R5 är det viktigt att det uppmärksammas när det uppstår 

felaktigheter i bolagen och vilken åtgärd som är tänkt att neutralisera dessa 

felaktigheter. Samma respondenter anser att det är viktigt med en öppen 

dialog. Förtroende är något som R2 har från början, “folk i allmänhet, man utgår 

från att de är hederliga, att man kan ha förtroende för dem”. Enligt R5 skapas 

förtroende genom öppenhet och transparens. Enligt tre av respondenterna är 

förtroende något ömsesidigt, som byggs genom det sätt personer 

kommunicerar och att ett förtroende är något som byggs upp över tid. Enligt 

sex av respondenterna har hur personer uppträder och representerar sig själva 

påverkan på vilket förtroende de får för den andra parten.  

Förtroende bygger naturligtvis på sättet att kommunicera med 

varandra. Att man förstår hur man tänker och vad man tänker 

och hur man jobbar. Att man har förtroende för det sättet som 

man jobbar tillsammans eller på det sättet den personen utför sitt 

arbete. (R8) 

R2 och R8 hänvisar till att förtroende är förankrat i lagar och att personer som 

bryter mot dessa tappar förtroendet. Enligt R4 är det respondentens bakgrund 

som gör att denne har förtroende för alla människor tills motsatsen är bevisad. 

Förtroende är något som tre av de andra respondenterna också har, tills 

motsatsen är bevisad. 

Kompetensen, att de professionella vet vad det gör och uppträder på ett 

sådant sätt, säger fyra av respondenterna skapar förtroende för en profession. 

Återigen att lagar och regler som finns inom professionen följs. De ska kunna 

förklara och göra så att vi andra förstår vad som händer, menar R5. ”Att man 

har förtroende för en profession är viktigt” (R4). När det kommer till förtroende för 



31 

en profession anser R7 att “etik och moral är A och O, det måste vara en kompetens 

som är adekvat och en etik som är oantastbar”. Detta stöds upp av R1 och R8, som 

menar att detta är grunden för förtroende. Enligt R5 ska personer handla efter 

sunt förnuft och efter de moraliska principer som råder i dagens samhälle. Etik 

och moral är väldigt viktigt, men att det är något som luckras upp mer och 

mer då människor får olika moraluppfattningar. Att etik och moral är väldigt 

viktigt stöds vidare upp av R4. 

Ingen av respondenterna anser att vilken revisionsbyrå som revisorn 

representerar har betydelse för förtroendet för revisorn. Däremot poängterar 

R2 och R5 att större revisionsbyråer kan frambringa mer kunskap. R3 och R8 

anser att förtroende är mer personbundet. 

Media har en viktig roll att spela i det hela, men det finns en stark skepticism 

mot media och dess vinklingar hos fyra av respondenterna. Denna skepticism 

bottnar sig i att fem av respondenterna upplever att media fokuserar på det 

negativa och det som är nyhetsstoff. Enligt R3 behöver det nödvändigtvis inte 

påverka förtroendet för en profession, men att det är viktigt att belysa vissa 

saker, så att rutiner och system ses över. R3 menar att det snarare är bättre 

idag, det är mindre fusk än det var för 30 år sedan, skillnaden är att det idag 

framkommer i större utsträckning. Det beror på att det idag finns andra typer 

av media och kommunikationskanaler. Det var en annan typ av kultur på den 

tiden, samhället idag är mer transparent (R3). R2 påverkas negativt av medias 

rapportering. R6 upplever påverkan av media, både vad gäller bra och dåligt. 

Enligt R2 och R8 skulle en ökad interaktion med revisorn ytterligare kunna 

stärka förtroendet för revisorn utöver lagregleringarna. R6 tycker att 

förtroendet för revisorn kan stärkas genom “ett sätt är att ha med dem i fullmäktige 

som föredragare, att revisionen har en egen punkt vid varje gång […] det kanske inte finns 

något att tillföra varje gång, men att det finns möjligheter”. Fyra av respondenterna 

anser att det inte finns något mer som kan stärka förtroendet för revisorn, de 

har redan ett starkt förtroende.  

4.4. Konsultverksamhet 

Fem av respondenterna tycker att det är bra att de kommunala bolagen 

använder sig av konsulttjänster utifrån, för att de har en större kunskap än de 

själva har inom det aktuella området.  

Det tycker jag är bra för att de ska äga den kunskapen så att det 

inte blir några fel, jag upplever att vi har stor hjälp av dem. Det 
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gör jag och det är deras jobb att leda oss så att det inte händer 

någonting, därför att vi hanterar betydande värden. (R7) 

Respondenterna ser det inte som ett problem att konsulttjänsterna eventuellt 

skulle komma från samma byrå. R8 tänker att det ska vara uppdelat i olika 

avdelningar i byrån. R3 menar att det kan påverka förtroendet för revisorn, 

men anser inte att det inte får förekomma, det handlar om expertis och 

kompetens.  

4.5. Förväntningsgapet 

Vad revisorn förväntas upptäcka och vad revisorn förväntas bidra med skiljer 

sig åt i undersökningen. Fem av respondenterna ser revisionen och revisorn 

som ett stöd, en extra resurs. Fem av respondenterna tänker att revisorn ska 

hitta de oegentligheterna som finns vad gäller redovisning och förvaltning. R5 

säger “ja, alltså jag som förtroendevald eller kommunalråd får aldrig glömma att jag är 

medborgarnas förlängda arm och då är det ytterst viktigt att man verkligen hittar det som 

inte fungerar bra och att man kan åtgärda det.” R3 och R8 tänker att så inte alls är 

fallet. R2 menar att det bara görs stickprov och att det då inte är säkert att 

allting upptäcks. R3 uttrycker sin syn på förväntningar om huruvida revisorn 

ska upptäcka alla oegentligheter av mindre storlek på följande sätt:  

Nej, nej jag tycker att det skulle vara tråkigt om en revisor, en 

professionell människa, skulle ägna sig åt att hålla på och jaga 

sådant. Jag menar man får utgå ifrån att har man en position 

ska man när det gäller sådana saker bete sig på ett ärligt och 

schysst sätt. Så det kan jag inte klandra revisorn. (R3) 

4.6. Lagregleringar 

Att det finns regleringar i lag med syfte att stärka förtroendet för revisorn är 

det fyra av respondenterna som har kunskap om, dock inte vad dessa 

regleringar detaljerat innebär. Under intervjuernas gång har det framkommit 

att val av den auktoriserade revisorn samt revisionsbyrån sker via upphandling. 

Denna upphandling är inte något som kommunfullmäktige är inblandade i, 

men den sker vartannat eller var tredje år. Enligt R8 har de inte någon insyn 

alls i denna process. Enligt R3 är det fullmäktige och presidiet som sätter 

budgeten för revisionen. I och med upphandlingen är kommunerna tvingade 

att välja det lägsta anbudet så länge det motsvarar alla uppställda krav i 

upphandlingen. 
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Sex av respondenterna ser det som positivt att även de kommunala bolagen 

kan tillämpa någon form av rotation, detta för att “se på det med nya ögon” (R5). 

R8 tycker att det borde anammas även inom det kommunala och 

landstingssektorn. Enligt R3 ska ett byte av revisor inte ske bara för bytets 

skull utan efterfrågar en viss kontinuitet. Bytet av revisor medför också initialt 

en viss kunskapslucka (R3). Respondenterna som representerar de mindre 

kommunerna påtalar svårigheterna med en byrårotation i och med att de i 

större utsträckning är utelämnade till en eller två revisionsbyråer vilket 

försvårar ett byte.  

Att regleringarna har uppfyllt sitt syfte med att stärka förtroendet för revisorn 

skiljer sig mellan respondenterna. R5 anser att det även är viktigt att 

personerna är modiga och inte konflikträdda. Enligt R4 påverkar det inte 

förtroendet alls, förtroendet är redan högt för revisorn. Resterande sex 

respondenter anser att det är något som stärker förtroendet för revisorn.  
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5. Analys 

Här jämförs det empiriska materialet med de teorier som presenteras i teorikapitlet. 

5.1. Kommunala aktiebolag 

Överlag anses det positivt bland kommunfullmäktige att bedriva kommunala 

bolag i aktiebolagsform. Det effektiviserar bolagen och det blir skilt från övrig 

verksamhet. Detta är något som tidigare forskning kan backa upp. Däremot 

visar undersökningen att det inte bör vara verksamhet som har en politisk 

grund. Tidigare forskning ger dock ingen vägledning vilka bolag som bör 

bolagiseras och inte. Kommunala aktiebolag är något som studien anser 

kommer att bli vanligare i framtiden. Tidigare forskning ger att målsättning 

och syfte med bolagen införs i bolagsordningen och att detta görs av 

kommunfullmäktige. De kommunala bolagen som central aktör i 

intressentmodellen och deras mål och mening och huruvida de lyckas med 

dessa är av betydelse enligt Freeman och Phillips (2002). Enligt studien ser 

kommunfullmäktige sig som medborgarnas representant och förlängda arm 

och det är viktigt att bolagen sköts på rätt sätt. Trots att kommunfullmäktige 

ger direktiv till bolagen genom bolagsordningen menar studien att bolagen är 

svårare att styra i aktiebolagsform gentemot under förvaltning. Att insynen 

begränsas i aktiebolagsform enligt tidigare forskning är ingenting som studien 

stödjer. Kommunfullmäktige anser att de har god insyn ändå, genom att de 

antingen själva sitter med i styrelser eller på annat sätt får den informationen 

de vill ha.  

5.2. Förtroende 

Kommunfullmäktige anser i enlighet med Blomqvist (1997) att förtroende 

byggs upp över tid. Precis som Colledge et al. (2014) visar undersökningen på 

samma tanke, att förtroendet är något som är ömsesidigt. Dock utelämnar den 

något underlag för hur kommunfullmäktiges värderingar jämförs med 

revisorns när det gäller förtroende. Den tar också upp att det är viktigt med 

öppenhet och transparens i skapande av förtroende. Etik och moral är en 

viktig del för att skapa ett förtroende enligt studien och enligt Moberg (1992) 

är detta vitalt för att öka oberoendet, som i sin tur stärker förtroendet för 

revisorn. Enligt Luhmann (2005) kan förtroende bland annat ges rutinmässigt 

och av studien kan utläsas att förtroende, för några av kommunfullmäktige, är 

något som ges till alla, tills motsatsen är bevisad. I enlighet med tidigare 

forskning överensstämmer studien vad gäller att tillit och förtroende är 
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synonymer. Förtroende kan även ges till lagar, regler och uppförandekoder 

enligt Colledge et al. (2014). Detta är något som studien stödjer då 

kommunfullmäktige tar upp just dessa delar i vad som skapar förtroende.  

Enligt Björngren Cuadra och Fransson (2012) har media en del i 

förtroendeskapande för professionella genom deras gestaltning av dessa. 

Studien visar också detta då kommunfullmäktige anser att media har en viktig 

roll att spela när det kommer till förtroende för en profession. Denna 

rapportering leder till ett minskat förtroende enligt studien av den anledningen 

att nyhetsrapporteringen oftast fokuserar på de negativa aspekterna. Enligt 

studien leder rapporteringen till att system och rutiner ses över och 

uppdateras. Den visar även att kommunfullmäktiges inställning till medias 

rapportering är att de är starkt skeptiska. Enligt Larsson (2007) är 

allmänhetens och klienternas förtroende för professioner väsentliga. Både 

tidigare forskning och studien visar att kompetens är viktigt i 

förtroendeskapande för professioner och delar som etik och moral är a och o. 

Studien visar att en ökad interaktion mellan kommunfullmäktige och revisorn 

ökar förtroendet för denne vilket är i linje med Colledge et al. (2014) och deras 

teori om att repetitiva interaktioner skapar förtroende.  

Konsultverksamhet 

Tidigare forskning anser att kvalitén blir lidande om revisionsbyrån samtidigt 

ämnar sälja konsulttjänster (Causholli et al. 2015). Tidigare forskning ger även 

att revisorns oberoende kan komma att påverkas om revisionsbyrå samtidigt 

ämnar sälja konsulttjänster. Att revisionen påverkas av att revisionsbyrån 

samtidigt säljer konsulttjänster är inte något som kommunfullmäktige stödjer. 

De kan tycka att det är något som bör undvikas men inte behöver förbjudas. 

Däremot kan det påverka förtroendet för revisorn. Studien visar att 

förtroendet för revisorn inte är beroende av vilken revisionsbyrå revisorn 

representerar men att de större revisionsbyråerna kan uppbringa större 

kunskaper. Kommunfullmäktige framhäver att förtroendet är mer 

personbundet i enlighet med tidigare forskning om hur förtroende byggs upp. 

5.3. Förväntningsgapet 

Revisorn ska granska företagets årsredovisning och bokföring samt 

företagsledningens förvaltning enligt lag. Vidare ger tidigare forskning att 

revisorn även uttalar sig om det finns behov för förbättringar vad gäller 

företagets redovisning (Carrington 2014). Här överensstämmer studien med 
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tidigare forskning när det gäller stödfunktionen hos revisorn och dennes roll. 

Studien är tudelad när det gäller revisorns roll och vad revisorn ska upptäcka 

och bidra med. Ena delen av studien anser att revisorn ska finna alla eventuella 

oegentligheter medan den andra delen anser att det inte är möjligt att finna alla 

sådana oegentligheter. Enligt tidigare forskning finns det alltid risk att revisorn 

missar oegentligheter, den så kallade revisionsrisken, i de finansiella 

rapporterna. Enligt god revisionssed och god revisorssed ska revisorn följa de 

lagar och regler som gäller för att göra sitt yttersta för att hitta dessa. Att olika 

förväntningar på samma sak kan förekomma är något som tidigare forskning 

visar och som bekräftas av studien. 

5.4. Lagregleringar 

I teorikapitlet presenteras Analysmodellen, revisors- och byrårotation. 

Lagregleringarna är inte kända för kommunfullmäktige i detalj, några av 

kommunfullmäktige har kännedom att regleringar finns men inte mer specifikt 

vad dessa innebär. Angående rotation av revisor i de kommunala bolagen visar 

undersökningen hur kommunfullmäktige välkomnar någon form av rotation 

av denna person eller revisionsbyrå. Det framgår även att kommunala 

aktiebolag inte har samma procedur kring valet av revisor eller revisionsbyrå 

som andra aktiebolag. Enligt studien är de kommunala aktiebolagen bundna 

till en upphandling av denna tjänst. Kommunfullmäktige i de mindre 

kommunerna påtalar dock eventuella svårigheter med en rotation eftersom de 

i större utsträckning är utelämnade till färre alternativ när det gäller revisorer 

och revisionsbyråer. Deras kommuner ses inte som lika attraktiva kunder 

jämfört med större kommuner. Huruvida lagregleringarna stärker förtroendet 

för revisorn eller inte visar undersökningen på delade meningar bland 

kommunfullmäktige, men flertalet anser att förtroendet har stärkts i enlighet 

med revisorsförordningens syfte.  

Enligt Corbella et al. (2015) leder en byrårotation till bättre kvalité av 

revisionen då revisorn som granskare är medveten om att hans eller hennes 

arbete ska granskas av efterkommande revisor. Detta stöds av studien som 

menar att det är bra att komma in med nya ögon med jämna mellanrum. 

Problematiken när det kommer till kommunala aktiebolag är att tillsättning av 

revisor och revisionsbyrå sker genom upphandling. Vilket resulterar i att det 

inte är självklart att det leder till en rotation, men att det även kan bli en mer 

frekvent rotation då upphandlingarna sker oftare än vart sjunde år. Det tas 

också upp av kommunfullmäktige att det inte är bra att ha en för nära relation 
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med revisorn, även om en uppbyggd relation stärker förtroendet. Detta 

bekräftas i tidigare forskning då Junaidi et al. (2016) menar att längden på 

uppdragsperioden för revisorn har en negativ effekt på oberoendet desto 

längre uppdragsperioden sträcker sig. 
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6. Slutsats 

Syftet med denna uppsats är att förklara hur kommunfullmäktige upplever 

förtroendet för revisorerna samt att klargöra kommunfullmäktiges syn på 

kommunala aktiebolag och dess verksamhet. 

Att kommunerna bedriver verksamhet i aktiebolagsform är något som 

kommunfullmäktige välkomnar, men med viss restriktion. All verksamhet 

lämpar sig inte att bedrivas i aktiebolagsform. Styrningen försvåras i och med 

kommunfullmäktige förlorar sin direkta påverkan när verksamheterna övergår 

till aktiebolagsform. 

Förtroende i allmänhet byggs upp över tid och efter upprepade interaktioner. 

Det är något som är skört, väl raserat är det svårt att återskapa. Förtroende kan 

ges till enskilda individer men även lagar, regler och organisationer. Det skapas 

genom att agera korrekt och professionellt. Yttre faktorer såsom klädsel och 

uppförande har en stor påverkan.  

Klädsel och uppförande är något som kommer igen när det kommer till 

förtroende för professioner och revisorer. Här knyts även kompetens, etik och 

moral, det är något som anses vara grunden till skapande av förtroende. När 

det gäller förtroendet för en profession har media en roll att spela, både vad 

gäller att skapa och att minska förtroende. Media spelar inte ensamt en roll i 

vårt samhälle idag, även andra kommunikationskanaler påverkar. Vilket 

kommunfullmäktige påtalar inte bidrar till att oegentligheterna i vårt samhälle 

är större och fler utan att rapporteringen kring dessa har blivit mer utbredd.  

Denna studie visar att kommunfullmäktige anser sig ha ett starkt förtroende 

för revisorn. Att ha i åtanke är att kommunfullmäktige inte behöver förlita sig i 

samma utsträckning på förtroendet för revisorn som ägare i andra aktiebolag, i 

ett kommunalt aktiebolag krävs mer öppenhet och transparens än i ett icke-

kommunalt aktiebolag. Det förekommer även fall där kommunfullmäktige 

själva sitter med i styrelsen eller åtnjuter information genom representanter i 

styrelsen. Förtroende kan då ges av vana från kommunfullmäktiges sida och 

att det ges tills motsatsen har bevisats. I studien framkommer det att 

kommunfullmäktige välkomnar någon form av rotation i sina bolag men att 

upphandlingar försvårar detta och att i mindre kommuner finns det få 

alternativ, om ens något. Lagregleringarna revisors- och byrårotation är 

avsedda för bolag, vars överlåtbara värdepapper är upptagna till handel på en 

reglerad marknad. Vi har valt att använda oss av dessa i studien för att 
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undersöka vad kommunfullmäktige anser om att de skulle appliceras i de 

kommunala aktiebolagen. Lagregleringarna, anser kommunfullmäktige, 

uppfyller sitt syfte att stärka förtroendet för revisorn, men att de behöver 

justeras innan detta är något som kan appliceras på de kommunala 

aktiebolagen. 

Studien visar att kommunfullmäktiges förtroende för revisorn inte påverkas av 

att konsulttjänster tillhandahålls av samma revisionsbyrå som revisorn 

representerar. Storleken på revisionsbyrån har inte heller någon påverkan på 

förtroendet för revisorn hos kommunfullmäktige. En ökad interaktion med 

revisorn är något som kommunfullmäktige efterfrågar.  

Förväntningsgapet, vad kommunfullmäktige förväntar sig att revisorn skall 

utföra och hitta och vad revisorn förväntas hitta finns också här, men studien 

ger blandat resultat kring detta. Å ena sidan förväntas revisorn hitta alla 

oegentligheter, stora som små. Å andra sidan konstateras att det inte går att 

förvänta sig att revisorn och revisionen ska upptäcka exakt alla oegentligheter. 

Kommunfullmäktiges förtroende för revisorn är solid till motsatsen är bevisad. 

Studien är inte enhetlig när det gäller kommunfullmäktiges svar vilket gör det 

svårt att dra generella slutsatser när det gäller den undersökta populationen 

och ännu svårare när det gäller hela populationen kommunfullmäktige. Värt 

att beakta är att trots att de kommunfullmäktige som har deltagit i denna 

studie gjort det anonymt kan svaren ha färgats av partiets åsikter och 

värderingar. 

Förslag på vidare forskning 

Under uppsatsens gång har det upptäckts att lekmannarevisorn har ett starkt 

förtroende och en stor roll att spela i revisionen i de kommunala aktiebolagen. 

De sköter bland annat upphandlingen och används för att öka insynen i de 

kommunala bolagen. Med detta som bakgrund kan ett förslag på vidare 

forskning vara att undersöka relationen mellan lekmannarevisorn och den 

auktoriserade revisorn samt deras samarbete. Ett annat förslag kan vara att 

undersöka hur bra och effektiv styrningen av de kommunala aktiebolagen är, 

då denna studie har tagit del av att detta kan vara ett problem enligt 

kommunfullmäktige. 
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Bilaga 1. Utdrag av EU:s revisorsförordning (Artikel 16 och 

17). 

VAL AV LAGSTADGADE REVISORER ELLER REVISIONSFÖRETAG 

AV FÖRETAG AV ALLMÄNT INTRESSE 

Artikel 16 

Val av lagstadgade revisorer eller revisionsföretag 

1. Vid tillämpningen av artikel 37.1 i direktiv 2006/43/EG ska de villkor som 

anges i punkterna 2–5 i denna artikel gälla när företag av allmänt intresse väljer 

lagstadgade revisorer eller revisionsföretag, men de kan även omfattas av 

punkt 7. 

När artikel 37.2 i direktiv 2006/43/EG är tillämplig ska företaget av allmänt 

intresse informera den behöriga myndigheten huruvida det använder de 

alternativa system eller förfaranden som avses i den artikeln. I detta fall ska 

punkterna 2–5 i denna artikel inte tillämpas. 

2. Revisionskommittén ska överlämna en rekommendation om val av 

lagstadgad revisor eller revisionsföretag till det granskade företagets 

förvaltnings- eller kontrollorgan. 

Såvida det inte rör sig om en förnyelse av ett revisionsuppdrag i enlighet med 

artikel 17.1 och 17.2, ska rekommendationen motiveras och innehålla minst 

två alternativa valmöjligheter och revisionskommittén ska vederbörligen 

motivera vilken revisor den föredrar. 

I sin rekommendation ska revisionskommittén ange att den inte är föremål för 

påverkan från en tredje part och inte är tvingad av några villkor av den sort 

som avses i punkt 6. 

3. Såvida det inte rör sig om en förnyelse av ett revisionsuppdrag i enlighet 

med artiklarna 17.1 och 17.2, ska den rekommendation från 

revisionskommittén som avses i punkt 2 i den här artikeln utarbetas enligt ett 

urvalsförfarande som anordnas av det granskade företaget och uppfylla 

följande kriterier: 

a)  Det granskade företaget får inbjuda alla lagstadgade revisorer eller 

revisionsföretag att lämna anbud om tillhandahållande av lagstadgad revision 

på villkor att bestämmelserna i artikel 17.3 följs och att 
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upphandlingsförfarandet inte på något sätt utesluter deltagande i 

urvalsförfarandet för företag som erhöll mindre än 15 % av sina totala arvoden 

från företag av allmänt intresse i den berörda medlemsstaten under föregående 

räkenskapsår.   

b)  Det granskade företaget ska utforma upphandlingsspecifikationerna för de 

lagstadgade revisorer eller revisionsföretag som inbjuds att lämna anbud. 

Specifikationerna ska redogöra för det granskade företagets verksamhet och 

den typ av lagstadgad revision som ska utföras. Specifikationerna ska innehålla 

öppna och icke-diskriminerande urvalskriterier som ska tillämpas av det 

granskade företaget i bedömningen av de anbud som lämnas in av de 

lagstadgade revisorerna eller revisionsföretagen.   

c)  Det granskade företaget får själv fastställa det urvalsförfarande som ska 

tillämpas och får föra direkta förhandlingar med intresserade anbudsgivare 

under förfarandets gång.   

d)  Om de behöriga myndigheter som avses i artikel 20 enligt unionsrätt eller 

nationell rätt kräver att lagstadgade revisorer och revisionsföretag ska uppfylla 

vissa kvalitetsstandarder, ska dessa standarder anges i specifikationerna. 

e)  Det granskade företaget ska bedöma de anbud som lämnas in av de 

lagstadgade revisorerna eller revisionsföretagen i enlighet med de 

urvalskriterier som anges i upphandlingsspecifikationerna. Det granskade 

företaget ska utarbeta en rapport om slutsatserna av urvalsförfarandet, som ska 

valideras av revisionskommittén. Det granskade företaget och 

revisionskommittén ska i tillämpliga fall beakta alla resultat eller slutsatser i de 

inspektionsrapporter som avses i artikel 26.8 och som offentliggörs av den 

behöriga myndigheten i enlighet med artikel 28 d rörande lagstadgade revisorer 

eller revisionsföretag som lämnar in anbud.   

f) Det granskade företaget ska på begäran kunna visa för den behöriga 

myndighet som avses i artikel 20 att urvalsförfarandet har genomförts på ett 

rättvist sätt. 

Revisionskommittén ska ha ansvaret för det urvalsförfarande som avses i 

första stycket. 

Med avseende på tillämpningen av led a i första stycket ska den behöriga 

myndighet som avses i artikel 20.1 offentliggöra en förteckning över de 

berörda lagstadgade revisorerna och revisionsföretagen. Förteckningen ska 
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uppdateras årligen. De behöriga myndigheterna ska använda de upplysningar 

som lämnas av de lagstadgade revisorerna och revisionsföretagen i enlighet 

med artikel 14 för att utföra relevanta beräkningar. 

4. Företag av allmänt intresse som uppfyller de kriterier som anges i artikel 2.1 

f och t i Europaparlamentets och rådets direktiv 2003/71/EG (1) ska inte vara 

skyldiga att tillämpa det urvalsförfarande som avses i punkt 3. 

5. Förslaget till bolagsstämman eller till medlemmarna av det granskade 

företaget om val av lagstadgade revisorer eller revisionsföretag ska innehålla 

den rekommendation och preferens som enligt punkt 2 har gjorts av 

revisionskommittén eller organet med motsvarande uppgifter. 

Om förslaget skiljer sig från det alternativ som revisionskommittén föredrar 

ska skälen till att revisionskommitténs rekommendation inte följs anges i 

förslaget. Den eller de revisorer som rekommenderas av förvaltnings- eller 

kontrollorganet ska emellertid ha deltagit i det urvalsförfarande som beskrivs i 

punkt 3. Detta stycke ska inte tillämpas när revisionskommitténs uppgifter 

utförs av förvaltnings- eller kontrollorganet. 

6. Avtalsvillkor som det granskade företaget överenskommer med en tredje 

part och som begränsar bolagsstämmans valfrihet eller valfriheten för 

medlemmar av det företaget som avses i artikel 37 i direktiv 2006/43/EG till 

vissa kategorier eller förteckningar över lagstadgade revisorer eller 

revisionsföretag vad gäller utnämningen av en specifik lagstadgad revisor eller 

ett revisionsföretag som ska utföra lagstadgad revision av det företaget ska 

vara ogiltiga. 

Företag av allmänt intresse ska direkt och utan dröjsmål informera de behöriga 

myndigheter som avses i artikel 20 om en tredje part försöker införa ett sådant 

avtalsvillkor eller på annat sätt otillbörligt påverka bolagsstämmans eller 

medlemsstämmans beslut om val av lagstadgad revisor eller revisionsföretag. 

7. Medlemsstaterna får besluta att företag av allmänt intresse under vissa 

omständigheter ska vara skyldiga att utse ett minsta antal lagstadgade revisorer 

eller revisionsföretag samt fastställa villkoren för förbindelserna mellan de 

utsedda lagstadgade revisorerna eller revisionsföretagen. 

Om en medlemsstat inför sådana krav ska den informera kommissionen och 

den berörda europeiska tillsynsmyndigheten om detta. 
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8. Om det granskade företaget har en nomineringskommitté i vilken 

aktieägarna eller medlemmarna har ett betydande inflytande, och som har till 

uppgift att lämna rekommendationer om val av revisorer, får medlemsstaterna 

tillåta att den nomineringskommittén utför de av revisionskommitténs 

arbetsuppgifter som fastställs i denna artikel och kräva att den lägger fram den 

rekommendation som avses i punkt 2 för bolagsstämman eller 

medlemsstämman. 

Artikel 17 

Revisionsuppdragets varaktighet 

1. När ett företag av allmänt intresse väljer en lagstadgad revisor eller ett 

revisionsföretag för ett första revisionsuppdrag ska uppdraget vara i minst ett 

år. Uppdraget kan förnyas. 

Varken det första revisionsuppdraget för en viss lagstadgad revisor eller ett 

revisionsföretag, eller detta i kombination med eventuella förnyade 

revisionsuppdrag, får vara längre än tio år. 

(1) 

Europaparlamentetsochrådetsdirektiv2003/71/EGavden4november2003omd

eprospektsomskalloffentliggörasnärvärdepapper erbjuds till allmänheten eller 

tas upp till handel och om ändring av direktiv 2001/34/EG (EUT L 345, 

31.12.2003, s. 64). 

2. Genom undantag från punkt 1 får medlemsstaterna 

a) begära att det första uppdraget som avses i punkt 1 varar en period som är 

längre än ett år,  

b) fastställa en längsta varaktighet som är kortare än tio år för de 

revisionsuppdrag som avses i punkt 1 andra stycket. 

3. efter att den uppdragstid som förnyats i enlighet med punkt 4 eller 6 löpt ut 

får varken den lagstadgade revisorn, revisionsföretaget eller, i tillämpliga fall, 

medlemmar i deras nätverk inom unionen utföra lagstadgad revision av samma 

företag av allmänt intresse under påföljande fyraårsperiod. 

4. Genom undantag från punkterna 1 och 2 b får medlemsstaterna föreskriva 

att den längsta varaktighet som avses i punkt 1 andra stycket och i punkt 2 b 

får förlängas till en varaktighet på högst   
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a) tjugo år när ett offentligt upphandlingsförfarande för lagstadgad revision 

genomförs i enlighet med artikel 16.2–16.5, och får verkan då den längsta 

varaktighet som avses i punkt 1 andra stycket och i punkt 2 b löpt ut, eller 

b) tjugofyra år när den längsta varaktighet som avses i punkt 1 andra stycket 

och i punkt 2 b har löpt ut, fler än en lagstadgad revisor eller fler än ett 

lagstadgat revisionsföretag anlitas samtidigt, förutsatt att den lagstadgade 

revisionen resulterar i en presentation av den gemensamma 

revisionsberättelsen i enlighet med artikel 28 i direktiv 2006/43/EG. 

5. Den längsta varaktighet som avses i punkt 1 andra stycket och i punkt 2 b 

får endast förlängas om förvaltnings- eller kontrollorganet i enlighet med 

nationell rätt efter en rekommendation från revisionskommittén föreslår 

bolagsstämman eller medlemmarna i det granskade företaget att förnya 

uppdraget och detta förslag godkänns. 

6. Efter att den längsta varaktighet som avses i punkt 1 andra stycket, i punkt 2 

b eller i förekommande fall i punkt 4 löpt ut, får ett företag av allmänt intresse 

i undantagsfall begära att den behöriga myndighet som avses i artikel 20.1 

beviljar förlängning i fråga om återutnämning av den lagstadgade revisorn eller 

revisionsföretaget för en ytterligare uppdragstid om villkoren i punkt 4 a eller 

b är uppfyllda. En sådan ytterligare uppdragstid får inte överstiga två år. 

7. Den eller de nyckelrevisorer som är ansvariga för utförandet av en 

lagstadgad revision ska avsluta sin medverkan i uppdraget att utföra lagstadgad 

revision av det granskade företaget senast sju år efter datumet för deras 

utnämning. De får inte åter delta i en lagstadgad revision av det granskade 

företaget förrän tre år efter det att de avslutade sin medverkan. 

Med avvikelse härifrån får medlemsstaterna kräva att nyckelrevisorer som är 

ansvariga för utförandet av en lagstadgad revision avslutar sin medverkan i den 

lagstadgade revisionen av det granskade företaget tidigare än sju år efter 

datumet för deras respektive utnämning. 

Den lagstadgade revisorn eller revisionsföretaget ska inrätta en lämplig 

mekanism för gradvis rotation med avseende på de ledande personer som 

deltar i en lagstadgad revision, som minst ska omfatta de personer som är 

registrerade som lagstadgade revisorer. Rotationsmekanismen ska tillämpas i 

faser och på enskilda personer, inte på hela uppdragsteamet. Den ska stå i 

proportion till omfattningen av och komplexiteten i den lagstadgade revisorns 

eller revisionsföretagets verksamhet. 
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En lagstadgad revisor eller ett revisionsföretag ska kunna visa för den behöriga 

myndigheten att en sådan mekanism tillämpas på ett effektivt sätt och är 

anpassad till omfattningen av och komplexiteten i den berörda lagstadgade 

revisorns eller revisionsföretagets verksamhet. 

8. Med avseende på tillämpningen av denna artikel ska revisionsuppdragets 

varaktighet räknas från och med det första räkenskapsår som omfattas av det 

avtal om revisionsuppdrag där den lagstadgade revisorn eller revisionsföretaget 

utsetts för första gången att utföra på varandra följande lagstadgade revisioner 

för samma företag av allmänt intresse. 

Med avseende på tillämpningen av denna artikel ska revisionsföretaget 

inbegripa andra företag som revisionsföretaget har förvärvat eller som har 

slagits ihop med det. 

Om det, till exempel till följd av företagssammanslagningar, förvärv eller 

förändringar av ägarstrukturen, råder osäkerhet om vilket datum som den 

lagstadgade revisorn eller revisionsföretaget började utföra på varandra 

följande lagstadgade revisioner av företag av allmänt intresse ska den 

lagstadgade revisorn eller revisionsföretaget omedelbart rapportera sådana 

oklarheter till den behöriga myndigheten som slutgiltigt ska fastställa det 

datum som är relevant vid tillämpningen av första stycket. 
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Bilaga 2. Brev till ordförande i kommunfullmäktige. 

Hej! 

Ni är mottagare av detta brev i egenskap av ordförande i kommunfullmäktige 

enligt er kommuns hemsida. Det är däremot inte givet att vi förväntar oss att 

det är just ni som ställer er tid till förfogande för oss. Vi anser att ni är den 

som är mest lämplig som mottagare av brevet och bäst lämpad att delge denna 

information till den/de personer som ni finner passande för ändamålet. 

Vi är två studenter vid Karlstads Universitet som skriver en kandidatuppsats 

inom företagsekonomi. I denna uppsats forskar vi kring förtroendet för 

revisorerna. Vi vill undersöka hur kommunfullmäktige som intressent till de 

kommunala bolagen som drivs i aktiebolagsform ser på förtroendet för 

revisorerna. Vi tänker undersöka detta genom personliga intervjuer med 

personer från olika kommuner. Därför hör vi nu av oss till er med en 

förfrågan om ni kan ställa upp på en sådan undersökning. 

Önskemål på respondent är någon som har varit involverad i 

kommunfullmäktige sedan slutet på 90-/början på 00-talet eftersom en del 

åtgärder för att bland annat stärka förtroendet för revisorerna 

implementerades under denna period. Vi önskar få ett urval med lika andel 

kvinnor och män och har därav en önskan om ni kunde ge förslag på en 

manlig och en kvinnlig respondent. 

Mer information om intervjuns innehåll skickas ut till respondenterna en tid 

innan själva intervjun för att denne ska få möjligheten att förbereda sig inför 

vårt möte. 

Tack på förhand. 

 

Lukas Larsson & Tobias Lundqvist 
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Bilaga 3. Informationsbrev till respondent 

Vi är två studenter från Karlstads universitet som läser företagsekonomi med 

inriktning mot redovisning och styrning. Vi skriver nu en kandidatuppsats i 

ämnet förtroendet för revisorer ur kommunfullmäktiges perspektiv. Vi vill 

redan här tacka er för er medverkan i vår studie.  

Vi vill genom detta brev ge er information om vissa förhållanden under 

intervjun. Vår avsikt är att erbjuda dig som respondent anonymitet med 

anledning av din position inom kommunfullmäktige. Med anonymitet menar 

vi att dina svar kommer att behandlas konfidentiellt och att vi i det färdiga 

materialet benämner dig som respondent på ett icke spårbart sätt.  

För att inte missa viktiga detaljer och synpunkter från dig som respondent har 

vi valt att genomföra intervjun med inspelningsbar teknik, vi vill dock 

säkerställa att detta genomförs med ditt samtycke och ser därför att du 

godkänner detta genom din signatur på anvisad plats i detta dokument. 

Vi erbjuder dig som respondent att läsa det transkriberade materialet från 

intervjun för att du ska ha möjlighet att justera eventuella misstolkningar från 

vår sida. Vi försäkrar härmed också att delar av intervjun inte kommer att 

lyftas ur sitt sammanhang för att passa studien bättre. Vi kommer dock sortera 

delar av materialet i syfte att belysa det som studien fokuserar på. 

Vi har för avsikt att dela med oss av studien till er personligen om ni så önskar 

men tidigast efter det att vi får publicera vår studie. Vi vill även informera er 

om att ni inte behöver svara på frågor som ni inte känner er bekväma med och 

att ni har er fulla rätt att avbryta intervjun vid det skede som ni finner lämplig 

om ni så önskar.  

Jag ger härmed mitt samtycke till att delta i denna studie efter det att jag läst 

igenom föregående text och förstått innebörden av dess mening. 

 

 

………………………………………………………. 

Underskrift 

 

………………………………………………………. 
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Namnförtydligande 

 

………………………………………………………. 

Ort & Datum 

 

Lukas Larsson & Tobias Lundqvist 
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Bilaga 4. Intervjuguide 

Bakgrundsinformation 

1. Hur många år har du medverkat i kommunfullmäktige? 

2. Vilken sysselsättningsgrad har du i kommunfullmäktige? 

3. Sitter du med i någon bolagsstyrelse? 

4. Utbildningsbakgrund? 

5. Ålder? 

6. Vilket parti representerar du? 

Förtroende 

Det har pågått en debatt sedan början av 2000-talet kring förtroendet för 

revisorer i och med flertalet skandaler i världen över, exempelvis Enron. 

7. Vad är förtroende för dig? 

8. Vad anser du skapar förtroende? 

ev, följdfrågor:  

i.Vad anser du skapar förtroende för en profession? 

ii.Hur påverkar medias rapportering ditt förtroende för en profession? 

iii.När det gäller etik, moral och kompetens hos en profession, hur påverkar det 

din uppfattning kring förtroende? 

Lagregleringar 

9. Vet du om det finns regleringar i lag för att skapa förtroende för 

revisorer? 

10. Den nya byrårotationen och den något äldre revisorsrotationen är 

avsedd för bolag av allmänt intresse (bolag som är noterade på börs för 

handel). Hur skulle ni se på att era bolag använde sig av byrårotationen och 

den något äldre revisorsrotationen? 

11. Vilken effekt anser du att lagregleringarna kring förtroende har? 
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12. Lagstiftarna har ansett att rotation av revisorn är bra för dess 

förtroende. Vilken typ av rotation skulle ni vilja se att de kommunala bolagen 

använde sig av för att stärka ert förtroende för revisorerna? (Behövs rotation?) 

Val och användning av revisorer/byråer 

13. Hur ser processen ut kring valet av auktoriserad 

revisor/revisionsbyrå? 

14. Hur involverade är ni i processen/valet av auktoriserad 

revisor/revisionsbyrå? 

15. Tillämpar era kommunala bolag samma eller olika 

revisionsbyråer? (Med tanke på upphandling) 

16. Att bolagen nyttjar redovisningstjänster t.ex. värderingar, 

skatterådgivning från revisionsbyråer, hur ser ni på det? 

17. Har du några synpunkter på att redovisningstjänsterna som vi 

nyss nämnde eventuellt kommer från samma revisionsbyrå som den 

granskande revisorn representerar? (Påverkar detta förtroendet för den 

granskande revisorn??) 

18. Hur stor värdering lägger du i förtroende för revisorn beroende 

på vilken revisionsbyrå denna representerar? (Här vill vi få svar på om det 

finns ett större förtroende för någon byrå eller om större byråer i allmänhet 

har ett större förtroende än de mindre) 

Revisorns roll 

19. Vilka förväntningar har du på revisorns arbete? (Kopplat till 

förväntningsgapet, förväntar de sig att revisorn hittar alla fel som eventuellt 

finns?) 

20. Vad anser du skulle stärka förtroende för den granskande 

revisorn? 

Övrigt 

21. Har du några funderingar kring att kommuner bedriver bolag i 

aktiebolagsform? 

22. Är det något du vill tillägga? 
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Vid fråga 2, vid ej 100% sysselsättningsgrad -Vad har du för sysselsättning 

bredvid ditt uppdrag inom kommunfullmäktige 

Vid fråga 9 

Om ja: Vilka regleringar tänker du på då? Om nej: ger info om de tre 

Vid fråga 10. Om vänligt inställd till rotation använd fråga 12  

Information kring Enron. 

Enron var 2001 ett av USA:s största bolag sett till börsvärde och omsättning, 

de ansökte om konkurs i slutet av det året. Konkursen berodde på liberalt 

tolkade värderingsregler och tveksamma skattetekniska åtgärder i bokföringen. 

Revisionsbyrån upptäckte detta men valde att inte uppmärksamma dessa 

felaktigheter. De hjälpte även till att förstöra väsentliga dokument. 

Revisionsbyrån gick i konkurs efter detta och förtroendet för revision som 

profession raserades. 

Information om de tre lagregleringarna. 

Analysmodellen infördes 2001 och innebär att revisorerna inför varje 

revisionsuppdrag ska genom en blankett säkerställa att de är så oberoende som 

det är möjligt. 

1. Egenintressehot, revisorn har ett direkt eller indirekt ekonomiskt intresse i 

uppdragsgivarens verksamhet. 

2. Självgranskningshot, revisorn måste i och med uppdraget granska och ta 

ställning till sitt eget arbete, exempelvis ett råd som revisorn tidigare har 

lämnat. 

3. Partställningshot, uppträder eller har uppträtt till stöd för eller mot 

uppdragsgivarens ståndpunkt i någon rättslig eller ekonomisk angelägenhet. 

4. Vänskapshot, har nära personliga relationer till uppdragsgivaren eller till 

någon person i dennes ledning. 

5. Skrämselhot, utsätts för hot eller någon annan påtryckning som är ägnad 

att inge obehag. 

Revisorsrotationen infördes 2009 och innebär att bolag av allmänt intresse är 

tvungna att byta granskande revisor efter 7 år följt av en karenstid på 2 år 

innan denna revisor kan utföra revision åt bolaget återigen. 
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Byrårotation infördes 2016 och innebär att bolag av allmänt intresse nu inte 

bara måste byta revisor utan även revisionsbyrå. Karenstiden justeras till 4 år. 

Bolaget får ha samma revisionsbyrå i upp till 10 år.   
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