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Sammanfattning 

Uppsatsens  titel:  I  stormens  öga  ‐Revisorns  roll  vid  granskning  av  bonus‐  och 
incitamentsprogram  

Författare: Kr ch Madelene Sundqvist istina Karlström o

Handledare: Marg  areta Bjurklo

Seminariedatum: 2009‐06‐03 

 

Bakgrund och problem: Sedan 1990-talet har bonus- och incitamentsprogramskandaler 
avlöst varandra. Detta fenomen har lett till ett minskat förtroende för näringslivets 
ersättningssystem varvid bonus- och incitamentsprogram av många ses som något 
negativt. Mediarapportering och efterföljande debatt rörande dessa skandaler behandlar 
sällan revisorns skyldigheter och ansvar vid godkännandet av företagets förvaltning i 
dessa fall trots att det i RS 310 framgår att revisorn ska granska dessa avtal. Frågan är hur 
det kommer sig att revisorn inte ifrågasätts i större utsträckning i de skandaler som 
uppdagats på senare tid?  
 
Syfte: Att skapa en ökad förståelse för samt undersöka attityden till revisorns roll och 
ansvar beträffande bonus- och incitamentsprogram. 
 
Metod: Uppsatsen är inspirerad av den hermeneutiska tolkningsmetoden där förståelsen 
är det centrala. Datainsamlingen är av kvalitativ karaktär och har gjorts med hjälp av 
semistrukturerade intervjuer både besöksintervjuer och telefonintervjuer. 
 
Slutsatser:  De två frågeställningarna i uppsatsen fick inga entydiga svar. Hur det 
kommer sig att revisorn inte ifrågasätts i större utsträckning i den senaste tidens skandaler 
kan enligt vissa respondenter bero på att revisorn felfritt skött sitt jobb och att det därför 
inte finns någon anledning att skriva om honom/henne. Andra respondenter menar att det 
är ett problem. Vilka problem revisorn ställs inför när principer ska möta verkligheten vid 
granskning av bonus- och incitamentsprogram tros enligt empirin främst vara den 
luddighet som uppstår vid principbaserade revisionsstandarder. En annan orsak kan vara 
det vänskapshot som kan uppstå i relationen mellan revisor och företag. Vad 
oenigheterna i respondenternas svar beror på är svårt att säga, det kan finnas många 
akomliggande orsaker såsom olika förväntan på vad revisorn ska uträtta vid revision 
amt att revisorns regler till viss del är vaga och lite otydliga. 
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Abstract 

Title:  In  the  eye  of  the  storm  ‐The  auditor’s  role  in  the  review  of  bonus  and 
incentive programs  

Authors: K nd Madelene Sundqvist ristina Karlström a

Advisors: Marg o areta Bjurkl

Seminar date: 2009‐06‐03 

 

Background  and problem  formulation:  Since the 1990s, the bonus and incentive 
programs scandals followed one another. This phenomenon has led to a loss of 
confidence in industry compensation and bonus and incentive programs is seen as 
something negative. Media Reporting and subsequent debate on these scandals rearly 
mention anything about the auditor's duties and responsibilities for the approval of the 
management of these scandals, although the RS 310 is clear that the auditor should 
review these agreements. The question is how it is that the auditor is not challenged to a 
greater extent in the scandals as revealed in recent times? 
 
Objective: To create a greater understanding of and examine the attitude towards the 
role and liability for the bonus and incentive programs. 
 
Methodology: The essay is inspired by the hermeneutic interpretation method, where 
the understanding is the key. The data collection is of a qualitative nature and have been 
made using semi-structured interviews, both personal interviews and telephone 
interviews. 
 
Conclusions: The two question formulations in the paper had no clear answer. How it is 
that the auditor is not challenged to a greater extent in the recent scandals may depend on 
the auditor flawlessly handled his job and therefore there is no reason to write about 
him/her, while other respondents think it is a problem. What problems auditor faced 
principles must face reality in reviewing the bonus and incentive programs is believed to 
mainly be the woolly arising from the principles-based auditing standards. Another 
reason may be the friendship threat that may arise in the relationship between auditor and 
company. What these disagreements in the answers depend on is hard to say, there may 
be many underlying causes such as different expectations on what the auditor should do 
the audit and the auditor's rules to some extent, is vague and somewhat unclear. 
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1 Introduktion 
I det inledande avsnittet beskrivs bakgrunden till uppsatsens ämne. Vidare följer 
problemformuleringen som leder till syfte och tillhörande frågeställningar.  Slutligen ges 
en disposition över uppsatsens uppbyggnad för att ge läsaren en tydlig överblick. 
 
 

1.1 Bakgrund 
Den senaste tiden har flera bonus- och incitamentsprogramskandaler uppdagats i 
samhället och media. Detta är inte något nytt fenomen utan något som förekommit vid 
flera tillfällen bakåt i tiden med start någonstans under 1990-talet (Linder 2009). 
 
I slutet av 2003 var det Skandia som var i blåsvädret då flera anställda i dotterbolaget 
Skandia Link i hemlighet fick dela på 200 miljoner kronor i bonus (Ekmark 2003). 
 
Den senaste och mycket omskrivna skandalen rör AMF och de bonusar på 7,7 miljoner 
som de delat ut för år 2008. Detta trots att de under 2008 minskade sin avkastning och 
därmed tvingades att sänka pensionerna för 350 000 pensionärer i Sverige. Efter att detta 
offentliggjordes så avstod tre av de högre cheferna från sina bonusar. Skandalen växte då 
det uppdagades att AMFs före detta vd Christer Elmehagen fått en orimligt hög lön samt 
ett mycket generöst pensionsavtal vilket styrelsen godkänt (Svenska dagbladet 2009). 
 
Andra bonusutdelningar som uppmärksammats och ifrågasatts den senaste tiden rör de 
fyra storbankerna1 där utvalda anställda fått dela på 5,7 miljarder kronor bara i år 
(Andersson & Jacobsson 2009). 
 
Dessa skandaler har lett till att förtroendet för näringslivets ersättningar försvagats och 
man glömmer bort det positiva som finns med rätt konstruerade bonus- och 
incitamentsprogram (Lee 2009). Samtidigt skriver skatteverket på sin hemsida att en 
kommande trend är att de fasta ersättningarna kommer att minska väsentligt i framtiden 
till förmån för de rörliga kompensationerna, bonus och aktiebaserade incitamentsprogram 
(Skatteverket 2009). 
 
Det finns många problem och funderingar kring revisorns ansvar och skyldigheter. 
Områden som revisorns oberoende och objektivitet har länge diskuterats. I vissa fall 
menar man att revisorsrollen kan utvecklas till ett kompisskap. Ett exempel på detta är 
Mayhew et al (2001) som i en undersökning påvisar att revisorer i vissa fall givit vika för 
objektiviteten vid revision och ”felrapporterat” till företagets förmån istället för att 
föreslå en mer korrekt lösning. 
 

                                                 
1 Handelsbanken, Nordea, SEB och Swedbank 

http://www.skatteverket/
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Shafer et al (1999) framhåller vikten av en oberoende revisor som inte tillåter 
förskönande redovisning. Författarna menar även att det finns olika faktorer som ökar 
revisorns benägenhet att tillåta förskönande rapportering. 
 
Fearnley et al (2002 refererad från Beattie et al 2001) menar att relationen mellan företag 
och revisor har en hög inverkan på vad som godkänns eller inte i en revision. Vidare 
menar De Ruyter & Wetzels (1999) att det i relationen mellan företag och revisor, utöver 
det rent affärsmässiga,  finns en känslomässig del. Det känslomässiga åtagandet påverkas 
av kvaliteten i tjänsten som revisorn levererar samt av förtroendet mellan parterna. 
Mellan företag och revisor finns också ett beroendeförhållande som i sin tur påverkas av 
det känslomässiga åtagandet. Revisorn är beroende av företaget och dess arvode. 
Företaget är i sin tur beroende av själva revisionstjänsten samt även råd i andra frågor, 
dessutom spelar kostnaden för att byta till en annan revisor in. Om det finns ett 
känslomässigt åtagande i relationen minskar chansen att företaget byter till en annan 
revisor eller att revisorn vill avsäga sig uppdraget. 
 
Fearnley et al (2002 refererad från St Pierre & Anderson 1982) redogör för en 
undersökning där man granskat dokumenterade redovisningsfel. Undersökningen visar att 
33.6 procent av de identifierade felen kunde härledas till tolkningar av 
redovisningsprinciper. I undersökningen nämns dock inget om huruvida revisorerna 
medvetet lät dessa fel passera, vilket i sådana fall skulle indikera att revisorn inte agerat 
oberoende.  
 
Mayhew et al (2001) för en diskussion om huruvida revisionsstandarder är en bra lösning 
på problemet kring revisorns objektivitet. En slutsats är att revisionsstandarder i många 
fall endast blir många ouppnåeliga ideal då revisorns verklighet i många fall är så 
komplex. 
 
 

1.2 Problemdiskussion 
FAR (2005) menar att revisorns roll är att kvalitetssäkra informationen som företaget 
lämnar till sina intressenter. Vidare sägs ”Revision är därmed en förutsättning för ett väl 
fungerande näringsliv och samhälle.” Enligt RS 310 är revisorn skyldig att beakta 
”system för incitament och bonus som en del av lönen”. Mediarapporteringen och 
efterföljande debatt avseende skandalerna nämner aldrig något om revisorns skyldigheter 
och ansvar för godkännandet av företagets förvaltning. Detta trots att revisorn enligt 
ovanstående har till uppgift att granska dessa avtal. Även vid undersökningen av 
dokumenterade redovisningsfel bortsågs helt från revisorns ansvar och skyldigheter 
(Fearnley et al 2002 refererad från St Pierre & Anderson 1982).  Faktumet att revisorn 
”glöms bort” i sammanhanget finner vi intressant och är något vi vill undersöka närmare.  
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1.3 Syfte och frågeställningar 
Givet beskrivna utgångspunkter är vårt syfte att skapa en ökad förståelse för och 
undersöka attityden till revisorns roll och ansvar beträffande bonus- och 
incitamentsprogram. 
 
För att uppnå syftet ställs två frågor: 
 

• Hur kommer det sig att revisorn inte ifrågasätts i större utsträckning i de skandaler 
som uppdagats på senare tid?  

 
• Vilka problem ställs revisorn inför när principer ska möta verklighet vid 

granskning av bonus- och incitamentsprogram? 



1.4 Disposition  
 

 

Introduktionen inleds med en bakgrund som ger läsaren en 
beskrivning av ämnet. Därefter följer en problemdiskussion, 
uppsatsens syfte samt frågeställningar.  

Metodavsnittet beskriver de olika förfaranden som genomgåtts 
under uppsatsens utformning.  

Den teoretiska referensramen redogör för den teori som ligger till 
grund för att behandla uppsatsens problemformulering. 

Empirin innehåller de intervjuer och dokumentstudier som 
genomförts under arbetet med uppsatsen. 

I analysen förs en diskussion om den empiriska data som 
framkommit vid uppsatsens intervjuer. En sammankoppling görs 
även mellan den teoretiska referensramen och empirin. 

Här besvaras uppsatsens syfte genom att ge svar på de två 
frågeställningarna. Vidare förs en diskussion om förslag till 
eventuell vidare forskning. 
 
I de två sista avsnitten redogörs de källor som använts i 
uppsatsens. Här finns även kompletterande material i form av 
bilagor. 
 

11 
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2 Metod 
Nedan följer en redogörelse för de metodteorier och intervjutekniker som använts i den 
empiriska undersökningen. Vårt syfte inspirerar oss till att arbeta hermeneutiskt vilket i 
sin tur leder till att en kvalitativ metod används. De metoder som valts möjliggör alla en 
hög grad av flexibilitet vilket är en förutsättning för att vår empiri ska bli så givande som 
möjligt. 
 
 

2.1 Hermeneutik 
Hermeneutiken är tillsammans med positivismen de två huvudsakliga 
vetenskapsteoretiska inriktningarna (Lundahl & Skärvad 1999). Positivismen kommer från 
naturvetenskapen och går ut på att skapa så säker kunskap som möjligt (Thurén 2008).  
Hermeneutiken däremot anser att det är skillnad mellan fysiska och sociala fenomen och 
avvisar helt det naturvetenskapliga (Halvorsen 1992). 
 
Människan har enligt positivismen endast två källor till kunskap: det vi kan räkna ut genom 
vår logik och det vi kan iaktta genom våra fem sinnen, empirin. Hermeneutiken bygger, 
utöver dessa två källor, på en tredje kunskapskälla, empati, människan vill inte bara begripa 
den vill även förstå (Thurén 2008). 
 
Vetenskaplig kunskap utgörs enligt positivismen av teorier som bygger på mätbara 
företeelser och man når kunskap om verkligheten genom att observera den med hjälp av 
experiment eller naturliga situationer. Den hermeneutiska vetenskapen strävar efter att förstå 
hur människan uppfattar olika saker (Hartman 2004). Detta uppnås genom att tolka 
observerade fenomen, människor eller vad människor sagt, gjort, tänkt och skrivit (Lundahl 
& Skärvad 1999). Hermeneutiken kallas därför ofta för tolkningsläran (Thurén 2008).   
 
Denna uppsats inspireras av den hermeneutiska tolkningsmetoden då vi är ute efter att 
djupare förstå attityden till revisorns roll och ansvar vid granskning av bonus- och 
incitamentsprogram och hoppas att få denna förståelse genom att tolka det som 
framkommer i den kvalitativa empirin.  
 
 

2.2 Kvalitativ metod 
Det finns olika tillvägagångssätt vid insamling av data. Kvalitativ- och kvantitativ 
datainsamling är två övergripande metoder. Kvantitativ data kan mätas och uttryckas i 
siffror och tal eller andra mängdtermer medan kvalitativ data berättar något om de 
kvalitativa egenskaperna hos det som undersöks. Vid kvalitativ metod erhålls många 
upplysningar om få undersökningsenheter jämfört med få upplysningar om många 
undersökningsenheter vid kvantitativ metod (Halvorsen 1992).  
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I kvalitativa undersökningar sker oftast datainsamlingen genom personliga intervjuer där 
respondenten svarar på öppna frågor (Jacobsen 2002). Kvalitativ metod innebär att 
undersökaren tolkar sig fram till en teori och frågeställningarna växer, utvecklas och 
förändras under undersökningens genomförande. Syftet med kvalitativa undersökningar 
är att beskriva, analysera och förstå beteendet hos enskilda individer och grupper med 
utgångspunkt i det som studeras (Lundahl & Skärvad 1999).  
 
Kvalitativ metod tillämpas i denna uppsats då vi anser den passa vår undersökning bäst. 
Att den hermeneutiska metoden inspirerat uppsatsen är ytterligare ett skäl till att välja den 
kvalitativa metoden då båda utgångspunkterna lägger stor vikt vid tolkning samt 
möjligheten att utveckla frågeställningen under arbetets gång. 
 
 

2.3 Urval 
I uppsatsen intervjuas en anställd på FAR SRS då de är det ledande normgivande organet 
inom revisionsbranschen och deras normer delvis ligger till grund för uppsatsens 
undersökning. Revisorsnämnden är en statlig myndighet som utövar tillsyn över revisorer 
och revisionsbolag och är intressant för uppsatsen då de har ansvaret att kontrollera att 
utförd revision håller hög kvalitet. Revisorn har en central roll i uppsatsen och det är 
därför en självklarhet att få dennes syn på det aktuella problemet. Revisorn som 
intervjuas är auktoriserad revisor på en av de större revisionsbyråerna. Vi ville intervjua 
en revisor som arbetar vid en av de större byråerna då dessa i större utsträckning kommer 
i kontakt med bonus- och incitamentsprogram än de mindre revisionsbyråerna. För att få 
in ytterligare ett perspektiv på problemet intervjuades även ägarrepresentanter. Intervjuer 
har gjorts med en person från en av storbankerna samt en person med ägaransvar på en 
institution. Dessa är placerare av kapital och deras syn på revisorns roll i företag som 
tillåter höga bonusar och incitamentsprogram är därför intressant. Detta urval har gjorts 
för att få en så givande och intressant empiri som möjligt. Ägarrepresentanterna samt 
revisorn har valt att vara anonyma.  
 
Nedan följer en närmare presentation av de organisationer där respondenterna valt att inte 
vara anonyma. 
 
FAR SRS 
FAR SRS är en branschorganisation för revisorer och rådgivare. Organisationen bildades 
den 1 september 2006 då FAR och SRS gick samman. Idag har FAR SRS cirka 5400 
medlemmar som består av kvalificerade revisorer och andra specialistgrupper. 
 
FAR SRS företräder och utvecklar revisions- och redovisningsbranschen. 
Organisationens huvuduppgift är att fastställa god revisorssed och god revisionssed samt 
god sed för redovisning och rådgivning. På sin hemsida förklarar FAR SRS att de genom 
normer och stöttning av sina medlemmars yrkesutövning skapar intresse och förståelse 
för revisions- och rådgivningsbranschen vilket i sin tur leder till att medlemmarna kan 
skapa värde och förtroende inom näringsliv och samhälle. 
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Genom utbildning, rekommendationer och remissverksamhet verkar FAR SRS för att 
utveckla revisions- och rådgivningsbranschen både nationellt och internationellt. FAR 
SRS deltar band annat i den världsomfattande revisorsorganisationen IFAC samt den 
europeiska revisorsorganisationen FEE (FAR SRS 2009). 
 
Revisorsnämnden 
Revisorsnämnden är en statlig myndighet som behandlar revisorsfrågor. De övergripande 
huvuduppgifterna är att se till att näringslivet har tillgång till kvalificerade revisorer samt 
att ha tillsyn över dessa revisorer. 
 
En gång per termin arrangerar Revisorsnämnden prov för revisorsexamen och högre 
revisorsexamen. Denna examen krävs för att sedan kunna ansöka till revisorsnämnden 
om att bli godkänd eller auktoriserad revisor. När en ansökan har godkänts utfärdar 
Revisorsnämnden ett bevis om detta och gör en anteckning i sitt revisorsregister. 
 
Revisorsnämnden har även ett ansvar för att de normer som används av kvalificerade 
revisorer, god revisorssed och god revisionssed, utvecklas på ett enligt Revisorsnämnden 
ändamålsenligt sätt. Det viktigaste verktyget för detta ändamål är de uttalanden som 
Revisorsnämnden gör i och med sina beslut om disciplinär åtgärd (Revisorsnämnden 
2009). 
 
 

2.4 Intervjumetod 
Uppsatsen bygger på två olika intervjumetoder. Den första är besöksintervjuer. 
Besöksintervjuer är en metod som ger utförliga svar med hög kvalitet men förknippas 
också med höga kostnader och stor tidsåtgång. Fördelar med besöksintervjuer är 
möjligheten att ställa många och mer komplicerade frågor till respondenten samt att 
eventuella oklarheter snabbt kan redas ut. En nackdel med besöksintervjuer är risken för 
intervjuareffekt med efterföljande mätfel som resultat. Vid oklara frågor finns en risk att 
intervjuaren ”hjälper” och påverkar respondenten på ett otillåtet sätt. Även ordval och 
tonfall kan påverka (Dahmström 2005).  
 
Vid våra besöksintervjuer har vi träffat respondenten på dennes arbetsplats i ett ostört 
konferensrum. Enligt Jacobssen (2002) kan intervjuplatsen påverka respondenten och 
dennes svar, varför vi valde att träffas på en plats som var så naturlig och bekväm som 
möjligt för denne. 
 
Den andra formen är telefonintervjuer. Telefonintervjuer är i jämförelse med 
besöksintervjuer ett betydligt billigare och snabbare alternativ. I likhet med 
besöksintervjun ger telefonintervjun möjlighet till utförliga och exakta svar. Nackdelar 
med telefonintervju är att längden på intervjun måste begränsas och frågorna får heller 
inte vara alltför komplicerade då det är svårare att behålla respondentens intresse i 
jämförelse med vid besöksintervju. Vid telefonintervju vet man inte riktigt i vilken miljö 
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respondenten befinner sig och det finns således risk för störande moment. Vidare riskeras 
att respondentens svar inte alltid blir helt genomtänkta då betänketiden inte är alltför lång 
(Dahmström 2005). 
 
Anledningen till att vi valt att genomföra olika former av intervjuer är dels av tidsmässiga 
och kostnadsmässiga skäl samt även att vissa respondenter endast hade möjlighet att 
erbjuda en telefonintervju. Vi är medvetna om att det mest optimala skulle vara att alla 
intervjuer genomfördes ansikte mot ansikte.  
 
Uppsatsen influeras av hermeneutiken vilket ger oss möjligheten att inte behöva vara 
bundna vid exakt samma frågor vid de olika intervjuerna. Vid samtliga fem intervjuer har 
vi utgått från samma grundfrågor (se bilaga 1, fråga 8 har endast givits till 
ägarrepresentanterna) men då vi är ute efter att uppnå en djupare förståelse för våra 
respondenters åsikter har frågorna vidareutvecklats vid varje intervju för att dialogen ska 
bli så givande som möjligt för varje respondent. Frågorna har även utvecklats i och med 
att vår kunskap om ämnet har växt i enlighet med hermeneutiken.  
 
Den empiriska undersökningen inleddes med att de två ägarrepresentanterna intervjuades. 
Därefter intervjuades i nämnd ordning Revisorsnämnden, FAR SRS och revisorn. Att 
ordningen blev just denna föranleds av det hermeneutiska tankesättet. Efter att ha läst in 
oss på den teoretiska biten av ämnet ansåg vi det lämpligt att intervjua intressenter av 
revisionen för att få deras bild och syn på revisionens betydelse. Med intressenternas 
åsikter i tanken valde vi därefter att intervjua Revisorsnämnden samt FAR SRS och att i 
viss mån relatera frågorna till intressenternas syn på revision. Att revisorn kom sist var 
för att vi skulle ges möjlighet till så stor insikt och förståelse av ämnet som möjligt inför 
den intervjun. Med ökad kunskap från övriga respondenters svar hade vi så bra 
förutsättningar som möjligt att vidareutveckla våra frågor och få en så givande dialog 
som möjligt med revisorn som kan sägas vara nyckelpersonen i uppsatsen.   
 
Genom detta arbetssätt där vi hela tiden söker en djupare förståelse för ämnet möjliggörs 
en mer intressant och givande empiri samt att uppsatsens syfte uppnås i större 
utsträckning. 

2.4.1 Ljudupptagning 
Alla besöksintervjuer har spelats in med teknisk utrustning. Jacobsen (2007) menar att ett 
bra samtal kräver tät ögonkontakt vilket blir nästintill omöjligt om anteckningar samtidigt 
skall föras. Då man spelar in intervjun fångar man också ordagrant allt som respondenten 
säger. Vid ljudupptagning kan man uppnå en mer naturlig kontakt under samtalet 
samtidigt som det möjliggör för direkta citat vilket kan ge extra tyngd åt en rapport. En 
nackdel med att använda sig av ljudupptagning är att många kan reagera negativt på att 
bli inspelade och därmed inte vara lika villig att öppna sig.   
 
Då uppsatsens ämne är känsligt lade vi stor vikt vid att vara lyhörd och uppmärksam på 
respondenternas reaktioner i dialogen, vilket hade försvårats om anteckningar samtidigt 
skulle föras. Vår bedömning är att respondenterna inte reagerade negativt på att bli 
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inspelade utan svarade väldigt öppet på våra frågor. Det är tänkbart att möjligheten att 
vara anonym i uppsatsen inverkat på respondenternas villighet att prata öppet om ämnet 
trots ljudupptagning.  
 
De två telefonintervjuerna valde vi att inte spela in då den ögonkontakt som Jacobsen 
(2007) tar upp inte är aktuell vid denna intervjuform. Då ingen ögonkontakt krävdes så 
ansåg vi oss ha goda möjligheter till att föra utförliga anteckningar utan att dialogen 
stördes. 
 
 

2.5 Semistrukturerad intervju 
I uppsatsen används så kallade semistrukturerade intervjuer. Det är en mellanform av den 
fokuserade intervjun som är väldigt flexibel där respondenten har stor frihet att tala om 
det aktuella ämnet och den strukturerade intervjun som bygger på ett frågeformulär och 
en enhetlig struktur för att få fram så jämförbara resultat som möjligt. Intervjuerna har 
specificerade frågor men möjlighet finns att förtydliga och vidareutveckla respondentens 
svar. Detta ger möjlighet till dialog med respondenten och fördjupade svar. Detta 
intervjuval innebär att respondenterna ges möjlighet att besvara frågorna i egna termer, 
något som kan vara svårt vid strukturerade intervjuer. Samtidigt är det möjligt att jämföra 
resultaten med varandra då metoden är mer strukturerad än vid den fokuserade intervjun 
(May 2001). Den semistrukturerade intervjun passar väl in i det hermeneutiska synsättet i 
och med att den ger möjlighet att utveckla de intervjufrågor som används för att uppnå en 
djupare förståelse. 
 
 

2.6 Bearbetning av material 
Vid genomförandet av intervjuer är utgångspunkten oftast att den information som 
eftersöks inte finns tillgänglig sedan tidigare, således görs en primärdataundersökning. 
Vår information är något som samlas in för första gången, alltså primärdata (Dahmström 
2005). 
 
Vid bearbetningen av kvalitativa data, i vårt fall det som sagts under intervjun, är det 
enligt Jacobsen (2007) två punkter som är centrala. 
 

- Förståelse och tolkning av det som sagts under intervjuerna. 
- Systematisering av data så det blir överskådligt. 

 



Det finns många olika tillvägagångssätt för att analysera kvalitativa data, det som är 
gemensamt för alla är att man växlar mellan att analysera delarna och betrakta delarna i 
en större helhet. Bearbetningen kan liknas vid en spiral, ofta kallat den hermeneutiska 
cirkeln.  
 

 
Figur 1 - Den hermeneutiska cirkeln (Jacobsen 2007, Figur 6.1) 

 
Bearbetningen inleds med insamling av rådata, vilket är det man har direkt efter en 
genomförd intervju. Rådatan måste därefter struktureras. Denna strukturering innebär att 
helheten delas upp i delar. Därefter betraktas de olika delarna för sig och en ny 
helhetsbild kan skapas (Jacobsen 2007).  
 
För att systematisera vår data började vi med att så fort som möjligt efter varje intervju 
lyssna igenom ljudupptagningen eller se över våra anteckningar och därefter skriva ner 
det väsentliga i respondentens svar på våra frågor. När alla intervjuer var genomförda 
samlade vi utskrifterna från intervjuerna för att finna samband och olikheter mellan dem. 
Denna bearbetning stämmer väl överrens med hermeneutiken där man växlar mellan 
helhet och delar för att skapa ny förståelse. Därefter sammanställde vi intervjuerna efter 
olika frågeområden för att få vår empiriska undersökning så strukturerad, intressant och 
lättförståelig som möjligt. Ett alternativ hade varit att sammanställt varje intervju för sig 
men vi anser att detta hade gjort det svårare för läsaren att bilda sig en helhetsuppfattning 
av vår empiriska undersökning. För att öka trovärdigheten av vår empiriska undersökning 
har vi innan publicering av uppsatsen skickat empiriavsnittet till alla respondenter för 
deras godkännande av vad vi skrivit. 
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2.7 Dokumentundersökning 
Som ett komplement till våra intervjuer har vi granskat dokument. En orsak till att 
granska dokument kan vara för att få synpunkter eller tolkning av en händelse. En stor 
skillnad mot att genomföra intervjuer är att den här informationen samlats in av andra än 
oss själva och följaktligen är sekundärdata. Vid dokumentundersökningar måste man 
således alltid fundera över om källan är tillförlitlig (Jacobsen 2002).  
 
De dokument vi granskat kommer från Revisorsnämnden och AMF. 
Dokumentundersökningen har bidragit till en bättre verklighetsbild samt i viss mån även 
fått en kontrollerande funktion. 
 
 

2.8 Trovärdighetsdiskussion 
Validitet innebär att man kritiskt granskar kvaliteten på den data som samlats in i en 
undersökning. Validitet kan delas upp i intern- och extern validitet. Intern validitet 
behandlar frågan om resultaten uppfattas som riktiga, om man har beskrivit ett fenomen 
på ett riktigt sätt. Extern validitet handlar om generaliserbarhet, huruvida ett resultat kan 
antas gälla även andra enheter som inte undersökts (Jacobsen 2007).  
 
Det är vanligt att man vid kvalitativa studier intervjuar endast ett fåtal respondenter och 
att hävda att urvalet är generellt för en större population av enheter är därför svårt. 
Syftet men kvalitativa studier är dock inte att generalisera från några få enheter till en 
större grupp enheter utan syftet är att djupare förstå det man undersöker. Orsaken till att 
endast ett fåtal respondenter används är att man ofta väljer sina respondenter utifrån att 
just dessa är intressanta och kan ge tillräckligt bra information. Detta leder till att man får 
ett vinklat urval men många gånger är detta vinklade urval medvetet av författarna 
(Jacobsen 2007). 
 
I denna uppsats har fem intervjuer genomförts med respondenter som är noga utvalda 
utifrån sina positioner i vissa företag och organisationer. Dessa personer är representativa 
för den aktuella undersökningen och att intervjua andra respondenter hade inte varit 
givande för just denna frågeställning. Att intervjua fler respondenter från 
respondentgrupperna revisorer och ägare hade kunnat öka uppsatsens trovärdighet men 
av tidsmässiga skäl var inte det möjligt. Efter den femte och sista intervjun upplevde vi 
en mättnad. Thomsson (2008) säger att denna känsla av mättnad uppstår när tillräckligt 
många intervjuer genomförts och man upplever att materialinsamlingen är tillräcklig. 
Detta innebär inte att man vet allt men det är tillräckligt för att kunna tolka fram en rimlig 
och intressant förståelse. Vi är medvetna om att inga generaliseringar kan göras i och 
med antalet intervjuer men det är heller inte syftet med uppsatsen och inga 
generaliseringar görs således i analysen.  
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Av de fem intervjuer som genomförts i denna uppsats var det en som särskiljde sig från 
de övriga. Vi kände att personen i fråga inte var hjälpsam samt starkt negativt inställd till 
vårt uppsatsämne. Hela intervjun var ansträngd och respondenten gick i försvarsställning 
i majoriteten av frågorna. Det förekom även hånande skratt samt uttryck som antydde att 
vi var okunniga samt icke pålästa. Efter intervjun drogs paralleller till en av dem fem 
härskarteknikerna. Härskarteknikerna är tekniker som män använder för att överordna sig 
kvinnor i det vardagliga. De fem vanligaste är; osynliggörande, förlöjligande, 
undanhållande av information, dubbelbestraffning samt påförande av skuld och skam. 
Berit Ås, en norsk kvinnoforskare och politiker är den kvinna som har observerat, 
beskrivit och namnsatt de fem vanligaste teknikerna som hon sedan kom att kalla 
härskartekniker. I den aktuella intervjun var det den förlöjligande tekniken som 
upplevdes. Den går ut på att kvinnors insats blir utskrattad och förhånad vilket var precis 
det som upplevdes (Ås 199-?). 
 
Som nämnts ovan i 2.6 så har det sammanställda intervjumaterialet skickats ut till 
respektive respondent för godkännande innan publicering. Detta är något som ökar 
empirins trovärdhet. Respondenternas synpunkter på materialet har varit av blandad 
karaktär, från inga eller ett fåtal kommentarer till att helt vilja återkalla vår 
sammanställning. Det sistnämnda omfattade endast en respondent men medförde ändå 
mycket extraarbete då personen i fråga valde att återta flertalet åsikter.   
 
Vid dokumentundersökningar menar Jacobsen (2002) att den centrala frågan att ställa vid 
granskning av institutionella källor är ”kan den institution som har författat källan ha ett 
egenintresse av att förvanska information?” (s. 210). Revisorsnämnden anser vi vara en 
myndighet med stor trovärdighet och som inte har något intresse av att förvanska 
informationen i de dokument som redogörs för på deras hemsida. Beträffande 
dokumentet som behandlar slutsatser i AMF utredningen kan man ställa sig frågande till 
tillförlitligheten då hela rapporten inte offentliggjorts utan endast vissa delar. Vi är 
medvetna om att AMF själva valt vad som står med i den offentliga delen av 
utredningens slutrapport och att det därför finns en möjlighet att det dokumentet vi 
granskat inte avslöjar hela sanningen. Det är tänkbart att AMF har ett egenintresse av att, 
om inte förvanska informationen, undanhålla känsliga delar som ytterligare kan skada 
deras varumärke vilket också det kan minska trovärdigheten. 
 
Jacobsen (2002) menar att flera olika datainsamlingsmetoder vid en undersökning ger 
ytterligare perspektiv på samma problem. De olika metoderna kan då komplettera, 
kontrollera och kontrastera mot varandra, vilket i sin tur leder till en mer levande och 
detaljerad verklighetsbild. Då vi i vår undersökning använt oss främst av intervjuer men 
även kompletterat med dokumentundersökningar anser vi oss fått en bättre helhetsbild än 
om endast en av metoderna tillämpats. 
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3 Teoretisk referensram 
I detta avsnitt redogörs för de teoretiska underlag vi finner viktiga för uppsatsens ämne. 
Den teoretiska referensramen ska ge läsaren en djupare förståelse för revisorns ansvar 
och skyldigheter vid revision. Flertalet av teorierna återkommer senare i analysavsnittet.  
 
 

3.1 Revision 
FAR FÖRLAG AB har publicerat Revision – En praktisk beskrivning (2005). Av boken 
framgår att ”revision är att med en professionellt skeptisk inställning planera, granska, 
bedöma och uttala sig om årsredovisning, bokföring och förvaltning” (s. 11). Revisionen 
ska utmynna i en revisionsberättelse. I denna ska revisorn uttala sig om företagets 
årsredovisning, bokföring samt styrelse och VD: s förvaltning. Revisionsberättelsen ska 
därefter tillsammans med årsredovisningen fungera som beslutsunderlag för företagets 
intressenter. Tilltron till hur väl styrelsen och VD fullgör sina uppdrag samt den 
ekonomiska informationen företaget lämnar bör få ökad trovärdighet genom revisionen. 
Det är dock inte helt ovanligt att det uppstår ett så kallat förväntningsgap mellan 
intressenternas förväntan på revisionen och vad revisorn kan och får göra (FAR 
FÖRLAG AB 2005).  
 
Enligt ABL (2005:551) 9 kap 3 § ska en revisor ”granska bolagets årsredovisning och 
bokföring samt styrelsens och den verkställande direktörens förvaltning. Granskningen 
ska vara så ingående och omfattande som god revisionssed kräver.” 
 
För att revisionen ska bli så effektiv och ändamålsenlig som möjligt krävs noggrann 
planering av revisorn. Alla revisioner begränsas av resurser i tid och pengar. Revisorn 
analyserar därför riskerna och väljer därefter de granskningsmetoder som är mest 
effektiva för varje enskilt företag. Revisorn måste också samla information om företaget 
och därifrån välja ut de granskningsområden där risken för väsentliga fel är som störst. 
Därefter inriktas granskningen mot att hitta väsentliga fel och förhållanden som kan 
komma att påverka bedömningen av årsredovisningen och förvaltningen. Det är revisorns 
professionella omdöme som avgör vad som är väsentligt (FAR FÖRLAG AB 2005).  
 
Det finns många olika intressenter som värdesätter revisionen. Intressenterna kan 
exempelvis vara ägare, kunder, kreditgivare, anställda, stat och kommun samt 
leverantörer.  Utan dagens form av oberoende och självständiga revisorer skulle de olika 
intressenterna tvingas anlita egna kontrollanter för att undersöka företagets trovärdighet 
(FAR FÖRLAG AB 2005).  
 
FAR (2005) beskriver vidare att revisorns roll är att kvalitetssäkra informationen som 
företaget lämnar till sina intressenter. ”Revision är därmed en förutsättning för ett väl 
fungerande näringsliv och samhälle” (s. 12). För att intressenterna ska kunna lita på att 
det som står i revisionsberättelsen är det viktigt att revisorn endast har som mål att göra 
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en bra och korrekt revision och inte låter sig påverkas av andra intressen. I Sverige är det 
Revisorslagen (2001:883) som stadgar att revisorns uppdrag ska utföras med opartiskhet 
och självständighet samt med ett objektivt synsätt. Det som i lagen kallas opartiskhet och 
självständighet kan även kallas oberoende.  
 
Av ovanstående framgår att begreppet revision och revisorns arbetsuppgifter är relativt 
enkla att i sig förklara. Men i praktiken är det inte lika lätt. Det finns många problem och 
funderingar kring hur revisionens mål och syfte ska uppnås. Ett vanligt förekommande 
problem som diskuteras är just hur revisorns oberoende och objektivitet ska bevaras. 
 
 

3.2 Oberoende och objektivitet vid revision 
Fearnley et al (2002) menar att det inte finns endast en definition av begreppet 
oberoende. Författarna hänvisar till IFACs (2001) nedanstående formulering för 
begreppet ”independence of mind” 

 
”The state of mind that permits the provision of an opinion without 
being affected by influences that impair professional judgment, 
allowing an individual to act with integrity, and exercise 
objectivity and professional skepticism” (s. 113). 
 

Fearnley et al (2002) hänvisar till olika forskare inom ämnet som gett sina olika teorier 
över hur oberoende uppstår och upprätthålls. Ett exempel är (Fearnley et al 2002 
refererad från Kleinman et al 1998) sammankopplandet av oberoende med en form av 
nyttokostnadsanalys. Enligt denna analys så agerar revisorn oberoende och självständigt 
om det ligger i hans eller hennes ekonomiska egenintresse. Ytterligare ett exempel är en 
teori (Fearnley et al 2002 refererad från Beattie et al 1999) som menar att det finns två 
faktorer som i huvudsak försvårar revisorns oberoende. Den första faktorn är att 
byråns/delägarnas inkomst är beroende av att behålla specifika uppdragsgivare. Den 
andra faktorn är att 10 procent eller mer av en revisionsbyrås inkomster kommer från en 
och samma uppdragsgivare vilket innebär att behovet av ett fortsatt samarbete är stort. 
Även Falk et al (1999) menar att det största hotet mot en revisors oberoende är risken att 
förlora uppdragsgivaren.  
 
Fearnley et al (2002) har i sin studie gjort en undersökning i Storbritannien. Landet hade 
tidigare problem med att det inte fanns några effektiva system för att motverka att 
företagen gjorde överträdelser mot redovisningsstandarder. Då revisorer godkände dessa 
överträdelser blev resultatet ett utbrett utnyttjande av denna brist på kontrollsystem vilket 
i sin tur också fick till följd att landets finansiella rapporter förlorade trovärdighet och 
revisorn förlorade status och anseende. I studien har Fearnley et al (2002) kommit fram 
till att FRRP, som grundades 1991 och då blev ansvariga för upprätthållandet av 
regelverket för den finansiella rapporteringen för landets stora företag, också haft en 
positiv inverkan på revisorers attityd mot tillmötesgående i redovisningen och ökat deras 
oberoende. 
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Mayhew et al (2001) har gjort en undersökning av revisorns objektivitet vid granskning 
av redovisning som anses vara osäker, det vill säga när värderingen av en post kan leda 
till olika tänkbara resultat som inte är kända (accounting uncertainty). Påverkan av 
revisorns objektivitet vid värderingen av dessa poster ställs i relation till revisorns motiv 
och drivkraft att bygga upp och upprätthålla ett rykte om objektiv rapportering. Resultatet 
från studien visar att i de fall där redovisningen inte var osäker behöll revisorn sin 
objektivitet. Till den del redovisningen var osäker påverkades revisorns objektivitet trots 
vetskapen om risken att skada sitt rykte bland företag och investerare. Revisorerna gav då 
ofta vika för objektiviteten genom att ”felrapportera” i enlighet med den strategi företaget 
önskade, och därmed till dess förmån, istället för att föreslå en alternativ lösning som 
antagligen skulle vara mer korrekt. Mayhew et al (2001) använder sig av nedanstående 
formulering för att påvisa vikten av att revisorn är objektiv. 

 
”Objectivity is crucial since although an auditor can be 
independent, unless he or she is also objective an ineffective audit 
can result. On the other hand, if an auditor lacks independence yet 
is still objective, an effective audit can result” (s. 50). 
 

Studien Mayhew et al (2001) genomförde ledde till nya insikter i begreppet 
objektivitetskomplexitet. Man kom fram till att när både revisorn och företaget var säkra 
på hur en viss händelse skulle redovisas så gynnade revisorns oro för att skada sitt rykte 
revisionens objektivitet. Detta tyder på att otvetydiga och generellt accepterade 
revisionsstandarder minskar risken för att revisorn tummar på objektiviteten. 
Verkligheten är dock inte lika enkel. Revisionsstandarder blir i många fall endast 
ouppnåeliga ideal. Revisorer kommer inte undan att det ibland uppstår tveksamheter. 
Enligt studien måste revisorer ofta värdera osäkra faktorer som riskerar skada deras 
objektivitet, trots att detta beteende medför att information som inte är optimal lämnas till 
företagets intressenter. Detta innebär att revisorns oro över att skada sitt rykte inte 
avskräcker från att ge vika från objektiviteten då osäkerhet råder. Inte heller skulle 
rättsliga straff vara lösningen på hela problemet då de är svåra att implementera i 
situationer där osäkerhet råder. Artikelns författare har ingen direkt lösning på detta 
problem utan anser att det behövs mer forskning på ämnet. Som exempel på åtgärder 
föreslår de dock obligatorisk rotation av revisor samt sakutlåtande från andra revisorer. I 
likhet med Fearnley et al (2002 refererad från Knapp 1985; Magee & Tseng 1990) menar 
Mayhew et al (2001) att revisorns oberoende riskerar att bli lidande då ovisshet råder och 
det inte finns någon tydlig generell lösning på redovisningen. 
 
 
Shafer et al (1999) har genomfört en undersökning av formella sanktioners effekt för att 
upprätthålla revisorns oberoende. Författarna framhåller vikten av att revisorn är 
oberoende och står emot tryck från företaget och inte tillåter förskönande redovisning, det 
vill säga. att redovisningen i vissa syften visar bättre resultat och ställning än det faktiska 
(aggressive accounting treatments). Undersökningen visar att det finns olika faktorer som 
påverkar revisorns tillåtande av förskönande rapportering. Dessa faktorer beror på det 
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planerade användandet av det reviderade bokslutet, den tidsmässiga 
aktualiteten/omedelbarheten av den potentiella förlusten för läsare av bokslutet och på 
förvrängningens storlek (beloppet). Studien påvisar även en skrämmande villighet från 
revisorer att samtycka till förskönande resultat i finansiella rapporter. Ett exempel på 
detta är att deltagare i undersökningen uppskattade att det bara var 51 procents chans att 
revisorn skulle ifrågasätta en okvalificerad uppfattning eller ett synbart fel som 
motsvarade 40 procent av redovisad vinst i årsredovisningen. Resultatet från studien visar 
att risken för att hamna i en rättstvist tillsammans med möjligheten till sakutlåtanden från 
andra revisorer uppfattades som det bästa avskräckningsmedlet för att revisorn inte ska ge 
avkall på sitt oberoende. I likhet med Mayhew et al (2001) kom de fram till att det inte är 
tillräckligt med legala regler utan att det också krävs andra styrmedel såsom 
sakutlåtanden för att främja revisorers oberoende. 
 
Som framgår av ovanstående finns det problem världen över rörande den övergripande 
svårigheten hur revisorn ska behålla sitt oberoende och sin objektivitet och det har 
bedrivits mycket forskning på ämnet. För att få bättre förståelse över vad revisorn 
egentligen är skyldig att granska följer nedan en närmare förklaring av vad revision 
innebär. På denna mer ingående nivå diskuteras endast revision enligt de lagar och regler 
som tillämpas i Sverige då det är de som är relevanta för denna uppsats. 
 
 

3.3 Revisionens två delar  
Revisionen av ett företag delas in i två delar. Den första delen kallas räkenskapsrevision 
och rör årsredovisning och bokföring. Den andra delen kallas förvaltningsrevision och 
behandlar styrelsens och VD: s förvaltning. För denna uppsats är den andra delen av 
störst intresse varför någon närmare redogörelse för den första delen inte lämnas. I 
förvaltningsrevisionen ska revisorn granska om 
  

• någon i styrelsen eller VD har försummat sitt uppdrag genom att bryta mot 
gällande lag rörande bokföring samt förvaltning av företagets medel 

• någon i styrelsen eller VD brutit mot gällande lagar eller 
bolagsordningen/stadgarna 

• någon i styrelsen eller VD, på grund av något de gjort eller försummat att göra, 
kan bli skadeståndsskyldiga. ABL säger att den som i sitt uppdrag skadar bolaget 
genom uppsåt eller oaktsamhet ska ersätta skadan.  

 
Revisorn måste gå igenom väsentliga beslut, avtal, åtgärder och förhållanden i företaget 
för att granskningen av företagets förvaltning skall anses tillräcklig. I börsnoterade bolag 
blir detta extra tydligt i ABL 8 kap 54 § som säger att revisorn ska lämna ett skriftligt 
utlåtande senast tre veckor före årsstämman huruvida företaget följt de riktlinjer som gällt 
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sedan föregående årsstämma. I detta ingår för revisorn att granska om de av styrelsen 
upprättade förslag till riktlinjer för bestämmande av lön och annan ersättning till VD och 
andra personer i bolagets ledning följts. Revisorn måste även skaffa sig insyn i företagets 
organisation och kontrollrutiner. Skulle det visa sig att någon i styrelsen eller VD 
överträtt gällande lagar eller bolagsordningen/stadgarna kan det föranleda anmärkning i 
revisionsberättelsen. Detta medför också att revisorn kan rekommendera ett avstyrkande 
av ansvarsfrihet (FAR FÖRLAG AB 2005).  
 
 

3.4 Informationsinsamling och väsentlighetsbegreppet 
Revisorn måste noggrant planera vilka områden som ska granskas i en revision. Det är 
viktigt att förstå att alla företag är unika varför också varje revision blir speciell och 
kräver planering samt god kunskap för att bli ändamålsenlig. Det första steget i en 
revision är därför alltid informationsinsamling (FAR FÖRLAG 2005). I RS (RS 300 
punkt 6SE) sägs att en viktig del i revisorsarbetet är att skaffa kunskap om verksamheten. 
”Revisorns kunskap om verksamheten hjälper honom eller henne att identifiera 
händelser, transaktioner och andra förhållanden som kan ha en väsentlig påverkan på 
årsredovisningen, bokföringen och företagets förvaltning”. 
 
Ett viktigt begrepp inom revision är väsentlighet. Det är revisorn som i varje enskilt 
företag avgör vad som är väsentligt och vad som därmed ska granskas. Vid 
räkenskapsrevision görs väsentlighetsbedömningen utifrån vissa minimibelopp och eller 
andra väsentlighetstal2. Vid förvaltningsrevision bedöms väsentlighet på ett annat sätt 
(FAR FÖRLAG 2005). I RS (RS 320 punkt 3) sägs att ”information är väsentlig om ett 
utelämnande eller en felaktighet kan påverka de beslut som användaren fattar på basis 
av informationen i de finansiella rapporterna. Graden av väsentlighet beror på postens 
eller felets storlek och om omständigheterna kring utelämnandet eller felet. Väsentlighet 
är därför mer en fråga om en tröskelnivå än en grundläggande kvalitativ egenskap som 
informationen måste ha för att vara av värde.”  
 
Väsentlighetstalet är ofta lägre vid förvaltningsrevision än vid revision som rör 
årsredovisning (FAR FÖRLAG 2005). 
 
I RS 310 visas en förteckning över förhållanden att beakta för revisorn inför en revision. 
Förteckningen täcker upp och ger den kunskap om verksamheten som är relevant och 
nödvändig inför revisionen. Listan över förhållanden att beakta är lång och kommer inte 
att redogöras för här. Värt att nämna är dock att revisorn ska beakta ”system för 
incitament och bonus som en del av lönen” (RS 310 – Bilaga punkt C). FAR FÖRLAG 
(2005) har gjort ett tillägg till listan med förhållanden att beakta med rubriken ”Skriftliga 
informationskällor”. Här framgår att revisorn ska granska ”avtal med personal och 

 
2 Väsentlighetstalet är det sammanräknade beloppsfel som kan tolereras i årsredovisningen utan att en oren 
revisionsberättelse lämnas.  
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ledande befattningshavare, incitamentsprogram/bonussystem, pensionsutfästelser, 
pensionsavsättningar” (s. 31). 
 
För att skapa bättre förståelse av vad incitamentsprogram och bonussystem innebär följer 
nedan en kort förklaring av begreppen. 
 
 

3.4.1 Bonus- och incitamentsprogram 
Bonus är den extra ersättning som en anställd får efter att uppnått en viss prestation 
(Karlsson 1977).  
 
Det finns många olika former av incitamentsprogram. De vanligaste varianterna i Sverige 
är personaloptionsprogram som finns i en rad olika former samt aktietilldelningar. I första 
hand riktar sig programmen till ledande befattningshavare, styrelseledamöter och andra 
nyckelpersoner. Det främsta syftet är att motivera, behålla och belöna kvalificerad 
personal i företaget (Skatteverket 2009). 
 
Gulotta (1996) säger att bonus- och incitamentsprogram ska fungera som en belöning för 
önskat beteende och enastående bedrifter. Företag visar sin uppskattning för att den 
anställde gör något mer än att bara dyka upp på jobbet. De betalar helt enkelt för 
resultatet som åstadkommits, inte för tiden som spenderats på arbetsplatsen. Gulotta 
menar vidare att det är av största vikt att målen som ska uppnås är mätbara och utan 
svårigheter kan dokumenteras för att undvika eventuella diskussioner och ifrågasättande 
av om belöningen är befogad eller inte.  
 
Då Gulotta (1996) är positivt inställd till bonus- och incitamentsprogram och menar att 
det får de anställda att fokusera energi och resurser mot att nå de uppställda målen är 
Kohn (1993) av motsatt uppfattning. Kohn menar att ersättningssystem endast är en yttre 
motivationsfaktor som inte i grunden förändrar anställdas attityder, vilket är det som 
skapar vårt beteende.  Bonus- och incitamentsprogrammen skapar inget engagemang och 
ingen samhörighet till företaget, de förändrar endast vad de anställda för tillfället gör. 
Kohn hänvisar till behaviorismen där ett önskat beteende belönas på ett eller annat sätt. 
Han menar att olika former av kompensationssystem får de anställda att bli mindre 
intresserad av själva arbetet och kräva belöning innan de ens anstränger sig för att utföra 
en viss arbetsuppgift. Kohn hänvisar till genomförda studier som visar på en negativ 
korrelation mellan betalning och prestation medan utbildning och målstyrning ökade de 
anställdas produktivitet. 
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3.5 Revisionsbevis 
Med revisionsbevis menas revisorns insamlade information som han/hon baserar sina 
slutsatser som uttalandena i revisionsberättelsen bygger på. Revisorn ska i sin 
förvaltningsrevision skaffa revisionsbevis som är tillräckliga för att bedöma tre olika 
nedan angivna punkter.   
 

• Om någon i styrelsen eller VD gjort, eller försummat att göra något, som medför 
ersättningsskyldighet till bolaget. 

• Om bokföringsskyldigheten fullgjorts. 

• Om det förekommit några överträdelser av ABL, tillämplig lag rörande 
årsredovisningen eller av bolagsordningen. 

Revisorn ska bedöma om det funnits tillräckliga underlag för väsentliga beslut som fattats 
samt kontrollera om någon i styrelsen eller VD utsatt företaget för orimliga risker. Om 
företaget utsatts för ekonomisk skada på grund av styrelseledamöternas och VD: s uppsåt 
eller oaktsamhet kan de bli ersättningsskyldiga. Revisorn utgår från hur företagets 
resultat, ställning, likviditet och finansiering har påverkats av den aktuella 
förvaltningsåtgärden vid bedömningen om huruvida en skada är ekonomisk eller inte 
(FAR FÖRLAG 2005). 
 
 

3.6 God sed  
Enligt ABL ska revision utföras enligt god revisionssed. Formuleringen av vad god 
revisionssed är har lagstiftaren överlåtit till revisorsorganisationerna. Revision bygger på 
förtroende. Grundkraven för omvärldens förtroende är att revisorn besitter kompetens, 
oberoende och tystnadsplikt. God revisionssed är helt enkelt vad som av erfarna revisorer 
med stor integritet och professionellt omdöme anses vara god sed. FAR:s styrelse har 
angivit vad som är god revisionssed genom översättning av IFAC:s 
revisionsrekommendationer till svenska, RS. Revisorsnämnden ansvarar för att god 
revisionssed utvecklas på ett tillfredsställande sätt. Det yttersta avgörandet för innehållet i 
god revisionssed har domstolarna (FAR SRS 2009).  
 
Det är en allmän plikt för en revisor att iaktta god revisorssed (19 § RevL). FAR 
respektive SRS har utfärdat yrkesetiska regler för alla medlemmars verksamhet med alla 
olika uppdrag, här ingår den goda revisorsseden. God revisorssed är de etiska regler 
revisorn har att rätta sig efter. Bestämmelsen innebär att skyldigheten inte begränsas till 
egentliga revisionsuppdrag, utan ska tillämpas på revisorns allmänna yrkesverksamhet. 
Således ska god revisorssed tillämpas även på andra närliggande uppdrag som är vanligt 
förekommande inom revisorsyrkets utövande såsom rådgivning och skattefrågor med 
mera. Att tillämpa god revisionssed är en viktig regel. Till hjälp och vägledning för 
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revisorns etiska problem finns FAR SRS regler. För kontroll av efterlevnaden finns FAR 
SRS kvalitetskontroll och Revisorsnämndens tillsynsverksamhet. Enligt Revisorslagen 
ska revisorns opartiskhet och självständighet prövas enligt en särskild analysmodell. FAR 
har gett ut vägledning som stöd vid tillämpningen av denna (FAR FÖRLAG AB 2005; 
FAR SRS 2009). 
 
 

3.7 Den teoretiska referensramens trovärdighet 
Beträffande uppsatsens teoretiska trovärdighet har vi varit måna om att låta olika 
synvinklar av ett område representeras. FAR (2005) anser vi stå för den positiva synen på 
revision medan Falk et al, (1999) De Ruyter & Wetzels, (1999) Fearnley et al, (2002) 
Mayhew et al, (2001) samt Shafer (1999) belyser problematiken som finns inom revision. 
Då Gulotta (1996) ställer sig positiv till bonus- och incitamentsprogram används Kohn 
(1993) som motvikt med sin negativa syn. I övrigt kan vissa källor anses ”gamla” men 
det är innehållet som varit det primära och vi har inte använt oss av någon förlegad 
information som varit inaktuell för ämnet.  
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4 Empiri 
Nedan redogörs för resultatet av vår empiriska undersökning. Frågan återges följt av 
respondenternas svar. Svaren redogörs för i den ordning som intervjuerna genomfördes. 
Varje fråga avslutas med att respondenterna relateras till varandra för att finna de 
mönster och olikheter som därefter kommer diskuteras i analysen. Avsnittet avslutas med 
den data som framkommit av våra dokumentstudier. 
 
 

4.1 Respondenter 
Nedan följer en kortare beskrivning av de olika respondenterna.  
 

- En person som är väl insatt i ämnet som arbetar på en av storbankerna, personen 
vill vara anonym varför det fiktiva namnet Svensson används.  

 
- Ägaransvarig på en institution, personen vill vara anonym varför det fiktiva 

namnet Andersson används. 
 

- FAR SRS, Lennart Iredahl chef på revisionssektionen. 
 

- Revisorsnämnden, Per Eskilsson chefsjurist. 
 

- Auktoriserad revisor på en av de större revisionsbyråerna, personen vill vara 
anonym varför det fiktiva namnet Karlsson används.  

 
 

4.2 Empirisk undersökning - intervjuer 
 
Enligt RS 310 ska revisorn ”beakta system för incitament och bonus som en 
del av lönen”. Beskriv din uppfattning om revisorns arbete med 
granskningen av: 
 

- om styrelse/VD följt de avtal som finns  
 
Svensson säger att han väntar sig att revisorn granskar avtalen. 
 
Andersson förväntar sig att revisorn kollar att de avtal som finns också följs.  
 
Iredahl menar att revisorn behöver granska att ersättningar som betalas ut bygger på de 
avtal som finns. Iredahl säger vidare att det i börsbolag finns särskilda krav i ABL 8 kap 
54§ att revisorn ska granska att de riktlinjer som ersättningar till ledande 
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befattningshavare har följts. Dessutom menar Iredahl att revisorn har ett ansvar att 
bevaka fortlevnaden. I ABL finns det regleringar rörande kontrollbalansräkningen och 
om det skulle vara så att ersättningarna är av en sådan omfattning att de skulle förbruka 
mer än halva aktiekapitalet då är det naturligtvis problem för då sätter det bolaget i en 
tvångslikvidationssituation enligt ABL:s regler.  
 
Eskilsson påpekar att RS 310 säger att revisorn ska beakta system för incitament och 
bonus och att det inte ger någon exakt beskrivning om hur mycket revisorn ska granska. 
Eskilsson menar att bonusar i de största börsnoterade bolagen i Sverige troligen faller 
under väsentlighetsbeloppet. Eskilsson är noga med att poängtera att revisorn trots detta 
självklart måste granska dessa bonusavtal inom ramen för förvaltningsrevisionen.  
 
Karlsson svarar på denna fråga genom att ge sin uppfattning om hur en revisor arbetar 
med just detta. Varje år så går revisorn igenom alla protokoll från samtliga styrelsemöten 
i ett företag. Arbetsordning, instruktioner och anställningsavtal för VD efterfrågas och 
tittas på samt hela företagets bonusprogram för att få en helhetsbild över hur det är 
uppbyggt i det aktuella företaget. Sedan följs utfallet upp av de utbetalningar och 
reserveringar i bokslutet som finns så att dessa överensstämmer med de dokument som 
revisorn tagit del av.  
 
Eskilssons kommentar om att RS 310 kan anses lite oklar i och med begreppet beakta 
gjorde att Iredahl återigen kontaktades för att ge sin förklaring till denna formulering. 
Iredahl förklarar att det finns två skolor att gå efter när man skriver redovisnings- och 
revisionsregler. Den ena skolan vill att standarderna ska vara väldigt detaljstyrda med 
väldigt klara regler där man kan bocka av om man gjort rätt eller fel. Den andra skolan 
tycker inte att det går att detaljreglera för verkligheten är inte sådan att man kan förutse 
alla omständigheter som uppstår och därför vill anhängare till den andra skolan ha mer 
principbaserade standarder som bygger på sunt förnuft. RS 310 och övriga 
revisionsstandarder är principbaserade och bygger på sunt förnuft eller professional 
judgement som Iredahl säger är det begrepp som används inom FAR SRS och i de 
internationella redovisningsstandarderna. Principbaserade revisionsstandarder innebär att 
revisorn själv måste tolka varje enskilt fall och då alla revisorer är individer så innebär 
det att de kommer tolka standarderna på sitt eget subjektiva sätt. Iredahl som själv 
förespråkar den principbaserade standardsättningen tror ändå att detta sätt är bättre än att 
ha regelsystem där det finns stora risker att man helt enkelt missar vissa regler och att det 
då blir hål i standardsättningen så att vissa förutsättningar inte får några regler alls. 
 
Svarsmönstret är här mycket tydligt då samtliga respondenter förväntar sig att revisorn 
kollar att de avtal som finns också följs. 
 

- Om avtalet är ekonomiskt försvarbart 
 
Svensson menar att det är svårt för revisorn att ha det ansvaret då det skulle innebära att 
revisorn måste gå in och göra marknadsmässiga bedömningar utifrån bl. a. 
anställningsmöjligheter. Vidare menar Svensson att det är styrelsen som värderar vad en 
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person som får ett uppdrag förtjänar. Det skulle vara svårt för revisorn att göra den 
bedömningen då denne troligtvis inte kan marknaden tillräckligt bra. Svensson menar att 
revisorer generellt sett är generalister. 
 
Andersson förväntar sig inte att revisorn ska granska om ett avtal är ekonomiskt 
försvarbart. Möjligen att revisorn ska hitta uppenbara fel, såsom en nolla eller två för 
mycket. Om det inte är ett uppenbart fel ska inte revisorn kommentera det. Självklart kan 
revisorn ta upp något men det är inget Andersson som ägare förväntar sig. 
 
Iredahl säger att revisorn inte primärt behöver ta ställning till om ersättningsvillkoren är 
rimliga eller inte så länge besluten om utbetalningarna kommit till på korrekt sätt. Om det 
däremot skulle vara uppenbart att VD eller de övriga befattningshavarna skulle få 
uppenbart orimliga och oskäliga ersättningar då skulle revisorn enligt Iredahl kunna få 
anledning att reagera.  
 
Eskilsson säger att revisorn ska granska så pass att han kan bedöma att avtalet är i 
enlighet med vad aktieägarna har beslutat på bolagsstämman.  
 
Karlsson menar att den revisionen blir mer informell och mer har karaktären av en 
diskussion med styrelsen eller aktieägaren (beroende på ägarbild och storlek på företaget) 
utifrån hur det påverkar företagets verksamhet på kort och lång sikt. Karlsson påpekar 
dock att om det finns hot mot företagets fortlevnad så måste revisorn agera. Om avtalen 
strider mot god affärssed, så som denna har definierats av ägarna, (jmf statliga bolag) kan 
revisorn också behöva agera. Hur och på vilket sätt får dock bedömas från fall till fall.   
 
Respondenterna är alla av åsikten att det är svårt för en revisor att granska om avtalen är 
ekonomiskt försvarbara. De menar att detta ansvar är något som snarare ligger på 
företaget och är svårt för revisorn att granska. Skulle utbetalningen dock påverka 
företagets fortlevnad finns anledning att agera. 
 
 

- Om avtalet är etiskt försvarbart 
 

Svensson menar att det inte är revisorns ansvar. Att ett avtal håller etiska normer är något 
som borde ligga i företagets eget intresse. 
 
Andersson förväntar sig inte att revisorn granskar detta. 
 
Iredahl menar att det inte är någon som kan avgöra vad som är etiskt i sammanhanget. 
Om ett incitamentsprogram belönar kortsiktiga effekter kan det möjligen vara 
kontraproduktivt ibland men det är styrelsens och årsstämmans sak att avgöra detta, inte 
revisorns. Däremot behöver revisorn beakta risken att incitamentsvillkoren kan leda till 
frestelser att manipulera redovisningen på olika sätt för att uppnå målen i programmet. 
Detta kan då leda till väsentliga fel i årsredovisningen och revisorn måste anpassa sina 
granskningsåtgärder till denna ökade risk. 
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Eskilsson påpekar att det inte är revisorns ansvar att säga till ledningen vad som är 
affärsmässigt eller inte. Det är styrelsen som har huvudansvaret och det som styrelsen 
redovisar öppet i sin årsredovisning behöver inte revisorn påtala mot. 
 
Karlsson säger att revisorn ska följa upp beslut på stämman eller ägarpolicys så att 
bonusprogram och annat ryms inom ramen för vad ägaren har beslutat. Finns en allmän 
policy så gäller det att revisorn känner till denna, om ett företag strider mot den så är det 
klart att revisorn måste uppmärksamma styrelsen på det. Hur och på vilket sätt revisorn 
därefter ska gå vidare får bedömas från fall till fall. Om revisorn sedan ska gå så långt 
som att fundera på om själva systemet som ägaren har bestämt är etiskt försvarbart tycker 
Karlsson möjligen är att dra revisorns roll väl långt.  
 
Även här finns ett tydligt mönster då ingen av respondenterna anser det vara revisorns 
uppgift att granska om avtalen är etiskt försvarbara. Detta ansvar ligger på företaget. Att 
förvänta sig att revisorn ska göra en etisk bedömning är att dra revisorsrollen väl långt. 
. 
 
Till Svensson och Andersson ställdes dessutom frågan vad revisorns 
granskning har för påverkan när de överväger eventuella investeringar 
 
Svensson säger att revisorns granskning inte har någon påverkan när den storbanken han 
jobbar på överväger investeringar. Det finns en tydlig process för hur det går till när man 
placerar kundernas pengar. Det sker exempelvis ett etiskt urval.  På banken där Svensson 
arbetar finns det många som granskar allt så revisorn behöver inte ha den funktionen. 
Banken går löpande in och kollar på företagen och plockar bort de som inte håller måttet. 
Svensson menar att det är svårt för en stor bank eller koncern att hålla koll på allt när man 
placerar pengar. Det händer att det slinker igenom något och när det då dyker upp medialt 
så är man sannolikt ganska snabb på att plocka bort det företaget om skriverierna visar 
sig vara sanna. 
 
Andersson menar att revisorn inte har någon egentlig påverkan utan att det förutsätts att 
företaget sköter sig. Skulle en revisor lämna en oren revisionsberättelse funderar 
Andersson ordentligt på vad som kan göras åt saken, men det händer sällan. ”Det finns 
inte på radarskärmen när vi funderar på att göra investeringar, vi förutsätter att det 
funkar och i de fall som det inte funkar får vi lösa problemet när det händer.”  Vid 
Carnegieaffären krävdes ett agerande utifrån att man var ägare. Men den första 
reaktionen då problem uppstår är inte att sälja utan man vill att bolaget ifråga ska bli 
bättre på att hantera frågan. Om revisorn inte fanns menar Andersson att man skulle vara 
snabb på att uppfinna en egen revisor. Man investerar i stora bolag och förväntar sig att 
de kommer att fortsätta ha en revisor även efter slopad revisionsplikt. Om ett bolag inte 
hade en revisor skulle Andersson antagligen inte investera i det. Därför menar Andersson 
att det bolag som vill ha institutionens pengar också skaffar en revisor, det är värt det. 
Vidare menar Andersson att det kan vara nyttigt för revisorskåren att behöva sälja sig och 
tala om varför man finns. 
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I denna fråga finns tydliga likheter i respondenternas svar. Både Svensson och Andersson 
uppgav att revisorernas granskning inte hade någon nämnvärd påverkan vid deras 
övervägande om de ska investera i ett företag eller inte. På Svenssons bank har man till 
och med anlitat egna kontrollanter. Anderssons institution har inte några egna 
kontrollanter på samma sätt som Svensson uppger, men efterlyser att revisorskåren 
informerar och motiverar sin betydelse.  
 
 
När anser du att revisorn bör göra ett kritiskt påpekande rörande system för 
incitament och bonus? 
 
Svensson anser att det beror på vad det är för företag. Det finns en poäng i att revisorn 
åtminstone har möjlighet att göra ett påpekande i form av en not eller rapport om något 
skulle sticka ut, men det måste hållas inom en begränsad grupp exempelvis då styrelse 
och VD. Svensson menar att om revisorn lämnar en oren revisionsberättelse får det 
väldigt stora konsekvenser och det krävs stora bakomliggande problem. För att undvika 
stora skandaler och samtidigt sätta lite press på styrelsen att agera menar Svensson att det 
kan vara en idé att som sed införa att göra en offentlig not när en mindre avvikelse 
uppdagas.  
 
Andersson säger sig veta väldigt lite om hur diskussionen mellan revisor, revisionsutskott 
och styrelse går till i praktiken men hoppas och tror på att en bra diskussion kan föras 
mellan dessa. Om dialogen är bra och revisorn säger vad han tycker och råder företaget 
att ändra på vissa saker så tror han att företaget följer dessa råd. Vidare menar Andersson 
att ”en revisionsberättelse är svart eller vit, det finns inget mellanting.” Som ägare 
känner Andersson ibland att revisionsberättelsen just därför blir rätt ointressant, att det 
måste vara så grava fel för att revisorn ska lämna en oren revisionsberättelse. Andersson 
säger att det skulle vara intressant om revisorn kunde säga att det inte finns några 
anmärkningar att göra, däremot borde företaget jobba lite mer med det här och det här. 
Om revisorn lämnar denna typ av information i en revisionsberättelse eller på en stämma 
skulle det vara katastrof, men väldigt intressant som sagt. Andersson är dock medveten 
om att detta kan bli svårt, ”vi har målat in oss i ett hörn där den är ren eller inte, det är 
ett jättesteg att ta.”  
 
Iredahl säger att revisorn vid rapporteringen till börsbolag måste rapportera om 
riktlinjerna inte följts i enlighet med ABL 8 kap 54 §. Om incitamentsprogrammen i 
extrema fall skulle vara konstruerade så att ersättningarna hotar bolagens existens så 
krävs påpekande om det i revisionsberättelsen.  
 
Eskilsson svar på detta är att revisorn ska anmärka om styrelsen uppenbart bryter mot 
bolagsstämmans beslut eller om revisorn ser att det hotar företagets fortlevnad. 
 
Karlsson säger att det allra vanligaste påpekandet är när utbetalningarna avviker från de 
avtal eller beslut som fattats. Orsaken till detta är oftast manuella misstag. Den andra 
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situationen som Karlsson själv ännu aldrig varit i kontakt med är om det hotar företagets 
fortlevnad, vilket också är en situation där revisorn bör göra ett påpekande.  
 
I den här frågan finns ett mönster i att de båda ägarna är inne på att revisionsberättelsen 
är rätt ointressant då det krävs stora och allvarliga fel för att en oren revisionsberättelse 
ska lämnas. De övriga respondenterna hänvisar endast till de lagar och regler som gäller. 
För att få ökad förståelse kring problematiken av intressenternas ointresse av 
revisionsberättelsen tog vi upp frågan med Iredahl och Karlsson. Iredahl säger sig känna 
igen denna kritik. Han hänvisar till RS 709 - Revisionsberättelsens utformning i 
aktiebolag och andra företag som är obligatorisk vid upprättandet av revisionsberättelsen 
och att det finns möjlighet att lämna reservationer i en ren revisionsberättelse. Hur vanligt 
förekommande det är med rapportering med reservation bland revisorer vet inte Iredahl. 
Karlsson förstår att utomstående ägare tycker att revisionsberättelsens innehåll ger för lite 
information om vad revisorn tycker. Revisionsberättelsen är en standardiserad produkt 
som bara innehåller information i allvarliga fall.  
 
 
Åsikter om bonus- och incitamentsprogram 
 
Svensson är positivt inställd till bonusar men menar att det är av stor vikt att ha tydliga 
mål och att målen också ska vara väl genomlysta och bearbetade. Att målen är flytande 
kanske också är att föredra. Svensson tar som exempel att marknaden ständigt går upp 
och ner. Säg att du som VD utlovas bonus om du lyckas höja bolagets aktiekurs med 10 
procent, om då hela aktiemarknanaden går upp med 40 procent och detta gör att du lyckas 
med dina 10 procent, ”vad har du tillfört då som VD, inte speciellt mycket va utan du 
har suttit i båten vid rätt tillfälle.” Med bättre målsättningssystem så får bonus ett bättre 
värde. Anledningen till dagens debatt anser Svensson vara att målsättningsprinciperna är 
för otydliga. Personerna som skapar dessa avtal förstår inte verksamheten fullt ut. 
Svensson menar att incitament och bonusprogrammen har lång tradition och har blivit en 
kultur inom många företag. ”Idag ska alla ha, det är en nedärvd tradition.” Många 
näringstoppar är tävlingsmänniskor och skulle göra ett sämre jobb utan bonus, det 
fungerar som en morot. Svensson påpekar även vikten av att en bonus inte ska vara 
förväntad; ”ett sunt företag med en bra incentivesättning har en genomlysning som gör 
att medarbetaren känner att det här kan jag få om jag gör ett jäkligt bra jobb.” 
 
Andersson menar att bonus- och incitamentsprogram fungerar bra för att attrahera 
personal om företaget inte har råd att betala ut höga fasta löner. Programmen är också bra 
i många andra bolag men det krävs att systemet fungerar. Andersson tror att 
bonusprogram har stor effekt på hur folk jobbar och skulle programmet vara konstruerat 
så att det leder åt fel håll kan det gå väldigt fort och väldigt mycket snett. Mycket kan 
förstöras med ett incitamentsprogram, konstrueras det på rätt sätt kan man dock få många 
bra effekter. Detta är väldigt viktigt men samtidigt svårt. Andersson menar att det i vissa 
fall, främst i USA, förekommit ett missbruk av systemet vilket har lett till stora och 
felaktiga utbetalningar till några näringstoppar. Detta har gjort många människor 
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upprörda. Folk drar alla över en kam och man tror att bonus är något man får gratis och 
att detta sker i alla bolag.  
 
Iredahl menar att prestationsbaserade ersättningar kan vara både bra och dåliga. Ett rätt 
konstruerat system som belönar rätt prestationer anser Iredahl förbättrar ett företags 
överlevnadsförmåga. Samtidigt kan dessa program i princip konstrueras så att de får 
motsatt effekt. Att generalisera över hur ett program ska vara utformat går inte - det 
måste skräddarsys i varje enskild situation. Vidare så är funktionen av dessa program 
beroende av personen det rör, vissa personer kan tänkas prestera bättre om de har ett 
konkret mål att sträva mot för sin belöning medan det inte fungerar alls på andra.  
 
Karlsson tycker att detta är en väldigt svår fråga men säger att grundtanken med bonus- 
och incitamentsprogram är att alla ska göra sitt yttersta och att företaget därför ska tjäna 
mer pengar, kunna anställa fler och investera mer och därigenom ha en tillväxt i 
verksamheten. De som får bonus och incitament får ta del av företagets ökade vinst vilket 
ska stärka företagets fortlevnad även långsiktigt. Detta kan bli komplicerat om företaget 
samtidigt har en aggressiv utdelningspolitik så att vinsterna delas ut och när det sen 
kommer en lågkonjunktur så kan det vara till nackdel i vissa situationer. Karlsson tycker 
att det är okej med bonus- och incitamentsprogram så länge de håller sig på rimliga 
nivåer. Det är också viktigt att de står i proportion till den fasta lönen och att det finns en 
rimlig relation där i mellan.    
 
I denna fråga går att se ett tydligt mönster då alla respondenter har varit positiva inställda 
till belöningssystem men samtidigt påpekat att en bra och genomtänkt utformning av 
programmet är nödvändig för att uppnå önskad effekt.  
 
 
Hur tror du att revisorns arbete påverkas av allt som skrivs i massmedia? 
 
Svensson tror och hoppas att det kommer att ställas högre krav på genomlysningen i 
dessa avtal och menar också att branschen mår bra av att man tar upp avtalen i den 
översta kretsen till granskning. Långsiktigt så borde det ligga i revisorernas intresse att se 
över arbetssättet och granskningen av avtalen. Många av företagen som varit omskrivna i 
media kommer nog att vara oerhört försiktiga i framtiden då ingen vill utsätta sig för 
mediedrevet.  
 
Andersson säger det är självklart att revisorernas arbete kommer påverkas. Om 
Andersson själv hade varit revisor hade punkten rörande system för incitament och bonus 
blivit viktigare att granska. 
 
Iredahl upplever att revisorer redan tidigare kontrollerar att ersättningarna följer avtal och 
riktlinjer samt beaktar riskerna att incitamentsprogrammen också kan vara incitament för 
att manipulera årsredovisningarna. Debatten i media påminner naturligtvis revisorerna 
om betydelsen av att förstå och granska incitamentsprogrammen. 
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Eskilsson säger att han inte har någon uppfattning om detta men betonar att revisorer ska 
följa gällande regelverk och inte ta hänsyn till vad som just nu är uppmärksammat i 
massmedia. Eskilsson menar att det enda som ska påverka revisorns arbete är en 
förändring av regelverket. 
 
Karlsson tror att det omedvetet påverkar revisorn; ”i den bästa av världar så påverkar 
det inte alls för då gör revisorn samma jobb både före och efter en’ skandal’.  Alla är 
ju dock människor så sannolikt påverkas man omedvetet och blir därmed mer vaksam 
för den här typen av frågor. Det är nog ganska naturligt att ett ökat intresse från media 
och samhället leder till att revisorn beaktar den här typen av frågor i större 
utsträckning.”  
 
Här ses en uppdelning i respondenternas svar mellan ägarna och revisorn å ena sidan och 
övriga respondenter å andra sidan. Ägarna och Karlsson är av åsikten att revisorns arbete 
kommer påverkas. Karlsson skulle önska att det inte påverkade alls men då även revisorer 
är människor påverkas de undermedvetet. Detta medan Eskilsson inte har någon 
uppfattning annat än att revisorer ska bortse från vad media skriver och Iredahl redan 
upplever att allt fungerar som det ska. 
 
 
Anser du att ett annat agerande från revisorerna hade kunnat bidra till en 
mildring av skandalerna? (AMF och storbankerna) 
 
Svensson säger angående Wanja Lundby Wedin att; ”Hade hon haft stöd av en revisor 
som hade påpekat det här i ett styrelseprotokoll eller i någon not eller någon rapport, 
internt eller i en rapport utåt så hade hon kunnat agera mycket tidigare och hon hade 
varit mycket gladare i dag.”  
 
Andersson menar att om revisorn granskat exempelvis Elmehagens pension så hade 
skandalen i AMF kunnat mildras. Därefter kommer Andersson in på en diskussion om 
vad revisorns uppgift egentligen är; ”är det att upptäcka allt? Nej, det är det inte.” Som 
ägare förväntar sig Andersson att revisorn ska kolla vilka de största riskerna i bolaget är 
och därefter göra en lista efter vilka poster som rör flest miljoner kronor. Därefter betas 
punkt för punkt av och någonstans så bestämmer sig revisorn för att ha uppnått kraven för 
god revisionssed. Pensioner samt utbetalningar kopplade till bonus- och 
incitamentsprogram kan då hamna utanför punkterna som betas av på listan då det inte 
handlar om så mycket pengar i jämförelse med andra belopp inom ett stort bolag. Men då 
det rör sig om utbetalningar till en enskild person kan beloppet ändå leda till att bolaget 
förlorar varumärkesrenommé, vilket är vad som hänt i AMF nu. ”Men är det revisorns 
uppgift att rangordna varumärkesrisker, det kan det väl inte vara tror jag, det är 
jättesvåra frågor.”  
 
Iredahl kan inte uttala sig i frågan och finner ingen anledning att tro annat än att 
revisorerna följt god revisionssed. Dock säger Iredahl att om en revisor med säkerhet 
skulle kunna rapportera alla oegentligheter som finns så skulle revisionsarbetet bli 
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astronomiskt stort och ofantligt dyrt och därför kräver inte god revisionssed att revisorn 
ska hitta alla oegentligheter. Oegentligheter ska reageras på när revisorn blir varse dem 
men revisorn kan inte ha ansvaret att leta upp allihop. Iredahl tror att AMF-skandalen är 
en sådan situation där revisorerna inte kan förväntas gå in och titta på varje enskild 
omföring mellan pensionsfonder för att avslöja oegentligheter. I just AMF-fallet påpekar 
Iredahl även att detta inte egentligen påverkar företagets räkenskaper då det var en mer 
privatekonomisk lösning och att det inte är revisorns primära uppgift att fundera på det. 
 
Även här har Eskilsson ingen direkt uppfattning men påpekar att revisorn i första hand 
gör sitt jobb i aktieägarnas intresse. ”Man måste komma ihåg, när man pratar om 
revision, att det finns ett förväntningsgap.” 
 
Karlsson har svårt att svara på frågan då han helst skulle vilja veta hur revisorerna har 
agerat innan har tar ställning men säger att om utbetalningarna är godkända av styrelsen 
så hade inte ett annat agerande från revisorn kunnat påverka situationen. Om 
utbetalningarna inte är godkända och strider mot de ursprungliga dokumenten så hade 
möjligen ett annat agerande kunnat påverka situationen säger Karlsson. 
 
I stort sett samma mönster som i föregående fråga vad gäller uppdelningen av 
respondenternas svar går att se här. Skillnaden är att Karlsson inte kan uttala sig i frågan 
då han anser sig ha för lite kunskap om detta specifika fall. Svensson och Andersson är 
båda öppna för att revisorn hade kunnat göra lite mer, men det är inte något som är helt 
självklart utan frågan upplevs vara svår att svara på. Iredahl och Eskilsson å andra sidan 
kan inte uttala sig eller har ingen uppfattning i frågan men är ändå av den allmänna 
uppfattningen att revisorerna gjort ett bra jobb. 
 
 
Rapporten för AMF-skandalen är nu klar, hur ser du på att revisorerna i 
stort sett lämnats utanför i mediernas rapportering? 
 
Andersson menar att det är ett problem. Ytterligare ett problem är att revisorer nu 
granskat revisorer. Andersson drar en parallell till poliser som inte gör särskilt många 
anmälningar mot sina kollegor. 
 
Svensson har lite svårt att kommentera denna fråga då ha inte känner sig tillräckligt insatt 
i den del av slutrapporten som blivit offentlig. 
 
Iredahl säger att det inte finns någon anledning att tro annat än att revisorerna följt god 
revisionssed i revisionen av AMF. Därför finns ingen anledning för media att rapportera 
om revisorerna. 
 
Eskilsson har ingen kommentar till denna fråga. 
 
Karlsson säger att det enligt ABL i första skedet är styrelsens ansvar och att det därför är 
de som är i fokus. Om det sedan i nästa skede visar sig att revisorerna också har gjort fel 
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då borde de också hamna i fokus men i första skedet så är det en prövning av styrelsen 
och därför tror Karlsson att fokus hamnar på styrelsen i steg ett vilket det även ska göra 
enligt honom. 
 
Frågan visade sig för vissa respondenter upplevas svår att svara på. Andersson sticker ut 
bland svaren då han är kritisk till situationen. Övriga respondenter anser inte att det finns 
någon anledning att media skriver om revisorerna. 
 
Åsikter om oberoende- och vänskapshotet 
 
Svensson anser att en revisor inte får bli för personlig och att en revisor nästan ska vara 
en person man blir lite rädd för när han/hon dyker upp. En revisor som hela tiden möter 
samma ledningsgrupp, samma styrelse blir kompis och det tror Svensson är en fara. ”Det 
ska ju faktiskt va en spontan reaktion i en bra banktjänsteman att man ska känna sig 
lite svettig i handflatorna, gör man inte det då har man blivit för mycket kompis med 
personen i fråga eller så är man dum.” 
 
Iredahl påpekar att revisorslagen har sin 21 § som reglerar när oberoendet kan vara hotat. 
Ett av dessa hot är vänskapshotet och revisorslagen säger att en revisor som har 
identifierat ett vänskapshot och inte kan minska det hotet i tillräcklig omfattning genom 
så kallade motåtgärder måste avgå. Vidare säger Iredahl att det även finns 
oberoenderegler som säger att en revisionsbyrå inte får vara ekonomiskt beroende av en 
kund och att även ett ekonomiskt oberoendehot kan tvinga revisorer att lämna sina 
uppdrag. För att förebygga dessa oberoendehot berättar Iredahl att det finns 
rotationsregler i börsbolag som säger att den påskrivande revisorn inte får vara revisor i 
mer än 8 år i samma bolag och att det snart kommer nya regler som gör att påskrivande 
revisor inte får sitta mer än 7 år inom samma bolag. Dock får en revisionsbyrå vara kvar i 
bolaget men den påskrivande revisorn måste bytas ut mot ny person och får inte komma 
tillbaka förrän tidigast efter två år. Iredahl avslutar med att säga att detta är internationella 
regler och det sätt som man internationellt hanterar oberoendet. 
 
Karlsson säger att risk för kompisskap finns men att det ligger i revisorskapet att hantera 
den. Det är grunden för hela revisionstanken att revisorn kan förhålla sig oberoende 
menar Karlsson. Slutligen säger Karlsson att en revisor måste göra det han/hon ska göra, 
en revisor har alldeles för stort ansvar och om det handlar om stora bolagen så finns det 
för många intressenter som kan bli lidande om revisorn inte skulle göra det. ”Det är väl 
ändå så att man måste utgå från att människor följer lagar och regler och att man 
ändå rapporterar det man ser, tror man inte på den grundtanken då ska man inte ha 
den här typen av revision som vi har i hela världen med fristående företag, jag hoppas 
och tror att vi kan hantera de frågorna.” 
 
Svensson är i allra högsta grad medveten om att det skapar problem om revisor och 
företag utvecklar en vänskapsrelation och att det inte heller är omöjligt att detta sker. 
Iredahl menar däremot att det finns regler som hanterar problemet och Karlsson anser att 
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revisorn har så pass hög självbevarelsedrift samt har så stort ansvar inför intressenter att 
oberoendet behålls. 
 

4.3 Empirisk undersökning - dokumentstudie 
Nedan följer en redogörelse för den del av dokumentundersökningen som senare kommer 
att kopplas till intervjumaterialet i slutdiskussionen.  
 

4.3.1 Revisorsnämndens arbetssätt 
Revisorsnämnden tar emot och prövar anmälningar som kommer in mot kvalificerade 
revisorer och de har även en uppsökande verksamhet där de kontrollerar att systematiskt 
utvalda revisionsbyråers utförda revision håller hög kvalitet. Granskningsärenden kan 
också öppnas på grund av uppgifter i press och media oavsett om någon anmälan 
inkommit. Finner Revisorsnämnden att en kvalificerad revisor åsidosatt sina skyldigheter 
så kan en disciplinär åtgärd meddelas den aktuella revisorn (Revisorsnämnden 2009). 
 

4.3.2 AMF-utredningens slutsatser 
Den 29 mars 2009 tog AMF:s styrelse del av en första rapport av utredningen avseende 
bland annat f.d. VD Christer Elmehagens pensionsförmåner. Ernst & Young och 
Linklaters Advokatbyrå har på uppdrag av AMF:s styrelse genomfört en grundlig 
utredning enligt styrelsens instruktioner. En av styrelsens generella slutsatser följer nedan 
(AMF 2009). 
 

”Inbetalningarna till Christer Elmehagens pension har enligt 
styrelsens uppfattning varit för stora och överensstämmer inte med 
anställningsavtalets intentioner. Hur detta har kunnat inträffa är 
föremål för fortsatt utredning.” (AMF 2009) 
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5 Analys 
I detta avsnitt analyseras mönstren som vi funnit i den empiriska datan. Dessa mönster 
förstås med hjälp av de studerade teorierna.  
 
 
De respondenter som är intressenter av revisionen (ägarrepresentanterna) uppgav att 
revisorernas granskning inte hade någon nämnvärd påverkan vid deras övervägande om 
de ska investera i ett företag eller inte. FAR:s (2005) beskrivning av revisorns roll som en 
kvalitetssäkrare av informationen företaget lämnar till sina intressenter; ”revision är 
därmed en förutsättning för ett väl fungerande näringsliv och samhälle” (s. 12) är därmed 
en formulering som inte är helt överensstämmande med vår empiriska undersökning. 
FAR (2005) menar att revisionens olika intressenter skulle vara tvugna att anlita egna 
kontrollanter om inte revisorerna fanns, vilket är något som enligt vår undersökning till 
viss del redan förekommer. Enligt vår empiri ses revisionsberättelsen som rätt ointressant 
av revisionens intressenter eftersom det krävs så pass stora och allvarliga fel för att en 
oren revisionsberättelse ska lämnas. FAR (2005) menar att revisorns lämnade 
revisionsberättelse ska fungera som beslutsunderlag för företagets intressenter. Ett gap 
kan upplevas mellan FAR:s åsikt av revisorns betydelse och de intressenter vi intervjuat.  
 
I vår empiriska studie upplevs en viss problematik som kan uppstå i revisionen då 
relationen mellan revisor och företag blir för nära. FAR (2005) tar upp vikten av att 
revisorn inte låter sig påverkas av andra intressen och vid revisionen endast har som mål 
att göra en bra och korrekt revision. Trots att det i Revisorslagen finns stadgat att 
revisorns uppdrag ska utföras med opartiskhet, självständighet och med ett objektivt 
synsätt är det enligt både teori och empiri inte lika självklart och lätt att efterleva. För att 
revisorn ska behålla sitt oberoende och sin objektivitet är det nödvändigt att revisorn inte 
blir ”kompis” med företaget. Empirins beskrivning av att företaget ska känna en viss oro 
när revisorn kommer på besök är också enligt teorin en faktor som krävs för att relationen 
mellan revisor och företag ska hållas sund och professionell.  
 
Att relationen mellan revisor och företag påverkar vad som godkänns vid en revision är 
också något som Fearnley et al (2002 refererad från Beattie et al 2001) diskuterar. Att 
revisorns relation med företaget inte blir för nära är något som IFAC:s (2001) 
formulering av begreppet ”independence of mind” belyser. 
 

”The state of mind that permits the provision of an opinion without 
being affected by influences that impair professional judgment, 
allowing an individual to act with integrity, and exercise 
objectivity and professional skepticism” (s.113). 

 
Revisorn ska inte låta sig påverkas av andra faktorer än de nödvändiga och rent 
professionella. Därmed kan revisorn behålla sin integritet och sitt oberoende. Revisionen 
genomförs med en professionell bedömning och skepticism. Enligt empirin är denna 
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sinnesstämning eller medvetenhet svår, om inte omöjlig att uppnå om relationen mellan 
revisor och företag har övergått från att vara rent professionell till att snarare liknas vid 
ett kompisskap.  
 
De Ruyter & Wetzels (1999) menar att det finns en känslomässig del i relationen mellan 
revisor och företag. Det känslomässiga åtagandet påverkas av kvaliteten i tjänsten som 
revisorn levererar samt av förtroendet mellan parterna. Finns det ett känslomässigt 
åtagande i relationen påverkas också beroendeförhållandet mellan parterna. Chansen att 
företaget vill byta till en annan revisor eller att revisorn vill avsäga sig uppdraget minskar 
således.   
 
Att de bonusskandaler som uppdagats på senare tid rör stora bolag skulle kunna kopplas 
till Fearnleys et al (2002 refererad från Beatties et al, 1999) teori om de två faktorer, 
rörande dels att byråns inkomst är beroende av att behålla vissa uppdragsgivare, dels att 
10 procent eller mer av en revisionsbyrås inkomster kommer från en och samma 
uppdragsgivare, som skulle försvåra revisorns oberoende. Då de nu omskrivna bolagen är 
stora torde dessa faktorer vara aktuella i allra högsta grad och revisorn kan tros vara 
väldigt angelägen om att få behålla företaget som kund. Trots att utbetalningarna från 
olika bonus- och incitamentsprogram är en förhållandevis liten utbetalning i relation till 
andra poster i dessa stora företag och i de flesta fall då inte når upp till väsentlighetstalet, 
kan det vara väsentligt och befogat att granska dessa avtal. I RS 310 står att revisorn ska 
beakta ”system för incitament och bonus som en del av lönen”. Det är då möjligt att tolka 
regeln som att det kan vara revisorns uppgift att granska dessa avtal mer ordentligt i stora 
bolag, där beloppen till en enskild person blir väldigt stora, trots att det bland företagets 
övriga poster ses som ett litet och mindre väsentligt belopp.  
 
Ovanstående teorier går att koppla samman och på så vis uppnås ytterligare en stärkning 
av relationen mellan revisor och företag. Enligt De Ruyter & Wetzels (1999) ökar 
beroendeförhållandet mellan parterna då det finns känslor med i relationen. Fearnley et al 
(2002 refererad från Beatties et al 1999) säger att beroendeförhållandet mellan revisorn 
och uppdragsgivaren ökar då intäkten från uppdragsgivaren uppgår till 10 procent eller 
mer av revisionsbyråns inkomster. Det känslomässiga åtagandet påverkas och blir 
starkare när parterna känner förtroende för varandra. Enligt empirin råder åsiktsskillnader 
om det kan hända att en revisor ”tar till det lilla extra” och blir lite FÖR nära företaget för 
att på så sätt skapa ett starkare band i relationen dem emellan. Man är dock medveten om 
problematiken. När revisorn gör ”det lilla extra” ökar beroendeförhållandet mellan 
parterna, detta kan framförallt vara lockande vid revision av stora bolag då det är extremt 
viktigt att behålla företaget som kund. Teorierna ”föder” varandra och skapar större 
förtroende, starkare känsloband och ett ökat beroendeförhållande mellan parterna. 
Därmed har revisorns oberoende skadats och IFAC:s formulering av begreppet 
”independence of mind” har inte längre högsta prioritet. Detta är något som kan vara en 
bidragande orsak till de skandaler rörande bonus- och incitamentsprogram som uppdagats 
på senare tid.  
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Shafer et al (1999) menar även de att det är av stor vikt att revisorn är oberoende. 
Författarna menar vidare att det finns olika faktorer som påverkar revisorns tillåtande av 
förskönande redovisning. En av faktorerna är storleken på beloppet. Att godkänna 
utbetalningar från ersättningsprogram är visserligen inte samma sak som att tillåta en 
förskönande redovisning, men principen att revisorn är villig att ge vika från att agera 
objektivt i sitt arbete är densamma. Då utbetalningar från bonus- och incitamentsprogram 
som ovan nämnts totalt sett är en relativt liten post i företagets redovisning kan det enligt 
Shafers et al teori tolkas som att revisorn kan vara villig ”att släppa igenom” dessa 
förhållandevis små utbetalningar trots att de inte är korrekta.  
 
Shafers et al (1999) teori påminner om Falk et al (1999) som menar att risken att förlora 
uppdragsgivaren kan påverka revisorn att inte agera oberoende. Shafers et al och Falks et 
al teorier går även de att koppla till De Ruyter & Wetzels (1999) som menar att risken att 
förlora en uppdragsgivare kan minskas genom att skapa ett känslomässigt åtagande i 
relationen. Ett sätt att öka det känslomässiga åtagandet och därmed även 
beroendeförhållandet för en revisor kan då vara att tillåta vad Shafer et al (1999) kallar 
förskönande redovisning, eller i vårt fall utbetalningar från olika ersättningsprogram.  
 
Enligt vår empiriska studie upplevs formuleringen i RS 310, som anger att revisorn ska 
beakta incitament och bonusprogram, något otydlig och luddig. Enligt Mayhew et al 
(2001) är otydlighet något som kan påverka revisorns objektivitet. Mayhew et al 
använder sig av nedanstående formulering för att poängtera vikten av objektivitet. 
 

”Objectivity is crucial since although an auditor can be 
independent, unless he or she is also objective an ineffective audit 
can result. On the other hand, if an auditor lacks independence yet 
is still objective, an effective audit can result” (s. 50). 

 
Mayhews et al (2001) undersökning granskar revisorns objektivitet vid granskning av 
redovisning som anses vara osäker. Vi tillämpar hans teori på vår empiri där det är 
revisionsstandarden i sig som kan ses som osäker, principen rörande osäkerheten är ändå 
densamma. I Mayhews et al (2001) undersökning gav revisorerna vika för objektiviteten 
genom att ”felrapportera” i enlighet med den strategi företaget önskade istället för att 
föreslå en mer korrekt lösning. Av empirin framgår att alla respondenter är helt överens 
om att revisorn vid revision ska granska att befintliga avtal följs, vilket också stadgas i 
ABL 8 kap 54 §. Detta stämmer väl överens med teorin som säger att otvetydiga och 
generellt accepterade revisionsstandarder minskar risken för att revisorn tummar på 
objektiviteten (Mayhew et al 2001). Även Fearnley et al (2002 refererad från Knapp 
1985; Magee & Tseng 1990) menar att revisorns oberoende skadas då situationen är oviss 
och det inte finns någon tydlig generell lösning på redovisningen. Av empirin framgår att 
respondenterna är överens om att det inte ligger på revisorns ansvar att granska om 
bonus- och incitamentsavtalen är ekonomiskt försvarbara. Men en viss osäkerhet uppstår 
ändå då begreppet fortlevnad kopplas in i sammanhanget. För att minska osäkerheten i 
fall med bonus, pension och incitamentsutbetalningar kan ett förtydligande således vara 
på sin plats.  
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Enligt ovanstående kan osäkra situationer skada både revisorns oberoende och 
objektivitet varför det är lämpligt att minska på de osäkra momenten så att revisionen blir 
så som FAR (2005) beskriver ”att med en professionellt skeptisk inställning planera, 
granska, bedöma och uttala sig om årsredovisning, bokföring och förvaltning”. (s. 11)  
 
Vad gäller respondenternas inställning till bonus- och incitamentsprogram så finns här ett 
tydligt mönster då alla är inne på Gulottas (1996) teori om att programmet fungerar som 
en morot och belöning för en enastående bedrift. Respondenterna är till viss del liksom 
Gulotta inne på vikten av att målen som ska uppnås måste vara mätbara och vara möjliga 
att dokumentera och därigenom ge skäl för genomförda utbetalningar. Kohn (1993) som 
är negativt inställd till olika former av kompensationssystem menar att de i längden får de 
anställda att kräva belöning innan de ens tar sig an en ny arbetsuppgift. Respondenterna 
kommer till viss del in på detta och menar att en bonus aldrig ska vara förväntad, men 
enligt empirin får bonussystemen inte den funktion Kohn menar. 
 
Anledningen till uppdelningen i respondenternas svar i frågan som rör revisorns påverkan 
av massmedias skriverier kan bero på många olika orsaker. En orsak kan vara det så 
kallade förväntningsgapet mellan intressenternas förväntan på revisionen och vad 
revisorn kan och får göra (FAR 2005).  
 
Samma mönster som i föregående stycke vad gäller uppdelningen av respondenternas 
svar går att se i frågan om ett annat agerande från revisorerna hade kunnat bidra till en 
mildring av de aktuella skandalerna. Åsiktsskillnaderna kan återigen delvis härledas till 
förväntningsgapet. Någon närmare eller ytterligare förklaring till denna uppdelning ger 
den teoretiska referensramen inga svar på. 
 
Det finns åsiktsskillnader i frågan angående revisorns frånvaro i medierapporteringen 
efter granskningen av AMF-skandalen. Åsikterna skiljer sig åt, alltifrån att se det som ett 
problem till att revisorn inte gjort något fel och att det därför heller inte finns någon 
anledning att kritisera honom/henne i media. Det finns ingen teori som ger något stöd till 
dessa åsiktsskillnader. Det är möjligt att det bland respondenterna funnits osäkerhet och 
brist på kunskap i ämnet varför svaren blivit så spretiga.     
 
Empirin belyser även problematiken som kan uppstå då ett företag har bonus- och 
incitamentsprogram där villkoren för att uppnå målen kan leda till frestelser att 
manipulera redovisningen. Således kan väsentliga fel uppstå i årsredovisningen som en 
följd av dessa ersättningssystem. Detta faktum tar revisorns ansvar och arbetsuppgifter ett 
steg längre. Denna problematik är inget vi finner stöd för i den teoretiska referensramen.   
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6 Slutdiskussion 
Syftet men uppsatsen är att skapa en ökad förståelse för och undersöka attityden till 
revisorns roll och ansvar beträffande bonus- och incitamentsprogram. I slutdiskussionen 
besvarar vi syftet genom att svara på våra två frågeställningar.   
 
 
Det som till en början fick oss uppmärksamma på uppsatsens ämne var massmedias 
skriverier om aktuella skandaler men där revisorn aldrig nämns. Ytterligare intresse 
skapades efter att vi läst FAR:s (2005) utgåva av boken Revision – En praktisk 
beskrivning. FAR:s framställning av revision som ”en förutsättning för ett väl fungerande 
näringsliv och samhälle” (s. 12) är en formulering vi fastnade för. Då vi idag ser extrema 
bonus-, pensions- och incitamentsutbetalningar började vi fundera över om det är möjligt 
att en person kan göra ett så exceptionellt bra jobb att det är befogat med dessa 
drömsummor. Om nu revisorn ska bidra till ett väl fungerande näringsliv och samhälle 
bör då revisorn ha ett större ansvar vid granskningen av dessa avtal? 
 
 

6.1 Okunskap rörande revision? 
 
Den första frågeställningen behandlar hur det kommer sig att revisorns arbete inte 
ifrågasätts i större utsträckning i den senaste tidens skandaler. Efter att ha genomfört vår 
empiriska undersökning går det inte att se något entydigt svar på den frågan. Vissa 
respondenter menar att det beror på att revisorn felfritt skött sitt jobb och att det därför 
inte finns någon anledning att ifrågasätta honom/henne medan andra respondenter menar 
att det är ett problem. Vad gäller respondenternas uppfattning om huruvida revisorn hade 
kunnat göra något för att förhindra att skandalerna fått så stora proportioner kan även här 
ses en uppdelning i respondenternas svar. Vissa respondenter menar att revisorn skött sitt 
jobb och inte haft möjlighet att mildra utgången medan andra är av motsatt uppfattning. 
Vad denna uppdelning beror på är svårt att med säkerhet fastställa. Det finns flera 
bakomliggande orsaker såsom olika förväntan på vad revisorn ska uträtta vid revision, att 
man håller varandra om ryggen samt att det till viss del förekommer vaga och otydliga 
regler. Ytterligare en orsak är att representanterna för Revisorsnämnden och FAR SRS 
kan vara begränsade i att rakt ut säga att revisorskåren påverkas av massmedia, de måste 
ju ”försvara de sina”. Enligt vår dokumentstudie framgår att Revisorsnämnden öppnar 
granskningsärenden på grund av uppgifter i pressen och andra medier oavsett om det har 
inkommit någon anmälan (Revisorsnämnden 2009). Detta kan tyckas lite motsägelsefullt 
mot vad som framkom i intervjun med respondenten från Revisorsnämnden. Det är 
möjligt att det pågår en diskussion eller utredning angående AMF-skandalen men att 
detta inte är något som nämnden vill offentliggöra. Att de två ägarrepresentanterna valde 
att vara anonyma och också generellt sett gett lite mer offensiva och i högre grad uttryckt 
sitt missnöje i sina svar kan också ha påverkat utgången av vår empiriska undersökning. 
De anonyma ägarintressenterna var också i högre grad öppna för att revisorn eventuellt 
brustit i sin granskning i AMF-skandalen.  
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Av dokumentstudien framgår att den slutrapport som nu kommit angående AMF-
skandalen till viss del är hemlig. I den offentliga delen av rapporten framgår att styrelsens 
uppfattning är att de omskrivna utbetalningar som gjorts är för stora och inte 
överensstämmer med det aktuella avtalet (AMF 2009). Enligt intervjuerna så förväntade 
sig samtliga respondenter att revisorn ska granska att de avtal som finns också följs. Då 
hela rapporten för AMF-skandalen inte är offentlig är det svårt att göra någon definitiv 
bedömning av revisorns agerande. Dock tyder rapporten på att brister förekommit i 
revisorns arbete. Det är därför märkligt att revisorns agerande eller brist på agerande inte 
blivit omskrivet i massmedia. Vi är medvetna om att det är att dra för långtgående 
slutsatser att koppla in media i diskussionen om huruvida revisorn skött sitt arbete eller ej 
rörande de aktuella skandalerna. Orsaken till bristande rapportering i massmedia är inget 
vi kommer att behandla vidare då detta inte är uppsatsens syfte.  
 

6.2 Subjektiv revision? 
 
Den andra frågeställningen går ut på att nå en djupare förståelse för de problem som 
uppstår när revisorns principer möter verkligheten. I likhet med första frågeställningen så 
finner vi inte heller här något entydigt svar. Det finns flera anledningar till 
problematiken. Den främsta orsaken anser vi vara luddigheten som uppstår vid 
principbaserade revisionsstandarder. I RS 310 är det ordet beakta som är svårtolkat, 
vilket även framgår av vår empiriska undersökning. Då revisionsstandarderna är 
principbaserade öppnar det för subjektiva tolkningar vilket i sin tur kan lämna utrymme 
för ett mindre oberoende agerande. Ett tydligare regelverk kan minska luddigheten och 
därmed inte lämna utrymme för subjektivitet vid revision. Osäkerheten kan minskas och 
på så vis uppmanas revisorerna att inte vara lika tillmötesgående och exempelvis inte 
vara lika villiga att godkänna dessa enorma utbetalningar till enskilda personer. När 
relationen mellan revisor och företag utvecklas till ett kompisskap finns risk att revisorn 
kompromissar med principerna. Detta oberoendehot kan även det vara en orsak till att det 
uppstår problem mellan principer och verklighet. Att få revisorn att i alla situationer 
behålla sitt oberoende och sin objektivitet är ett komplext problem och självklart är 
lösningen inte så enkel som att endast införa tydligare revisionsstandarder.
 
Empirin visar att intressenter av revisionen inte värdesätter revisorns arbete i så hög 
utsträckning man skulle kunna tro. Revisionsberättelsen, som är resultatet av revisionen, 
beskrevs av intressenterna som ointressant. Vi ställer oss då frågande till om revision 
verkligen är en ”förutsättning för ett väl fungerande näringsliv och samhälle” (FAR 2005 
s. 12) eller har FAR:s tanke med revisionens betydelse skruvats upp väl högt? Självklart 
menar vi inte att revisorn inte behövs, han/hon är en viktig person vilket också framhävs 
av både teori och empiri. Men när revisionsberättelsen som ska fungera som 
beslutsunderlag för intressenterna beskrivs som ointressant, utnyttjas då revisorns 
resurser optimalt? Revisionsberättelsen måste förändras på ett eller annat sätt och anpassa 
sig efter intressenternas önskemål och informationsbehov. Om revisionsberättelsen kan 
göras mer värdefull och intressant genom att rapportera mer än bara stora anmärkningar 
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ökar också revisionens betydelse och möjligheten att utgöra en förutsättning för ett sunt 
näringsliv ökar. Går detta att uppnå har man också kommit en bit på vägen i att uppnå 
enhetliga förklaringar på frågan varför revisorn inte ifrågasätts i större utsträckning då 
skandaler uppdagas. Är alla överens om vad som efterfrågas och förväntas av revisorn 
uppkommer inte heller denna problematik. För att undvika problem kring revisorns roll är 
det en grundförutsättning att relationen mellan revisor och företag är affärsmässig och 
inte bygger på känslomässiga åtaganden, samt att revisionen utförs med oberoende och 
objektivitet.  
 
Respondenternas åsikter vad gäller revisorns roll och ansvar beträffande bonus- och 
incitamentsprogram är inte alltid samstämmiga. Klart är dock att uppsatsens ämne är 
aktuellt och tål att reflekteras över från olika synvinklar. Det kan konstateras att det 
stormat rejält i revisorns omgivning på sista tiden. Trots det så har revisorsrollen inte 
ifrågasatts utan revisorn har klarat sig undan blåsvädret och suttit lugnt i stormens öga. 
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8 Bilagor 

8.1 Bilaga 1 
 
1. Enligt RS 310 rörande kunskap om verksamheten ska revisorn vid en revision beakta 
”system för incitament och bonus som en del av lönen”. Beskriv din uppfattning om 
revisorns arbete med granskningen av: 
 
- Om styrelse/VD följt de avtal som avtalats? 
- Om avtalet är ekonomiskt försvarbart? 
- Om avtalet är etiskt försvarbart? 
 
2. När anser du att revisorn bör göra ett kritiskt påpekande rörande system för incitament 
och bonus?  
 
3. Vilken påverkan anser du att system för incitament och bonus har för företagets 
fortlevnad?  
 
4. Vad är din åsikt om bonusprogram, fördelar/nackdelar? 
 
5. Hur tror du att revisorns arbete påverkas av allt som skrivs i massmedia? 
 
6. Anser du att ett annat agerande från revisorerna hade kunnat bidra till en mildring av 
skandalerna? (AMF och Storbankerna) 
 
7. Rapporten för AMF-skandalen är nu klar, hur ser du på att revisorerna i stort sett 
lämnats utanför i mediernas rapportering? 
 
8. Hur arbetar ni med revisorernas granskning när ni ska investera? 


	 1 Introduktion 
	1.1 Bakgrund 
	1.2 Problemdiskussion 
	 1.3 Syfte och frågeställningar 
	 1.4 Disposition  
	 2 Metod 
	2.1 Hermeneutik 
	2.2 Kvalitativ metod 
	2.3 Urval 
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