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Abstract 
We have performed a historical research, trying to establish the auditing conditions, in 
terms of adjustments over time. Our purpose with this essay was to demonstrate the 
facts behind the independence of the auditor, and hopefully give the reader some new 
information.  
 
Our questions at issue were: What in the debate, regarding the independence of the 
auditor, in concern of the scandals, is most relevant each decade? 
Witch aftermath has influenced the regulation regarding the independence of the 
auditor? 
 
What we thought was the best way to answer this question was to study a large amount 
of journals according to the current decade, since 1930 and forward. The journals 
presented different persons opinions regarding the scandals, and we used them as an 
instrument to analyse the regulations and after-effects of the scandals. 
 
Our conclusion is that in purpose to make the auditor independent, the debate among 
competent and well-informed people in the line of business has, through the decades, 
frequently recurred to strive towards a more homogenous auditing. 
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1. Inledning 
Detta avsnitt inleds med en förklaring av hur exempelvis en ny ägarstruktur kan ha 
påverkat revisorernas roll, och därmed vikten av oberoendet. Detta har mynnat ut i en 
problemformulering och två forskningsfrågor. 

1.1 Bakgrund 
Lika länge som vi har haft revision i Sverige, har frågan om revisorns oberoende 
diskuterats.1 Redan 1895 beslutades det att revision ska krävas, då en ny aktiebolagslag 
(ABL) trädde i kraft. Samma år lades det också in en motion om att auktorisera 
revisorer, efter några års debatterande, men först 1914 auktoriserades de första sex 
revisorerna.2 
 
Under tiden utbröt första världskriget (1914-1918), vilket förändrade Sveriges ekonomi 
och penningpolitik. Kriget var gynnsamt för Sverige, då den ökade exporten bidrog till 
att utlandsskulden i princip eliminerades, dock ökade de inhemska skulderna avsevärt. 
Som en följd av Sveriges goda likviditet, utvecklades många nya företag, och 
ägarstrukturen förändrades. Med utsikten att tjäna stora pengar, fick börsen ett riktigt 
genombrott, med följd att familjeägda företag nu fick ett mer spritt ägande genom 
aktiehandel på börsen. 
 
Under 1920-talet blev det en kraftig deflation i Sverige, vilket ledde till en ekonomisk 
kris. Denna medförde att ett stort antal företag gick i konkurs, och att bankerna 
tvingades överta säkerheter i form av värdelösa aktier. Denna bankkris innebar i stora 
drag en omfördelning av förmögenheter, de stora bankerna och företagen blev vinnare i 
detta maktskifte i svensk ekonomi. 3 
 
Att det spridda ägandet blev mer vanligt, och att det varit en stor bankkris, kan antas 
vara huvudorsaken till att ett antal revisorer, med Lars Ture Bohlin som en av 
initiativtagarna, diskuterade vikten av att inte bara genomföra revision, utan även 
utredningsarbete, därmed bildades Föreningen Auktoriserade Revisorer, FAR, 1923.4 
Denna organisation kom att bli en av förespråkarna för revisorns oberoende.5 
 

1.2 Problembeskrivning 
Diskussioner kring revisorns oberoende har alltid funnits, men i samband med att den 
nya aktiebolagslagen trädde i kraft 1895, ansågs det inte nödvändigt att i lag kräva att 
revisorn ska vara oberoende. Denne var mest till för att ägarna skulle kunna kontrollera 
sina investeringar, och sågs därför mer som stämmans förtroendeman.  
                                                 
1 FAR:s Samlingsvolym Del 2 (2005), s. 233 
2 http://www.farsrs.se/portal/page?_pageid=33,38321&_dad=portal&_schema=PORTAL 2007-03-28 
3 Schön, (2007), ss. 274-295 
4 http://www.kpmg.se/pages/101276.html 2007-03-28 
5 FAR 75 år, en rapsodisk skildring av utvecklingen 1923-98 (1998) 
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Därefter stärktes revisorns betydelse allteftersom nya aktiebolagslagar trädde ikraft, 
oberoendefrågan kom mer och mer att hamna i fokus. Efter Kreugerkraschen 1932, som 
var en av 1900-talets stora skandaler, riktades kritik mot revisorernas bristande 
oberoende och oskicklighet.6 
 
Det är bland annat Kreugerkrashen och andra liknade skandaler som lett till att 
intressenter ifrågasatt revisorns oberoende. Ju fler intressenter som påverkas negativt av 
skandalerna, desto hetare debatter leder dessa till. När då förtroendet för näringslivet 
skadas, är det oftast säkrandet av revisionen man försöker förbättra. Detta då revisionen 
är ett objektivt verktyg, som ska säkerställa att årsredovisningen är framlagd på ett 
korrekt sätt.7 
 
Då det talas om att säkra revisionen, arbetar olika internationella organisationer för en 
mer enhetlig revision, samt att revisorn bör vara oberoende. Detta för att 
jämförbarheten och trovärdigheten ska förstärkas. Bokföring har funnits i flera 
århundraden, till en början framförallt för att hålla reda på bland annat boskap, säd och 
handelsvaror. Bokföringen har sedan utvecklats till dagens redovisning och revision 
med hårt arbetande och granskade yrkesmän.8 Lika länge har det säkerligen ifrågasatts 
om siffrorna som framställs är objektivt granskade, trots detta är det först nu under 
1900-talet som revisorerna som yrkesgrupp har förts fram som en betydelsefull del för 
intressenter, samt för olika myndigheter i deras jakt på ekonomisk brottslighet.  
 
Det har hänt väldigt mycket kring revisorer under senare år och många väljer att utföra 
sin forskning kring bland annat revisorernas oberoende. När vi läst olika uppsatser har 
vi sett att författare ofta väljer att jämföra olika analysverktyg, alternativt intervjua 
olika revisorer om vad de anser kan försvåra oberoendet etcetera. Vad vi tycker är en 
intressant vinkling av samma problem är att analysera det historiska händelseförloppet, 
med fokus just på revisorernas oberoende. Detta då vi inte sett att det gjorts tidigare och 
vi har anledning att tro att fler än vi är intresserade av att få veta mer om bakgrunden 
till dagens revision. Vi hoppas att genom vår uppsats kunna bidra till att fler får 
kännedom om detta. 
 
Genom att vi ser till olika skandaler inom näringslivet där revisorn, på ett eller annat 
sätt, varit inblandad, för att därefter försöka följa debatten om revisorns oberoende, vill 
vi på ett överskådligt sätt försöka visa på vad en skandal kan ha haft för 
efterverkningar. Dessa efterverkningar kan exempelvis vara att de personer som 
drabbats, eller på annat sätt påverkats negativt av en skandal, kräver en lagändring, 
alternativt att en organisation bildas som följd av debatter. För att lättare kunna se ett 
samband mellan olika skandaler och eventuella efterverkningar delar vi in skandalerna 

                                                 
6 Diamant, (2004), ss. 36-39 
7 http://www.revisorsnamnden.se/inforam.htm 
8 www.ne.se [bokföring] 
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efter decennier, för att kunna följa den debatt som förts angående revisorernas arbete 
under samma årtionde. 
 

1.3 Syfte 
Syftet med denna uppsats är att få en överskådlig tidsaxel att utgå ifrån, och att utifrån 
denna se om kopplingar mellan skandal och eventuell efterverkning kan dras. Det kan 
till exempel handla om en ny lagstiftning, reglering eller att en organisation bildas. 
 

1.4 Syftesdiskussion 
Oberoendefrågan har alltid varit i hetluften, och på senare år har revisorerna en modell, 
analysmodellen, att utgå ifrån när de kontrollerar huruvida de är oberoende mot sin 
klient. I denna modell finns fem olika hot som revisorerna har att utgå ifrån då de 
genomför sin kontroll. Då vi skriver om revisorns oberoende, vill vi ha fram skandaler 
där detta debatterats, därmed har vi utgått ifrån analysmodellen för att sålla fram 
relevanta skandaler, vi har även använt den som utgångspunkt i analysen. 
 

1.5 Forskningsfrågor 
Vad i debatten om revisorernas oberoende är mest relevant varje årtionde utifrån olika 
skandaler? 
Vilka efterverkningar som påverkat regleringen av revisorns oberoende, kan vi se av 
denna debatt? 
 

1.6 Avgränsning 
Vi har avgränsat oss till att välja skandaler från 1930-talet och framåt, då vi tror att det 
kan vara svårt att hitta någon information längre bak i tiden, samt då det inte skedde 
några speciella regleringar innan Kreugerkraschen på 1930-talet. 
 
Vi ämnar även att avgränsa oss till debatter, och efterverkningar som på något sätt 
anknyter till revisorns oberoende. I de skandaler vi använder oss av, ska en revisor eller 
en revisionsbyrå ha blivit ifrågasatt, då skandalen uppdagats. Debatten ska även ha 
påverkat debatten i Sverige, oavsett om skandalen inträffat utomlands. 
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2. Teoretisk referensram 
I detta avsnitt har vi bearbetat den befintliga litteratur som finns om revisorns 
oberoende, och sammanställt det som är relevant för vår uppsats. 
 

2.1 Revision – en allmän beskrivning 
Syftet med revision är att säkerställa riktigheten av, samt öka trovärdigheten i den 
redovisning som företagen lämnar ut, och fyller därmed en viktig funktion för 
näringsliv och samhälle. Det finns vissa krav uppställda på revisorernas kompetens för 
att garantera revisionens kvalitet, dessa krav är reglerade i ett system av tre olika nivåer 
på revisorer, lekmanna-, godkända eller auktoriserade revisorer.9 
 
Vilken typ av revisor som ska utföra revisionen av ett företag beror på dettas storlek, i 
större aktiebolag, som vi inriktat oss på i denna uppsats, måste revisorn vara 
auktoriserad.10 För bli auktoriserad krävs bland annat att man avlagt en revisorsexamen 
hos Revisorsnämnden (se nedan).11 Giltighetstiden på godkännande och auktorisation 
är fem år, därefter prövas revisorn på nytt om han/hon är lämpad att fortsätta sitt 
ämbete.12  
 
Den myndighet som ska tillse att ovan nämnda krav efterföljs är Revisorsnämnden 
(RN), som är en tillsynsmyndighet för landets auktoriserade och godkända revisorer, 
samt för registrerade revisionsbolag. RN tog över ansvaret för revisorsfrågor från 
Kommerskollegium 1995, detta i samband med 1995 års revisorslag, där det framhölls 
att överförandet av revisorsfrågorna till en särskild organisation, innebar en markering 
av verksamhetens betydelse och revisionens framträdande roll i bekämpandet av 
ekonomisk brottslighet.13 
 
I revisorns arbetsuppgifter ingår att i efterhand granska ett företags redovisning och 
styrelsens förvaltning av företaget, men det finns även ett inslag som ser på framtida 
verksamhet och bedömning av om företaget kan leva vidare. Revisorn ska uttala sin 
uppfattning om redovisningen är upprättad enligt gällande regler och förordningar, i 
alla väsentliga avseenden. Efter varje räkenskapsår ska revisorn lämna en rapport av 
resultatet av granskningen till företaget, en så kallad revisionsberättelse. Genom 
revision får användarna av årsredovisningen ett mer tillförlitligt underlag för 
beslutsfattande. Den granskande revisorn har även en anmälningsplikt mot sin klient, 
om han/hon upptäcker felaktigheter i dennes redovisning.14 
                                                 
9 http://www.revisorsnamnden.se/inforam.htm  
Regler om revisorer och revision, (1999), s. 7 
10 www.bolagsverket.se/dokument/pdf/infomtrl/13.pdf s. 5 2007-04-15 
11 Förordning (1995:665) om revisorer, 5-6 §§ 
12 Revisorslag (2001:883) 18 § 
13 http://www.revisorsnamnden.se/inforam.htm 
Prop 2000/01:146 s. 32 
14 Revisionslag (1999:1079) 5-7§§, 38-40 §§ 
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Det är årsstämman som har till uppgift att utse revisorn, stämman kan även utse ett 
registrerat revisionsbolag som revisor och det är då upp till detta att välja en 
huvudansvarig för uppdraget.15 
 
Föreningen för Auktoriserade Revisorer, FAR, har ställt upp ett antal yrkesetiska regler, 
som är normer av privaträttslig natur och som formellt riktar sig till ledamöterna i FAR. 
De syftar till att ge dem vägledning i frågor som rör god yrkessed. Ambitionen är dock 
att dessa regler även ska anammas av andra inom branschen, och uppfattas som ett 
uttryck för god yrkessed i allmänhet. Det finns nio olika regler och den regel som 
kommer att dominera i denna uppsats är regel nummer två, som handlar om 
professionellt uppträdande och därmed revisorns oberoende.16 
 

2.2 Revisorns oberoende 
En av premisserna för att revisionen ska fylla sin funktion är att den är auktoritativ, det 
vill säga att revisorn är såväl kompetent som oberoende. Kravet på revisorns oberoende 
är ständigt återkommande när man talar om säkrandet av revisionens tillämpning.17 
 
Slår man upp begreppet oberoende i en ordbok står det bland annat att man inte är 
avhängig någon annan i sitt handlande. Om detta begrepp skulle användas i lagtexten 
skulle det kunna missförstås, då detta ordval mer syftar till att revisorn inte får ta hjälp 
av någon annan i sitt arbete, istället för den innebörd lagstiftaren vill förmedla, 
nämligen att revisorn ska vara neutral i förhållande till det reviderade företaget. Därmed 
har lagstiftaren valt att använda ordalydelserna opartiskhet och självständighet, dock är 
ordet oberoende ett vedertaget begrepp, och det kommer även att användas i denna 
uppsats.18 
 
Oberoendefrågorna har kommit att aktualiserats mer och mer sedan näringslivet blivit 
alltmer komplext, till följd av den snabba utvecklingen och de stora förändringar som 
ägt rum, särskilt det senaste decenniet. Därmed har det uppstått fler intressenter som är 
i stort behov av att få tillförlitlig information om företagens verksamheter. Ur kölvattnet 
av den livliga debatt kring revisorns oberoende, har det uppstått ett behov av strängare 
regler, såväl nationellt som internationellt.19 
 
I början av 1990-talet, då Sverige närmade sig EG, blev det nödvändigt att anpassa de 
svenska reglerna efter mer internationella normer. EG-kommissionen ansåg att 

                                                 
15 www.bolagsverket.se/dokument/pdf/infomtrl/13.pdf  s. 5 2007-04-15 
ABL (1975:1385) 10 kap 8 § 
16 FAR:s Samlingsvolym del 2, (2005) Ss. 117-119 
17 Diamant, 2004, s. 162 
18 www.ne.se [oberoende; opartiskhet] 
Regler om revisorer och revision, (1999), ss. 304-305 
19 FAR:s Samlingsvolym del 2, (2005), s. 233 
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revisionen bör uppfylla vissa gemensamma krav, då reviderade redovisningar ofta 
ligger till grund för investeringar, de gemensamma kraven är därmed en förutsättning 
för att intressenterna i de olika medlemsstaterna ska kunna agera. Bland annat lade 
kommissionen fram en grönbok, 1996, där revisorns roll, ställning och ansvar 
behandlades. Granskningen av regelverket har främst inriktat sig på revisions-
standarder, beivrandet av bedrägeri, kvalitetskontroll, oberoendefrågor och 
kompetensfrågor.20  
 
Sverige har valt att inte koppla samman Revisorslagen med de internationella 
regelverken, utan kopplingen kommer istället indirekt genom att de svenska 
revisorsorganisationerna är medlemmar i FAR, som i sin tur har gjort ett privaträttsligt 
åtagande för att implementera internationella regler med de svenska.21 
 

2.3 Intressenterna 
I en av statens offentliga utredningar från 1995, om aktiebolagens organisation, framgår 
att företag har en bred krets av intressenter, med ett behov av att kunna ta del av en 
neutral och opartisk rapportering.22 Av modellen nedan framgår hur stor denna 
intressentkrets är, och därmed inses också vikten av att revisorn är oberoende. 
 

                                                 
20 Prop. 2000/01:146 s. 32 
21 Diamant, (2004), s. 40 
22 SOU 1995:44 s 214 
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Figur 1. Olika intressenters närhet till revisorn och hans granskningsuppdrag.23 
 
Som framgår av figuren är de olika intressenter som finns, bland annat aktieägarna, 
borgenärerna, de anställda, det allmänna, presumtiva aktieägare och borgenärer, 
utbildningsanstalter, den breda allmänheten samt de granskade bolagens funktionärer. 
 
Både den svenska lagstiftningen samt de anglosaxiska ländernas regler utgår ifrån att 
redovisning och revision ska vara neutral i relation till samtliga intressenter för att 
kunna tillgodose deras behov. De oberoendehot som kan äventyra revisorns arbete, har 
lett till att intressenter delats in i olika grupper, efter deras behov av information. I och 
med att behovet av information ökar, kommer även relationen mellan revisorn och 
intressenten att få större betydelse i bedömningen av oberoendet.24 
                                                 
23 Diamant (2004), s. 136 
24 Ibid, ss. 104-105 
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Övriga intressenter 
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USA är ett av de länder som tagit en stark ståndpunkt i frågor angående revisorns 
oberoende, då den amerikanska marknaden är viktig för europeiska företag, kan de 
regleringar som denna tar fasta på, även påverka det europeiska regelverket för 
revisorer.25 Hur dessa internationella normer påverkar den svenska regleringar 
behandlas i följande avsnitt. 
 

2.4 Internationella och nationella rekommendationer 
Till följd av den stora internationaliseringen de senaste decennierna, är det oundvikligt 
att svensk reglering måste anpassa sig efter den internationella. En anpassning har varit 
1995-års revisionslag, som baseras på EG:s åttonde bolagsdirektiv.26 Direktiv som detta 
riktar sig till medlemsländerna, och är en minimiskyddsnivå för de intressenter som har 
att göra med företag inom gemenskapen. Medlemsstaterna får själva bestämma i vilken 
form och omfattning som direktiven ska anpassas till de egna lagarna.27 
 
Andra internationella organisationer som har påverkat den svenska lagstiftningen är 
bland annat SEC, IFAC, FEE och SOX. 
 
SEC, Securities and Exchange Commission, är den organisation som har verkat längst 
på den internationella marknaden. Efter den ekonomiska kraschen 1929, och i 
efterverkningen av första världskriget, behövde något avsevärt ske för att försöka få 
tillbaka förtroendet från allmänheten. Efter många undersökningar av vad som hände 
och hur en liknande ekonomisk kollaps skulle kunna förhindras, presenterades två 
rekommendationer, Securities Act 1933, och Securities Exchange Act, 1934. Dessa 
rekommendationer hade främst två syften, det ena var att verka för att investerare ska få 
rätt information om riskerna med att investera, och det andra var att sätta investerarnas 
intressen först, detta genom att behandla dem rättvist och ärligt.28 Dessa regleringar av 
redovisning och revision av börsnoterade företag, övervakas av SEC, som dock numera 
har överlåtit mycket av utformningen av dessa regleringar till rekommendationsgivande 
organisationer som exempelvis FASB och US GAAP.29 
 
IFAC, International Federation of Accountants Committee, har funnits sedan 1977 och 
är registrerad i Genève, men bedriver även verksamhet i New York. Det är en 
internationell organisation som samlar de nationella revisions- och redovisnings-
organisationerna, till exempel FAR från Sverige. Medlemmarna i IFAC är också 
automatiskt medlemmar i IASC.30 IFAC är de auktoriserade revisorernas internationella 
organ, därmed krävs att de organisationer som beviljas medlemskap, måste ha laglig 

                                                 
25 Prop 2000/01:146 s. 32 
26 Ibid 
27 SOU 1995:44 s. 139 
28 http://www.sec.gov/about/whatwedo.shtml 2007-04-23 
29 Kedner, (1990), s. 84 
30 Ibid s. 77 
Wolk et al (2004), p. 675 
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auktorisation i sitt hemland. Denna organisation är av stor betydelse inom internationell 
samordning på revisionsområdet, de har även en del kommittéer som arbetar å 
organisationens vägnar.31 På IFAC:s hemsida framgår att deras målsättning är att arbeta 
för att förstärka länders ekonomi, genom att bland annat utveckla revisionsarbetet, och 
att därmed arbeta för det publika intresset32.  
 
FEE som står för Fédérations des Experts Comptables Européens, och är en europeisk 
revisorsfederation, har bland annat arbetat mycket med oberoendefrågor och lämnade 
redan 1998 ett utkast till europeiska oberoenderegler.33 Rekommendationen baseras på 
ett antal typiska situationer då hot eller misstanke om hot kan uppstå. De identifierade 
fem olika hot i rekommendationen: 

1. egenintressehot 
2. självgranskningshot 
3. partställningshot 
4. vänskaps/förtroendehot 
5. skrämselhot 

Dessa olika hot kommer vi gå närmare in på i avsnitt 2.5. 34 
 
FEE representerar runt 500 000 revisorer runt om i Europa, och har som mål att förutse 
förändringar, inom bland annat näringslivet, som kan komma att påverka revisorernas 
arbete och på så sätt kunna hejda eventuella problem som kan uppstå. Detta genom att 
komma fram till lösningar och guida sina medlemmar på rätt väg.35 
 
SOX, som står för Sarbanes-Oxley Act, bildades 2002 ur SEC, som en direkt följd av 
Enron- och Wordcom-skandalerna. Det är en amerikansk lag som syftar till att 
återuppbygga det förtroende för näringslivet, som förlorades under 1990-talet. Det som 
är speciellt med lagen är att den även omfattar ickeamerikanska bolag som säljer 
värdepapper till allmänheten i USA. En av reglerna innebär att amerikanska företag 
måste ange om det finns, eller inte finns, någon finansiell expert i företagets 
revisionskommitté. En kommitté som utsetts inom styrelsen, och som har ett 
övergripande ansvar för revisionsfrågor.36 
 
Dessa organisationer är långt ifrån de enda som finns, men det är de som återkommer i 
olika sammanhang. Som vi redan nämnt utvecklas det specialiserade organisationer ur 
dessa, som har hand om olika delar och organisationerna samarbetar, vilket gör att det 
bildas ett nätverk.  
 

                                                 
31 http://www.norden.org/web/3-2-arb_ord/sk/3-2-6-rev_ord.asp 2007-04-23 
32 http://www.ifac.org/MediaCenter/files/Facts_About_IFAC.pdf 2007-04-23 
33 Prop 2000/01:146 s. 32 
34 Diamant, (2004), s. 216 
35 http://www.fee.be/aboutfee/default.asp?library_ref=1&category_ref=1&content_ref=82  2007-04-20 
36 Tufvesson-Shuck, Nystrand, (2004) 
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Regleringar av revisorns oberoende i Sverige finns framförallt i Revisorslagen, 
Revisionslagen, Aktiebolagslagen, samt FAR:s rekommendationer. En viktig del av 
regleringen, är Analysmodellen, som återfinns i Revisorslagen från 2002. Denna 
behandlas närmare i avsnitt 2.5. Alla dessa regleringar finns samlade i FAR:s 
Samlingsvolym, och används av revisorer och andra som en revisionshandbok. Denna 
utgavs för första gången 1979.37 
 
De lagar, rekommendationer och föreskrifter som vi har i Sverige påverkas, som figuren 
nedan visar, inte enbart av internationella organisationer, utan också av utvecklingen 
inom redovisning och hur revisorer agerar utan en reglering. 

 
Figur 2. Påverkan på Sveriges lagar, regleringar och praxis angående revisorns 
oberoende.38 
 

2.5 Analysmodellen 
Den 1 januari 2002 infördes en ny revisorslag i Sverige, den viktigaste förändringen 
behandlade det nya synsättet på revisorernas självständighet och opartiskhet i ett 
revisionsuppdrag. Det internationella utvecklingsarbetet angående revisorns oberoende, 
har undersökts, då bland annat FEE:s oberoendereglering med de fem hot mot revisorns 
oberoende som presenterats, och därefter utvecklats på uppdrag av Europaparlamentet. 
Som första land i världen väljer Sverige att implementera och lagfästa EU-
kommissionens analysmodell.39 
 
I propositionen från 2000 framkommer vikten av att omvärldens förtroende för 
revisorerna upprätthålls och att det därmed inte räcker att revisorer iakttar opartiskhet 
och självständighet, revisorn bör heller inte utsätta sig för risken att bli ifrågasatt 
angående sin objektivitet. Därmed bör en revisor avböja eller avsäga sig ett uppdrag om 
det finns faktorer som kan påverka förtroendet för att han/hon är kapabel att utföra sitt 
uppdrag med opartiskhet, självständighet och objektivitet. Dock kan det finnas 
särskilda omständigheter, alternativt ha vidtagits sådana åtgärder att det eliminerar 
förtroenderisken, revisorn får då acceptera eller behålla uppdraget. Sverige har valt att 
lagfästa analysmodellen för att garantera att förtroendehot inte förekommer, vilket 
                                                 
37 FAR 75 år, en rapsodisk skildring av utvecklingen 1923-98 (1998), ss. 97-98 
38 Egen modell utifrån Diamant (2004), s. 74 
39 FAR:s samlingsvolym del 2 (2005), ss. 232-234 
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föreskriver revisorn att granska förhållanden som kan rubba tilltron, för att därefter 
dokumentera den gjorda analysen. Detta för att Revisorsnämnden i efterhand ska kunna 
iaktta att en tillförlitlig analys har utförts.40 
 
Utredningen har också kommit fram till vissa grundläggande organisatoriska krav för 
att säkerställa oberoende och därmed höja kvaliteten inom revisionsverksamheten. 
Dock bör det inte i lag närmare anges vilka krav som karakteriserar en god 
byråorganisation, då branschen uppvisar en mångfald av såväl stora som små 
revisionsföretag, vilket leder till att det blir praktiskt omöjligt att lagfästa. Exempel på 
allmänt höjande kvalitetsåtgärder, vilka tas upp i utredningen, kan vara att införa 
åtgärder som medverkar till en ökad medvetenhet om de hot som kan förekomma. Det 
kan också vara att ge medarbetarna chansen att kunna rådfråga en fristående 
chefsperson i oklara fall, samt att införa en internkontroll av utförda 
granskningsuppdrag.41 
 
För att få en överblick över tillvägagångssättet vid en sådan kontroll, huruvida revisorn 
är oberoende eller inte, har ett flödesschema sammanställts, detta visas nedan. De 
situationer där modellen används är till exempel när revisorerna får ett nytt uppdrag, 
eller om det inträffar andra omständigheter som medför att revisorns oberoende hotas, 
exempelvis kan en nyanställd person, antingen hos klienten eller hos revisionsbolaget 
bidra till att byrån blir jävig.42 

                                                 
40 Prop 2000/01:146 s. 58-59 
41 FAR Regler om revisorer och revision (1999), s. 312 
SOU 1999:43 ss. 149-150 
42 FAR:s samlingsvolym del 2 (2005) s. 237 
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Figur 3. Flödesschema analysmodellen43 

                                                 
43 FAR:s samlingsvolym del 2, (2005) s. 237 
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För att underlätta kontrollen av revisorns oberoende, har de fem hot som FEE 
identifierat använts, dessa måste elimineras för att revisorn ska kunna åta sig 
uppdraget.44 
 

2.5.1 Egenintressehot 
Egenintressehot är ett annat ord för ekonomiskt intresse, då revisorn eller någon annan i 
den revisionsgrupp där revisorn är verksam, har direkta eller indirekta ekonomiska 
intressen i revisionsklientens verksamhet.  
 
Ett direkt ekonomiskt intresse kan vara att en revisor har investerat i, eller deltar i 
gemensamma projekt. Ytterliggare ett exempel kan vara när en revisor eller en 
närstående gett lån till, eller gått i borgen för sin klient.  
 
När en revisionsbyrå står i ekonomiskt beroendeförhållande till en klient, är det också 
ett hot mot opartiskhet och självständighet. Detta gäller också om revisorn får ett arvode 
baserat på byråns resultat, tillika då någon i revisorns omgivning har fått erbjudande om 
att ta anställning hos revisionsklienten. 
 
Indirekta ekonomiska intressen jämställs med direkta, och kan vara då en närstående 
person till revisorn har affärsrelation till, eller annat ekonomiskt intresse i revisions-
klienten. Som indirekt hot räknas också då revisorn har ekonomiska intressen i ett 
företag som äger andelar i revisionsklienten.45 
 

2.5.2 Självgranskningshot 
Med självgranskning menas att den som ska göra granskningen redan tidigare i något 
annat sammanhang tagit ställning till det som ska granskas. Hotet mot 
självgranskningen uppstår till exempel när revisorn eller någon i revisionsgruppen gett 
rådgivning till revisionsklienten, i någon fråga som revisorn i sin granskning kan 
behöva ta ställning till.  
 
En annan situation då självgranskningshot föreligger är då revisorn har varit anställd 
hos det granskade företaget, eller då någon närstående person till revisorn, är eller har 
varit verksam i det granskade företagets ledning, eller på annats sätt deltagit i det arbete 
som revisorn ska granska. 
 
En annan typ av självgranskning föreligger då revisorn eller någon annan i 
revisionsgruppen tidigare under revisionsuppdraget gjort ställningstaganden, vilkas 
riktighet revisorn måste pröva, som ett led i granskningsuppdraget. Det kan till exempel 
gälla att revisorn måste granska och ta ställning till förhållanden i en årsredovisning 

                                                 
44 FAR:s samlingsvolym del 2, (2005) s. 237 
45 Ibid, ss. 240-243 
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som han eller hon redan tidigare har granskat, i samband med tidigare års 
årsredovisning. Denna typ av självgranskning måste normalt accepteras, och 
presumtionsregeln blir i detta fall inte aktualiserad, dock kan generalklausulen komma 
att aktualiseras.46 
 

2.5.3 Partställningshot 
Ett förhållande då förtroendet för revisorns oberoende hotas, är då revisorn eller någon i 
dennes grupp uppträder, eller har uppträtt till stöd för eller emot revisionsklientens 
ståndpunkt i en rättslig eller ekonomisk fråga, där det råder meningsskiljaktigheter eller 
intressemotsättningar. Det kan till exempel gälla om revisorn eller någon i gruppen 
företräder revisionsklienten i tvister med Skatteverket. 
 
Regeln blir tillämplig först om revisorn har i uppdrag att tala i revisionsklienten sak, 
således gäller inte presumtionsregeln om revisorn enbart vidareförmedlar uppgifter till 
Skatteverket.47 
 

2.5.4 Vänskapshot 
Vid nära personliga relationer till en klient finns det en risk att revisorn blir benägen att 
vara alltför välvilligt sinnad till klientens intressen. Detta kan också förekomma då 
revisorn är vän med personer i revisionsklientens ledning, eller exempelvis en 
ekonomichef. Den nära personliga kontakten kan vara allt från ett mångårigt 
vänskapsband till ofta återkommande sociala kontakter. Ett särskilt slag av vänskapshot 
kan uppkomma då revisorn eller någon av revisorns medhjälpare har innehaft uppdrag 
för revisionsklienten under en lång följd av år.48 
 

2.5.5 Skrämselhot 
Då hot och påtryckningar från en revisionsklient, eller annan, som är riktade mot 
revisorn på ett sådant sätt att det inger obehag bör revisorns opartiskhet ifrågasättas.49 
 

2.5.6 Generalklausulen 
Om det finns andra förhållanden som medför att revisorns oberoende kan ifrågasättas, 
men som inte passar in under någon av rubrikerna ovan, används denna klausul. Vad 
som kommer att hamna under denna paragraf får framtidens utveckling av god 
revisorssed avgöra.50 
 

                                                 
46 FAR:s Samlingsvolym del 2, (2005) ss. 240-243 
47 Ibid 
48 Ibid 
49 Ibid 
50 Ibid 
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2.6 Motivering av vald teori 
I detta kapitel har vi valt teori med utgångspunkt i att ge läsaren en större förståelse för 
vad som menas med revisorns oberoende, samt vilka lagar och rekommendationer som 
reglerar området, både nationellt och internationellt. Detta för att läsaren ska kunna ha 
en bättre grund att stå på då de läser vår empiri med olika skandaler, samt debatter och 
därigenom uppskatta detta mer och kunna bilda sina egna uppfattningar. 
 
Då vi ämnar använda oss av analysmodellen som ett verktyg för att dels kunna sålla ut 
relevanta skandaler, och även som ett underlag för analysen, har vi valt att ta upp den 
ganska ingående. Intressenterna är en del av vår teori, då det är dessa som påverkas då 
revisionen inte fungerar, och därmed skapat debatten efter skandalerna. Denna del av 
teorin är ihopkopplad med analysen på så sätt att det är just debatterna vi avser att 
analysera. 
 
De nationella och internationella lagar och rekommendationer, samt de olika 
organisationer vi presenterat, är en viktig del i denna uppsats för att man som läsare ska 
kunna få en bättre förståelse för hur förhållningssättet till revisorns oberoende ser ut 
idag. Vi ämnar se tillbaka till dessa när vi gör vår analys i syfte att kunna dra paralleller 
mellan de förändringar som skett och de skandaler som presenteras i empirin. 
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3. Tillvägagångssätt 
Metoden, eller som vi föredrar att kalla den, tillvägagångssättet, beskriver här nedan 
hur vi har valt att lägga upp vårt arbete, samt vilka undersökningstekniker vi använt, 
och varför. 
 
Vi har valt att placera detta avsnitt mellan den teoretiska referensramen och empirin, då 
vi med denna ska motivera hur vi ska koppla samman den teori vi valt att redovisa, med 
den empiri som kommer i följande avsnitt. Vi anser det vara enklare att kunna förklara 
vår avsikt, med kommande empiri, då läsaren redan är någorlunda insatt i vårt 
teoretiska material. 
 

3.1 Undersökningsdesign 
I vår uppsats har vi valt att utföra en komparativ textanalys, det vill säga att genom ett 
antal nyckelord jämföra olika styrdokument såsom böcker, tidningsartiklar och 
utredningar. Då vi har letat material har vi utgått från olika årtionden, för att underlätta 
för oss själva. Vi har bland annat sökt på vissa ord, till exempel ”trettiotalet” och 
”skandal”, och sedan utgått från de debatter och den information vi då fått fram.51 
 
Hela vår uppsats är uppdelad i olika decennier, då vi insåg att det annars kan bli svårt 
att kunna följa, samt få ett sammanhang, i vår slutprodukt av arbetet. Den teoretiska 
referensram vi har i tidigare avsnitt är till för att ge en bakgrund till vad revision är, hur 
den har reglerats och förändrats under 1900-talet, och hur den påverkas av exempelvis 
internationella organisationer. Framförallt är den till för att läsaren ska kunna följa vår 
tankegång, att en stor del av vad som påverkar nuvarande lagstiftning, är hur revisorer 
beter sig om det inte finns någon reglering (se figur 2).52 
 
Den empiri vi väljer att använda oss av i nästa avsnitt delas upp som följer: under ett 
årtionde har vi valt ut en eller flera skandaler där revisorn har blivit granskad, för att 
därefter beskriva de diskussioner och debatter som förts under samma, och i vissa fall 
även efterföljande årtionde.53 
 
Även i analysen är vår avsikt att i varje decennium försöka se om vi kan koppla 
samman de efterföljande debatterna i empirin med speciella efterverkningar i de 
regleringar vi framför i den teoretiska referensramen. Vi har valt att sätta analys och 
diskussion i samma rubrik, då vår uppsats till stor del bygger på debatter, som är en 
diskussion från allmänhetens sida. Vi anser därmed att vår analys blir mer flytande om 

                                                 
51 Rosenqvist, Andrén (2006) 
Bryman (2002) 
Saunders et al (2003) 
52 Ibid 
53 Ibid 
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vi kan lägga in egna kommentarer emellanåt, för att tolka den debatt som har förts. De 
diskussioner vi fört, som inte hör direkt till debatterna, har vi lagt i slutdiskussionen 
istället, för att inte sväva ut för mycket i analysen.54 
 
I Rosenqvist och Andrén:s metodbok framgår att en slutsats bör vara kort och koncis, 
och helst i punktform redogöra för vad som framkommit i analysen. Därmed har vi 
försökt att göra just detta upplägg, med hjälp av en modell för att visa vilka kopplingar 
vi har dragit.55 
 

3.2 Urval 
Då vi gjort en komparativ textanalys, bör vi ha vissa kriterier eller markörer, när vi 
sållar bland sekundärdata. De kriterier vi använt när vi valt vilka skandaler vi ska 
använda är; bestämda tidsepoker om tio år, med början 1930, att skandalerna avser 
börsnoterade företag, att revisorn är inblandad, samt att skandalen åtföljts av en debatt. 
De nyckelord vi använt när vi valt debatter är; ’revisorns oberoende’, samt det årtionde 
då skandalen inträffade, till exempel ’trettiotalet’. Ytterligare selektion vi gjort, är att 
skandalens efterverkningar ska ha påverkat debatten i Sverige, oavsett var den inträffat. 
Anledningen till att vi valt att endast ta upp börsnoterade företag är att dessa är stora 
och har många intressenter, och det är därmed lättare att se effekterna av skandalerna.56 
 

3.3 Procedur 
I inledningsarbetet av denna uppsats var det viktigaste för oss att försöka få fram om 
regleringarna om revisorns oberoende påverkas av utomstående händelser. Genom att i 
teorin strukturera upp olika aspekter, om bland annat revisorns oberoende och 
internationella organisationer, har vi försökt att uppnå detta. När vi sedan letade 
information utifrån de olika aspekterna var vår förhoppning att på något sätt kunna se 
vad som påverkar svensk reglering och kunna göra en modell för att visa på ett 
samband av detta.57 
 
Hade våra efterforskningar visat att utomstående händelser, som exempelvis 
internationella regleringar, eller hur revisorn agerar utan tillsyn, inte påverkar svensk 
reglering av revision, hade vårt arbete fallit redan där. Detta då vår vinkling var att ta 
reda på vilka efterverkningar av olika skandaler som, direkt eller indirekt har påverkat 
lagstiftningen. När vi väl fått fram att regleringen påverkas av utomstående händelser, 

                                                 
54 Rosenqvist, Andrén (2006) 
Bryman (2002) 
Saunders et al (2003) 
55 Rosenqvist, Andrén (2006) 
56 Rosenqvist, Andrén (2006) 
Bryman (2002) 
Saunders et al (2003) 
57 Ibid 
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framförallt med hjälp av Diamant, som gjort en avhandling i ämnet, kände vi att vi 
kunde gå vidare i vår forskning.58 
 
Vi började med att titta i olika utredningar, som Statens Offentliga Utredningar, samt 
Regeringens propositioner, för att se vilka skandaler inom näringslivet som inträffat, 
och vilka lagregleringar dessa lett till. Vi insåg dock ganska snart att detta arbetssätt 
inte skulle fungera, då det var väldigt svårt att hitta några skandaler över huvudtaget.59 
 
Vi inledde istället en sökning i artiklar från tidskriften Balans, då dessa artiklar är 
skrivna av branschkunniga personer. Vi började helt enkelt från andra hållet, istället för 
att söka efter en skandal och sedan vilken debatt den lett till, sökte vi bland debatterna 
om revisorns oberoende, för att se om det hänvisades till någon skandal inom 
näringslivet. Utifrån de nyckelord vi hittade i debattartiklarna sökte vi även på andra 
håll för att säkerställa informationen.60 
 
Då vi skulle analysera den teori och empiri vi framställt, hade vi de fem hoten som 
utgångspunkt, för att kunna se om det fanns något mönster, eller något som präglade de 
olika årtiondena, med avseende på oberoendet. I ett fall fick vi använda oss av 
generalklausulen, då revisorns oberoende inte passade in i de övriga fem hoten, men 
som vi ansåg att det var viktigt att belysa. Därefter har vi med analysverktyget i 
bakhuvudet, det vill säga utifrån analysmodellens förklaring av vilka oberoendehot som 
kan förekomma, försökt att ta fram detta ur debatterna, och analysera det i samband 
med skandalen och den teoretiska referensram vi sammanställt.61 
 
I slutsatsen har vi utformat en uppställning i spaltform, med den debatt som präglat 
varje årtionde och vilka efterverkningar vi har tolkat fram ur detta. Genom denna 
utformning har vi givit läsaren en överskådlig bild av vårt resultat.62 
 

3.4 Metoddiskussion 
Vi har utfört en arkivstudie, då alternativ som intervjuer eller en enkätundersökning inte 
vore tillämpliga i denna uppsats. Vår avsikt är att lyfta fram den debatt som uppstått 
efter olika skandaler, och denna går inte att få fram genom intervju-, eller enkätsvar 
från enskilda personer. Vi såg helt enkelt inga alternativ till valda tillvägagångssätt.63 
 
En av utgångspunkterna i vårt urval var att det skulle ha påverkat den svenska debatten, 
och därmed indirekt den svenska regleringen av revisorns oberoende. Hade vi enbart 
                                                 
58 Rosenqvist, Andrén (2006) 
Bryman (2002) 
Saunders et al (2003) 
59 Ibid 
60 Ibid 
61 Ibid 
62 Ibid 
63 Ibid 
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inriktat oss på svenska skandaler, skulle vårt material blivit alldeles för tunt för att 
kunna göra någon vettig analys av. Vi hittade inte tillräckligt många svenska skandaler 
med våra kriterier, att det väckt en debatt, och att revisorn varit inblandad. Hade vårt 
kriterium å andra sidan enbart varit att skandalen skulle beröra revisorns oberoende, 
hade materialet blivit alltför svårthanterligt. Att behöva ta reda på andra länders 
lagregleringar och se hur debatten där har växlat i takt med olika skandaler, kändes inte 
som ett alternativ för oss. Vi kan därmed inte se något annat möjligt urval, än det vi 
gjort.64 
 
Mycket av vårt material är hämtat från Internet, vi har använt sökfunktionen i bland 
annat tidskriften Balans, då vi letat efter debatter och liknande artiklar. Detta 
tillvägagångssätt har underlättat vårt arbete, vilket är nödvändigt då vi hade en deadline 
att ta hänsyn till. Dock kan vi ha missat en del viktig information på detta sätt, genom 
att många debatter och artiklar kanske inte är införda i databaser som är tillgängliga 
online. Om vi exempelvis sökt i olika arkiv efter gamla tidningar från 1930-1970-talen, 
hade vi kanske hittat skandaler och debatter rörande revisorns oberoende under denna 
tidsepok. De flesta artiklar som kan hämtas på Internet är från 1970-talet och framåt, 
vilket innebär att även de debatter vi använt oss av är därifrån, och att vi då har fått 
använda källor som har hänvisat till debatter på exempelvis 1930-talet. Vi har således 
inga direkta källor med 1930-talets debatter.65 
 
De artiklar vi använt oss av ska på ett eller annat sätt spegla revisorns oberoende, enligt 
ett av våra kriterier, därmed har vi valt vissa bitar ur olika debatter och artiklar som vi 
tycker ger bra substans till vår uppsats. Skulle någon annan person göra om vår 
undersökning kanske denna anser att andra delar i dessa artiklar är viktiga, vilket kan 
leda till att resultaten blir olika. Vi har använt oss av flera olika artiklar, och genom att 
utgå från de kriterier vi ställt upp, då vi återger huvuddragen i debatterna, har vi försökt 
säkerställa tillförlitligheten i vår forskning.66 
 
Det resultat vi fått fram i slutsatsen, med hjälp av den metod vi använt oss av, stämmer 
väl överens med vår forskningsfråga. Vi anser även att det resultatet är rimligt med 
hänsyn till vår redovisade teori och empiri.67 
 

3.5 Källkritik 
Vi har använt Föreningen Auktoriserade Revisorer:s olika publikationer som 
huvudkälla i vår uppsats. Vi är medvetna om att informationen därifrån är snäv, då det 
är en organisation bestående endast av auktoriserade revisorer, som ger ut detta 

                                                 
64 Rosenqvist, Andrén (2006) 
Bryman (2002) 
Saunders et al (2003) 
65 Ibid 
66 Ibid 
67 Ibid 
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material. Denna information är förmodligen dessutom vinklad, men det är ett medvetet 
val från vår sida att ändå använda oss av den. Då det är branschkunniga personer som 
debatterat, och då dessa har insyn i arbetet kring redovisning och revision, ansåg vi att 
deras expertis gav bäst substans till vårt arbete. 
 
Då vår uppsats till stor del bygger på att se om personers åsikter kan leda till 
förändringar, har vi avsiktligt tagit fram information som består av personers 
uppfattningar av, och ståndpunkter i olika händelser och frågor. Det material vi tar fram 
är vinklat, men det är inte ett problem för denna uppsats, utan snarare nödvändigt, för 
att vi ska kunna leverera en bra analys i slutändan. Där tillförlitligheten kan brista är om 
den som skriver artikeln har misstolkat debatten och återger den på ett felaktigt sätt.  
 
Den tryckta litteratur vi använt oss av är till största del avhandlingar, och då författaren 
troligen har en viss utgångspunkt och åsikt om ämnet när han skriver, finns risken att 
informationen blir vinklad efter det resultat han vill ha fram, och därmed är 
informationen i dessa inte helt tillförlitlig. 
 
För att minimera risken för bristande tillförlitlighet, har vi sammanställt flera olika 
debattartiklar och avhandlingar, och lyft fram de åsikter och den information, som vi 
ser återkommer och som känns relevant för de olika delarna i vår uppsats. 
 
Vi har även en mängd Internetkällor, dessa kan ses som osäkra, men vi har försökt att 
enbart använda sådana webbsidor som vi uppfattar som tillförlitliga. Vi har vid två 
tillfällen använt Wikipedia som källa, detta är ett uppslagsverk där vem som helst kan 
bidra med information, och därmed är den inte tillförlitlig. Därför har vi enbart använt 
den som utgångspunkt, för att sedan verifiera informationen med annat material. 
 

3.6 Självkritik 
Då vi utgått ifrån ett visst syfte och en viss frågeställning i vår uppsats, hade vi redan på 
ett tämligen tidigt stadium, idéer kring hur analysen skulle kunna se ut. Detta har 
förmodligen medfört att vi omedvetet ignorerat sådana fakta som skulle kunna försvaga 
vår slutsats. Då vi sållat bland den stora mängd information som finns, har vi sannolikt 
instinktivt förkastat sådana fakta som inte har haft någon direkt koppling till det vi 
skrivit om. 
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4. Empiri 
I detta avsnitt har vi beskrivit vilka olika skandaler som präglat varje årtionde, samt 
redogjort för de efterföljande debatterna, med fokus på revisorns oberoende. 
 

4.1 1930-talet 
Detta årtionde var en tid som präglades av börsras i USA och bank- och valutakriser i 
Europa. För Sverige var Kreugerkraschen den största händelsen, som det än idag talas 
mycket om. Den ledde bland annat till att vikten av förekomsten av revisorer i 
åtminstone större företag började diskuteras. 
 

4.1.1 Kreugerkraschen 
En av de mest omtalade skandalerna inom svenskt näringsliv under 1900-talet var 
Kreugerkrashen. Ivar Kreugers tändsticksimperium försattes i konkurs 1932, kort efter 
att han avlidit i sin lägenhet i Paris.68 
 
Allt började 1908, med att Ivar Kreuger startade firman Kreuger & Toll, med inriktning 
på den nya tekniken med armerad betong. 1913 gav sig Kreuger in i tändsticks-
branschen av en slump, han köpte upp företag för lånade pengar, och imperiet började 
ta form. 
 
Styrelsen i Kreuger & Toll bestod av personer som Kreuger själv utsett och som inte 
skulle ifrågasätta hans handlingar, han fattade i stort sätt samtliga beslut, gällande 
fusioner, upprättande av bokslut etcetera, på egen hand. Styrelsen hade ingen insikt i 
hur bolaget sköttes, men skrev på bokslutsrapporter utan invändningar.69 
 
Eftersom Kreugerkoncernens framgångar till största del byggde på lånade medel, bland 
annat från utlandet, uppstod problem i samband med den internationella 
konjunkturnedgången, som under senare delen av 1930-talet utvecklats till en djup 
depression. Koncernen fick svårt att finansiera stora utbetalningar till utlandet och fick 
mer och mer förlita sig på de svenska kreditgivarna för att lösa sina likviditetsproblem. 
 
Den svenska riksbanken var en av de stora kreditgivarna vid den här tiden, och lånen 
till Kreugerkoncernen bidrog till att den svenska valutareserven sjönk kraftigt. Kort 
därefter drabbades Europa av en bank- och valutakris och flera korta lån i utlandet 
sades upp, vilket vållade ännu större likviditetsproblem för koncernen. 
 

                                                 
68 Gävert (1979) ss. 255-257 
69 Ibid ss. 284-290, 294 
http://www.kreugerspecialisten.nu/KREUGERTEXTSITE/17%20tum/K&T%20historia.htm  
2007-04-26 
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Kreuger försökte på flera sätt få koncernen på fötter, men lyckades inte. En 
undersökning om Kreugerkoncernens ställning påbörjades, och ganska snart visade det 
sig att samtliga resurser barskrapats och rena oegentligheter var på väg att avslöjas. 
Situationen var ohållbar och den 12 mars 1932 tog Ivar Kreuger troligen sitt liv i sin 
lägenhet i Paris, vissa hävdar dock att han blev mördad.70 
 
Ett stort utredningsarbete sattes igång, och det amerikanska revisionsföretaget Price, 
Waterhouse & Co fick i uppdrag att utreda fallet. Det uppdagades ganska snart stora 
brister i bokföringen, och revisorerna ansattes kraftigt, revisionsberättelsen betecknades 
som ”den mest intetsägande som sett dagens ljus”. Den auktoriserade revisorn Anton 
Wendler, som varit Kreugerkoncernens revisor sedan 1930, visade sig stå i personligt 
beroendeförhållande till Ivar Kreuger.71 
 

4.1.2 Efterverkningar av 1930-talets stora skandal 
Under tiden för Kreugerkraschen fanns egentligen inte några regleringar att tala om, 
vad gällde revisorer och deras oberoendeställning. Däremot kom, som en direkt följd av 
denna skandal, 1944-års Aktiebolagslag, där det infördes ett krav på att utse 
auktoriserade revisorer i större aktiebolag. Dessutom räknades det upp ett antal punkter 
om revisorns granskningsplikt, med avseende på bland annat dennes oberoende.72 
 
Det var inte bara Sverige som började ta redovisningens innehåll och debatten om 
revisorns oberoende på allvar, även i USA aktualiserades frågan, och SEC bildades (se 
avsnitt 2.4). Detta dels på grund av Kreugerkraschen, men även till följd av 
börskraschen 1929.73  
 
Det riktades stor kritik mot själva auktorisationsförfarandet efter skandalen, professor 
Gustav Cassel menade att det behövdes en radikal omläggning av hela 
revisorsväsendet, om man rent praktiskt skulle lära sig något av det inträffade. 
Bestämmelsen om att de auktoriserade revisorerna skulle vara obundna och inte stå i 
något beroendeförhållande till arbetsgivare, via privat eller allmän tjänst, aktualiserades 
på nytt.74 
 
Det resonerades om att en betydande orsak till att svindlerier av det här slaget kunde 
förekomma, var den obegränsade godtrogenheten mot de som hade pengar. Dessa 
auktoritära företagare ifrågasattes helt enkelt inte. Professor Oscar Sillén, tillika FAR:s 
ordförande 1923-1941, uttalade i Nya Dagligt Allehanda att "Behoven av auktoriserade 
revisorer böra tillfredsställas allteftersom de göra sig gällande. Säkerligen skulle många 
oegentligheter ha yppats tidigare, om man haft auktoriserade revisorer." Han menade 
                                                 
70 Gävert, (1979) ss. 255-257 
71 Wallerstedt, (1989) 
72 Svensson, (1999)  
73 Fagerström, (1991) 
74 Wallerstedt, (1989) 



 Empiri 

Caroline Edberg 
Josefin Andersson  

23

vidare att det var många som inte visste om att det fanns den här sortens yrkesfolk, vars 
enda uppgift var att bedriva revisorsverksamhet.75 
 

4.2 1970-talet 
Detta årtionde präglades av att redovisningen blev datoriserad och revisorerna blev mer 
ansedda som yrkesgrupp. 
 

4.2.1 Equity Funding Corporation of America 
Eguity Funding Corporation of America, en av de stora försäkringsbyråerna i USA, 
avslöjades 1973 med bland annat förfalskning av försäkringsbrev. Det blev en stor 
skandal som ledde till rättegång mot de tre revisionsbyråer som hade hand om 
revisionen i både moderbolag och dotterbolag. 
 
Equity Funding sålde livförsäkringar till privatpersoner, för att därefter återförsäkra det 
mesta genom ”paketförsäljning” till andra försäkringsbolag. Equity Funding 
inkasserade premierna från försäkringstagarna och överlämnades därefter till de 
återförsäkringsbolag som ägde försäkringsbreven, efter avdrag för en särskild provision. 
Detta system gjorde det möjligt för ett stort bedrägeri med fingerade försäkringsbrev 
som översteg 300 miljoner dollar. 
 
Det var Equity Fundings konkursförvaltare som väckte talan mot revisionsföretagen och 
det hävdades bland annat att revisionen genomfördes på ett vårdslöst sätt. Då 
försäkringsbolaget använde datorer till sitt bedrägeri, borde revisorerna som anlitades 
till arbetet haft erforderlig kunskap och erfarenhet på detta område. Bokslutet var 
felaktig och missvisande, vilket revisorerna borde ha insett, liksom att de borde ha 
granskat underlaget i större omfattning. 
 
Domen kom efter fyra månaders rättegång, i maj 1975, och fällde tre av de ansvariga 
revisorerna till fängelse och böter, till betydande belopp. Domstolen ansåg visserligen 
inte att det fanns bevis för att revisorerna hade varit inblandade i förskingringen, men 
menade att yrkesrevisorerna måste vara medvetna om sitt ansvar då de lämnar 
revisionsintyg med innebörden att boksluten är riktiga och rättvisande. Försummelse 
vid revision ansågs vara lika allvarlig som deltagandet i en förskingring, och då 
revisionsbyråerna var stora och ledande inom revisionen, var det ingen brist på 
kompetent och kunnig personal för att utvärdera och lämna en förstklassig rapport.76 
 

                                                 
75 Noréus, (1988) 
76 Lithner, (1977) 
http://www.buyandhold.com/bh/en/education/history/2004/ray_dirks.html 2007-05-05 
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4.2.2 Efterverkningar av Equity Funding Corporation of America 
Affärerna i Equity Funding ledde, tillsammans med flera andra bolag, till en het debatt i 
Sverige. Länsåklagare Klas Lithner frågade sig bland annat i boken ”Revisorns roll—
Aktuell praxis under debatt”, skriven av auktoriserade revisorn Sven-Erik Johansson, 
om när det skulle komma en liknande dom i Sverige. 
 
Lithner ifrågasatte dagens straffbestämmelser, vilka gjorde det svårt att komma åt en 
revisor i ett aktiebolag, hur oförsvarligt han än hade handlat. Både i USA och i Sverige 
har revisorer friats från ansvar gällande förskingring, och andra otillförlitliga metoder 
inom företaget. Under sjuttiotalet däremot förändrades dock detta radikalt i framförallt 
USA, vilket Equity Funding blev ett bevis för, då även revisionsbyråerna åtalades för 
försummelse i samband med revisionen. 
 
Det visade sig också i vissa fall att domstolarnas och revisionsbyråernas uppfattning om 
de avgränsningar i revisorernas ansvar som kan tolereras gick isär. Equity Funding är 
också ett lysande exempel på detta då revisorerna inte insåg att vad som fordrades av 
dem var god revisionsstandard, där en ”normal” bedömning samt en grundlig och 
genomtänkt analys av företagets rutiner hade lett till en upptäckt av förskingringen.77 
 
I en av FAR:s paneldiskussioner från 1973 med representanter från olika intresse-
grupper, diskuterades det mycket kring det faktum att redovisning inte säger någonting 
om framtiden. Statsrådet Feldts spädde på debatten ytterliggare när han konstaterade att 
samhället inte längre borde nöja sig med den bedrövliga informationen som aktieägarna 
så länge accepterat. Det finns ett ökat behov, ett krav på revisorerna från samhället, 
ägarnas, borgenärernas och de anställdas sida, av underlag för framtidsbedömningar. En 
annan åsikt som diskuterades var det faktum att på grund av den lagstadgade 
tystnadsplikten, blev det svårt för revisorerna att kontakta exempelvis fackliga 
representanter, för att diskutera och ta in olika synpunkter på företagets problem. 
 
Under paneldiskussionen blev det tydligt att det största intresset rörde sig kring 
förvaltningsrevisionen och därmed oberoendefrågorna, revisionsberättelsens 
utformning, kontrollen av företagens informationsåtergivning, samt revisorns befattning 
med den framåtriktade informationen. 
 
I ytterliggare en av FAR:s paneldiskussioner året efter diskuterades revisorns ställning. 
De tog upp det faktum att revisorn enligt lagen inte bör vara beroende av 
styrelseledamöter eller den verkställande direktören, vilket är en självklarhet då det 
gäller ekonomiska bindningar, men det borde också gälla känslomässigt beroende. Med 
tanke på att revisorn representerar alla aktieägare, oberoende av vem som tillsatt 
honom, bör han vara helt självständig i förhållandet till företagets ledning. 
 

                                                 
77 Lithner, (1977) 
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Det diskuterades också huruvida den historiska utvecklingen eller förutsättningarna 
inför framtiden var viktigast, vilket tedde sig som ett enkelt svar; framtidsutsikterna är 
avgörande för om en investering i ett företag är lönsam eller inte. Därmed hänger detta 
ihop med en av FAR:s rekommendationer om att granskning bör utgå från vad som är 
väsentligt, det vill säga om framtidsinformationen är väsentlig, bör detta vara en 
självklar del av revisionen.78 
 
Under sjuttiotalet beslutades att en enhetlig kontoplan ska gälla för främst mindre och 
medelstora bolag. Detta var svaret på det ökade behovet av en snabb, trovärdig och 
översiktlig presentation av redovisningsdata, från främst företagsledningar, men också 
från andra intressenter. Ett av de argument som förts fram är att detta skapar en större 
tilltro hos företagets intressenter. En annan stor fördel är att jämförbarheten är hög, inte 
bara inom företaget, utan även exempelvis mellan olika företag i samma bransch.79  
 
En ny bokföringslag antogs, med bland annat bestämmelser om ADB, det vill säga 
dokumentation, arkivering och bilagor till bokslut bland annat. Med den nya 
bokföringslagen tillsattes också en särskild bokföringskommitté med uppgift att 
utforma rekommendationer angående redovisning.80 
 

4.3 1980-talet 
Under 1980-talet uppdagades ett antal skandaler, förutom affärerna kring Gusum Bruk, 
talades det mycket om bland annat Fermenta, här var dock inte revisorn inblandad, 
därför går vi inte närmare in på det. Ett annat fall var härvan kring Fresta Entreprenad 
och Försäljning AB. Denna härva fick en prejudicerande utgång i Högsta Domstolen, 
men företaget var inte börsnoterat, och för litet för att vi ska kunna se några 
efterverkningar av det. 
 

4.3.1 Gusum Bruk 
Det anrika Gusum Bruk, daterat från tidigt 1600-tal, började som ett järnbruk med 
masugn, för att senare börja tillverka blixtlås och mässingsattiraljer. Men efter några 
hundra år som framgångsrikt företag, gick bruket i konkurs, 1988, och det uppdagades 
att det i över tio år hade manipulerats med företagets bokföring, genom dubbla 
huvudböcker och kundreskontror. Över hundra miljoner kronor var försvunna. 
 
Från mitten av 1970-talet till årsskiftet 1985/1986 hade de haft samma auktoriserande 
huvudrevisor, han benämns som H. I samband med att han överlämnade sitt 
huvudansvar till en medarbetare på samma byrå och blev andrerevisor, köpte H egna 
aktier i Gusum. 

                                                 
78 ”Revisorns befattning med framåtriktad information”, (1975) 
79 ”En ny baskontoplan - och vad sedan?” (1976) 
80 Carlsson (1976) 
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Aktieägarna begärde en granskning av företaget, och Kommerskollegium tillsammans 
med FAR:s disciplinnämnd, bestämde att inspektera de valda revisorernas arbete.81 Det 
visade sig att revisorerna bland mycket annat inte varit närvarande vid lager-
inventeringen, trots att varulagret stod för 40 % av företagets balansomslutning. 
Revisorn hade dessutom missat att företaget inte redovisat tagna lån.82 Granskningen 
innebar att den ansvarige revisorn blev tilldelad en varning av båda instanser. 
 
Detta var inte tillräckligt för aktieägarna, då de efter försäljningen av Gusum Bruks 
metallverksamhet 1986, förvärvade aktier till en köpesumma av trettio miljoner kronor, 
efter att ha förlitat sig på bland annat årsredovisningen och den rena revisions-
berättelsen. Denna tillit kostade dem mycket pengar, då aktierna förlorade i värde. 
Aktieägarna gick samman för att stämma den ansvarige revisorn på ett skadestånd på 
motsvarande belopp. 
 
Tingsrätten ansåg att den ansvarige revisorn handlat i strid med god revisionssed vid 
granskning av årsredovisningen, för räkenskapsåret 1985/86, vilket lett till stor skada 
för aktieägarna. Beloppet jämkades dock ner till en sjättedel av yrkade belopp. Domen 
överklagades till Svea Hovrätt där parterna ingick en överenskommelse.83 
 

4.3.2 Efterverkningar av Gusum-skandalen 
Fram till sjuttiotalet ansågs revisorerna enbart vara granskare av företagens 
räkenskaper, men i slutet av sjuttiotalet började den allmänna debatten om ekonomisk 
brottslighet ta fart. Denna samhällsdiskussion ledde till att statsmakterna började se 
revisorer i ett nytt ljus, som en förlängd arm in i företaget, som samhället kan utnyttja 
på olika sätt. Ett steg på den vägen var den upplysningsskyldighet mot åklagare och 
polis som infördes 1985. Dock ifrågasatte många detta, då revisorn bör vara oberoende 
och företagsledningens förtroende för revisorn kan minska, vilket kan stjälpa mer än 
hjälpa, i kampen mot ekonomisk brottslighet.84 
 
FAR stärkte sin auktoritet under 1980-talet, då FAR gul och FAR blå, användes som 
generella referenser, i bland annat målet mot Gusums revisor.85 Många revisorer ställde 
sig dock frågande till kommerskollegiets val att göra åtskillnad på den auktoriserade 
revisorn, som höll i merparten av granskningen, och den andre auktoriserade revisorn. 

                                                 
81 Aldeholm, Olsson (1995) 
Sunesson (2003)  
http://sv.wikipedia.org/wiki/Gusum 
82 Trehörning (1993) 
83 Aldeholm, Olsson, (1995) 
Sunesson (2003) 
http://sv.wikipedia.org/wiki/Gusum 
84 Elgemyr (1991) 
85 Danielsson (1996) 
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Man hade tidigare levt i tron att båda revisorer som går i god för en revisionberättelse 
har samma ansvar. 86 
 
Under FAR-dagen 1989 valde panelen att diskutera den nya ekonomiska brottsligheten, 
där datorer användes som verktyg, och hur denna ökade brottslighet som oftast kan 
fortgå under lång tid utan att det upptäcks, ska bemästras. 
 
Detta är hittills ett stort problem utomlands, men blir mer vanligt i Sverige också, och 
frågan är om revisorerna bör ompröva sin roll. Med mer decentraliserade och komplexa 
informationssystem som är svåra att kontrollera, ökar risken för denna typ av 
bedrägerier. Här räcker inte den interna kontrollen eller revisorernas gransknings-
åtgärder till. Inge Wennberg utrycker i Balans att utgångspunkten för revisorn i dessa 
fall kanske borde vara att alla företag fuskar, man ska bara lyckas hitta det, istället för 
att, som hittills, ha förtroende för företagens ledning. Panelen diskuterade det faktum att 
en ren revisionsberättelse av många uppfattas som att företaget är rent från ekobrott, 
och därmed finns ett gap mellan vad revisorn kan åta sig och vad allmänheten förväntar 
sig. 
 
Bakgrunden till den här debatten har bland annat letts av det faktum att många företag i 
USA i början av åttiotalet kraschade, ofta direkt efter en ren revisionsberättelse med till 
synes problemlös årsredovisning. En del av dessa företag var banker och finansbolag, 
där inte bara aktieägare, utan även småsparare drabbades. ”Hearings” och lagförslag 
präglades efter detta, och förutom revisorerna, attackerades även tillsynsmyndigheten 
SEC för bristande tillsyn. 
 
Debatten har varit het med mycket diskussioner kring hos vilka ansvaret för detta 
problem ligger, och hur man ska komma till rätta med detta. Den amerikanska revisors-
organisationen AICPA började se över sina rekommendationer, vilket ledde till ett antal 
nya förslag om nya regler om god revisionssed. Kanada har valt en annan linje där vissa 
underorgan till bolagets styrelser ska inrättas, där styrelseledamöter som inte är 
anställda av företaget, ska följa den interna kontrollen, samt ha direkt kontakt med 
revisorerna. Detta för att stärka revisorernas oberoende och avsikten är också att stärka 
revisorernas kompetens. Ett annat problem de insett, men som ska rättas till, är det 
faktum att det finns flera olika möjligheter att redovisa en och samma transaktion. 
Entydiga redovisningsrekommendationer bör ge en mer enhetlig informations-
återgivning. Man strävar efter att ha en fullständig redogörelse för vilka 
redovisningsprinciper som tillämpats. 
 
USA går i samma linje som Kanada, med underorgan som ska fungera som kontroll, 
men väljer också att i revisionsberättelsen svära sig fria från ansvar, då de i denna ska 

                                                 
86 Wennberg, (1991:a) 
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klargöra att denna granskning inte innebär att årsredovisningen är korrekt, utan att det 
ändå kan finnas fel och brister som inte upptäckts.87 
 

4.4 1990-talet 
1990-talets stora skandaler var bland annat finans- och bankskandalerna, 
fallskärmsskandalerna och Astra-skandalen under första hälften av årtiondet, samt 
Trustor-härvan och Prosolvia-härvan under 1990-talets andra hälft. Vi väljer att här 
endast ta upp Prosolvia, då revisorn var inblandad i oegentligheterna där.88 
 

4.4.1 Prosolvia-härvan 
Prosolvia var ett företag som sysslade med att utveckla programvaror för 
datasimuleringar, i vilka hela fabriker kunde byggas upp, för att se om det fungerade i 
praktiken. De började växa i mitten av 1990-talet och 1997 etablerades företaget på 
börsen. Tidningen Computer Sweden skrev att Prosolvia tänker bli Sveriges stora 
internationella IT-succé, och aktien steg med rekordfart. 
 
Grundarna av företaget, Dan Lejerskär och Morgan Herou, var 1998 Sveriges rikaste 
personer, ”på pappret”, med drygt en miljard kronor vardera i Prosolviaaktier. Dagens 
Industri och fondmäklarfirman Enskilda, publicerade avslöjande efter avslöjande om att 
det fanns tveksamheter i Prosolvias bokföring, intäkter blåstes upp och kostnader 
doldes, en stor verklig förlust kunde på så sätt omvandlas till en fiktiv vinst.89 
 
Programvaran som Prosolvia sålde, levererades till ett antal centers runt om i världen, 
dessa var i princip endast demonstrationslokaler, och kunde formellt betraktas som 
intressebolag. Detta på grund av påhittiga konstruktioner av ägandet i samarbete med 
Industrifonden. Att dessa centers betraktades som intressebolag ledde till att företaget i 
sin koncernredovisning kunde intäktsföra leveranser till dessa ”egna” demonstrations-
lokaler och i resultatet tillgodoräkna sig drygt hälften av vinsten. Ledningen hade 
dessutom sagt åt revisorn att inte granska vissa kundfordringar, som senare visade sig 
vara luftfakturor.90 Avslöjandena om dessa affärer skedde i april 1998, Prosolviaaktien 
sjönk som en sten och i december samma år försattes bolaget i konkurs. 
 
Flera hundra anställda förlorade sina jobb och 8 000 aktieägare blev av med sina 
pengar. Företagets omsättning hade blåsts upp med 35 % och effekten på resultatet var 
kolossal, de hade redovisat en vinst på 80 miljoner, men det var i själva verket en 
förlust på 62 miljoner. 
 

                                                 
87 Wennberg, (1989:b) 
88 Sunesson (2003) 
89 Karlberg (2003) 
90 Edenhammar (2002) 
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Efter fyra års utredning åtalades fem personer, däribland de två grundarna och den 
välkände revisorn Nils Brehmer, anställd av Öhrlings Pricewaterhouse Coopers. 
Grundarna åtalades för grovt bokföringsbrott och grovt svindleri, medan åtalet mot 
revisorn blev grovt svindleri eller medhjälp till detta.91 
 
Förutom detta åtal, stämde även konkursförvaltaren Peter Björnram bland annat de två 
huvudägarna, och revisionsfirman Öhrlings Pricewaterhouse Coopers, på 1,4 miljoner 
kronor.92 
 
Styrelsens ordförande Nils Hammar påstod i sitt svaromål på stämningsansökan, att han 
inte haft någon insyn i hur enskilda affärshändelser bokförts, han ska vidare ofta ha 
rådfrågat revisorn och fått klartecken. Revisionsfirman å sin sida framhöll att det är 
styrelsen och ledningen som ansvarar för bolagets skötsel, revisorns ansvar är att 
redovisningen sker enligt god redovisningssed.93 Öhrlings friades från ansvar i 
Tingsrätten, där kravet för en fällande dom är att de anklagade ska ha haft uppsåt. Detta 
betyder dock inte mycket i förhållande till det civilrättsliga åtalet, där det räcker med att 
de varit vårdslösa, för att de ska kunna hållas ansvariga. Revisionsfirmans namn 
förknippas fortfarande med skandalen, och det är svårt att tvätta bort en sådan 
stämpel.94 
 

4.4.2 Efterverkningar av Prosolvia-härvan 
Efter bland annat Prosolvia-härvan på 1990-talet inleddes debatter om revisorernas roll 
i företagens redovisning. Revisorerna måste se till att årsredovisningen ger en 
rättvisande bild över företagens resultat och ställning, och inte bara konstatera att den 
följer normernas minimikrav. För att detta ska fungera krävs att revisorn har stor 
integritet. De måste ha klart för sig att det är aktieägarna som gett dem uppdraget, och 
inte företagsledningen. De måste även samarbeta med styrelsen för att få dess stöd 
gentemot ledningen.95 
 
En anledning till att revisorerna i så hög grad får skulden för ett företags 
skumraskaffärer är att de ofta felaktigt ses som ansvariga för årsredovisningen. Denna 
ligger i själva verket på företagsledningens ansvar, revisorn är endast ansvarig för sin 
revisionsberättelse.96 
 

                                                 
91 Karlberg (2003) 
92 Huldschiner (2004) 
Isacsson (2003) 
93 http://www.eki.mdh.se/personal/jht02/AssPMrevisorsansvar.pdf 2007-05-04 
94 Engzell (2006) 
95 Edenhammar (2002) 
96 Engerstedt (2007) 
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Detta är endast startskottet för den debatt som senare kommer, till följd av skandalerna 
på 2000-talet. Dessa samt följderna av dem kommer att redogöras för i följande avsnitt, 
och därmed även konsekvenserna av Prosolvia-härvan. 
 

4.5 2000-talet 
Början av 2000-talet drabbades hårt av ett flertal skandaler inom näringslivet, det 
förekom såväl mutaffärer som skyhöga bonusar till näringslivets toppar. Nedan 
redogörs för ett urval av alla dessa skandaler. 
 

4.5.1 Skandia-skandalen 
Skandia är numera ett sparbolag, tidigare var det ett sedvanligt försäkringsbolag som 
sysslade med sakförsäkringar, men detta sköts nu av bolaget If. 
 
Det de flesta förknippar företaget med idag är Skandia-skandalen, i december 2003 
presenterade advokat Otto Rydbäck en utredning där det framgick att under åren 1997-
2000 ska knappt två miljarder kronor ha utbetalats i olika bonusprogram till ett 80-tal 
ledande befattningshavare.97 Detta är inte det enda som ifrågasatts, det förekom också 
tvivelaktiga internaffärer med dotterbolaget Skandia Liv och ledningen blev kritiserad 
för att ha försett chefer och anhöriga med subventionerade lyxlägenheter i London.98 
 
Flera av höjdarna i Skandias ledning har inkasserat stora belopp genom bonus-
programmen Sharetracker och Wealthbuilder. Belopp som de sedan underlåtit att 
deklarera, vilket fick till följd att de blev åtalade för bland annat trolöshet mot 
huvudman.99 
 
Det som gjort det möjligt för direktörerna att plocka ut så pass stora bonusar, var att de 
manipulerade vinsterna så att positiva resultat kunde redovisas. På så vis kunde 
företaget hålla aktiekursen uppe, vilket ledde till att direktörerna behöll sina höga 
bonusar, trots att företaget gick dåligt.100 
 
Denna kreativa bokföring gjorde att revisorernas arbete började ifrågasättas, 
Revisorsnämnden granskade revisorerna, bland annat huvudrevisorn Jan Birgersson 
från Ernst & Young.101 Det han gjorde fel var att han inte informerade styrelsen och 
revisionskommittén om att bonustaken togs bort, trots att han kände till detta.102 

                                                 
97 Carlberg (2005) 
98 Reimegård (2003) 
99 Hemingsson (2006) 
100 http://www.socialisterna.org/offensiv/arkiv/625/skandia.html#topp 2007-05-04 
101 Åkerberg (2003) 
102 Sundén, Wahlberg (2003) 
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Nämnden kom emellertid fram till att det inte fanns tillräckligt starka bevis för att fälla 
revisorerna, så de friades.103 
 
Ulf Spång var fram till 1997 VD för Ernst & Young, därefter blev han chef för Skandia, 
E&Y fortsatte att vara revisorer åt Skandia, här frågar vi oss om revisionsbyrån varit 
helt oberoende, med tanke på kopplingen mellan byrån och det reviderade företaget.104 
 

4.5.2 Enron 
Enron Corporation var ett amerikanskt energiföretag, som bildades 1985. Deras 
verksamhet började på liten skala med naturgas, men växte sedan till ett av de största 
bolagen i USA, som handlade med energiderivat och investeringar i bredband.105 
 
Från att ha varit en förebild för USA:s företag, med en driftig roll inom politiken, där de 
kämpade för energi och avregleringsfrågor, gick företaget i konkurs i december 2001.106 
 
Under en tid hade Enron manipulerat balansräkningar, förstört dokument, olagligt 
flyttat om pengar i så kallade skalbolagsaffärer etcetera. Bolagets huvudrevisor David 
Duncan från revisionsbolaget Arthur Andersen´s ifrågasattes, då han var ansvarig för 
den diskutabla redovisningen, samt de redan nämnda förstörda dokumenten. 
 
Att Enron försattes i konkurs berodde till största delen på en överraskande förlust om 
600 miljoner dollar, och att de skulle riva upp tidigare bokslut eftersom värdet på det 
egna kapitalet överskattats med 1 200 miljoner dollar.107 
 
Enrons huvudrevisor och hans assistent var oeniga om redovisningsfrågorna, men 
angav ändå en ren revisionsberättelse. Det fanns en väl inarbetad vänskapskorruption 
mellan Andersen´s och Enrons ledning, revisionsfirman hade haft Enron som klient i 
över tio års tid. De utförde även internrevision i bolaget och hjälpte till att manipulera 
balansräkningen. Revisorernas arvoden var mycket stora, sammanlagt cirka 50 miljoner 
dollar, och den ansvariga partnern hade stora delar av sina totala intäkter knutna till 
Enron.108 
 
I samband med kollapsen av Enron åtalades hela 34 personer, varav 16 förklarade sig 
skyldiga utan rättegång, och fem personer dömdes till fängelse. Fallet är inte avslutat 
än, många väntar fortfarande på rättegång.109 
 

                                                 
103 http://www.ey.com/GLOBAL/content.nsf/Sweden/Pressmeddelande_041110 2007-05-07 
104 http://www.sr.se/cgi-bin/ekot/artikel.asp?Artikel=313034 2007-05-07 
105 Flening, (2003) 
106 Stiglitz, (2003) s. 241 
107 Flening, (2003) 
108 Ibid 
109 Olson (2006) 
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4.5.3 Worldcom 
Worldcom nämns ofta i samma mening som Enron, det finns flera likheter mellan 
skandalerna. Den viktigaste var att de hade anlitat samma revisionsfirma, Arthur 
Andersen´s, som i och med inblandningen i dessa skandaler i princip utplånade sig 
själva. Båda företagen hade fifflat med bokföringen och revisorerna hade stor del i 
dessa oegentligheter. Worldcom:s redovisningsbedrägeri uppdagades bara ett halvår 
efter Enron-skandalen, och visade sig dessutom vara i ännu större omfattning.110 
 
Bolaget grundades 1983 och tog det nuvarande namnet 1995, i samband med flera stora 
uppköp. De var USA:s största Internet och teleoperatör, innan de gick i konkurs i juli 
2002, till följd av USA:s genom tiderna största redovisningsskandal.111 
 
Worldcom hade förskönat sitt rörelseresultat genom kreativ bokföring, som stred mot 
de amerikanska redovisningsreglerna. Enligt Steven Philippsohn, partner vid 
bedrägerispecialisten Philippsohn Crawforts Berwald i New York, gjordes aldrig avdrag 
för dagliga utgifter som skulle dras från vinsten. Det ifrågasattes hur revisorn kunde 
missa 3,8 miljarder dollar i dolda kostnader. 112 
 
Enron och Worldcom:s revisionsbolag Arthur Andersen frikändes av amerikanska 
Supreme Court, efter att juryn, utan hållbara argument, tillräcklig bevisning om 
medvetet handlande, dömde densamma. Att juryn hade fått bristfällig och otydlig 
information om vilken bevisning som måste framställas för en fällande alternativt 
friande dom var ytterliggare en orsak till att domstolen ingrep i domen. Trots 
frikännandet i domstolen, kämpar Andersen´s fortfarande mot ett stort antal 
civilrättsliga mål. Företaget är i princip helt upplöst, det återstår bara en liten del som 
har hand om efterverkningarna av skandalen.113 
 

4.5.4 Efterverkningar av 2000-talets skandaler 
De skandaler som 2000-talet inleddes med, resulterade i att förtroendet för näringslivet 
minskade, och i samma takt nådde debatten nya höjder om revisorernas del i det hela. 
Staten och framförallt näringslivet arbetade hårt för att försöka återskapa förtroendet. 
Trots att många av de värsta skandalerna drabbade USA, valde Sverige att ta åt sig av 
dess efterverkningar.114 I USA antogs, som en direkt följd av Enron- och Worldcom-
skandalerna, regelverket SOX, som bland annat syftar till att skapa högre krav på 
revisorers oberoende.115 
                                                 
110 Stiglitz, (2003) ss. 6, 135, 136 
111 http://sv.wikipedia.org/wiki/WorldCom 2007-05-08 
112 ”Worldcom bara toppen på ett isberg” (2002) 
113 Olson (2006)  
http://news.findlaw.com/hdocs/docs/enron/usandersen030702ind.html 2007-05-07 
http://en.wikipedia.org/wiki/Arthur_Andersen#Involvement_in_accounting_scandals 2007-05-07 
114 SOU 2004:47 s. 101 
Wennberg, (2002:c) 
115 ”Enrons fall gav dyr SOX – som blivit billigare!”, (2006) 
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Sverige däremot valde att arbeta för revisorns oberoende genom att implementera den 
europeiska analysmodellen, i samband med den nya revisorslagen som började gälla 
2002.116 
 
Den svenska staten hade som mål att säkerställa kvaliteten för den finansiella 
rapporteringen, vilket resulterade i att det tillsattes en kommission för att utreda vad 
som behöver åtgärdas. Kommissionen belyste ett antal kritiska områden, där bland 
annat styrelsens ansvar för den finansiella rapporteringen, samt revisorns integritet och 
självständighet framkom.117 
 
I EU infördes en rekommendation om att en revisor inte bör revidera ett och samma 
bolag i mer än sju år. Flera svenska revisorer motsatte sig dock denna rekommendation 
och hävdade att den kändes ”enfaldig”. Dåvarande justitieminister Tomas Bodström var 
inte helt främmande för att skärpa reglerna, genom rotation av revisorer. Dock framhöll 
man från Justitiedepartementets håll, att man kan se bestämmelserna som både regler 
och rekommendationer, det senare för att det inte blir något rättsligt efterspel om man 
inte följer dem.118 
 
 
 
 

                                                 
116 FAR:s samlingsvolym del 2 (2005), ss. 232-234 
117 SOU 2004:47 s.234 
118 Holmquist, (2002) 
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5. Analys och diskussion 
I detta avsnitt har vi använt de fem identifierade hoten mot revisorns oberoende, samt 
generalklausulen, för att strukturera upp, och se ett mönster i de olika skandalerna från 
1930-talet, fram tills idag. Detta för att det ska bli tydligt och lättförståeligt för läsaren. 
 

Analysverktyg 
      
  Kreuger- Equity Gusum Prosolvia 2000-talet 
  Krashen Funding       
Egenintresse-    Andrerevisorn   Enron & Worldcom:
hot    ägde aktier   Stora delar av totala 
     i klientföretaget.   intäkter knutna till 
          klienten. 
Själv-     Styrelsens   
gransknings-     ordförande   
hot     har ofta    
      rådfrågat    

       
revisorn. 
Då   

      han sedan    

      
granskat 
sina   

       egna råd   

        
=> klart 
hot!   

Partställnings-         
hot         
            
Vänskapshot Revisorn visade      Enron: 
  sig stå i       Vänskapskorruption, 

  personligt      
samma revisor i 
över 

  beroende-       tio år.  
  förhållande      Skandia: 

  
till Ivar 
Kreuger.      

VD för E & Y, 
sedan 

          chef för Skandia. 
Skrämselhot         
          
            

General-  
Revisorn 
hade       

klausulen  bristande      
   kompetens      
   inom ett      
   område som      
    krävdes för       
   en riktig       
    revision.       
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5.1 1930-talet 
Kreuger gick från att vara en av dåtidens mest respekterade affärsmän, till att på bara ett 
par år rasera hela sitt livsverk. Det finns många frågetecken till vad som i själva verket 
hände i samband med Kreugers konkurs. På grund av oordningen i redovisningen och 
den intetsägande revisionsberättelsen, är det svårt att ta reda på sanningen. 
 
Ivar Kreuger själv, var förmodligen den enda som visste någonting om hur 
räkenskaperna såg ut. Det måste då ha varit mycket svårt för utredarna att efter 
Kreugers död, få någon ordning på hur det var ställt med företaget. Detta om något 
belyser hur viktigt det är att det finns ett fungerande system för företagens redovisning, 
och att det finns kompetenta revisorer som kontrollerar denna. Med dagens reglering 
hade Kreuger inte haft samma möjlighet att manipulera investerare och andra 
intressenter, då en fullständig årsredovisning, som granskats av en oberoende revisor, 
utgör grunden för investeringsbedömningar. 
 
En av anledningarna till att ingen ifrågasatte Kreugers system, kan ha varit att folk på 
den tiden hade stor tillit till dessa välbärgade, auktoritära personer. Denna tillit, 
tillsammans med att revisorn stod i ett personligt beroendeförhållande till Kreuger, kan 
tänkas vara anledningen till att revisorn inte tordes fullfölja sina förpliktelser. När vi ser 
till olika skandaler genom åren, bland annat Prosolvia och Skandia, är det ofta 
respekten och tilliten till auktoritära personer, som fördunklat revisorns omdöme när 
han gjort revision. 
 
Kreugerkraschen var en stor anledning till att diskussionerna kring vikten av att ha 
auktoriserade revisorer i företag, på allvar började ta fart. Kreugers revisor påvisade 
genom sitt beroendeförhållande till klienten att ett sådant kan stå i vägen för 
möjligheten att utföra sitt uppdrag på ett korrekt sätt. Detta kan vara en anledning till att 
oberoendefrågor togs med i lagen som kom efter skandalen. 
 
Det oberoendehot som präglade Kreugerskandalen anser vi vara vänskapshotet, då Ivar 
Kreugers revisor stod i personligt beroendeförhållande till honom. Vi tolkar 
”beroendeförhållande” som att de var vänner, eller att revisorn haft Kreuger som klient i 
väldigt många år. Vi har inte hittat någon annan information om vad revisorn hade för 
roll i själva kraschen, och detta kan bero på att dessa inte var någon ansedd yrkesgrupp.  
 
Att SEC bildades, som ett resultat av bland annat Kreugerkraschen, påverkade 
efterföljande decennier avsevärt. SEC tog som sin uppgift att utveckla ett skydd för 
intressenternas investeringar och sedan övervaka dessa, som följd kan vi inte hitta en 
enda skandal under 1940- till 1960-talen där revisorn är ansvarig. Intressenterna är de 
som skapar debatt och inte heller i de debatter vi hittat kan vi utläsa något missnöje med 
revisorernas arbete under denna tid. En annan orsak till detta kan vara att Sverige 
blomstrade ekonomiskt och att myndigheterna, trots en minimal reglering för 
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revisorerna, inte insåg den möjlighet som fanns att använda dessa i syfte att förhindra 
ekonomisk brottslighet, förrän i slutet av 1970-talet. 
 

5.2 1970-talet 
Det som var nytt detta årtionde, var att bokföringen kom att bli mer och mer 
datoriserad. Detta medförde svårigheter för revisorer att kontrollera företagens 
redovisning, då de inte var uppdaterade i denna nya teknologi. Denna brist på kunskap 
hos revisorerna, såg företagen som ett kryphål för att kunna tjäna stora pengar. Detta 
sågs bland annat i Equity Funding, som var ett av de första företagen som använde 
datorer som ett verktyg för bedrägeri. 
 
Att revisorerna inte fått den ADB-utbildning som krävs för att kunna utföra en 
rättvisande revision, anser vi vara ett hot mot oberoendet. Är revisorn beroende av 
någon annan för att få fram, och analysera det material som behövs till sitt arbete, är det 
svårt att göra en objektiv bedömning. Detta oberoendehot finns inte med i den 
analysmodell som används för att bedöma om en revisor är oberoende gentemot sin 
klient, men som vi tidigare nämnt i uppsatsen är en kompetent revisor en av 
premisserna för en välgjord och korrekt revision. Därmed finns det en generalklausul i 
analysmodellen, för just sådana speciella fall som inte går att placera inom de andra 
facken, men som ändå kan vara ett hot mot oberoendet. 
 
Att det kom en ny lag med bestämmelser om bland annat ADB, antar vi vara en direkt 
följd av de svårigheter som uppkommit inom detta område. Tekniken utvecklas hela 
tiden och detta utnyttjas av företag, vilket vi kan se på 2000-talets skandaler med 
skalbolagsaffärer, där olagliga transaktioner av företagets medel stod i centrum. Då vi 
ser till detta är den ADB-utbildning det blev krav på under 1970-talet inte tillräcklig för 
att kunna förhindra denna typ av bedrägerier.  
 
1970-talets bidrag till nuvarande reglering var att arbetet för en mer enhetlig revision 
påbörjades. Detta eftersom intressenterna började ifrågasätta revisorernas del i 
skandalerna och trovärdigheten för revisionen behövde ökas. Vi antar att det inte var en 
slump att IFAC bildades på slutet av 1970-talet, som en del av det nya sättet att 
utveckla revisionen. Som en samordnande internationell organisation, verkade IFAC för 
en mer homogen redovisning, som också underlättar för revisorn att vara oberoende i 
sitt arbete. Precis som på 1930-talet, då SEC bildades som ett svar på det bristande 
förtroendet för näringslivet, kan vi här anta att IFAC var svaret för de auktoriserade 
revisorerna, vars arbete hade börjat ifrågasättas, och i Equity Funding-fallet, även lett 
till fängelse. 
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Den enhetliga kontoplanen och att FAR:s rekommendationer gavs ut för första gången i 
bokform var ytterliggare ett av 1970-talets bidrag till den mer homogena redovisningen. 
Dessa inslag hade stor påverkan på svensk redovisning och lagstiftning genom åren och 
används fortfarande flitigt av både rättsväsende och revisorer. Det var dock först under 
1980-talet som vikten av en enhetlig redovisning insågs, då detta underlättade för 
intressenterna att förstå vilka rättigheter de hade och vart revisorns ansvar låg.  
 
För allmänheten är den enhetliga redovisningen bra, på så sätt att revisorer som inte 
följer denna kan ställas till svars för sin vårdslösa revision, men det är även en trygghet 
för revisorerna på så sätt att de kan gå ansvarsfria i den mån de följer de lagar och 
rekommendationer som finns.  
 

5.3 1980-talet 
På 1980-talet användes för första gången FAR:s Samlingsvolym som referens i ett 
civilrättsligt mål. Genom att ge ut detta verk, gjordes revisionen mer enhetlig, i syfte att 
öka trovärdigheten och underlätta revisorernas arbete. Detta gjorde att det var lättare att 
ställa revisorerna till svars, tidigare hade detta varit svårt, eftersom det inte fanns några 
lättillgängliga, samlade regleringar, så att exempelvis aktieägare kunde få information 
om revisorernas skyldigheter. 
 
Det finns både positiva och negativa sidor av detta, för revisorerna är det positivt i den 
mening att det underlättar deras dagliga arbete. Det blir lättare för revisorerna att 
försvara sina ställningstaganden, exempelvis varför ett lager värderas på ett visst sätt. 
En negativ sida av utgivningen av FAR:s Samlingsvolym, kan vara att det är lättare att 
föra civilrättsliga mål mot revisorerna. Speciellt i de fall där det är oklart om det är 
företagsledningen eller revisorn som bär ansvaret för den ifrågasatta redovisningen. 
 
Största anledningen till Gusum:s konkurs, var att ledningen hade fört dubbla 
huvudböcker och kundreskontror, vilket gjorde att revisorn inte fick rätt information. 
Trots att ledningen hade störst ansvar, kunde ändå revisorn fällas, med hjälp av FAR:s 
Samlingsvolym. Där framgår nämligen att revisorn måste vara med vid lager-
inventeringen, om lagret utgör en betydande del av omsättningen, vilket det gjorde i 
detta fall. 
 
FAR:s Samlingsvolym innehåller även regleringar av revisorns oberoende, vilket kan 
betraktas som positivt för aktieägarna. De kan vara någorlunda säkra på att revisorerna 
levererar en objektiv bedömning av aktiebolaget. En negativ aspekt av detta kan vara att 
aktieägarna får en större tillit till revisorerna än de borde ha. Många diskussioner under 
1980-talet handlade om gapet mellan vad som verkligen ingår i revisorns arbete, och 
vad aktieägarna tror ingår. Som en följd av detta, verkade många internationella 
organisationer, främst i USA, för att revisorerna ska kunna svära sig fria från ansvar. 
Dessutom utvecklades underorgan, som en länk mellan revisor och ledning. 
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I samband med att FAR:s Samlingsvolym började användas som referens i civilrättsliga 
mål, tilltog debatten om ekonomisk brottslighet. De samlade rekommendationerna hade 
underlättat arbetet för både revisorer och rättsväsende, intressenterna hade nu också fått 
bättre information om vilka skyldigheter en revisor hade, samt vilken tillgång till 
information de hade rätt till. Därmed höjdes revisorernas status då det informationsflöde 
de hade tillgång till och kunde tolka blev allmänt känt, och intressenterna insåg även 
vikten av att kunna ta del av deras kunskap i jakten på i företagssvindlerier. 
 
Debatterna kring detta resulterade i att en upplysningsplikt mot polis och åklagare 
instiftades under 1980-talet, vilket i sin tur väckte en hetare debatt från revisorer och 
företagsledningars sida. Det ifrågasattes hur en revisor ska kunna vara oberoende, då de 
var tvungna att stå till svars inför myndigheter. Revisorerna var oroliga att ledningens 
förtroende för dem skulle skadas, och därmed försvåra deras arbete. Då vi sökte 
information om olika skandaler inom näringslivet, märkte vi en kraftig ökning av dessa 
i början och mitten av 1990-talet. Detta tror vi har ett samband med upplysningsplikten, 
men även det faktum att revisorerna hunnit ikapp den nya teknologin, där datoriserade 
bedrägerier förekom mer frekvent.  
 
Huvudrevisorn i Gusum fick en varning av Kommerskollegium och FAR, medan den 
tidigare ansvariga revisorn, numera andrerevisor, gick fri från anklagelser, trots ett stort 
aktieinnehav i Gusum. Debatten efter cirkulerade kring varför det gjordes en åtskillnad 
mellan huvud- och andrerevisor. Det som dock inte diskuterades var det, i vår mening, 
uppenbara egenintressehot, som förelåg då andrerevisorn hade aktier i det reviderade 
företaget. Även om egenintressehot inte fanns som begrepp i lagar eller rekom-
mendationer vid den tiden, anser vi att det är anmärkningsvärt att det inte reflekterats 
över hur detta kan ha påverkat revisorns arbete.  
 

5.4 1990-talet 
De stora händelserna under 1990-talet var bankkrisen, i början av årtiondet, och att 
Sverige gick med i EU 1995. Som tidigare nämnts påverkas Sveriges lagar och 
rekommendationer av de internationella regleringarna. Detta gäller i hög grad efter 
Sveriges inträde i EU, då EG:s åttonde bolagsdirektiv implementerades i svensk 
lagstiftning. 
 
Vi tolkar det faktum att man i Sverige antog fler och fler internationella regleringar, 
som att det berodde på det ökade informationsflödet som kom i och med Internet. 
Tillgängligheten och handlandet med andra länder ökade, och köp och försäljning av 
aktier kunde ske var och varannan sekund. Detta bidrog till att redovisningen behövde 
bli mer enhetlig. Olika internationella organisationer försökte medverka till detta, 
genom att arbeta fram rekommendationer, som deras medlemmar kunde använda. 
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Eftersom det kom så många rekommendationer och regleringar under 1990-talet om 
revisorns oberoende, måste de internationella organisationerna ha värderat den frågan 
högt. Redan på 1930-talet diskuterades revisorns oberoende som en del av god 
revisionssed, först nu verkade organisationerna inse vikten av att ge frågan större 
utrymme. Vi har inte hittat någon direkt orsak till detta, men efter vad vi har sett när vi 
undersökt ämnet, har frågan blivit mer och mer aktuell med tiden. Det hade redan 
tidigare verkats för att få en mer enhetlig årsredovisning, nu behövdes det också 
säkerställas att informationen i denna inte var vinklad. Ekobrottsutredarna insåg att det 
inte var tillräckligt att hänvisa till god revisionssed när man utredde sådana brott, utan 
oberoendet behövde eget utrymme i lagen, och det var nu hög tid för detta. Att FEE 
hade identifierat vissa oberoendehot var en del av utvecklingen kring revisorernas 
arbete och sammanföll med debatterna om att revisorerna måste vara medvetna om vem 
de fått sitt uppdrag av, det vill säga aktieägarna och inte ledningen. 
 
En annan del i denna debatt kring revisorernas uppdragsgivare handlade om det faktum 
att många revisorer nöjer sig med att en årsredovisning följer normernas minimikrav för 
att skriva en ren revisionsberättelse. I många fall räcker inte minimikraven för att ge en 
rättvisande bild, vilket revisorer borde ha integritet nog att begära av ledningen. Att 
revisorerna inte efterfrågar detta kan ha många orsaker, bland annat att de inte inser att 
de har befogenhet, eller som i Prosolviafallet, att de blir tillsagda av ledningen att inte 
studera vissa affärshändelser. I dessa fall verkar inte revisorn i aktieägarnas bästa 
intresse, där lojaliteten, enligt fastställda rekommendationer, borde vara som starkast. 
 
I Prosolvia var revisorn inte oberoende mot ledningen, bland annat på grund av att han 
reviderade sin egen rådgivning till styrelsen. Att ge en styrelsemedlem klartecken i 
fråga om bokföringen av vissa affärshändelser, för att sedan revidera resultatet av denna 
bokföring, kan göra det svårt för revisorn att vara objektiv då han lägger fram 
revisionsberättelsen. Därmed är det ett klart hot mot oberoendet, ett så kallat 
självgranskningshot, som nu under 1990-talet hade fått en definition genom FEE:s 
arbete för oberoende revisorer. 
 

5.5 2000-talet 
Då vi i skrivande stund fortfarande är inne på 2000-talets första tio år, är det svårt att få 
en överblick över vad detta årtiondes skandaler har lett till. Vi måste nog vänta ett tiotal 
år till innan vi kan se de fulla efterverkningarna av dessa händelser. 
 
Det vi dock redan nu kan se är att oberoendefrågan har fått ännu större utrymme än 
tidigare. Detta tydliggjordes då Sverige implementerade analysmodellen i sin 
lagstiftning. En anledning till att de gjorde det, kan vara det faktum att förtroendet för 
näringslivet föll kraftigt till följd av 1990- och 2000-talets stora skandaler. Det krävdes 
något nytt för att försöka återfå förtroendet från företagens intressenter. USA å sin sida 
antog regelverket SOX, för att höja kravet på revisorernas oberoende. 
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I fallet Skandia, där de valde att behålla sitt revisionsföretag, trots att de rekryterat 
personal därifrån, ser vi ett klart vänskapshot. Det blir svårt för revisorerna på Ernst & 
Young att revidera, och eventuellt ifrågasätta den årsredovisning som deras förra VD 
har framställt. Att huvudrevisorn valde att inte informera styrelsen och 
revisionskommittén om att bonustaken togs bort, kan ha att göra med att han inte ville 
ställa sin före detta chef till svars. 
 
Det faktum att det blir allt vanligare att näringslivet rekryterar personal från just 
revisionsbyråer, kan ha ett samband med den ökade regleringen av revisorns oberoende. 
Branschfolket i Sverige insåg att det uppstod ett tydligt hot mot oberoendet, i och med 
att före detta kollegor nu blev ställda inför hoten mot objektiviteten och 
självständigheten. En reglering av detta problem underlättar för båda parter, då de kan 
analysera sitt förhållande till varandra, och utifrån det avgöra vad nästa drag ska bli, att 
byta revisor eller, som i fallet Skandia, där ett byte av redovisningsbyrå hade varit att 
föredra. 
 
Enron:s kollaps skakade hela USA och stora delar av Europa, då många människor var 
beroende av dem, som ett av de ledande energibolagen. Många förlorade förutom 
arbete, även hela sina besparingar, och denna tragedi spädde ytterliggare på avsaknaden 
av tilltro till näringslivet. Enron:s konkurs resulterade i att flera andra bolag drogs med i 
fallet, bland annat Worldcom, som var en ännu större härva än Enron. Det är föga 
överraskande att de använde sig av samma korrupta revisionsföretag, Andersen’s. 
 
Andersen’s gick från att vara ett av de fem ledande revisionsföretagen, till att bli helt 
utplånat, genom sin medverkan i bland annat Enron och Worldcom:s bedrägerier. Att de 
tog den risken, kan delvis ha berott på att stridigheterna inom företaget, lett till att 
delägaren tog en stor del av företagets intäkter, i samband med att han startade sitt egna 
bolag. Pressen på Andersen’s att först försöka ordna upp stridigheterna, och sedan 
försöka återuppbygga rådgivningsdelen av företaget, gjorde att själva revisionsarbetet 
försummades. Företaget behövde snabbt få in de förlorade intäkterna, vilket kan ha varit 
en bidragande orsak till att de valde att se mellan fingrarna angående vissa brister i 
bokföringen.  
 
Vi tror att en av de stora anledningarna till att Andersen’s var delaktiga i bedrägerierna, 
i Enron-fallet, var de stora arvodena. Vi har inte sett att begreppet mutning använts i de 
här sammanhangen, men då detta var ett vitt begrepp i Sverige vid den här tiden, är vi 
inte främmande för att dra slutsatsen att det var just mutor det var frågan om även i 
detta fall. En annan anledning till inblandningen i härvan var det faktum att Andersen’s 
hade stora delar av sina totala intäkter knuta till Enron. Vi ser båda dessa delar som ett 
klart egenintressehot. 
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Detta var inte det enda oberoendehot Andersen’s satte på spel. Då de varit revisorer åt 
Enron i över tio års tid, och det fanns en väl inarbetad vänskapskorruption mellan 
ledningen och revisionsbolaget, äventyrades även vänskapshotet. Som en följd av denna 
vänskapskorruption införde EU regeln om revisorns begränsade uppdragstid. Med 
denna hoppas de att i framtiden undvika lojalitetskonflikter mellan revisorn, ledningen 
och uppdragsgivarna, det vill säga aktieägarna. 
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6. Slutsats 
Här avslutar vi vår uppsats genom att besvara de inledande forskningsfrågorna, detta 
genom en enkel uppställning i spaltform. 
 
 
I inledningen av uppsatsen formulerade vi följande frågor: 
 
Vad i debatten om revisorernas oberoende är mest relevant varje årtionde utifrån olika 
skandaler?  
Vilka efterverkningar, som påverkat regleringen av revisorns oberoende, kan vi se av 
denna debatt? 
 
För att ge en överskådlig bild av resultatet, har vi valt att utforma en uppställning i 
spaltform, med den debatt som präglat varje årtionde och vilka efterverkningar vi har 
tolkat fram att denna lett till. I vissa fall har vi även gjort ett förtydligande för att 
klargöra hur debatten hänger ihop med revisorns oberoende. 
 

1930-talet 
 

Debatt Efterverkning 
Viktigt med ett fungerande system för 
företagens redovisning 

SEC bildades 

Kompetenta auktoriserade revisorer som 
kontrollerar redovisningen 

Oberoendefrågor togs med i 1944-års 
ABL 

 
Debatten om fungerande system för företagens redovisning i sig, hade inte så stor 
anknytning till oberoendet. Däremot anser vi, i och med att SEC bildades, som ett 
övervakningsorgan som ska se till intressenternas bästa, att oberoendefrågan kommer 
in som en del i detta. 
 

1970-talet 
 

Debatt Efterverkning 
Revisorerna ej utbildade inom ADB Ny lag med bestämmelser om ADB 
Intressenterna ifrågasätter revisorerna Ökad trovärdighet genom enhetlig 

kontoplan och FAR:s Samlingsvolym 
IFAC bildades 

 
Om revisorerna ej har rätt utbildning, utan är beroende av andra personer för att få 
fram och tolka information, är det svårt att vara objektiv i sin bedömning. 
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1980-talet 
 

Debatt Efterverkning 
1970-talets debatt som ledde till 
utgivandet av FAR:s Samlingsvolym 

Samlingsvolymen användes som referens 
i civilrättsliga mål 

Gap mellan revisorns faktiska arbete och 
vad aktieägarna tror ingår i det 

Inrättandet av underorgan till bolagens 
styrelser, som ska följa den interna 
kontrollen och ha direkt kontakt med 
revisorerna. 
Revisorn ska kunna svära sig fri från 
ansvar, trots en ren revisionsberättelse 

Ekonomisk brottslighet, och vikten av att 
använda revisorer i kampen mot denna 

Upplysningsplikt mot polis och åklagare 
instiftades 

 
 

1990-talet 
 

Debatt Efterverkning 
Mer enhetlig redovisning och revisorns 
oberoende 

EG:s åttonde bolagsdirektiv antogs 
Internationella organisationer arbetade 
fram rekommendationer 
FEE:s fem oberoendehot 

 
2000-talet 

 
Debatt Efterverkning 
Förtroendet för näringslivet föll kraftigt 
och oberoendefrågan fick större utrymme 

Analysmodellen, med FEE:s fem 
oberoendehot, implementerades i lag 

 
Sammanfattande slutsats 

 
Över tiden har intresset för revision och därmed revisorernas oberoende ökat, vilket lett 
till att organisationer bildats, som har till uppgift att tillgodose intressenternas och 
revisorernas intressen. Regleringen kring revisorernas oberoende har utvecklats enormt 
under en väldigt kort period, om vi ser till att revisorerna var en undangömd yrkesgrupp 
fram till 1970-talet. I dag däremot är revisorer en framstående yrkesgrupp med ett tungt 
ansvar. En sammanfattande slutsats vi drar av vår analys är att det som varit centralt i 
kampen för revisorns oberoende, är den mer enhetliga redovisningen, bildandet av 
organisationer och den ökade mängden lagar och rekommendationer. 
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7. Slutdiskussion 
En återkommande detalj genom olika decennier är att det talats om att gå mot en mer 
enhetlig revision och redovisning i, som vi tolkar det, kampen för oberoendet. I början, 
och fram till slutet av 1900-talet, verkades det för en nationellt enhetlig redovisning, för 
att denna skulle bli jämförbar årsvis, men även mellan olika företag. På så sätt 
underlättades det för kontrollanter, och även intressenter att säkerställa informationens 
riktighet. I samband med inträdet i EU, talades det också mycket om en enhetlig 
redovisning, men då på en internationell nivå, då det ska bli jämförbart länder emellan. 
Då detta projekt blir mer och mer färdigställt har organisationer fått en bättre överblick 
över vad som kan brista i en revision och vilka hot som föreligger för att det ska bli 
svårt för revisorn att utföra sitt arbete på ett korrekt sätt. Precis som det finns regler för 
läkare att inte utföra operarationer på nära anhöriga, har även revisionen reglerats på ett 
liknande sett. 
 
Ett av dessa sett att försöka undvika olika hot mot objektiviteten, är den analysmodell 
som har utvecklats för att hjälpa revisorer att granska sig själva. Som vi ser i 
diagrammet av de olika hoten i analysmodellen, är det vänskapshotet som dominerar 
bland olika skandaler och detta kan mycket väl bero på tidigare reglering, där en revisor 
reviderar samma företag år efter år och därmed bildar ett band till VD samt känner en 
lojalitet mot företaget. Ett annat hot kan vara det faktum att näringslivet väljer att 
rekrytera personal från revisionsbyråer, som i fallet Skandia, vilket också kan skapa en 
lojalitetskonflikt, gamla kollegor emellan. Därmed har vi insett vikten av att vara extra 
noga när en revisor ska granska sig själv i sitt förhållande till det reviderade företaget. 
 
Innan analysmodellen hade tagits fram, diskuterades bland annat upplysningsplikten 
mot polis och åklagare på 1980-talet. Det vi ifrågasatte i debatten kring Gusum, var att 
frågan huruvida en revisors aktieinnehav i ett reviderat företag kan ha påverkat 
upplysningsplikten, inte behandlades, trots att denna plikt nyligen aktualiserats. Går det 
att lita på att en revisor med pengar bundna i ett företag är helt sanningsenlig vid 
förfrågan från olika myndigheter?  
 
Det förekom även en hel del protester från revisorsförbund vid den här tiden, på grund 
av denna upplysningsplikt. Frågan vi ställde oss här var huruvida det fanns ett samband 
mellan den uppenbara försumningen av revisorns arbete och upplysningsplikten, det 
han inte vet kan han inte föra vidare. Detta är endast en reflektion, men om vi tänker oss 
detta i samband med att revisorns kollega ägde aktier i företaget, samt att 
revisionsföretaget hade haft samma kund i över tio års tid, är det inte helt omöjligt. 
 
Tidigare i vår analys drog vi slutsatsen att bristande kunskap kan vara ett hot mot 
oberoendet, och då det infördes en lagreglering för att bättra på revisorernas kunskap 
kring ADB, borde vi anta att det hotet minskande. Så enkelt är det dock inte, tekniken 
utvecklas hela tiden och ny forskning leder till ny information. Vad är då egentligen 
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rimligt att kunna kräva av en revisor? Då revisorn, på grund av bristande kunskap, är 
beroende av andrahandsinformation, försvårar det för denne att vara objektiv. Huruvida 
revisorn är objektiv beror på hur denne får fram sin information, vi frågar oss då om det 
är möjligt för någon revisor över huvudtaget att klassas som oberoende. Måste revisorn 
vara ett geni? Att definiera ett hot som vänskapshot är relativt enkelt, då det finns vissa 
riktlinjer att gå efter, dock är det kunskapshot vi formulerade inte lika lätt att definiera, 
så vi kan mycket väl förstå varför detta inte finns med bland de hot som har lagreglerats 
i Sverige. Dock förstår vi vikten av att ha en generalklausul där alla ifrågasatta 
situationer som är svåra att klassificera hamnar. 
 
Ett annat dilemma vi uppmärksammat, är de fall då revisorn har fått tillsägelse att inte 
titta närmare på vissa fakturor eller andra viktiga uppgifter, och revisorn inte vågat 
ifrågasätta detta. Är revisorerna för mjäkiga eller är nästa steg i kampen mot oberoende 
att förbereda revisorer för denna typ av situationer, så att de vet sina rättigheter och kan 
komma med svar på tal. Att veta hur man ska hantera situationer är en del i att känna 
sig trygg på sin arbetsplats. Att införa workshops på revisionsbyråer, där medarbetarna 
får träna upp sig genom fiktiva situationer, precis som poliser och brandmän gör, 
kanske kan vara ett bra sätt få alla på byrån att veta vad som ska göras och vem de ska 
vända sig till. 
 
De flesta skandaler där revisorerna blivit ifrågasatta, har förekommit i USA, frågan är 
om det är på grund av deras regelverk, som i korthet går ut på att allt som inte är 
förbjudet enligt lag, är tillåtet. Europa har ett mer principbaserat system, med mer 
rekommendationer och vägledning, som gör att revisorn blir tvungen att tänka själv, till 
exempel god revisions- och revisorssed. Frågan är om liknande skandaler kan inträffa i 
Sverige då vi har en helt annan uppbyggnad av våra regleringar. Vi frågar oss också om 
allt för mycket lagregleringar kring revisorns oberoende är det ultimata, då det i USA 
visat sig att det stjälper mer än hjälper med deras typ av strikta lagar. Detta är dock en 
fråga som vi lämnar öppen för vidare forskning. 
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