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SAMMANFATTNING 

En revisor som åsidosätter sina uppgifter kan bli skadeståndsskyldig och en skadeståndstalan 

mot en revisor leder i regel till att denne får ett försämrat rykte, även i de fall då revisorn faktiskt 

frias. Idag arbetar många revisorer på stora revisionsbyråer och måste då följa både 

professionella och kommersiella värderingar. Vissa studier visar att dessa olika värderingar är 

svårförenade och att problem kan uppstå när professionella yrkesverksamma arbetar i miljöer 

där också kommersiella värderingar finns. Syftet med denna studie är därför att analysera vilken 

av skadeståndsrisken och ryktesrisken som upplevs vara värst samt hur riskerna upplevs 

påverka revisorers arbete i en kontext där de måste förhålla sig till en professionell såväl som 

en kommersiell logik. För att uppfylla detta syfte genomfördes semistrukturerade intervjuer 

med nio auktoriserade revisorer på tre av de största revisionsbyråerna i Sverige. Vi har i denna 

studie konstaterat att ryktet var viktigast för revisorerna. Revisorerna menade att varumärket 

gav en kvalitetsstämpel på revisionen, att ryktesrisken var svår att skydda sig mot, att den 

påverkade deras personliga karriärmöjligheter samt att det rent historiskt inte varit särskilt hög 

risk för skadestånd. Majoriteten av revisorerna menade att det fanns en skadeståndsrisk för 

revisorer men att deras revisionsbyrås riskbedömning och resurser eliminerade 

skadeståndsrisken. 
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1 INLEDNING 

Revisorn ska fungera som en kontrollfunktion för att upptäcka och rapportera eventuella 

felaktigheter i ett företags finansiella rapporter. Vidare är revision en nödvändig parameter för 

att kapitalmarknaden, det vill säga aktiemarknaden och kreditmarknaden, ska fungera eftersom 

revisionen ökar förtroendet för finansiella rapporter. (Skinner & Srinivasan, 2012) I Sverige 

regleras revisorns ansvar i aktiebolagslagen, där det framgår att revisorns uppgift är att granska 

bolagets årsredovisning och bokföring samt styrelsens och den verkställande direktörens 

förvaltning (ABL 9:3). Om revisorn skulle åsidosätta dessa uppgifter kan revisorn bli 

skadeståndsskyldig (ABL 29:1) och för de skador som en revisor kan ådra sig i tjänsten måste 

en ansvarsförsäkring tecknas (Revisorslagen 27 §). Dessa uppgifter för därför med sig ett 

skadeståndsansvar för de felaktigheter som ändå förekommer i klienters finansiella rapporter 

efter en revision och erbjuder eventuella skadelidande en möjlighet att få ersättning för sina 

skador (Lou & Vasvari 2013; Mansi et al., 2004).  

 

Ansvarsförsäkringen innebär att det ur en skadelidandes perspektiv blir förmånligt att rikta sitt 

skadeståndskrav mot en revisor, då dennes ansvarsförsäkring erbjuder en god möjlighet till 

ersättning. Den främsta anledningen till att revisorer ställs till svars för en skadeståndstalan, 

istället för klientens styrelse och verkställande direktör som också har ett skadeståndsansvar, 

har således hävdats vara för att revisorerna har en ansvarsförsäkring (Prop. 1997/98:99 s. 195-

197, SOU 2008:79 s. 12). Detta faktum, att skadelidande vänder sig mot den med bäst 

betalningsförmåga, har benämnts ”Deep pocket syndrom” (DeAngelo, 1981; Lennox, 2009). 

Det har visats att ett allt för högt skadeståndsansvar för revisorer, i relation till styrelsens och 

den verkställande direktörens, kan minska antalet revisionsbyråer på marknaden (Ronen, 2010) 

och på sikt kan detta även leda till att klienter som anses för riskabla helt blir utan revision 

(Krishnan & Krishnan, 1997). Flera lagändringar har diskuterats för att förhindra detta genom 

att begränsa revisorers ansvar. I “The Green Paper on audit quality” finns ett förslag om ett 

beloppstak för att begränsa revisorers skadeståndsskyldighet (EU, 2010) och i Sverige har 

liknande lösningar diskuterats men ännu har inget förslag accepterats (se ex; Prop. 1997/98:99, 

SOU 2008:79). 

 

De senaste åren har rättstvister mot revisorer ökat dramatiskt, både i antal och i belopp (Lou & 

Vasvari 2013) vilket kan påverka hela revisionsbranschen negativt. Energiföretaget Enrons 

konkurs i början på 2000-talet, som ledde till att dess revisionsbyrå Arthur Andersen gick i 
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graven, är ett bland många exempel på detta (Flores, 2011). Försummelsen och de brottsliga 

handlingar som företogs vid revisionen gjorde att myndigheter och klienter helt tappade 

förtroendet för revisionsbyrån (Chaney & Philipich, 2002). Även i Sverige finns fall där 

revisorn ställts till svars efter en företagsskandal. I augusti 2013 kom exempelvis hovrättsdomen 

mot revisionsbyrån PwC och revisorn Nils Brehmer, där det forna IT-bolaget Prosolvias 

konkursbo vann och erhöll ett skadestånd efter förlikning på 742,5 miljoner kronor (Brännström 

& Svernlöv, 2013). För att motverka liknande framtida skandaler har det skett flera lagändringar 

för att öka revisionskvaliteten världen över, så som ”Sarbanes Oxley Act” i USA och ”The 

Green Paper on audit quality” från EU (EU, 2010).  

 

Om revisionsbranschen skulle försöka få igenom lagar som begränsade deras 

skadeståndsansvar kan dock revisionsbranschens rykte skadas. Detta då det kan uppfattas som 

att revisionsbranschen försöker undvika sitt ansvar (Power, 2004). Vidare kan en 

skadeståndstalan mot en revisor leda till att denne får ett försämrat rykte, även i de fall då 

revisorn faktiskt frias (Palmrose, 1988). Detta styrks av Simunic och Stein (1990) som menar 

att den ansvarsförsäkring som revisorerna har, vilken ska skydda dem från ekonomiska skador, 

inte kan skydda dem mot skador på deras rykte. Ett företags rykte kan snabbt raseras vid en 

händelse som anses vara oacceptabel, vilket kan leda till stora problem för företaget (Barton, 

2005). Då revisorer är verksamma i förtroendebranschen är ryktet extra viktigt, eftersom ett 

förlorat anseende kan leda till konkurs. Ett gott rykte är inte bara en förutsättning för 

revisionsbyråer att behålla befintliga revisionsklienter utan även ett medel för att utvecklas samt 

attrahera ny och befintlig personal och lukrativa konsultklienter (Khurana & Raman, 2004; Lou 

& Vasvari 2013). 

 

Power (2004) menar att det på grund av skadeståndsrisken och ryktesrisken har skett ett skifte 

i samhället. Han menar att professioner som traditionellt sett arbetat med att hantera risker för 

andra (exempelvis läkare, advokater och revisorer) blir mindre fokuserade på riskerna för deras 

klienter och mer fokuserade på sina egna risker för att undvika ansvar eller försämrat rykte. För 

revisorer innebär ovan förda resonemang att den primära uppgiften och risken, att de finansiella 

rapporterna innehåller väsentliga felaktigheter, har utökats med sekundära risker så som 

skadeståndsrisken och risken för försämrat rykte för revisorerna själva (Power, 2004; Ronen, 

2010). Tidigare forskning visar att de revisorer som varit verksamma vid företagsskandaler har 

en låg etisk moral, vilket tyder på att det har skett en förändring i de professionella 

värderingarna hos de revisorerna (Friedson, 2001).  
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Kärnan i de professionella värderingarna har tidigare förklarats som fri från både kommersiella 

och statliga värderingar (Friedson, 2001; Suddaby & Greenwood, 2005). Idag arbetar dock 

många revisorer på stora revisionsbyråer och allt mer arbete utförs av dessa organisationer 

istället för av enskilda individer (Suddaby et al., 2004). Arbetet på de stora revisionsbyråerna 

har hävdats vara företagsekonomiskt styrt med kontroller och specialiseringar (Friedson, 1984), 

vilket gör dessa revisionsbyråer mer lika stora byråkratier (Leicht & Fennell, 2001). De stora 

revisionsbyråerna erbjuder även andra rådgivande tjänster som gör att revisorerna kan behöva 

uttala sig om frågor som ligger utanför deras kompetensområde (Suddaby & Greenwood, 2005; 

Wyatt, 2004). Vissa menar att dessa olika värderingar är svårförenade och att problem kan 

uppstå när professionella yrkesverksamma arbetar i otraditionella miljöer (Wallace, 1995, 

Suddaby et al., 2009). Andra menar att en revisor alltid lever med både kommersiella och 

professionella värderingar, vilka ständigt måste balanseras i revisorns dagliga arbete (Cooper 

& Robson, 2006; Carrington et al., 2013). Syftet med denna studie är därför att analysera vilken 

av skadeståndsrisken och ryktesrisken som upplevs vara värst samt hur riskerna upplevs 

påverka revisorers arbete i en kontext där de måste förhålla sig till en professionell såväl som 

en kommersiell logik.  

 

Tidigare forskning på området har studerat olika parametrar för att undersöka skadeståndsrisken 

och risken för försämrat rykte. Majoriteten av dessa studier har dock varit av kvantitativ natur. 

Exempelvis har vissa forskare fokuserat på om det finns något samband mellan en 

revisionsbyrås försämrade rykte och förändring av klienternas marknadsvärden (Baber et al., 

1995; Cahan et al., 2009; Chaney & Philipich, 2002; Krishnamurthy et al., 2006; Menon & 

Williams 1994; Nelson et al., 2008). Andra studier har valt att fokusera på huruvida det går att 

se en tendens att klienter lämnar revisionsbyråer som fått ett försämrat rykte (Barton, 2005; 

Hennes et al., 2011; Skinner & Srinivasan, 2012; Weber, 2008). En tredje typ av kvantitativ 

studie inom ämnet som kan identifieras är studier som analyserar huruvida det är risken för 

försämrat rykte eller skadeståndsrisken som driver revisionskvalitet (Lennox, 1999; 

Willenborg, 1999; Khurana & Raman, 2004).  

 

Det finns endast ett fåtal studier av kvalitativ natur på området (DeAngelo, 1981; Lys & Watts, 

1994). Dessa studier är dock över 20 år gamla och baseras på ännu äldre litteratur och data.  De 

är litteraturstudier vilka kombinerats med kvantitativt material, men ingen av dem har studerat 

och intervjuat revisorer om hur de förhåller sig till dessa risker. Dessutom har Humphrey (2008) 
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efterfrågat kvalitativa studier för att utveckla kunskapen om revision. Det är således med ett 

visst mått av aktualitet som vi ställer forskningsfrågan: Hur förhåller sig auktoriserade revisorer 

på stora revisionsbyråer till risken att drabbas av skadestånd och/eller ett försämrat rykte vid en 

revision samt hur anser de att det påverkar deras arbete? 
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2 TIDIGARE FORSKNING 

Nedan följer en genomgång av tidigare forskning som behandlat revisorers risk att få betala 

skadestånd samt risken för revisorer att få försämrat rykte. Kapitlet inleds med en förklaring av 

riskerna och följs av en beskrivning av vilka faktorer som kan tänkas påverka riskerna. Efter 

detta beskrivs tidigare forskningsargument kring hur revisorer kan hantera och minska dessa 

två risker. För att kunna öka förståelsen av revisorers agerande avrundas avsnittet med en 

diskussion om revisorers professionella värderingar. 

2.1 SKADESTÅNDSRISKEN 

Skadeståndsrisken1 uppstår när revisorer gör en bristfällig revision och därefter ställs till svars 

för misslyckandet samt drabbas av ett skadestånd (Skinner & Srinivasan, 2012). 

Skadeståndsrisken påverkas av ett lands lagar och regler som också utgör det legala klimatet. 

För revisorer består det legala klimatet av de skyldigheter som de har gentemot aktieägare, 

styrelser, kreditgivare och övriga intressenter samt de sanktioner som gäller om revisorn inte 

fullgör sina skyldigheter (Seetharaman et al., 2002). Sannolikheten för att ett 

skadeståndsanspråk ska uppstå beror på sannolikheten att tre faktorer inträffar: förekomsten av 

en orsak, målsägandes upptäckt av orsaken samt att den skadelidande tjänar på att driva 

rättstvisten (Lys & Watts, 1994). Anledningen till att en orsak för skadeståndsanspråk uppstår 

kan vidare förklaras genom att revisorn misslyckas med att identifiera ett fel i revisionen, 

antingen på grund av bristande kompetens eller på grund av att revisorn väljer att inte rapportera 

felet på grund av bristande oberoende till klienten, samt att en skada för klienter eller 

intressenter uppstår på grund av denna orsak (Lys & Watts, 1994).  

 

Den av Lys och Watts (1994) nämnda orsaken till att ett skadeståndsanspråk uppstår kan liknas 

vid det som idag kallas för revisionsrisk. Revisionsrisk är risken för att revisorn misslyckas 

med att identifiera ett väsentligt fel i revisionen och därmed gör ett felaktigt uttalande i 

revisionsberättelsen. Revisionsrisk består av inneboenderisk, upptäcktsrisk samt kontrollrisk 

och en funktion av dessa blir den totala revisionsrisken. Den inneboende risken innebär att det 

uppstår felaktigheter i klientens redovisning och/eller brister i klientens förvaltning och 

kontrollrisken är risken att klienten själv misslyckas med att upptäcka eller hindra dessa 

felaktigheter eller brister. Den sista faktorn revisionsrisken består av är upptäcktsrisken, vilken 

                                                 

1 Med skadeståndsrisken menas fortsättningsvis risken att få betala ett skadestånd. 
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är risken för att revisorn vid granskningen av klienten misslyckas med att upptäcka en väsentlig 

felaktighet. (FAR, 2006) 

2.2 RYKTESRISKEN 

Ett gott rykte är en immateriell tillgång med potential för att skapa värde (Little & Little, 2000; 

Roberts & Dowling, 2002). Rykten är dels baserade på en organisations faktiska verksamhet 

och dels konstruerade av andra genom deras uppfattningar om denna verksamhet (Schweizer 

& Wijnberg, 1999). Rykten tar tid att skapa och blir lätt skadade (Scott & Walsham, 2005).  För 

revisorer är den vanligaste orsaken till ett försämrat rykte att revisorn blir stämd (Lennox, 

1999). Ryktet påverkas då oavsett om ett skadestånd döms ut eller ej. Därför påverkas alltid 

ryktesrisken av ett skadeståndsanspråk. Andra orsaker till att revisorn får ett försämrat rykte 

skulle kunna vara att revisorn reviderar klienter som förknippas med ekonomisk brottslighet 

eller reviderar tveksamma bolag verksamma i gråzonen om vad som är rätt och fel (Chaney & 

Philipich, 2002; Weber et al., 2008).  

 

Revisorer är verksamma i en bransch som bygger sig på förtroendet vilket gör att revisors rykte 

blir extra viktigt. Ett förlorat anseende kan leda till att revisorn tappar och/eller får svårt att 

attrahera klienter, blir oattraktiva på arbetsmarknaden och misslyckas med att sälja in lukrativa 

konsulttjänster (Khurana & Raman, 2004; Lou & Vasvari 2013). Vissa bevis finns för att 

räntekostnaderna är lägre för klienter som använder sig av stora revisionsbyråer (Khurana & 

Raman, 2004; Mansi et al., 2004; Pittman & Fortin, 2004). Studier har även visat att klienter är 

villiga att betala ett högre arvode för revisorer med bättre rykte (Chaney & Philipich, 2002). En 

revisors rykte är vidare en nyckelfaktor för företagsledningar när de väljer revisor (GAO, 2003). 

Enligt vissa beror detta på att klienter tycks använda revisionsbyråer med gott rykte som en 

strategi för att lugna sina investerare och bygga ett rykte om att de själva har en hög finansiell 

trovärdighet (Autore et al., 2009; Barton, 2005; Piot, 2005).  

 

Ett gott rykte kan vidare vara ett sunt affärsbeslut eftersom det kan hjälpa till att stå emot 

framtida ryktesrisker (Fombrun & Van Riel, 1997) Tidigare forskning visar att de fyra 

internationellt sett största revisionsbyråerna uppfattas ge en högre revisionskvalitet och därmed 

en bättre försäkran, som en kvalitetsstämpel, av de finansiella rapporterna i förhållande till 

andra mindre revisionsbyråer (Dye, 1993; Raman & Wilson, 1994; Teoh & Wong, 1993). Om 

investerare, klienter och intressenter vet att de större revisionsbyråerna har ett incitament att 

göra sitt jobb noggrant och tillhandahålla en revision med hög kvalitet, resulterar detta också i 
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ett gott rykte för de stora revisionsbyråerna (Dye, 1993; Lennox, 1999). Stora revisionsbyråer 

har generellt sett också investerat mer i sina varumärken (Khurana & Raman, 2004) och värdet 

av deras varumärken gör att de blir känsliga för kritik, vilket borde motivera en hög 

revisionskvalitet och därmed också en minskad risk för skadestånd (Lennox, 2009). 

2.3 FAKTORER SOM PÅVERKAR RISKERNA 

2.3.1 KLIENTSPECIFIKA RISKFAKTORER 

För varje revisionsuppdrag en revisionsbyrå antar görs en grundinvestering med bland annat 

uppstartskostnader som gör att förstagångskostnaden för ett revisionsuppdrag blir dyrare än 

efterföljande år. Denna grundinvestering gör att revisionsbyrån i framtida upphandlingar kan ta 

ut ett lägre revisionsarvode än övriga revisionsbyråer eftersom den i och med 

grundinvesteringen har en lägre revisionskostnad för denna klient. Detta benämns i tidigare 

forskning som ”quasi rents” (DeAngelo, 1981; Weber et al., 2008). Quasi rents är en anledning 

till varför ryktet är av stor vikt för en revisionsbyrå. Om en revisionsbyrå får ett försämrat rykte 

kan de förlora klienter och därmed quasi rents. Vissa branscher och klienter kan vidare innebära 

ryktesrisker om en revisor eller en revisionsbyrå förknippas med dem. En revisor som blir 

förknippad med en klient som blir anklagad eller dömd för ekonomisk brottslighet lider själv 

skada i form av förlorat anseende och tappade klienter (Chaney & Philipich, 2002; Weber et 

al., 2008).  

 

Integritet och ett gott uppsåt hos en revisionsklients företagsledning är något som påverkar en 

revisors utsatthet för skadeståndsrisken (Kizirian et al., 2005). Om revisorn inte kan lita på 

företagsledningens uppgifter eller inte får ta del av all information, kan revisionen inte 

genomföras (Lys & Watts, 1994). Tillfällen där företagsledningens integritet kan ifrågasättas 

är till exempel när klienten har ekonomiska problem, riskerar att bli uppköpt eller när ledningen 

upplever ett hot om att bli uppsagd (Cahan & Wei, 2006; DeAngelo, 1988; Lys & Watts, 1994; 

Palmrose, 1988; Seetharaman et al., 2002). Ledningen kan då ha incitament att försköna sitt 

resultat och medvetet försöka missleda revisorerna. Ju högre den uppskattade sannolikheten är 

för respektive situation desto högre blir också sannolikheten för ett skadestånd och försämrat 

rykte för revisorn, eftersom sannolikheten för fel i de finansiella rapporterna ökar och 

ledningens samarbetsförmåga minskar (Cahan & Wei, 2006; DeAngelo, 1988; Lys & Watts, 

1994; Palmrose, 1988; Seetharaman et al., 2002). 
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Klientspecifika risker finns också i olika former av revisionsrisk hos de olika 

revisionsklienterna. Klienter med en stark tillväxt har svårare att etablera fungerande interna 

kontroller än de klienter som är mer stabila. Detta leder till att klienter med stark tillväxt kan 

tänkas ha en svagare intern kontroll än andra, vilket försvårar revisionen (Lys & Watts, 1994). 

Forskning visar även att klienter som i sin redovisning frekvent använder periodiseringar ökar 

risken för brister i revisionen, varför en revisor i regel lägger ner mer arbete på en revision där 

periodiseringar är vanligt förekommande (Cahan & Wei, 2006; Francis & Krishnan, 1999; 

Heninger, 2001). Periodiseringar eller andra redovisningsmetoder hos klienter som revideras 

kan skapa en konflikt mellan företagsledningen och revisorerna i de fall då klientens 

företagsledning har incitament att antingen övervärdera eller undervärdera det redovisade 

resultatet (Kim et al., 2003; Krishnan, 1994; Lys & Watts, 1994). En oförmåga för en 

företagsledning och dess revisor att komma överens om korrigeringar av de finansiella 

rapporterna kan i värsta fall dessutom leda till att revisorn blir utbytt eller avsäger sig uppdraget 

(Lys & Watts, 1994). 

2.3.2 REVISIONSBYRÅSPECIFIKA FAKTORER 

En revisionsbyrås storlek har påståtts kunna påverka nettovinsterna för en skadelidande vid en 

rättstvist. Eftersom en större revisionsbyrå i regel har god ekonomi och försäkringar som täcker 

stora skador ökar möjligheten för ersättning för en skadelidande. Därmed ökar också 

sannolikheten för rättstvister gentemot stora revisionsbyråer (Deep pocket syndrom). Större 

revisionsbyråer har på grund av detta ett större incitament att leverera en hög revisionskvalitet, 

vilket borde minska sannolikheten för både brister i revisionen och rättstvister mot dem. 

(DeAngelo, 1981) Det finns dock studier som visar på motstridiga uppgifter huruvida stora 

revisionsbyråer faktiskt blir särskilt utsatta för rättstvister (Barton, 2005; Lennox, 1999; Lys & 

Watts, 1994).  

 

Sammansättningen av en revisionsbyrås klientportfölj kan vidare påverka risken för 

skadestånd. Har en revisionsbyrå flera storleksmässigt eller branschmässigt liknande klienter 

blir byrån specialiserad på denna typ av klient och med största sannolikhet bättre på att hitta 

brister i deras finansiella rapporter. Därigenom minskar sannolikheten för skadestånd då 

revisionsrisken blir lägre. Har revisionsbyrån istället en stor storleksmässig eller branschmässig 

spridning mellan sina klienter, kan detta istället leda till en högre risk för skadestånd. (Lys & 

Watts, 1994) 
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2.4 REVISORNS REAKTIONER OCH AGERANDE 

Vissa bevis finns för att en utökad revisionsplanering och kvalitetskontroll kan minimera risken 

för brister i revisionen (Krishnan & Krishnan, 1997; Pratt & Stice, 1994). Då en klient uppfattas 

medföra en stor risk för en revisionsbyrå finner Bell et al. (2001) stöd för att revisionsbyrån 

lägger många timmar på revisionen, vilket bör leda till en högre revisionskvalitet. Vidare menar 

Lys och Watts (1994) att dokumenteringen av revisioner är av stor vikt, då den kan användas 

som bevis vid en eventuell rättstvist. Ökade revisionsarvoden är således en funktion av att 

antalet avsatta timmar ökar vid en revision där klienten upplevs som riskfylld (Bell et al., 2001; 

Seetharaman et al., 2002; Simunic & Stein, 1990).  En sådan utökad granskning med större 

försiktighet kallas för revisorskonservatism (auditor conservatism) (Kim et al., 2003). 

 

Ett annat sätt som revisorer kan reagera på just skadeståndsrisken är att ta ut ett prispremium 

för att täcka en eventuell framtida förlust i form av ett skadestånd (Krishnan & Krishnan 1997, 

Pratt & Stice 1994, Seetharaman et al., 2002; Simunic, 1980). Seetharaman et al. (2002) visar 

att revisorer tar högre arvoden av klienter kopplade till USA än för klienter i Storbritannien 

men att dessa högre revisionsarvoden inte till fullo kan förklaras av fler nedlagda timmar på 

revisionen. Cahan och Wei (2006) finner vidare att det legala klimatet påverkar 

revisionsarvodena, vilka höjs då skadeståndsrisken ökar.  

 

Revisorer och revisionsbyråer kan vidare reagera på den ökade skadeståndsrisken och 

ryktesrisken genom att justera sin klientportfölj (Simunic & Stein 1990). Detta kan göras 

genom att revisionsbyråerna blir mer selektiva i sitt val av klienter eller att de väljer att inte 

förlänga uppdrag med klienter som anses medföra en ökad skadeståndsrisk (Krishnan & 

Krishnan, 1997; Pratt & Stice 1994). Ytterligare förslag på hur revisorer kan reagera på risken 

för skadestånd och därigenom få ett försämrat rykte är att minska antalet rena 

revisionsberättelser (Krishnan & Krishnan, 1997). Studier har funnit att en oren 

revisionsberättelse ökar sannolikheten för att en revisionsbyrå ska frias från ett 

skadeståndsanspråk men att det inte alltid hjälper (Blacconiere & DeFond 1997; Carcello & 

Palmrose 1994).  
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2.5 PROFESSIONELLA OCH KOMMERSIELLA VÄRDERINGAR 

Med en professionell logik eller professionella värderingar menas att professioner kan 

organisera och kontrollera det egna arbetet samt att endast den egna professionens medlemmar 

har rätt att kontrollera och korrigera medlemmarnas arbete (Friedson, 2001). Den självständiga 

kontrollen erhålls genom professionens kunskap, vilken upprätthålls genom bland annat 

professionella förbund och utbildningsinstanser (Abbott, 1988; Friedson, 2001). Suddaby et al. 

(2009) kallar denna logik för den idealiserade professionella modellen.  

 

En kommersiell logik eller kommersiella värderingar kan istället beskrivas som ett åtagande 

gentemot sin organisation, sina klienter och till sina kommersiella värden (Suddaby et al., 

2009). En näringsidkare vill då maximera sina inkomster och reducera riskerna med sin 

verksamhet. Revisorer kan därför anses agera på ett sätt som maximerar deras inkomster. 

(Diamant, 2004) Denna logik som kallats för den byråkratiska modellen kan i kontrast till den 

professionella modellen anses ha effektivitet och organisatoriska kontroller som det främsta 

målet (Suddaby et al., 2009).  

 

Wallace (1995) menar att dessa olika logiker är svårförenade och att problem kan uppstå när 

professionella yrkesverksamma arbetar i otraditionella miljöer. Revisorer är medlemmar av 

både en profession och en organisation och kan då identifiera sig med båda kategorierna. Detta 

skulle dock inte vara något problem om professionen och organisationen hade samma 

värderingar och mål (Warren & Alzola, 2009). Professionella yrkesverksamma styrs dock av 

normer och värderingar som de tillägnat sig under sin utbildning och/eller sin arbetserfarenhet 

som inte alltid går att förena med organisatoriska värderingar, varför en rollkonflikt (role 

conflict) eller en målförvirring (goal displacement) kan uppstå (Sitkin & Sutcliffe, 1991; 

Winroth, 1999, s.203). Det är dock de kommersiella värdena som belönas inom 

revisionsbyråerna, vilket gör dem attraktiva istället för de professionella värderingarna 

(Mueller et al, 2011; Warren & Alzola, 2009). Alltför stränga kontrollsystem kan vidare leda 

till ett överdrivet fokus på kontroll och kärnverksamheten kan då skadas (Gregory, 2007; Hood 

& Peters, 2004). Professionella yrkesverksamma kan då sätta sig emot målstyrning och 

chefskap eftersom de vill sätta sina egna standarder och vara självständiga i arbetet (Friedson, 

1984; Shafer et al., 2002). 
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Lösningar på dessa potentiella konflikter har studerats i tidigare forskning. Vissa menar att om 

en integration mellan professionella och organisatoriska värderingar kan åstadkommas, kan 

också en målförvirring och/eller rollkonflikt undvikas (Bennis, 1966; Greenwood & Lachman, 

1996). Andra menar att då chefer inom den egna professionen är med och utformar standarder 

och kontroller kan den organiserade professionen som helhet anses behålla kontrollen över 

arbetsområdet (Levay & Waks, 2006). Professionella yrkesverksamma har även hävdats 

anpassa sig till stora byråkratiska organisationer genom att med barriärer avskärma sina 

professionella avdelningar från byråkratisk kontroll och därigenom behålla sin professionalitet 

(Suddaby et al., 2009). 

2.6 ANALYSMODELL 

Som ovan nämnts finns det olika faktorer som påverkar skadeståndsrisken och ryktesrisken. 

Vissa av dessa faktorer är klientspecifika så som quasi rents, branscher och klienter, 

företagsledning och revisionsrisk. Andra risker är revisionsbyråspecifika så som 

revisionsbyråns storlek och sammansättning av klientportfölj. Revisorers reaktioner och 

ageranden på dessa risker kan vara att utöka revisionsarbetet, ta ut ett prispremium, justera 

klientportföljen eller utfärda färre rena revisionsberättelser. Utifrån ovan presenterad tidigare 

forskning går det att urskilja fyra olika scenarier om hur skadeståndsrisken och risken för 

försämrat rykte upplevs påverka revisorers arbete i en kontext där de måste förhålla sig till en 

professionell såväl som en kommersiell logik. I tabellen nedan visas de olika scenarierna 

benämnda A, B, C och D i en egenutformad modell.  

 

I scenario A använder revisorerna professionell logik för att resonera kring att ryktesrisken är 

den värsta risken. Ett exempel på detta skulle kunna vara att revisorn väljer bort en klient då 

Figur 1: Egenutformad analysmodell 
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revisorn anser att klienten är förknippad med en riskfylld revision. Vidare resonerar revisorn i 

detta fall att denne skulle riskera sitt rykte ifall det uppdagas att revisorn gjort en bristfällig 

revision. I scenario B använder revisorerna den professionella logiken för att argumentera för 

att skadeståndsrisken är den värsta risken. Detta skulle kunna förklaras genom en revisor som 

väljer att utöka revisionen för att minska risken för fel i revisionen. Revisorn menar i detta 

exempel att skadeståndsrisken är värst eftersom revisorn måste göra ett grovt fel för att ett 

skadestånd ska kunna bli aktuellt.  

 

I scenario C använder revisorerna istället kommersiell logik för att resonera kring att 

ryktesrisken är den värsta risken. Även i detta fall går detta resonemang att exemplifiera utifrån 

att revisorn väljer bort en klient, exempelvis på grund av att revisorn inte känner att den kan 

göra en bra revision eller att revisorn inte vill förknippas med den bransch som klienten tillhör. 

I detta fall gör dock revisorn detta för att inte riskera att få ett försämrat rykte som kan leda till 

att revisorn får problem att attrahera och behålla klienter. I scenario D använder istället 

revisorerna den kommersiella logiken för att resonera kring att skadeståndsrisken är den värsta 

risken. En revisor skulle i detta fall kunna ta ut ett prispremium eller utfärda orena 

revisionsberättelser för att kompensera eller skydda sig mot skadeståndsrisken.  

 

Denna modell kommer användas då resultaten från studien sammanställts och analyserats för 

att se om vi kan finna att revisorernas agerande, åsikter och resonemang går att härleda till något 

av dessa scenarion.  

  



 17 

3 METOD 

3.1 STUDIENS METOD  

Syftet med denna studie är därför att analysera vilken av skadeståndsrisken och ryktesrisken 

som upplevs vara värst samt hur riskerna upplevs påverka revisorers arbete i en kontext där de 

måste förhålla sig till en professionell såväl som en kommersiell logik. Då detta syfte har en 

strävan att analysera hur revisorerna upplevs påverkas av riskerna, fyller en kvalitativ studie 

detta ändamål bra (Ghauri & Grønhaug, 2005, s.110-111). De flesta studier som tidigare 

undersökt förhållandet mellan revisorns skadeståndsrisk och risken för försämrat rykte har gjort 

detta med en kvantitativ ansats. Detta innebär att de studerat skillnader och förhållanden mellan 

olika variabler, men inte gått in på djupet och försökt förstå varför och hur detta påverkar de 

enskilda revisorerna (Bryman & Bell, 2003, s. 158). Det finns endast ett fåtal studier på området 

av kvalitativ natur, där de som finns inte studerat revisorns perspektiv (se exempelvis; 

DeAngelo, 1981; Lys & Watts, 1994). Det är därför av vikt att studera och öka förståelsen kring 

hur revisorer förhåller sig till dessa risker samt vad detta får för effekter på arbetet med deras 

revisionsklienter med hjälp av en kvalitativ studie. 

3.2 RESPONDENTER 

Studien är avgränsad till att endast undersöka auktoriserade revisorer på tre av de fyra största 

revisionsbyråerna i Sverige.  Vi valde att intervjua endast auktoriserade revisorer eftersom det 

är de som främst kommer i kontakt med skadeståndsrisken och risken för ett försämrat rykte på 

en revisionsbyrå i Sverige. Revisorer med lägre ansvar än en auktoriserad revisor kan 

visserligen drabbas av att deras revisionsbyrå får ett försämrat rykte men de kommer inte själva 

drabbas i samma omfattning. De kan inte ställas till svars eller få sitt namn skadat i samma 

utsträckning, eftersom de inte skriver under en revisionsrapport (Revisorslagen 17§), och de 

blir således inte intressanta för denna studies syfte.  

 

Vi kontaktade Sveriges fyra största revisionsbyråer via telefon och mail och berättade att vi var 

studenter vid Uppsala Universitet, som önskade intervjua auktoriserade revisorer om hur de 

förhåller sig till skadeståndsrisken och risken för försämrat rykte. Av de fyra kontaktade 

revisionsbyråerna ville revisorer från tre av dessa revisionsbyråer medverka och nio revisorer 

med varierande erfarenhet av branschen valdes därefter ut eftersom det ansågs tillräckligt för 

att uppfylla studiens syfte (Bryman & Bell, 2003, ss. 497-498). Vid kvalitativa intervjuer är det 
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viktigt att studiens material är tillförlitligt, varför revisorer med samma behörighet men med 

olika lång erfarenhet har intervjuats. Revisorerna hade mellan 5 till 20 års erfarenhet av 

branschen och tre av dem var dessutom partners i respektive revisionsbyrå. 

3.3 DATAINSAMLING 

Vi valde att upprätta en intervjuguide med semistrukturerade intervjufrågor. Denna form av 

datainsamlingsmetod ökar förståelsen för förhållanden mellan olika faktorer och reder ut 

bakomliggande orsaker till beslut och attityder, vilket ansågs passa studiens syfte bra (Saunders 

et al., 2009, ss. 322–324). Intervjufrågorna utformades efter de huvudämnen som tidigare 

forskning tagit upp, vilket gav revisorerna utrymme att själva tolka frågan, men erbjöd samtidigt 

viss struktur i intervjuförfarandet (Bryman & Bell, 2003, s. 474). Intervjufrågorna delades in i 

följande områden: övergripande frågor, relationen mellan riskerna, klientspecifika riskfaktorer, 

revisionsbyråspecifika riskfaktorer, revisorns agerande samt övriga frågor. Vid utformningen 

av frågorna försökte författarna att undvika både ledande frågor och andra former av antaganden 

(Dalen, 2008, s.32 ). För att få en djupare förståelse användes istället öppna frågor tillsammans 

med förberedda följdfrågor för att fånga upp revisorernas resonemang (Bryman & Bell, 2003, 

s. 474). Om revisorerna själva får möjlighet att påverka intervjun blir kvaliteten på intervjun 

högre, då intervjuarnas påverkan minskar (Holme & Solvang, 1997, s. 99; Saunders et al., 2009, 

ss. 332-338). Innan intervjuerna gjordes genomfördes en pilotintervju med en revisor på en av 

de stora revisionsbyråerna i Stockholm i syfte att få respons på studiens intervjufrågor. 

Pilotintervjun ledde till mindre formuleringsändringar av intervjumaterialet. Samtliga 

intervjufrågor går att finna i intervjuguiden i bilaga 1. 

 

En första fråga ställdes om revisorns roll på revisionsbyrån för att få respondenten att komma 

in i ämnet och bli avslappnad (Dalen, 2008, s. 31). De tre följande frågorna var övergripande 

frågor, där syftet var att objektivt beröra ämnet. Frågorna 4 till 6 syftade till att undersöka 

revisorns uppfattning om de två riskerna och relationen emellan dem. Fråga 7 ställdes för att 

undersöka hur revisorn förhöll sig till klientspecifika riskfaktorer i förhållande till 

skadeståndsrisken. Risken för försämrat rykte och revisorns förhållning till de 

revisionsbyråspecifika riskfaktorerna undersöktes vidare i fråga 8. Fråga 9 till 12 behandlade 

hur revisorer faktiskt reagerar på dessa risker och därefter avslutades intervjun med en fråga om 

revisorn hade något ytterligare att tillföra inom ämnet som inte tagits upp (Bryman & Bell, 

2003, s. 487). 
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Alla intervjuer genomfördes av båda uppsatsförfattarna antingen på revisorernas kontor eller 

via telefon. Intervjuerna bandades och varade i cirka 40 minuter vardera. Vid första kontakten 

med revisionsbyråerna uppgavs att studien handlade om hur revisorer på stora revisionsbyråer 

förhöll sig till olika risker som kan tänkas påverka revisionskvaliteten. Vidare användes varken 

revisorernas eller revisionsbyråns namn för att öka möjligheterna för en öppen och avslappnad 

diskussion (Dalen, 2008, s.23). Respondenterna uppfattades som villiga att svara sanningsenligt 

på frågorna.  

3.4 SAMMANSTÄLLNING AV INTERVJUMATERIALET 

Intervjuerna sammanställdes och transkriberades direkt efter att de ägt rum. Informationen 

sorterades sedan för att kopplas till de olika områden som användes vid framtagandet av 

intervjufrågorna. Materialet analyserades sedan med hjälp av vår analysmodell för att identifiera 

huruvida informationen gick att koppla till teorin eller ej samt om och hur revisorernas 

resonemang kring de två riskerna kunde förklaras av en professionell eller kommersiell logik. 

För att minimera risken för att analysen blev missvisande användes en del av intervjumaterialet 

i citatform, vilket möjliggör för läsaren att bedöma validiteten av resultatkapitlet. 

3.5 METODKRITIK 

En risk vid användandet av intervjuer är att intervjuarna kan påverka revisorerna vid intervjun, 

vilket kan påverka studiens tillförlitlighet på ett negativt sätt (Holme & Solvang, 1997, s. 105). 

För att förhindra detta har intervjufrågorna utformats så öppna som möjligt för att inte påverka 

revisorerna i deras svar. Det finns vissa för- och nackdelar med valet att banda respondenterna. 

En fördel är att författarna helt kunde fokusera på den aktuelle revisorns svar utan att behöva 

bekymra sig för att anteckna vad som sades. Detta gav en bättre möjlighet att ställa lämpliga 

följdfrågor och möjliggjorde en transkribering av samtliga revisorers svar. Nackdelarna kan 

istället vara att revisorerna blev mer försiktiga i sina svar och inte kände sig bekväma att dela 

med sig av alla sina tankar kring en fråga (Bryman & Bell, 2003, s. 490). För att råda bot på 

detta förklarade författarna varför inspelningen gjordes, att materialet inte skulle sparas samt att 

varken revisorns eller revisionsbyråns namn skulle användas. Studiens resultat kan inte 

överföras till hela revisorskåren, då studien endast baseras på nio intervjuer. Studien kan ändå 

ge viktig information i form av ökad förståelsen på området (Bryman & Bell, 2003, s. 423) och 

studiens interna validitet kan stärkas, då resultaten kan kopplas till existerande teorier på 

området (Bryman & Bell, 2003 s. 410).  
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4 RESONEMANG KRING RYKTESRISKEN OCH SKADESTÅNDSRISKEN 

Nedan presenteras och analyseras revisorernas åsikter och resonemang kring skadeståndsrisken 

och ryktesrisken.  

4.1VÄRDET AV ETT GOTT RYKTE  

Ett gott rykte är en immateriell tillgång (Little & Little, 2000; Roberts & Dowling, 2002), vilket 

samtliga revisorer poängterade, då de menade att ett starkt varumärke och rykte var viktigt både 

för revisionsbyrån, revisorerna själva och för deras klienter. En anledning att revisionsbyråns 

rykte var viktigt för dess klienter, och då särskilt deras börsnoterade klienter, ansåg revisorerna 

var för att deras varumärke gav en kvalitetsstämpel på att klientens redovisning hade en hög 

standard. De flesta av revisorerna menade vidare att det kunde kännas tryggt för klienter att ha 

en av de stora revisionsbyråerna i ryggen, när de skulle vända sig till externa investerare eller 

etablera sig utomlands. Dessa resonemang styrks av tidigare forskning då det har bevisats att 

klienter faktiskt väljer revisorer utifrån hur starkt deras varumärke uppfattas (Dye, 1993; Raman 

& Wilson, 1994; Teoh & Wong, 1993). Revisorernas åsikter i denna studie stämmer väl överens 

med vad tidigare forskning visat då Autore et al. (2009), Barton (2005) och Piot (2005) funnit 

bevis för att klienter kan använda revisionsbyråer med ett gott rykte som en strategi för att 

bevisa att klienten själv har en hög finansiell trovärdighet. De kan då bland annat erhålla lägre 

räntekostnader (Khurana & Raman, 2004; Mansi et al., 2004; Pittman & Fortin, 2004). 

Revisorerna verkar således väl medvetna om nyttan av sitt varumärke för deras klienter.  

 

En anledning till varför ryktet var viktigt för revisorn och revisionsbyrån menade två revisorer 

var att ryktet kunde innebära att klienter som inte hade kunskap om vad en bra revision innebar, 

förlitade sig på att revisionen blev bra gjord, då de anlitade en revisionsbyrå med ett välkänt 

varumärke. Dessutom menade samtliga revisorer att klienter hade ett större förtroende för en 

revisionsbyrå med ett välkänt varumärke än för en okänd revisionsbyrå. Fyra revisorer menade 

utöver detta att en revisionsbyrås rykte om att det levererades en god kvalitet även användes 

som ett säljargument för att attrahera nya klienter, behålla befintliga samt att sälja in fler tjänster 

till befintliga klienter. Även för dessa resonemang finns det stöd i tidigare forskning som bland 

annat visat att revisorns rykte var en nyckelfaktor för företagsledningar när de valde revisor 

(GAO, 2003). Vidare har flera studier visat att en revisionsbyrås varumärke används som ett 

säljargument för att attrahera nya klienter, behålla befintliga samt att sälja in fler tjänster till 

befintliga klienter (DeAngelo, 1981; Khurana & Raman, 2004; Lou och Vasvari, 2013; Weber 
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et al., 2008).  Revisorerna verkar således också väl medvetna om nyttan av sitt varumärke för 

dem själva. Den enda nackdelen med ett starkt varumärke som påtalades i denna studie, var en 

partner som menade att de kunde uppfattas som ett dyrare alternativ än andra mindre 

revisionsbyråer. Chaney och Philipich (2002) visar dock att klienter är villiga att betala ett högre 

arvode för ett starkt varumärke. Således behöver inte klienters uppfattning om att stora 

revisionsbyråers varumärken innebär ett högre arvode vara negativt för revisionsbyråerna.   

4.2 RYKTESRISKEN VÄGER TYNGST 

Samtliga revisorer ansåg att risken att få ett försämrat rykte var värre än skadeståndsrisken, men 

kom fram till detta genom olika resonemang. Att risken för försämrat rykte är den värsta risken 

för revisorer kan härledas till att rykten till viss del är konstruerade av andras uppfattningar och 

att ett gott rykte tar lång tid att skapa samt lätt blir skadat (Scott & Walsham, 2005; Schweizer 

& Wijnberg, 1999). En anledning till varför samtliga av revisorerna ansåg att ryktet var värst, 

var på grund av att revisorn tog en personlig risk med sitt eget varumärke som revisor och att 

det tog lång tid att arbeta upp ett varumärke som en framstående revisor. En partner menade att 

om något inträffade som gjorde att partnerns namn på något sätt skulle figurera i sammanhang 

som inte var fördelaktiga, i media eller hos tillsynsmyndigheter, skulle partnerns eget 

varumärke omedelbart raseras. Ovanstående resonemang kan tolkas som att revisorerna ansåg 

att ett försämrat rykte var värst på grund av att deras karriär då var över. Värdet av deras 

varumärke gör dem också mer känsliga för denna form av utsatthet i media (Khurana & Raman, 

2004; Lennox, 2009).  

Jag har kollegor som på grund av vissa händelser i princip inte skrivit på en 

revisionsberättelse sedan de var 40 år och lämnar byrån när de är 55 när deras 

skadeståndsärende är klart. De har varit bra och duktiga men har haft otur. 

Även om han vann, så var hans karriär slut för ingen ville veta av honom. För 

hans del var ryktet förödande men för byrån var processen på flera 

hundramiljoner ännu värre. – Partner, 18 års erfarenhet  

En annan anledning varför majoriteten av revisorerna ansåg att risken för försämrat rykte var 

värst berodde på att de ansåg att risken var svårhanterad, då den kunde påverkas av mängder av 

olika faktorer. För revisorer är dock den vanligaste anledningen till ett förlorat rykte att de 

drabbas av ett skadeståndsansvar (Lennox, 1999) och majoriteten av revisorerna instämde att 

om en revisor drogs in i en rättstvist blev ryktet skadat även om revisorn friades i rätten. Detta 

menade de flesta berodde på negativ rapportering i media, vilket var förödande i en 

förtroendebransch. Därför menade dessa revisorer att risken för försämrat rykte gick hand i 
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hand med skadeståndsrisken, men att ryktet var den mest allvarliga risken eftersom försäkringar 

alltid fanns för skadeståndsanspråk, men att inga försäkringar i världen kunde täcka ett raserat 

varumärke, varken personligen för revisorn eller för revisionsbyrån. Fyra revisorer förklarade 

vidare att de kunde vara extra utsatta för ryktesrisken eftersom stora revisionsbyråer ofta hade 

stora klienter. Om något negativt inträffade med dessa klienter så förknippades revisorerna lätt 

med dem av media. Detta kan tolkas som att de var rädda för medias påverkan av utomståendes 

uppfattning av revisorns och revisionsbyråns verksamhet (Schweizer & Wijnberg, 1999). Två 

revisorer exemplifierade detta genom att diskutera Arthur Andersens undergång i samband med 

Enron och menade att det var ett skräckexempel på vad ett försämrat rykte kan leda till.  

 

En tredje anledning till varför ryktesrisken ansågs vara den värsta av de båda riskerna framgick 

genom en partners resonemang om revisorers historiska utsatthet för skadestånd. En partner 

menade att förutom i Prosolviafallet hade skadeståndskraven mot revisorer inte varit särskilt 

höga och menade därför att varumärkesskadan skulle innebära en större skada än skadeståndet. 

Således kan även detta resonemang ses som ett uttryck för en kommersiell logik eftersom 

resonemanget har en underton av effektivitetstänk (Suddaby et al., 2009). Fyra revisorer 

menade dock att stora revisionsbyråer kunde vara särskilt utsatta för skadeståndsrisken då det 

var allmänt känt att de hade en finansiellt stark grund. Detta bekräftar därmed DeAngelos 

(1981) resonemang om stora revisionsbyråers utsatthet för skadeståndsanspråk. Vidare menade 

partnern att ryktet var värst eftersom revisionsbyrån stod för kostnaden för skadeståndet men 

att det var revisorn som personligen fick antingen en erinran, varning eller stå till svars om det 

ledde till rättegång. 

 

Ovan nämnda anledningar till varför ryktesrisken är värst kan härledas till kommersiell logik, 

då revisorerna ständigt påtalar vikten av att inte förlora klienter. Detta då ett försämrat rykte 

och därmed ett raserat varumärke leder till förlorade klienter och intäkter. Kommersiella 

värderingar innebär nämligen att näringsidkaren vill maximera sina inkomster (Diamant, 2004) 

och att förlora klienter leder knappast till detta. Vidare kan viss del av resonemanget tolkas 

genom kommersiella värderingar då en erinran, varning eller en rättegång leder till ett försämrat 

rykte för den enskilde revisorn, vilket i sig påverkar denne revisors fortsatta möjlighet att 

attrahera och behålla klienter. I detta resonemang finns dock inslag av professionella 

värderingar då revisorn snarare prioriterar sitt eget rykte framför organisationens 

skadeståndsrisk. Detta kan tolkas som en målförvirring (Sitkin & Sutcliffe, 1991; Winroth, 
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1999 s. 203) då partnern värnade mer om sin professionalitet än om organisationens 

kommersiella värderingar (Suddaby et al., 2009).  

 

En tredjedel av revisorerna resonerade annorlunda än ovan nämnda anledningar till varför 

ryktesrisken var den värsta risken. Deras resonemang går nämligen att tolka som att de skilde 

på försämrat rykte i sig och försämrat rykte på grund av skadestånd. De menade närmare 

bestämt att skadestånd var det värsta som kunde hända dem, eftersom revisorn då måste gjort 

ett grovt fel för att ett skadestånd skulle kunna bli aktuellt. Ryktesrisken ansåg de däremot 

kunde uppstå av mindre fel eller av annat som inte alls behövde ha med kvaliteten på revisionen 

att göra. Även fast dessa revisorer tyckte att skadeståndet var värst kan deras resonemang 

härledas till att det var det försämrade ryktet på grund av skadestånd som de var rädda för 

eftersom de då gjort ett grovt fel. Detta sätt att resonera kan olikt ovan gjorda resonemang 

härledas till professionella värderingar, då resonemanget går att tolka som att ett skadestånd 

innebar att revisorerna inte hade de nödvändiga färdigheterna för att genomföra sitt arbete 

(Suddaby et al., 2009), vilket revisorerna ansåg vara värre än att tappa sina klienter.  

Om man bara är i en krets men du inte gjort något fel men ändå syns i tråkig 

publicitet det hade jag hellre tagit. För då har du inte gjort något fel och då kan 

du alltid gå rak i ryggen. Det skadar kanske ditt förtroende, men sedan kan ju 

inte alla döma dig för att du syns i en felaktig krets. – Auktoriserad revisor, 8 

års erfarenhet 

4.3 RISKERNAS PÅVERKAN PÅ REVISORERNAS ARBETE 

Det var enbart två revisorer, de med kortast erfarenhet, som menade att de aktivt tänkte på 

skadeståndsrisken i det dagliga arbetet. De menade att skadeståndsrisken var närvarande så fort 

de inte lyckades upptäcka materiella fel. Detta skulle kunna tolkas som om att de litar på sin 

egen professionalitet men inte vågar lita fullt ut på organisationens kontroller (Sitkin & 

Sutcliffe, 1991; Winroth, 1999, s.203).  

 

Dock menade två partners snarare att skadeståndsrisken var så liten att den inte ens kunde anses 

närvarande. En partner förklarade att under de 20 år som partnern arbetat hade endast ett 

skadeståndsanspråk av dignitet mot en revisor uppmärksammats, vilket inte gick att jämföra 

med alla de korrekta revisioner som hade gjorts under denna tid. Detta resonemang följdes av 

ytterligare en partner som menade att det verkligen var ett fåtal fall där revisorn fick kritik för 

sitt agerande och att det som glöms bort var alla de fall där revisorn var väldigt bra och proaktiv 
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och faktiskt räddade bolag som annars hade hamnat i problem. Dock poängterade fyra revisorer 

att det generellt sett var en helt annan riskmedvetenhet än tidigare och såg detta som ett svar på 

skadeståndsrisken. Vissa revisorer menade att Prosolviadomen kunde komma att ändra 

revisorns utsatthet för skadeståndsrisken. En partner sade att det hade skett en förändring de 

senaste 10-15 åren och ansåg att Prosolviadomen, vilken innebar en ansvarsförskjutning från 

vd och styrelse till revisorn, var ett resultat av detta. En annan partner menade att domen hade 

ändrat kartbilden av skadeståndsrisken. Det verkar således finnas viss förvirring hos revisorerna 

om skadeståndsrisken och anledningen till denna förvirring verkar vara Prosolviadomen. Detta 

kan tolkas som att revisorerna uppfattar denna dom som en ändring av det legala klimatet 

(Seetharaman et al., 2002).  

Nu går man ju på ett annat tydligare sätt på revisorer, även om det rent rättsligt 

finns ett ansvar hos styrelsen och vd, tror jag att vi hamnar mer i skottgluggen 

idag.– Partner, 18 års erfarenhet 

Ett tredje sätt att resonera som kunde urskiljas bland majoriteten av revisorernas svar var att 

skadeståndsrisken visserligen var närvarande vid en bristfällig revision (Skinner & Srinivasan, 

2012) men att risken var kontrollerad genom deras olika kvalitetshöjande åtgärder. Därmed 

eliminerades den förekomst av orsak som Lys och Watts (1994) menar påverkar 

skadeståndsrisken. Således behövdes inga ändringar av deras dagliga revision göras. Nedan 

presenteras de huvudsakliga anledningarna till varför de ansåg detta.  

Prosolvia är ju 18 år sedan. Och då ska man veta, jag har inte läst domen så jag 

vet inte vad revisorn hade eller inte hade gjort, att revision och hur man arbetar 

med revision har utvecklats väldigt mycket på 18 år. Det är ju inte så att jaha, 

nu kom domen nu måste vi ändra oss! – Partner, 20 års erfarenhet 

4.3.1 EN GOD RISKBEDÖMNING 

Revisorerna påtalade att en riskbedömning alltid gjordes innan ett uppdrag accepterades för att 

minimera deras utsatthet för risker. Representanter för alla tre revisionsbyråerna förklarade att 

de hade system för om och hur de skulle acceptera klienter och att dessa system var fokuserade 

på klienter med förhöjd risk. Dessa riskområden relaterade till klienten var deras interna 

kontrollmiljö, värderingsfrågor, klienter verksamma inom finansiella branscher samt klienter 

med likviditetsproblem eller klienter som låg på randen till konkurs, något som också tagits upp 

i tidigare litteratur som riskfaktorer (Lys & Watts, 1994; Cahan & Wei, 2006; Francis & 

Krishnan, 1999; Heninger, 2001; DeAngelo, 1988; Palmrose, 1988; Seetharaman et al., 2002). 
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Detta kan ses som ett sätt att begränsa skadeståndsrisken eftersom en utökad revisionsplanering 

minimerar risken för brister i revisionen (Krishnan & Krishnan, 1997; Pratt & Stice, 1994).  

 

Vissa studier har visat att revisionsarvodet ökar om en klient anses vara riskfylld och att detta 

kan bero på att fler avsatta timmar behövs för att revidera en sådan klient (Bell et al., 2001; 

Seetharaman et al., 2002; Simunic & Stein, 1990). Detta styrks av samtliga revisorer som 

menade att de flesta riskfyllda klienter kunde accepteras, men att det innebar mer arbete i 

revisionen, vilket medförde att de då gjorde extra noggranna revisioner (Kim et al., 2003). 

Majoriteten av revisorerna påtalade att revisionsarvodet aldrig ökades för att kompensera för 

en riskfylld klient i form av ett riskpremium, vilket är motstridigt till vad andra studier visat 

(Krishnan & Krishnan, 1997; Pratt & Stice, 1994; Seetharaman et al., 2002; Simunic, 1980). 

Anledningen till detta ansågs av två revisorer vara att det skulle vara ett kortsiktigt tänk, då de 

genom att plocka in en riskfylld klient kunde riskera revisionsbyråns rykte. Detta sätt att 

resonera går att härleda till professionella värderingar, då revisorerna inte är villiga att 

kompromissa med kvaliteten på en revision för ett högre arvode (Suddaby et al. 2009).  

Det är inte så att man säger “oh shit” här skulle jag löpa en större risk att åka 

på ett skadestånd så vi tar 200 000 kronor mer i arvode. Jag tror inte ens att 

frågan är uppe, om vi tar 200 000 kronor mer kan vi göra det då? Nej, sätta pris 

på varumärke och förtroende går inte.  – Partner, 14 års erfarenhet. 

Samtliga representanter för de tre revisionsbyråerna påtalade vidare att om en klient ansågs vara 

så riskfylld att det inte gick att hantera utan att rucka på revisionskvaliteten var det viktigt att 

selektera bort klienten ifråga, vilket också styrks av tidigare studier som visat att justering av 

ens klientportfölj kan minska utsattheten för skadeståndsrisken och därmed för ryktesrisken 

(Krishnan & Krishnan, 1997; Pratt & Stice 1994). Att välja bort klienter på grund av att 

revisorerna bedömer att de inte har nödvändiga kunskaper eller färdigheter för att kunna erbjuda 

en bra revision kan ses som ett uttryck för professionella värderingar (Suddaby et al., 2009).  

Det är otroligt viktigt att förstå och tacka nej ibland om det är kunder eller bolag 

med en viss risknivå som du inte vill jobba med, då gäller det att kunna tacka 

nej och det gör vi. – Partner, 14 års erfarenhet  

Tidigare forskning har visat att en oren revisionsberättelse kan öka sannolikheten för att en 

revisionsbyrå kan frias ifrån ett skadeståndsanspråk (Blacconiere & DeFond 1997; Carcello & 

Palmrose 1994; Krishnan & Krishnan, 1997) men detta agerande är inget denna studie finner 

stöd för, då samtliga revisorer avvisar detta resonemang.  
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4.3.2 EN GOD SELEKTERING AV BRANSCHER  

Samtliga revisorer uttalade sig om att vissa klienter och branscher valdes bort på grund av att 

revisorer sålde förtroende och därmed inte kunde bli förknippade med vissa varumärken. Dessa 

branscher var spelbranschen, pornografibranschen, kontantbranschen eller andra klienter vars 

verksamhet kunde vara tveksam i frågor om korruption, miljöfrågor eller frågor om mänskliga 

rättigheter. Klienter som på något sätt förknippades med ekonomiska brott valdes också bort 

enligt revisorer på samtliga revisionsbyråer, något som också tidigare forskning kommit fram 

till (Chaney & Philipich, 2002; Weber et al., 2008).  

På 18 år har jag bara två gånger tackat nej till ett uppdrag för att det är klienter 

som vi inte velat kopplas samman med. I bägge fallen var det personer som hade 

utredningar på sig om ekonomiska brott och vi vill inte hamna i något där media 

framställer det som att denna person har revisionsbyrå X som sin rådgivare och 

revisor. – Partner, 18 års erfarenhet 

Tidigare litteratur har främst tagit upp selektivitet av klienter i relation till skadeståndsrisk 

(Krishnan & Krishnan, 1997; Pratt & Stice 1994; Simunic & Stein 1990), vilket skulle kunna 

vara en del av förklaringen till varför revisorerna inte ville ha klienter i spel- och 

kontantbranschen, då de menade att dessa klienter även var förknippade med komplicerade 

revisioner och således en hög revisionsrisk (FAR, 2006). Att revisorerna valde bort 

pornografibranschen samt klienter förknippade med andra socialt tveksamma verksamheter kan 

dock inte förklaras av denna litteratur utan kan snarare förklaras av ryktesrisken och att 

revisorerna gjorde sunda affärsbeslut eftersom ett gott rykte måste underhållas (Fombrun & 

Van Riel, 1997). En revisor menade exempelvis att revisorns revisionsbyrå helt saknade 

klienter i vissa branscher, eftersom revisionsbyrån bedömde att deras stora klienter inte skulle 

känna sig komfortabla om de skulle finna dessa i revisionsbyråns klientportfölj. Att på detta 

sätt selektera klienter efter enbart ryktesrisken kan ses som ett uttryck för kommersialism 

(Suddaby et al., 2009), då revisorerna enbart selekterade klienterna om de skulle kunna 

försämra deras rykte och inte på revisionsrisk. En tredjedel av revisorerna exemplifierade 

faktumet att de inte ville bli kopplade till en viss bransch genom att de i sin policy hade förbud 

mot kunder inom pornografibranschen.  

4.3.3 EN GOD SELEKTERING AV KLIENTER MED HÖG INTEGRITET  

Majoriteten av revisorerna nämnde företagsledningen och att ha med fel personer att göra som 

en av de främsta klientspecifika riskerna. De menade att en företagslednings integritet och 

lyhördhet för risker som revisorn påpekade var av stor vikt för att kunna göra en bra revision. 



 27 

Detta stämmer överens med det som tidigare studier funnit om att revisorn inte kan genomföra 

en revision om denne inte litar på de uppgifter som revisorn får av företagsledningen (Lys & 

Watts, 1994: Kizirian, 2005). En partner exemplifierade att förtroendet för styrelsen, den 

verkställande direktören och revisionsutskottet kunde försvinna om det visade sig sent i en 

revision att all information inte varit tillgänglig eller då saker i efterhand kommit fram, vilket 

gjorde att revisorn började ifrågasätta även annan information som revisorn tagit del av. Även 

uppenbara fel eller gränsfall till oegentligheter som bolaget inte tog på det allvar som revisorn 

önskade, innebar enligt den partnern att revisorn och bolaget ömsesidigt tappade förtroendet 

för varandra. Denna oförmåga för revisorn och företagsledningen att komma överens om 

revisorns råd till korrigeringar av klientens finansiella rapporter har enligt flera forskare ansetts 

påverka revisorns utsatthet för både skadeståndsrisken och risken för försämrat rykte (Cahan & 

Wei, 2006; DeAngelo, 1988; Lys & Watts, 1994; Palmrose, 1988; Seetharaman et al., 2002).  

Det är mycket, mycket svårare för då kan det finnas saker som inte kommer i 

dagen och hanteras då inte på ett bra sätt. Den risken är inte på samma sätt 

granskningsbar. Mycket av våra åtgärder sopas då under mattan. Mycket i en 

revision är att styra upp så att det inte går snett vilket allmänheten kanske inte 

tror.  Vi kan stötta dem genom att arbeta proaktivt med klienten så att det landar 

rätt. – Partner, 18 års erfarenhet 

Majoriteten av revisorerna menade att om de inte kände förtroende för klientens ledning eller 

att klientens ledning inte kände förtroende för revisorerna, så avslutade de samarbetet. Två 

revisorer påtalade vikten av att upprätthålla sin integritet och oberoende genom att de faktiskt 

backade ur ett samarbete om de inte kände förtroende för klientens ledning. Att på detta sätt 

välja bort klienter kan ses som ett sätt för revisorerna att skydda sig från skadeståndsrisken och 

ryktesrisken (Simunic & Stein 1990). En revisor påtalade dessutom problematiken med att 

avsluta samarbetet med en klient så att revisionsbyrån kom ur relationen på ett bra och 

ansvarsfullt sätt, vilket kan knytas till vikten av ett gott rykte då revisorer är verksamma i 

förtroendebranschen, där ryktet lätt kan skadas (Khurana & Raman, 2004; Lou & Vasvari 2013, 

Scott & Walsham, 2005).  

 

Man vill inte skada det bolaget, speciellt inte en pågående revisionsklient så har 

man ju ett ansvar att man inte kan tacka för kaffet och gå när det blir lite 

obehagligt. – Partner, 14 års erfarenhet 
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4.3.4 STORA REVISIONSBYRÅERS SPECIALISTKUNSKAP  

Revisorerna menade att stora revisionsbyråers möjligheter att erbjuda bred specialistkompetens 

inom flera områden gjorde dem trygga, då de inte var tvungna att uttala sig om frågor som inte 

hörde till deras direkta kompetensområde. Detta strider mot vad tidigare forskning har visat då 

Lys och Watts (1994) kom fram till att det var viktigt för en revisionsbyrå att enbart specialisera 

sig på vissa typer av klienter för att kunna upprätthålla en bra revisionskvalitet. Revisorerna i 

denna studie menade dock att det var möjligt att upprätthålla en god revisionskvalitet även för 

olika typer av klienter. Vidare menade Lys och Watts (1994) att om en revisionsbyrå hade en 

stor spridning av klienter kunde detta leda till en ökad risk för skadestånd, vilket flera av 

revisorerna i denna studie istället menade gällde för mindre revisionsbyråer men inte för dem 

själva. En partner menade exempelvis att revisionsbyråerna numera har specialistkompetens 

utanför det egentliga revisionsområdet för att det blivit ett hårdare klimat sedan 

Enronskandalen. Revisorerna menade vidare att mindre revisionsbyråer inte hade möjlighet att 

hålla sig lika uppdaterade när det kom till regler om exempelvis moms och skatt. En revisor 

ansåg att mindre revisionsbyråer inte hade råd att exempelvis ha en heltidsanställd som läste 

rättsfall, skickade ut mail och höll möten för att uppdatera revisorerna om ändringar som skett.  

Som revisor är det ju ett väldigt brett område du behöver kunna och i praktiken 

är det ingen som kan precis allt.  Det är helt omöjligt.  – Auktoriserad revisor, 

15 års erfarenhet 

4.3.5 KVALITET OCH KVALITETSKONTROLLERS PÅVERKAN 

De flesta revisorerna menade vidare att de levererade en hög revisionskvalitet på grund av deras 

höga kunskapsnivå och konstanta förbättring. Detta menade de var ett resultat av de interna 

specialisterna och att de hela tiden hade utbildningar, kurser och mailutskick med uppdateringar 

på lagändringar och nyheter. Revisorerna resonerade mycket likt varandra och menade att deras 

anställning på en stor revisionsbyrå gav dem en trygghet, istället för en känsla av utsatthet som 

DeAngelo (1981) menar.  De menade att deras höga revisionskvalitet gav dem denna trygghet 

och att anställningen på en stor revisionsbyrå snarare eliminerade eventuella skadeståndsrisker. 

Tidigare studier har funnit att mer nerlagt arbete kan minska en revisors utsatthet för riskerna 

då revisionsrisken minskas (Bell et al., 2001; Pratt & Stice, 1994; Lys & Watts, 1994; Krishnan 

& Krishnan, 1997). Således behövdes inga ändringar av deras dagliga revision göras enligt 

revisorerna. Majoriteten av revisorerna ansåg följaktligen att de hade en låg revisionsrisk (FAR, 

2006). Detta resonemang kan ses som ett omvänt DeAngelo (1981) resonemang då revisorerna 

istället menade att det var deras revisionskvalitet som minskade skadeståndsrisken och inte 

skadeståndsrisken som påverkade revisionskvaliteten. I detta resonemang förkastas i sådana 
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fall DeAngelos (1981) resultat till fördel för Barton (2005), Lennox (1999) och Lys och Watts 

(1994) resultat som visar att stora revisionsbyråer inte blir särskilt utsatta för 

skadeståndsanspråk.  

 

De flesta revisorerna resonerade vidare att deras interna kvalitetskontroller gjorde att de inte 

funderade kring skadeståndsrisken. En revisor beskrev att de hade kollegor eller hela team som 

regelbundet gick igenom deras revision och ställde frågor och bedömde deras arbete och att det 

inte var någon som ville visa sig dålig i de kontrollerna, eftersom de ansåg att dessa kontroller 

ställde högre krav än de som FAR (branschorganisationen för redovisningskonsulter, revisorer 

och rådgivare) och ISA (International standards on auditing) ställde. Ett annat uttryck för ökad 

kontroll beskrevs vidare av en revisor genom att dennes revisionsbyrå nyligen utvecklat ett 

system som innebar att revisorerna kunde fakturera en klient först när de fyllt i en 

riskutvärdering av klienten.  

Vi stora revisionsbyråer är så rädda att förlora vårt anseende så vi ser till att 

ha interna processer som stödjer kvaliteten, som tvingar igenom kvalitet.  

– Partner, 18 års erfarenhet 

4.3.6 CHECKLISTOR OCH DOKUMENTERING  

Representanter från samtliga revisionsbyråer menade dock att trots att de personligen inte gjort 

några ändringar i hur de arbetade med revision, uppdaterades deras revisionsbyrås handbok och 

metodik ständigt för att följa gällande regelverk. Flera revisorer trodde dock inte att 

uppdateringarna hade med risk att göra utan att revisionsbyrån helt enkelt anpassade sig efter 

nya regelverk. De menade dessutom att de hade högre krav än ISA. 

I den bemärkelsen, om vi följer det vi ska göra och våra processer och våra 

kvalitetskontroller så är den risken lite hanterad. Sen är det ju klart att alla kan 

göra fel, man kan ju aldrig minimera allting, fel kan alla göra men det handlar 

om att reducera risken. – Manager, 8 års erfarenhet 

Fyra revisorer påpekade att de var noggrannare med dokumentation och dokumenterade mer 

än tidigare. Tidigare forskning har funnit att ökad dokumentation kan användas som bevis för 

att minska skadeståndsrisken (Lys & Watts, 1994), något denna studie inte finner stöd för. Den 

ökade dokumentationen kan till viss del bero på lagar och regleringar, dock poängterar två 

revisorer att de dokumenterade mer än vad som krävdes enligt lag. En revisor menade att den 

ökade dokumenteringen förbättrade kvaliteten på revisionen men att klienten egentligen inte 

förstod eller märkte det. Fyra revisorer på tre olika revisionsbyråer uttryckte vidare sig kritiskt 
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mot den ökade förekomsten av checklistor inom respektive revisionsbyrå. En revisor menade 

att checklistorna gjorde att man som revisor inte tänkte själv och att det ibland kunde kännas 

som bortkastad tid. En tredjedel av revisorerna menade att det var friare förr och att det då var 

mer upp till varje revisor att göra egna bedömningar. En av dessa revisorer tog också upp detta 

och menade trots att revisorn ansåg sig ha koll på en revision, måste checklistorna ändå göras. 

Om revisionen inte var gjord “by the book” så var revisionen inte tillräcklig.  

 

Samtliga ovanstående resonemang kan tolkas genom Gregory (2007) samt Hood och Peters 

(2004) resonemang om kontrollers negativa påverkan på kärnverksamheten, då flera revisorer 

ifrågasatte nyttan av checklistorna. Ifrågasättandet av checklistorna kan ses som ett utryck för 

att revisorerna kanske är mer lojala mot sina professionella värderingar än mot kommersiella 

(Bennis, 1966). En tredje revisor menade dessutom att checklistorna och den professionella 

bedömningen skulle hänga ihop och fungera som ett stöd för revisorerna men att det blev lite 

fyrkantigt ibland. Denna kritik som revisorerna framförde kan ses som ett uttryck för 

professionella värderingar (Suddaby et al., 2009). Revisorernas resonemang går att tolka som 

att de upplever regleringar och checklistor som ett hot mot deras professionella självständighet 

(Shafer et al., 2002). 

De här checklistorna är som ett stöd för att hålla ryggen fri. Jag tycker att visst 

de ska finnas på plats men det ska inte ta överhanden. Många av oss tycker 

kanske lite grann att det gör det ändå. Av 100 timmar på ett uppdrag kan det 

kännas som att man lägger 75 timmar på att bocka listor som egentligen inte 

medför något mervärde direkt. Utan du skulle kanske lagt de 75 timmarna på 

tankeverksamhet och egentligen genomfört en insats på poster som du tycker är 

viktiga. – Auktoriserad revisor, 8 års erfarenhet 

4.4 SAMMANFATTNING AV RESULTAT 

Tidigare presenterades en analysmodell med olika scenarier som kunde uppstå, vilken användes 

för att se om det gick att härleda revisorernas resonemang till något av dessa scenarier. 

Revisorerna i denna studie menade att de varken tog ut ett prispremium eller skrev färre rena 

revisionsberättelser för att skydda sig eller kompensera för ett eventuellt skadestånd. Båda dessa 

ageranden kan som tidigare visats kopplas ihop med en kommersiell logik. Faktumet att de inte 

övervägde att använda sig av ett prispremium för att de inte ville kompromissa med sin uttalade 

revisionskvalitet kan snarare härledas till att en professionell logik används för att resonera 

kring ryktesrisken. Ageranden som istället gick att urskilja under studien var snarare att 



 31 

revisorerna utökade revisionen av riskfyllda klienter. Ytterligare ett agerande var att revisorerna 

valde bort klienter som de inte ville förknippas med samt att klienter valdes bort på grund av 

att de ansågs ha en för hög revisionsrisk. Dessa ageranden har kopplats ihop med en 

professionell logik.  

 

Utifrån ovan presenterat material visas att ryktesrisken är den värsta risken för revisorerna. 

Således är scenario A eller C de scenarier som är relevanta i detta fall. Dock är det svårt att 

bestämma om det är den professionella logiken (A) eller kommersiella logiken (C) som används 

vid resonemang kring att ryktesrisken är den värsta risken. I studien finns spår av både 

kommersiella och professionella värderingar i revisorernas resonemang. Revisorernas 

ageranden består utav att antingen välja bort eller utöka revisionen av en riskfylld klient och 

kan kopplas både till en professionell logik (A) och en kommersiell logik (C) beroende på 

revisorns resonemang till agerandet. Möjligtvis är det den kommersiella logiken (C) som främst 

används som argument för dessa ageranden samt att ryktesrisken är den värsta risken. Detta då 

de flesta revisorerna påpekade vikten att inte drabbas av ett försämrat rykte, då de i samband 

med det skulle förlora sina kunder och intäkter.  

Figur 1: Egenutformad analysmodell 
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5 AVSLUTANDE DISKUSSION OCH SLUTSATSER  

Av föregående kapitel följer att revisorerna ansåg att det var ryktesrisken som var värst medan 

de inte var särskilt rädda för skadeståndsrisken. Ryktet var väldigt viktigt för revisorerna då de 

är verksamma inom förtroendebranschen, där varumärket ses som en kvalitetsstämpel. Vidare 

menade de att ryktesrisken var svår att skydda sig mot då risken kunde uppstå av olika faktorer 

och att det därför var omöjligt att införa kontroller som helt eliminerade ryktesrisken. Det enda 

som aktivt kunde göras för att skydda sig mot ryktesrisken var att välja bort specifika branscher 

som ökade risken för att få ett försämrat rykte. Rädslan för ryktesrisken berodde dels på att 

risken påverkade deras personliga karriärmöjligheter, då ett nersvärtat rykte inte erbjöd några 

goda framtidsutsikter i en förtroendebransch samt dels på att det rent historiskt inte varit särskilt 

hög risk för skadestånd.  

 

Endast ett fåtal revisorer, de med kortast erfarenhet, ansåg att skadeståndsrisken fanns. Andra 

menade att risken inte var närvarande alls, medan en tredje grupp, majoriteten, menade att 

skadeståndsrisken fanns men att den var hanterad genom deras arbete. Vidare menade de att 

historiskt sett har inte revisorer varit särskilt utsatta för skadeståndrisken, vilket gjorde att de 

inte tänkte särskilt mycket på den. Studiens resultat har dessutom visat att revisorerna på stora 

revisionsbyråer inte kände sig extra utsatta för skadeståndsanspråk på grund av deras finansiella 

styrka. Revisorerna kom fram till detta resultat, då de ansåg att de hade god riskbedömning och 

bra resurser för att leverera en revisionskvalitet som eliminerade skadeståndsrisken. De menade 

därför att de inte personligen gjort några ändringar av sitt arbete men att revisionsbyråernas 

riktlinjer och policys har uppdaterats. Dock poängterade fyra revisorer att det var ett helt annat 

risktänk idag, men vad det berodde på visste de inte. Eftersom revisionsbyråernas policys och 

handböcker baseras på lagar och standarder som bland annat uppdateras efter skandaler, så 

menar vi dock att riskerna påverkar revisorernas arbete. Dock menade några revisorer att de var 

noggrannare med dokumentering än tidigare och också noggrannare än vad som krävdes av 

lagen. En liknande diskussion fanns vid förekomsten av checklistor. Några revisorer menade 

att de använde sig mer av detta än innan och att det ibland kunde kännas som de kastade bort 

sin tid, då de bockade av checklistor istället för att göra ett ”bra jobb”. Även detta är ett exempel 

på hur revisorernas arbete ändrats. Ett överdrivet fokus på checklistor skulle på lång sikt kunna 

leda till att professionen urholkas, då de använder checklistor istället för att använda sin egen 

professionalitet när de gör en bedömning.  
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Detta resultat kan till viss del härledas till kommersiella värderingar i form av revisorernas 

medvetenhet av värdet av ett gott rykte. De var medvetna om att revisionsbyråns rykte gav deras 

klienters finansiella rapporter en högre trovärdighet. De var också medvetna om ryktets hjälp 

för att attrahera nya klienter och att dessa klienter skulle försvinna ifall deras rykte skulle 

skadas. Detta resonemang kan kopplas till scenario (C) i vår analysmodell, där revisorerna 

använder en kommersiell logik när de resonerar kring ryktesrisken. Detta resultat kan dock 

också till viss del förklaras av att revisorerna har professionella värderingar som tar sig uttryck 

i att de är rädda om sina egna rykten som kompetenta, eftertraktade revisorer. Detta resonemang 

kopplas då snarare till scenario (A) i vår analysmodell, där revisorerna använder en 

professionell logik när de resonerar kring ryktesrisken.  Det går således inte att bestämma eller 

att härleda revisorernas ageranden eller resonemang till enbart kommersiella eller 

professionella värderingar.  

 

Studien har resulterat i ett ämne som skulle vara intressant att ytterligare studera. Det rör frågan 

om vilken av de två variablerna revisionskvalitet och skadeståndsrisk som är den beroende 

variabeln. Tidigare forskning (DeAngelo, 1981) har visat att det är skadeståndsrisken som 

driver revisionskvaliteten men denna studies revisorer resonerade på ett omvänt sätt, nämligen 

att de inte var utsatta för skadeståndsrisken på grund av deras höga revisionskvalitet. För att 

undersöka detta krävs en kvantitativ studie, något som inte varit möjligt i denna uppsats. Denna 

studies resultat kan trots att den inte kan generaliseras till samtliga revisorer, ge en indikation 

på hur revisorer förhåller sig till skadeståndsrisken respektive ryktesrisken. 
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BILAGA 1 - INTERVJUGUIDE 

 

Berätta lite kort om din roll på revisionsbyrån.   

 

1. Stora revisionsbyråer har starka varumärken, hur tror du detta påverkar klienters och 

intressenters uppfattning av stora revisionsbyråers revision? 

 

2. Stora revisionsbyråer har en stark finansiell grund, hur tror du detta påverkar klienters 

och intressenters uppfattning av stora revisionsbyråers revision?  

 

3. Flera studier visar att de stora revisionsbyråerna har en högre revisionskvalitet än de 

mindre revisionsbyråerna, håller du med om detta och vad tror du det beror på i så fall? 

 

4. I vilka situationer tänker du på skadeståndsrisken?  

 

5. I vilka situationer tänker du på ryktesrisken? 

 

6. Hur ser du på relationen mellan dessa två risker?  

a. Vilken av dessa två risker väger tyngst tror du? 

 

7. Finns det några särskilda faktorer hos en klient som du anser leder till en större utsatthet 

för någon av dessa risker för dig, vid en revision? 

a. Om ja, Vilka och hur? Om nej, varför inte?  

  

8. Tror du att din anställning på en stor revisionsbyrå påverkar din utsatthet för dessa två 

riskerna? 

i. Varför då?  

 

9. Händer det att din revisionsbyrå inte accepterar uppdrag/klienter då de anses vara för 

riskfyllda?  

a. Varför då, gäller det även befintliga klienter? 

 

10. Förändras kostnaden för revisionen då en riskfylld klient accepteras?  
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a. Varför förändras kostnaden? 

b. Är risken för skadestånd eller försämrat rykte en faktor som vägs in när arvodet 

för en viss klient bestäms? 

 

11. Har du gjort några förändringar av hur du utför ditt arbete på grund av dessa risker? 

a. Har din riskmedvetenhet ändrats?  

b. Om ja, Hur då?  

c. Om nej, Varför inte?  

 

12. Anmärker du på mer eller utfärdar fler orena revisionsberättelser på grund av dessa två 

risker? 

a. Varför?  

 

13. Är det något annat relaterat till det ämnet vi berört som du anser vara viktigt och som 

du vill tillägga? 

 


