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Sammanfattning 
 
Den första av en rad skandaler i USA och i Europa, var Enron-skandalen. Det amerikanska 
företaget Enron försattes i konkurs i slutet av 2001 då företaget hade dolt sina skulder och 
manipulerat redovisningen för att kunna ge sken av att vara ett finansiellt välmående företag. 
Då det uppdagades att Enrons revisionsbyrå Andersen hade förstört material för att dölja 
information för tillsynsmyndigheten i och med förundersökningen mot Enron var skandalen 
ett faktum och revisorernas roll kom alltmer i fokus. 
 
Skandalerna har bidragit till att allmänheten upplever att revisorerna inte levererar det de ska: 
att revisionen garanterar att det inte försiggår några förbiseenden eller oegentligheter i ett 
företags affärstransaktioner. Allmänheten förväntar sig att en revisor ska vara som en polis i 
granskandet av ett företags affärer och blir därför besvikna på revisionsprofessionen då en 
revisionsskandal uppstår. För att minska detta förväntningsgap behöver allmänhetens 
förväntningar på en revisors ansvar realiseras och alltså minskas samtidigt som 
revisionsprofessionen behöver öka sin prestation. 
 
Det här är ett kvalitativt arbete där materialet kommer ifrån lagtexter, akademisk revisions-, 
redovisnings- och marknadsföringslitteratur, kursböcker, domar från Stockholms tingsrätt 
samt utlåtanden från Revisorsnämnden. Diskussionerna och analysen i detta arbete har utgått 
såväl från intressenternas perspektiv som från revisorernas och empirin är utarbetad med ett 
explorativt och deskriptivt tillvägagångssätt.  
 
Arbetet syftar till att besvara frågeställningar angående Ansvarsfrihet, attityder om revisorns 
ansvar från ett flertal perspektiv samt begreppet förväntningsgap. Den teoretiska 
referensramen gör läsaren införstådd med den teoretiska aspekten om dessa huvudpunkter i 
arbetet genom att presentera information från de valda materialkällorna. I arbetets empiriska 
del framkommer ett flertal respondenters attityder och åsikter om en revisors ansvar bland 
annat och respondenterna representerar flera grupper av ett samhälles intressenter. Vidare 
analyseras respondenternas svar med utgångspunkt i den teoretiska referensramen där diverse 
tidigare studier belyser förväntningsgapet mellan revisionsprofessionen och intressenter. 
Slutligen mynnar analysen ut i flertalet konkreta förslag med inslag från såväl 
marknadsföringens som revisions- och redovisningens forskningsområde. Dessa konkreta 
förslag till hur förväntningsgapet kan minskas är arbetets huvudsakliga bidrag till forskningen 
som i nuläget är ett tämligen outforskat område. 
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1. INLEDNING 

 
  
Detta inledande kapitel syftar till att ge läsaren en inblick i det aktuella problemområdet; 
revisionsprofessionens utmaning att tillfredställa samhällets intressenter. Om läsaren får 
en god inblick i problemområdet kan läsaren utveckla goda förutsättningar för att kunna 
tillgodogöra sig uppsatsens följande diskussioner huruvida det var rätt att ge 
ansvarsfrihet, vad en revisors roll innefattar samt det omspännande begreppet 
förväntningsgap. Problembakgrundens beskrivning av revisionens utveckling fram till 
och med dagens läge mynnar ut i problemformuleringarna samt uppsatsens syfte.  
 

1.1. Problembakgrund 
 
I mitten av 1800-talet var de flesta svenska företagen drivna av enkom deras ägare. Även 
större företag som samarbetade med varandra var styrda av deras ägare och ingen extern 
part var inblandad. Behovet att införa en granskande extern part uppkom i USA först 
under 1860-talet då järnvägen skulle byggas och de omfattande projekten som detta 
medförde gjorde det praktiskt omöjligt för de enskilda ägarna att ensamma ha kontrollen. 
I början av 1900-talet hade Sverige inga lagar eller regler för hur en revisor skulle arbeta, 
hur kvalificerad revisorn skulle vara eller vad revisorns roll innefattade. Stegvis har 
revisorns ansvar utvecklats till vad det är idag. Det första steget mot dagens revisorsroll 
var att göra revisorernas arbete till heltidssysselsättningar, d.v.s., göra 
revisionsprofessionen till ett erkänt yrke. Därefter följde revisorsutbildningar och 
Revisorsnämnden bildades. Revisorns rättigheter blev småningom lag samt att etik-koden 
definierades.1  
  
När samhället nu påbörjar en ny era som informationssamhälle, står 
revisionsprofessionen således inför förändringar. Samhället som sådant är beroende av 
information då den globala konkurrensen tvingar företag till att se till att den information 
som de använder och kommunicerar är förtrolig. Detta är en förutsättning för att bibehålla 
eller öka en ställning på marknaden.2  
 
Den första av en rad skandaler i USA och i Europa, var Enron-skandalen. Det 
amerikanska företaget Enron försattes i konkurs i slutet av 2001 då företaget hade dolt 
sina skulder och manipulerat redovisningen för att kunna ge sken av att vara ett finansiellt 
välmående företag.3 Då det uppdagades att Enrons revisionsbyrå Andersen hade förstört 
material för att dölja information för tillsynsmyndigheten i och med förundersökningen 

                                                 
1 Morgan and Engwall, 1999, Regulation and Organizations : International perspectives, Routledge 
Advances in Management and Business Studies, s. 145 f. 
2 Rodriguez, 2000, Basic Concepts of Information System Auditing. I Piattini (red.). Auditing information 
systems, Idea Group publishing, s. 1 f. 
3 Eilifsen et. al., 2006, Auditing & Assurance Services, Berkshire: McGraw-Hill Education, s. 4 och 125. 
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mot Enron var skandalen ett faktum och revisorernas roll kom alltmer i fokus. Revisions- 
och redovisningsfrågor inkluderades sedan i en amerikansk presidents State och the 
Union-tal för första gången i historien.4 Även i Sverige har det blivit ett kraftigt 
medieuppbåd angående revisorer i och med Skandias styrelses tvivelaktiga affärer.  
 
Revisionsskandalerna har bidragit till att allmänheten upplever att revisorerna inte 
levererar det de ska: att revisionen garanterar att det inte försiggår några förbiseenden 
eller oegentligheter i ett företags affärstransaktioner. Allmänheten förväntar sig att en 
revisor ska vara som en polis i granskandet av ett företags affärer och blir därför besvikna 
på revisionsprofessionen då en revisionsskandal uppstår. För att minska detta 
förväntningsgap behöver allmänhetens förväntningar på en revisors ansvar realiseras och 
därmed minskas samtidigt som revisionsprofessionen behöver öka sin prestation5 
(alternativt ändra sin kommunikation eller omstrukturera dess tjänster).  
 
I detta arbete får läsaren svar på vad som krävs för att en revisor ska tillstyrka 
ansvarsfrihet och motiveringarna till varför Skandias styrelse har tillgivits det trots de 
tvivelaktiga affärstransaktionerna. Läsaren får även svar på hur synen är på en revisors 
ansvar, såväl från intressenters synvinklar som från revisorers synvinklar. Slutligen 
behandlar arbetet begreppet förväntningsgap samt ger svar på om det tenderar till att 
finnas ett sådant i detta arbete. Konstruktiva förslag till att minska förväntningsgapet i 
samhället sammanställs och bidrar därmed till att utgöra en kunskapskälla för exempelvis 
revisionsprofessionen då de torde vara intresserade av att leva upp till deras 
kunders/intressenters förväntningar i en allt högre omfattning än vad de gör idag.  
 

1.2. Problemformulering 
 

- Ansvarsfrihet. Vad är det som krävs för att revisorer ska tillstyrka ansvarsfrihet 
och hur kunde Skandias styrelse få tillstyrkt ansvarsfrihet trots att det var 
tvivelaktigt huruvida de aktuella affärstransaktionerna innefattade överträdelser av 
det gällande regelverket?  

 
– Attityder om revisorns ansvar. Hur är synen på en revisors ansvar från 
allmänhetens perspektiv, ett urval intressenters samt ur ett urvals revisorers 
perspektiv? 
 
- Förväntningsgap.  Vad innebär begreppet förväntningsgap och finns tendenser 
till dess existens även i detta arbete? Hur skulle revisorsprofessionen kunna agera 
för att minska förväntningsgapet i samhället? 
 

                                                 
4 Balans redaktion, februari 2002, Plötsligt handlade många av rubrikerna om revisorer…, Balans nr 2.  
5 Koh and Woo, 1998, The Expectation Gap in Auditing, Managerial Auditing Journal, s. 147 ff. 
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1.3. Syfte 
 
Syftet med detta arbete är att utifrån ett revisors- såväl som ett intressentperspektiv 
analysera och klarlägga vad som avgör att revisorer tillstyrker styrelseledamöter och 
verkställande direktörer ansvarsfrihet, att urskilja attityder om revisorns ansvar samt att 
behandla begreppet förväntningsgap. På ett gediget sätt kommer Skandia-skandalen att 
studeras för att på så vis konkretisera begreppet ansvarsfrihet och dess komplexa natur. 
Det huvudsakliga syftet med detta arbete är att åstadkomma konkreta åtgärder till hur 
förväntningsgapet mellan revisionsprofessionen och intressenter kan minskas.  
 
Denna analys och klarläggning kommer att ske med hjälp av lagtexter, akademisk 
revisions-, redovisnings- och marknadsföringslitteratur, kursböcker, domar från 
Stockholms tingsrätt samt utlåtanden från Revisorsnämnden. Processen med att arbeta 
fram denna analys och kartläggning kommer även att involvera intervjuer samt en 
attitydskala då arbetet följer ett kvalitativt angreppssätt.  
 

1.4. Avgränsning 
 
Avsikten med arbetet är att enkom behandla ansvarsfriheten, en revisors roll samt 
förväntningsgapet mellan revisionsprofessionen samt intressenter/kunder. Åtalen mot 
Lars-Erik Peterson och Ulf Spång angående deras eventuella skattebrott avgränsas detta 
arbete ifrån därför att det är oklart huruvida Petersson och Spång slutligen blir fällda eller 
inte samt att resurser och möjligheter inte tillåtit en utvidgad omfattning av arbetet som 
detta skulle ha inneburit. För att klargöra syftet angående ansvarsfriheten avgränsar sig 
arbetet från att utreda varför Skandias styrelse inte fick beviljad ansvarsfrihet, de gånger 
som det inträffade. Detta nämns endast i arbetet och djupare analys vidtas inte då detta 
befinner sig utanför arbetets intresseområde. Attityderna hos ett urval intressenter och 
revisorer angående en revisors ansvar utreds inte utifrån tidigare studier utan analyseras 
enkom utifrån det empiriska materialet. När innebörden av begreppet förväntningsgap 
utreds görs detta för revisionsbranschen och dess intressenter. En användning av 
begreppet förväntningsgap kan göras i andra sammanhang men används i arbetet enbart 
som skillnaderna i förväntningar mellan revisionsprofessionen och intressenter.  
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2. TEORETISK METOD 

 
 
I den teoretiska metoden presenteras redogörelser för de teoretiska val som jag som 
författare har gjort i och med arbetet att skriva detta arbete. Denna information är 
läsaren behjälplig för att bedöma om de teoretiska valen är lämpliga utifrån 
problemställningen och syftet.   Denna del av arbetet presenterar de teoretiska valen 
såsom val av ämne, förförståelse, perspektiv, materialsökning, metodval, kunskapssyn, 
angreppssätt samt undersökningsmetod. Den teoretiska metoden avlutas med att 
grundligt redogöra för det aktuella litteraturläget samt kritik av den teoretiska metoden. 
 

2.1. Val av ämne 
 
Då mina studier vid Umeå universitet avslutades med en kurs i revision föll det sig 
naturligt att ta tillfället i akt att fördjupa mig inom detta område när tiden var kommen för 
att välja ett ämne till detta arbete. Den första kursen i min magisterutbildning i 
redovisning handlade till stor del om incitamentsprogram och deras komplexa natur och 
på så vis kom jag att intressera mig för Skandia och dess incitamentsprogram. Skandia-
skandalen har varit högaktuell under året och bidrog därför till att jag valde att inkludera 
just företaget Skandia i arbetet. Ännu ett motiv till att inkludera ett företag som Skandia 
som har genomgått en revisionsskandal är att det föder en djupare förståelse hos läsaren 
då arbetets problemområde därmed konkretiseras. Jag ville också välja ett ämne där jag 
kunde få användning av de ämnesområden som jag har fördjupat mig i under mina 
universitetsår: redovisning, marknadsföring och ekonomisk historia. Med de 
problemformuleringar som jag har får jag användning av samtliga av mina 
fördjupningsämnen. När arbetet behandlar ansvarsfrihet kommer mina 
redovisningskunskaper väl till pass och främst i analysen av förväntningsgapet har jag 
hämtat mycket kunskap från marknadsföring och ekonomisk historia. 
 
Redovisningsskandaler samt den kritik som revisionsprofessionen har varit måltavla för 
är ett tämligen outforskat område6. Därför kan arbetets bidrag till forskningen komma att 
väga lite tyngre då forskningen angående redovisningsskandaler och förväntningsgapet 
mellan revisionsprofessionen och intressenter/kunder är långt ifrån mättad. Detta var 
också en bidragande faktor till att jag valde ämnet.  
 

                                                 
6 Öhman, 2006, Perspektiv på revision: tankemönster, förväntningsgap och dilemman, Sundsvall: 
Universitetstryckeriet, s. 9. 
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2.2. Förförståelse  
 
För att som författare kunna skilja på sina egna värderingar och de vetenskapliga 
resonemangen är det viktigt att författaren är medveten om sina egna värderingar7. Med 
andra ord ska författaren kunna särskilja sina egna värderingar från fakta. Dock är detta 
mycket svårt att uppnå då en fullständigt objektiv analys knappast är möjlig att 
genomföra på grund av att författarens värderingar och erfarenheter påverkar vilket 
material som ska utgöra underlaget för analysen. Författarens erfarenheter, värderingar 
och förförståelse kan även berika arbetet.8 Utifrån detta är det motiverat att redogöra för 
min förförståelse och därigenom vilka värderingar som detta arbete är präglad av.  
 
Ett av mina akademiska fördjupningsämnen var redovisning och då jag hade studerat 
revisorns roll och ansvar från ett teoretiskt perspektiv kom jag till insikt om den 
komplexa yrkesutövningen som det innebär att vara revisor. Denna bild av revisorn 
gjorde mig motiverad att söka en djupare kunskap om revisionsprofessionen med dess 
intressenters svåruppnåeliga förväntningar. När jag började arbeta med detta arbete var 
jag av den uppfattningen att revisorer hade ett större ansvar än vad de egentligen har. 
Med andra ord var inte mina förväntningar på en revisors prestation uppnådda. Ju mer 
som jag tog del av teoretiskt och empiriskt material i och med framarbetningen av detta 
arbete, desto mer blev jag varse att en revisors ansvar är mer komplex än vad jag hade 
kunnat föreställa mig. Detta gjorde att jag med tiden inte bara hade en förståelse för 
intressenters perspektiv utan att jag även utvecklade en förståelse för revisorers 
perspektiv. Denna utveckling har bidragit till att arbetet troligen fått en mer objektiv syn 
och ett mer objektivt tillvägagångssätt än vad den hade haft om jag fortfarande hade 
innehaft min ursprungliga uppfattning.  
 
Ett annat ämne som jag har fördjupat mig i under mina universitetsår är marknadsföring. 
Förhållningssättet som jag fick under mina marknadsföringsstudier, att alltid tänka på 
kunders tillfredställelse och att ständigt söka efter en djupare förståelse av en 
tjänstesituation har starkt influerat detta arbete. Speciellt delen i analysen där jag 
analyserar revisionsprofessionens kommunikation med dess intressenter/kunder är präglat 
av mina studier i marknadsföring men naturligtvis är även andra aspekter i detta arbete 
mycket sannolikt präglat av mina marknadsföringsstudier.  
 
Mitt tredje ämne som jag har fördjupat mig i är ekonomisk historia som påverkat mig så 
till vida att jag ser starka fördelar med fria och oreglerade marknader i ett samhälle. Detta 
har definitivt påverkat de konkreta förslagen på hur förväntningsgapet kan minskas då jag 
där förslår en marknadsstyrd tilläggsrevision som således starkt är inspirerat av det 
förhållningssättet som mina studier i ekonomisk historia har resulterat i. Detta 
förhållningssätt har förmodligen även påverkat andra av mina val med att utarbeta detta 
arbete.  
 
                                                 
7 Andersson, 1979, Positivism kontra hermeneutik, Göteborg: Bokförlaget Korpen, s. 60.  
8 Sandgren, 2007, Rättsvetenskap för uppsatsförfattare, ämne, material, metod och argumentation, 
Stockholm: Norstedts juridik AB. s. 58 ff. 
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2.3. Perspektiv 
 
Eftersom valet av perspektiv har inverkan på valet av material och metod samt att valet 
av perspektiv kan leda till positiv särbehandling av data, ligger det i läsarens intresse att 
författaren presenterar uppsatsens val av perspektiv9. Intressenter såväl som revisorer har 
intervjuats under processen att utarbeta detta arbete. Med det som utgångspunkt anses 
perspektivet att vara utifrån intressenters perspektiv men även utifrån revisorers 
perspektiv. Revisorns roll utifrån ett flertal synvinklar såväl som förväntningsgapet är 
samhällsfenomen och påverkar således samhällets individer och grupper. Att skriva om 
detta samt att ge konkreta förslag till hur revisionsprofessionen och intressenter kan agera 
för att minska detta samhällsproblem är följaktligen utarbetat utifrån ett 
handlingsperspektiv.10 
 

2.4. Materialsökning 
 
Materialet som jag har använt mig av är lagtexter, akademisk revisions-, redovisnings- 
och marknadsföringslitteratur, kursböcker, domar från Stockholms tingsrätt samt 
utlåtanden från Revisorsnämnden. För att söka efter relevant material användes en 
kombination av kedjesökning och systematisk sökning. Kedjesökning är det 
tillvägagångssätt som går ut på att referenserna till en text leder till ytterligare referenser 
medan den systematiska sökningen sker genom ämnesord11. De vetenskapliga artiklarna 
har sökts genom Umeå universitetsbiblioteks databaser Business Source Premier och 
Emerald Fulltext eller direkt via facktidskrifter som exempelvis Journal of Accounting, 
Auditing and Finance. De källor som har använts har varit de senast accepterade teorierna 
inom deras respektive forskningsområden. Även om en källa har publicerats för många år 
sedan, kan den alltjämt vara aktuell. Förutsättningen för att en källa fortfarande är aktuell 
beror på om någon ny teori har publicerats och vedertagets.12 Urvalet av detta arbetes 
material är huvudsakligen inte baserat på de år som källorna har publicerats utan 
materialet är främst baserat på källornas aktualitet.  
 

2.5. Ett induktivt angreppssätt  
 
Utifrån ett induktivt angreppssätt är detta arbete utarbetat vilket betyder att syftet med 
arbetet är att utveckla begrepp om ett fenomen och försöka att förstå fenomenet snarare 
än att visa hållbarheten hos vissa teorier13. I detta arbete belyses fenomenet 
förväntningsgap och de relaterade områdena som inbegriper huruvida synen skiljer sig på 
en revisors ansvar samt hur det kan förklaras att Skandias styrelse fick ansvarsfrihet. Ett 

                                                 
9 Sandgren, 2007, Rättsvetenskap för uppsatsförfattare, ämne, material, metod och argumentation, 
Stockholm: Norstedts juridik AB. s. 59.  
10 Jfr Sandgren, 2007, s. 14. 
11 Sandgren, 2007, s. 32. 
12 Johansson Lindfors, 1993, Att utveckla kunskap, Lund: Studentlitteratur AB. s. 89. 
13 Jfr Johansson Lindfors, 1993, s. 55 f. 
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deduktivt angreppssätt representerar det mest vanliga sättet att se på hur den teoretiska 
referensramen och empirin ska integreras14. Det deduktiva angreppssättet innebär att det 
empiriska materialet utgår ifrån den teoretiska referensramen och förknippas vanligen 
med ett naturvetenskapligt tillvägagångssätt där det är intressant att förklara olika 
variablers korrelation15. Ändamålet med att skriva detta arbete är att försöka förstå och 
djupgående analysera ett fenomen, angreppssättet är således induktivt.  
 

2.6. En kvalitativ metod 
 
En kvalitativ metod går ut på att beskriva fenomen med ord medan en kvantitativ metod 
är användbart om syftet är att sätta siffror på undersökningsmaterialet och att kunna 
generalisera. Att använda en kvalitativ metod är rekommenderat om syftet med en 
uppsats huvudsakligen är att utarbeta en djup analys. Ett av de vanligaste 
tillvägagångssätten när man använder ett kvalitativt angreppssätt är att använda sig av 
intervjuer i empirin.16 Det empiriska materialet behöver inte vara statistiskt representativt 
för att vara av stort intresse17. Detta arbete ämnar inte möjliggöra statistisk bevisning av 
att det existerar ett förväntningsgap mellan revisionsprofessionen och dess 
intressenter/kunder, detta är redan bevisat i tidigare studier. Däremot ämnar arbetet 
undersöka huruvida det tenderar att existera ett förväntningsgap mellan 
revisionsprofessionen och detta arbetes intressenter. Det ska dock understrykas att 
förväntningsgapet däremellan inte ämnar vara relaterbart till andra företags skandaler. 
Varje skandal är mycket specifik.  
 

2.7. En hermeneutisk kunskapssyn  
 
Inom forskarvärlden finns det huvudsakligen två sätt att behandla ett forskningsproblem: 
hermeneutiskt eller positivistiskt. Den hermeneutiska forskningsmetoden går ut på att 
tolka och förstå olika fenomen medan den positivistiska forskningsmetoden främst är en 
naturvetenskaplig metod som ämnar förklara fenomen. Då det centrala i detta arbete är att 
förstå och tolka samhällsfenomen och eftersom det hermeneutiska synsättet strävar efter 
förståelse är detta arbete skrivet utifrån en hermeneutisk kunskapssyn.18 Till skillnad från 
en positivistisk kunskapssyn resulterar den hermeneutiska forskningen i mer osäkra 
resultat dock är resultaten rikare och mera nyanserade19.  
 

                                                 
14 Bryman och Bell, 2005, Företagsekonomiska forskningsmetoder, Malmö: Liber Ekonomi, s. 23. 
15 Saunders et. al., 2007, Research Methods for Business Students, Harlow: Financial Times/Prentice Hall, 
s. 117. 
16 Eliasson, 2006, Kvantitativ metod från början, Lund: Studentlitteratur AB, s. 21 f. 
17 Sandgren, 2007, Rättsvetenskap för uppsatsförfattare, ämne, material, metod och argumentation, 
Stockholm: Norstedts juridik AB. s. 52. 
18 Jfr Andersson, 1979, Positivism kontra hermeneutik, Göteborg: Bokförlaget Korpen, s. 58 ff. 
19 Thurén, 2003, Vetenskapsmetodik för nybörjare, Stockholm, Liber AB, s. 46.  
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2.8. Empiriskt tillvägagångssätt 
 
I forskarvärlden finns huvudsakligen tre olika sorters tillvägagångssätt för att utarbeta 
empiriskt arbete. Det explorativa tillvägagångssättet består av en stor portion kreativitet 
och idérikedom. Det deskriptiva tillvägagångssättet ämnar beskriva ett visst fenomen där 
forskaren detaljerat behandlar befintliga förhållanden. Det tredje sättet är att utarbeta 
empirin hypotesprövande där tidigare studier är utgångspunkten för forskaren.20 Då det 
empiriska arbetet i detta arbete huvudsakligen består av intervjuer för att belysa arbetets 
centrala fenomen (ansvarsfriheten, revisorns roll och därmed förväntningsgapet), är 
undersökningsmetoden följaktligen explorativ såväl som deskriptiv.  
 

2.9. Litteraturläget samt kritik  

2.9.1. Ansvarsfrihetslitteraturen 
 
Eftersom arbetet bygger på det som tidigare publicerats, är det därför motiverat att 
redogöra för litteraturläget eftersom akademiskt material har använts som underlag i den 
teoretiska referensramen eller som bestyrkande av min argumentation i analysen. 
Svernlövs doktorsavhandling är det främsta underlaget till behandlingen av ansvarsfrihet. 
Det hade varit intressant att ta del av mer forskning angående ansvarsfriheten men då 
forskningen om detta arbetes centrala fenomen har varit mycket begränsad21 har det varit 
svårt att finna attityder i den akademiska litteraturen som urskiljer sig från annan 
akademisk litteratur. Angående ansvarsfriheten har det varit mycket utmanande att ens 
finna mer akademisk litteratur än Svernlövs avhandling. Dock är avhandlingen mycket 
utförlig och innehåller en omfattande forskning om ämnet ansvarsfrihet.  
 

2.9.2. De akademiska artiklarna 

2.9.2.1. Förväntningar 

Valerie Zeithaml, Mary Jo Bitner och James Heskett är ett urval av de forskare vars 
forskningsresultat jag har använt mig utav. Professor Zeithaml har varit verksam som 
forskare inom bland annat tjänstekvalitet sedan 1980 och har under tre år suttit i styrelsen 
för The American Marketing Association. Doktor Bitner forskar inom 
tjänstemarknadsföring och har fått mer än 50 av hennes forskningsartiklar publicerade.22 
Heskett är professor emeritus vid Harvard Business School och har ägnat sin 
forskarkarriär åt att studera kundrelationer23. Samtliga av dessa forskare har bevisat 
                                                 
20 Patel och Davidsson, 1994, Forskningsmetodikens grunder: att planera, genomföra och rapportera en 
undersökning, Lund: Studentlitteratur, s. 23 ff. 
21 Öhman, 2006, Perspektiv på revision: tankemönster, förväntningsgap och dilemman, Sundsvall: 
Universitetstryckeriet, s. 9. 
22 Zeithaml et. al., International edition 2006, Services Marketing, New york: McGraw-Hill Education. 
Preface. 
23 Harvard Business Schools hemsida: www.hbs.edu tillgänglig 1 maj 2008.       



Att agera på förväntningsgapet mellan revisionsprofessionen och intressenter 

   9 
 
 

 

vikten av att möta sina kunders förväntningar och tillfredställa dem. De har också visat på 
att tillfredställda kunder är mycket eftersträvansvärt ur ett samhällsperspektiv men också 
för enskilda branscher eller företag. Den kritiska aspekten till att all akademisk litteratur 
angående förväntningar är av liknande uppfattning är att det skapar en väldigt ensidig syn 
på kundrelationer och därigenom kunders förväntningar. Å andra sidan kan det faktum att 
forskarna är eniga ses som att litteraturen har tyngd då ingen enskild forskare har lyckats 
bevisa något annat än att kunders tillfredställelse är av outsägligt stor vikt för ett företags 
framgång.  

2.9.2.2. Revisorns ansvar och förväntningsgapet 

Då det gäller revisorns ansvar och förväntningsgapet är den akademiska litteraturen 
relativt samstämmig även där. Med Peter Öhman, Aaron Singleton och Kimberly Frank i 
spetsen för mitt arbete utgör deras forskning en till stor del ensidig forskningsgrund. 
Öhman disputerade 2007 vid Mittuniversitet och skrev om revisorns roll och ansvar samt 
intressenternas förväntningar i sin doktorsavhandling. Liksom Öhman, argumenterar 
Singleton och Frank för att tiden är mogen för att utveckla revisionsprofessionen då 
förväntningsgapet tenderar att öka samt att det utgör en källa till alltmer missnöje då fler 
revisionsskandaler avslöjas med tiden.  
 
 
2.9.3. Internet 
Mycket information har även hämtats från FAR SRS: s hemsida24. Då FAR SRS är 
hemsidan för revisorers och rådgivares branschorganisation torde den vara mycket 
tillförlitlig. Dock finns risken att informationen på hemsida är vinklad till gagn för 
revisorer. Tyvärr har jag inte funnit någon hemsida med en mindre risk för att vara 
skriven och uppdaterad till revisorers fördel.  
 
 
2.9.4. Applicerbarhet 
En del av de källor som har används för att beskriva förväntningsgapet är hämtade från 
artiklar som har utfört sina empiriska studier i USA. Huruvida de empiriska studierna är 
applicerbara i vårt svenska samhälle är naturligtvis diskutabelt. Dock har Öhman, i sin 
doktorsavhandling, utfört sina empiriska studier i Sverige och han har kommit fram till 
samma resultat som de nordamerikanska empiriska studierna: att det existerar ett 
förväntningsgap mellan revisionsprofessionen och dess intressenter. Att 
revisionsbranschen är en mycket internationell bransch bidrog också till mitt val att anse 
de amerikanska empiriska studierna som applicerbara i Sverige. 
 

                                                 
24 www.farsrs.se  
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2.10. Arbetets bidrag 
 
Det främsta som detta arbete bidrar med till dagens forskning är de konkreta förslag till 
hur förväntningsgapet mellan revisionsprofessionen och intressenter kan minskas. Genom 
att ta del av arbetets del som handlar om ansvarsfrihet kan läsaren/intressenter erövra en 
förståelse för hur komplex en revisors ansvar är och därmed förstå att det var logiskt att 
ge Skandias styrelse ansvarsfrihet i de fall som styrelsen beviljades det. Genom att vidare 
skapa sig en förståelse för revisorns ansvar, som detta arbete bidrar med, kan intressenters 
förväntningar på revisionsprofessionens prestation minska. Läsaren/intressenterna kan 
även skapa sig en förståelse för att om en skandal uppstår behöver inte revisorernas 
etiknivå vara klandervärd:    
  
”- Det går inte att lagstifta om gott omdöme”.25 
 
Om intressenternas förväntningar minskar har revisionsprofessionens prestationer en 
större sannolikhet att möta deras intressenter/kunders förväntningar. Förväntningsgapet 
minskar således. De konkreta förslagen som är det sista inslaget i detta arbete, ger också 
förslag på hur revisionsprofessionen kan modifiera informationen som de kommunicerar 
ut till intressenterna och därmed ge ut löften som de har möjlighet att uppfylla. 
Sammanfattningsvis bidrar arbetet till att från flera olika perspektiv verka för att minska 
det existerande förväntningsgapet mellan revisionsprofessionen och intressenterna. 
Arbetets bidrag torde vara ett välbehövligt inslag i den aktuella forskningen då 
förväntningsgapet mellan revisionsprofessionen och intressenter är tämligen outforskat26. 
 
 

                                                 
25 Carl Svernlöv, jur dr, 2008, Intervju via e-mail den 11 april 2008.  
26 Öhman, 2006, Perspektiv på revision: tankemönster, förväntningsgap och dilemman, Sundsvall: 
Universitetstryckeriet, s. 9. 
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2.11. Sammanfattande figur 
 
 
Ämnesval: revision; ansvarsfrihet, revisorns roll och därmed förväntningsgapet. 
 
Perspektiv: intressenters och revisorers men även ett handlingsperspektiv. 
 
Teorival: lagtexter, akademisk revisions-, redovisnings- och marknadsföringslitteratur, 
kursböcker, domar från Stockholms tingsrätt samt utlåtanden från Revisorsnämnden. 
 
Metodval: kvalitativ 
 
Kunskapssyn: hermeneutisk 
 
Angreppssätt: induktivt 
 
Undersökningsmetod: explorativ och deskriptiv  
 
 
Figur 1, Sammanfattande figur.  
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3. PRAKTISK METOD 
 

  
  
Den praktiska metoden ämnar redogöra för vad som motiverat valen av de mer praktiska 
delarna av arbetet, till exempel valet av företag samt respondenter, insamlandet av det 
empiriska materialet samt intervjuernas struktur.  
 

3.1. Förkortningar 
 
ABL = Aktiebolagslagen 

BFL = Bokföringslagen 

FRL = Försäkringsrörelselagen 

ÅRL = Årsredovisningslagen 

 

3.2. Definitioner 

3.2.1. Ansvarsfrihet 
Om styrelseledamöter och den verkställande direktören beviljas ansvarsfrihet betyder det 
att deras förvaltning av verksamheten godkänns och att åtal ej kan väckas. Denna 
huvudregel har dock undantag.27 Enl. ABL 29:11 får talan ändå väckas förutsatt att inte 
årsredovisningen eller revisionsberättelsen innehållit väsentliga uppgifter till 
bolagsstämman om att åtal bör väckas28. Styrelsen får också föra skadeståndstalan som 
grundas på brott29. 
 

3.2.2. Attityd 
En individs attityd är i vetenskapliga sammanhang individens grundläggande värdering. 
Individens attityd står för något mer än generellt ”tyckande”.30 
 

                                                 
27 Svernlöv, 2007, Ansvarsfrihet, Stockholm: Norstedts Juridik AB. s. 23. 
28 Andersson et. al., 2007, Aktiebolagslagen En kommentar Del 3.  Stockholm: Norstedts Juridik AB, ABL 
29:11.  
29 Andersson et. al., 2007, ABL. 29:12. 
30 Patel och Davidson, 2003, Forskningsmetodikens grunder: att planera, genomföra och rapportera en 
undersökning, Lund: Studentlitteratur, s. 84. 
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3.2.3. Attitydpoäng 
En grupp individers sammanfattade attityder kallas med ett gemensamt begrepp för 
attitydpoäng31. 

3.2.4. FAR SRS 
FAR SRS är Föreningen Auktoriserade Revisorer och Svenska Revisorsamfundet som 
sammanslagits till en gemensam organisation för revisions- och redovisningsbranschen. 
FAR SRS:s uppgift är att företräda revisionsprofessionen samt att leda utvecklingen i 
professionella regulatoriska frågor. FAR SRS har också till uppgift att skapa 
affärsmässiga förutsättningar för medlemmar och företag till nytta för näringslivet och 
samhället. Därigenom formas organisationen vilkens huvuduppgift är att fastställa god 
revisors- och revisionssed samt god sed för redovisning och fristående rådgivning.32 FAR 
SRS utför löpande kontroll av alla revisorer som är anslutna till FAR SRS. Dock 
kvalitetsgranskas även de revisorer som inte är anslutna till FAR SRS men granskningen 
utförs då av Revisorsnämnden.33 
 

3.2.5. Incitamentsprogram 
Incitamentsprogram är när chefer blir kompenserade med antingen lön, bonus eller 
förmåner, snarast eller uppskjutet34. 
 

3.2.6. Skandal 
I den svenska ordboken återfinns ordet skandal beskrivet som en allmän moralisk 
upprördhet över någon anstötlig eller uppseendeväckande händelse35 
 

3.2.7. Skandia  
Försäkringsaktiebolaget Skandia grundades 1855 och består av två delar: 
aktieägarrörelsen (drivs för aktieägarnas räkning) och Skandia Liv (driver verksamhet för 
livförsäkringstagarnas räkning). Skandia har utvecklats från att ha varit en koncern med 
tyngdpunkt i skadeförsäkring till att vara ett internationellt företag för långsiktigt 
sparande. Under 2005 hade Skandia 5 800 anställda och bedrev verksamhet i ett 20-tal 
länder. Sedan 2006 ägs Skandia av försäkringsaktiebolaget Old Mutual.36  
 

                                                 
31 Patel och Davidson, 2003, Forskningsmetodikens grunder: att planera, genomföra och rapportera en 
undersökning, Lund: Studentlitteratur, s. 84. 
32 FAR SRS:s hemsida: www.farsrs.se Tillgänglig den 16 april 2008.  
33 Revisorsnämndens hemsida: www.rn.se Tillgänglig den 30 april 2008. 
34 Blocher et. al., International Edition 2008, Cost Management, New York: McGraw-Hill/Irwin, s. 785. 
35 Svenska ordboken, 2003, Finland: WS Bookwell, s. 923. 
36 Nationalencyklopedins hemsida: www.ne.se Tillgänglig via Umeå universitetsbibliotek den 3 maj 2008.  
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3.3. Valet av respondenter 
 
Urvalet av respondenter har inte varit slumpmässigt utan respondenterna har valts utifrån 
två poler, huruvida de har ansetts vara kapabla till att ge svar med kvalitet och tyngd. Att 
ge ett svar med kvalitet innebär att svaret är genomtänkt, fruktbart och 
sammanhängande.37 Respondenter som sannolikt kan ge ett svar med kvalitet är 
respondenter som är insatta i Skandia-skandalen och således har blivit utvalda som 
respondenter. För att erhålla svar med tyngd har respondenternas yrkesval eller intressen 
tagits i beaktande. Benny Johansson representerar de anställda i samhället eftersom han är 
förbundsdirektör på fackförbundet Civilekonomerna och därmed djupt är insatt i de 
anställdas perspektiv och förväntningar. Intressenter har valts ut på grundval av att de är 
privatsparare och endast yrkesverksamma revisorer har valts ut att vara de responderande 
revisorerna. Peter Carlberg är journalist och representerar därmed allmänheten. Klas-Erik 
Hjorth valdes ut som respondent för att stärka revisorernas representativitet. Hjorth anses 
vara mycket kapabel till att ge tyngd i sina svar då han var en av de närvarande 
nämndledamöterna när Revisorsnämnden utredde revisorernas arbete med de 
Skandiarelaterade ärendena. Eftersom Carl Svernlöv har skrivit en doktorsavhandling om 
ansvarsfrihet valdes han ut som respondent då han förmodligen hade förståelse för båda 
förväntningsgapet sidor.  
 

3.4. Insamling av data 

3.4.1. Intervjuer 
 
Intervjuer ingår i kategorin primärdata där också enkäter, statistiska undersökningar och 
observationer ingår. Anledningen till varför man använder sig av primärdata är att det kan 
tillföra relevant information.38 Syftet att använda mig av intervjuer var att intervjuer kan 
bidra till att identifiera intressanta problem, berika analysen samt att ge stöd åt mina 
slutsatser39. Intervjuernas funktion är att inhämta revisorers och intressenters attityder 
angående det centrala fenomenet i detta arbete; ansvarsfriheten, revisorns roll och därmed 
förväntningsgapet. Intervjuerna är löst strukturerade intervjuer som är det vanligaste 
sättet att strukturera sina intervjuer när man använder en kvalitativ metod40. Att använda 
mig av intervjuformen löst strukturerade intervjuer har tillåtit mig att använda mig av 
såväl e-mail som telefon när jag har utfört intervjuerna vilket har varit det mest praktiskt 
önskvärda. Intervjuformen har även tillåtit mig att ställa något olika frågor till 
respondenterna vilket har varit något som har krävts då flera olika representanter ur ett 
samhälles intressenter har varit respondenter och därmed varit intressanta på olika sätt. 
 

                                                 
37 Jfr Kellgren och Holm, 2007, Att skriva uppsats i rättsvetenskap, Polen: Pozkal, s. 76 f. 
38 Dahmström, 2005, Från datainsamling till rapport, Lund: Studentlitteratur, s. 75. 
39 Jfr Sandgren, 2007, Rättsvetenskap för uppsatsförfattare, ämne, material, metod och argumentation, 
Stockholm: Norstedts juridik AB. s. 42. 
40 Alvesson och Deetz, 2000, Kritisk samhällsvetenskaplig metod, Lund: Studentlitteratur, s. 215. 
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3.4.2. Öppen fråga 
 
Samtliga respondenter blev tillfrågade en öppen fråga vilket betyder att respondenterna 
själva fick formulera sina svar. Fördelen med att inkludera öppna frågor i sin insamling 
av data är att de öppna frågornas svar ger möjlighet till att blottlägga bristande kunskaper, 
missförstånd eller oväntade föreställningsramar. Öppna frågor influerar heller inte 
respondenten i dess svarsangivelse eller påverkar respondentens svar. De öppna frågorna 
i detta arbete hade karaktären av att vara ett vanligt samtal och därmed minskade risken 
att respondenterna påtvingades formuleringar och ord som hade kunnat uppfattas som 
främmande.41 
 

3.4.3. Attitydskalan 
3.4.3.1. Beskrivning 
Att använda sig av en likertskala är ett sätt att mäta sina respondenters attityder. 
Respondenterna kan välja att instämma eller ta avstånd från påståenden på en femgradig 
skala. Det är viktigt att påståendena i attitydskalan har en neutral natur, varken jakande 
eller nekande, då respondenterna kan påverkas av sådana påståenden.42 Fördelen med att 
använda sig av slutna svarsalternativ är att det är lättare att jämföra respondenternas 
svar43. Att svarsalternativen var poängsatta samt att de var slutna bidrog till att 
jämförelsen mellan arbetets responderade revisorer samt intressenter blev lättåskådlig.  
 
3.4.3.2. Motivering 
Om syftet med arbetet är att få fram en generell åsikt från den responderande gruppen, 
bör en stor grupp respondenter tillfrågas. Då syftet med detta arbetes attitydformulär 
enkom är att ge en kvalificerad belysning av detta arbetes centrala fenomen snarare än att 
presentera en statistiskt försvarbara generella uppfattningar, är inte risken att varje 
individs värden får en stor betydelse aktuell i detta arbete.44  
  

3.5. Kritik 
 
Då vissa av intervjuerna har genomförts via telefon bör man alltid beakta 
intervjuareffekten vilken innebär att man som intervjuare påverkar respondenten och 
dennes svar. Det är naturligtvis mycket viktigt att intervjuaren är väl medveten om att 
intervjuareffekten existerar så att försök görs till att förhindra dess effekt.45 En annan risk 
med det empiriska materialet är att respondenterna kan ha missförstått eller överdrivit 
sina svar. Det är också möjligt att frågorna har uppfattats som känsliga och att 

                                                 
41 Jfr Halvorsen, 1992, Samhällsvetenskaplig metod, Lund: Studentlitteratur, s. 88.  
42 Patel och Davidson, 2003, Forskningsmetodikens grunder: att planera, genomföra och rapportera en 
undersökning, Lund: Studentlitteratur, s. 84. 
43 Halvorsen, 1992, Samhällsvetenskaplig metod, Lund: Studentlitteratur, s. 88. 
44 Patel och Davidson, 2003, Forskningsmetodikens grunder: att planera, genomföra och rapportera en 
undersökning, Lund: Studentlitteratur, s. 84. 
45 Dahmström, 2005, Från datainsamling till rapport, Lund: Studentlitteratur, s. 94. 
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respondenterna därför har underdrivit sina svar. Dock genererar inte arbetet i statistiskt 
försvarbara resultat då detta inte är dess syfte, därmed hade denna kritiska aspekt fått mer 
utrymme i ett arbete som ämnade generalisera dess resultat. I detta arbete har det varit 
svårt att avgöra till vilken nivå som de tillfrågade revisorerna är insatta i 
Skandiaskandalen. Detta bidrar till att risken för en störd kommunikation mellan mig 
som intervjuare och de tillfrågade revisorerna ökar då det blir än svårare för mig att 
avgöra om den tillfrågade revisorn är införstådd med vad skandalen innebär. En störd 
kommunikation, som kan ha existerat i detta arbetes empiri, innebär att de tillfrågade 
revisorerna inte riktigt var varse om vad de svarade på eller angav deras attityder om. 
Utmaningen var dock att de som var väl insatta i Skandiaskandalen, till exempel Klas-
Erik Hjorth, inte var tillåtna att ge deras personliga svar eller attityder på grund av 
tystnadsplikten. Således återstod att tillfråga yrkesverksamma revisorer och det som 
denna diskussion mynnar ut i är att jag inte kan garantera att de tillfrågade revisorernas 
svar och attityder är tillförlitliga då det är tveksamt, åtminstone oklart, i vilken 
utsträckning som de tillfrågade revisorerna är insatta i Skandiaskandalen. Slutligen kan 
det ses som tvivelaktig representation att till exempel förbundsdirektören för 
Civilekonomerna fullgott representerar de anställdas attityder eller att journalisten fullgott 
representerar allmänheten. Det är dock omöjligt att avgöra vem eller vilka personer som 
de anställda eller allmänheten borde representeras av. Valet av de respondenter som 
representerar vissa grupper är därför godtyckliga och syftar inte till att bevisa dessa 
gruppers generella attityder, utan syftar till att visa detta arbetes respondenters attityder.   
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4. TEORETISK REFERENSRAM 
 

 
 
Syftet med den teoretiska referensramen är att ge läsarna en grundläggande kunskap för 
att kunna tillgodogöra sig informationen i arbetets kommande delar. Den teoretiska 
referensramen är också väsentlig för att väl underbyggt besvara arbetets 
problemformulering.  Först ges en fundamental beskrivning av vad revision och dess mål 
är samt varför revision behövs i samhället. Därefter ges en djupare beskrivning av 
ansvarsfriheten och de tvivelaktiga affärstransaktionerna i Skandia kartläggs noggrant. 
Lars-Eric Peterssons domar från såväl Tingsrätten som Hovrätten kommenteras och den 
teoretiska referensramen avslutas med att Revisorsnämndens utlåtanden djupgående 
redogörs samt att ett samhälles intressenter identifieras. 
 

4.1. Vad är revision? 
 
Revision innefattar betydligt mer än att kritiskt granska, bedöma och uttala sig om ett 
företags redovisning och förvaltning. För att en revisor ska vara kapabel till att kritiskt 
granska, bedöma och uttala sig behöver revisorn kunskaper inom redovisning, juridik och 
beskattning. Detta är områden där nya regler och rekommendationer ständigt tillkommer 
och revisorn är tvingad till att ständigt hålla sig uppdaterad om förändringar. 
Revisionsprocessen delas in i fyra faser: planeringen av revisionen, löpande granskning 
och internkontrollgranskning av företaget, bokslutsgranskning samt granskning av 
årsredovisningen. Revisionen sker i samarbete med kunden och efter avslutad 
bokslutsgranskning hålls ett möte där revisorn delger företaget sina synpunkter, 
iakttagelser och rekommendationer. Därmed delger revisorn företaget sin slutsats av årets 
granskning innan revisionsberättelsen avgetts.46 Sammanfattningsvis är en revision ett 
bekräftande från en oberoende person att företaget följer de utarbetade interna och 
externa regelverk som existerar47 men en revisor ska inte bara rapportera det praktiska 
och det kostnadseffektiva. För revisorsprofessionen handlar det också om att hantera 
intressenters förväntningar för att behålla förtroendet däremellan.48 
 

                                                 
46 Allt om revision: hemsidan för nyblivna revisorsassistenter, www.alltomrevision.sworldpress.com  
Tillgänglig den 12 april 2008.  
47 Keffler, 2006, Why bother auditing?, Engineering management, s. 28. 
48 Percy, 1997, Auditing and Corporate Governance, International Journal of Auditing, s. 5. 
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4.2. Varför behövs revision? 
 
Revision är en mycket betydande aktivitet för ett samhälle49. En oberoende revisor kan 
hjälpa ett företags ledning att identifiera, förstå och komma till rätta med problem som 
revisorn upptäcker finns inom företaget. Följaktligen är detta ett sätt att bibehålla en 
konkurrenskraftig ställning på marknaden. Genom att en revision genomförs, kontrolleras 
att företaget gör vad det är utsatt att göra. En revision adderar således värde till företaget 
och höjer sannolikheten att företaget agerar effektivt.50 
 

4.3. Målet med revision 
 
Att revisorn ska granska årsredovisningen, bokföringen och företagsledningens 
förvaltning är målet med revision. Revisorns granskning utgör senare underlaget för 
revisorns uttalande i revisionsberättelsen om huruvida årsredovisningen i väsentliga 
ärenden upprättats i enlighet med tillämplig lag om årsredovisning. Revisorn ska säkra att 
årsredovisningen ger en rättvisande bild av företagets resultat och ställning enligt god 
redovisningssed. Revisorn uttalat sig även om ansvarsfrihet kan beviljas. Förutsättningen 
för att bevilja ansvarsfrihet är att ingen av styrelsens ledamöter eller den verkställande 
direktören har företagit sig någon åtgärd eller gjort sig skyldig till någon försummelse 
som kan föranleda ersättningsskyldighet mot företaget.51 Revisionsprofessionen är 
sammanfattningsvis en mycket viktig aktör i samhället och innehar ett betydelsefullt 
samhällsuppdrag52.  
 

4.4. Ansvarsfrihet 

4.4.1. Huvudreglerna 
 
Att besluta om styrelseledamöter och verkställande direktör ska ha ansvarsfrihet är 
obligatoriskt att göra på årsstämman. Då revisorerna tillstyrker ansvarsfrihet i en väldigt 
hög utsträckning fattar därför bolagsstämman rutinmässigt beslutet att bevilja 
ansvarsfrihet till sina styrelseledamöter och den verkställande direktören. Om en 
majoritet, eller en minoritet med minst en tiondel aktier, begär att få vänta med beslutet 
att bevilja eller avslå ansvarsfrihet är det tillåtet att dröja med att ta beslutet i upp till åtta 
veckor. En bolagsstämma måste alltså hållas senast åtta månader efter räkenskapsårets 

                                                 
49 Öhman, 2006, Perspektiv på revision: tankemönster, förväntningsgap och dilemman, Sundsvall: 
Universitetstryckeriet, s. 132. 
50 Keffler, 2006, Why bother auditing?, Engineering management, s. 31. 
51 FAR, 2002, RS Revisionsstandard i Sverige, Stockholm: FAR Förlag AB, s. 16. 
52 Öhman, 2006, Perspektiv på revision: tankemönster, förväntningsgap och dilemman, Sundsvall: 
Universitetstryckeriet, s. 125. 
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utgång då beslut om ansvarsfrihet måste fattas vid den tidpunkten eftersom ytterligare 
uppskov ej är tillåtet.53  
 

4.4.2. Bakgrund 
 
De första ansvarsfrihetsbestämmelserna antogs någon gång under 1600-talet i Sverige54. 
Redan för 350 år sedan bestämdes det att ombud skulle utses för delägarna i ett 
aktiebolag. Dessa personer hade som uppgift att bestämma om bolagsledningen skulle 
beviljas ansvarsfrihet för det senaste räkenskapsåret eller inte.55 Varje svenskt aktiebolag 
har innehållit uttryckliga bestämmelser om ansvarsfrihet sedan 1848 och ansvarsfriheten 
har med åren utvecklats till vad det är idag. Lagen som kom 1948 föreskrev att 
bolagsordningen måste stadfästas av kungen och därmed kunde aktieägarna ”njuta frihet 
från personligt ansvar”56. Om styrelseledamöterna försummade sina plikter svarade flera 
medansvariga solidariskt för uppkommen skada. Om en enskild styrelseledamot 
överskred sin kompetens eller på annat sätt förorsakade företaget skada var ansvaret 
individuellt. Därmed svarade endast de styrelseledamöter som orsakat skadan för att 
ersätta den.57 Måstet, att ta beslutet om beviljad ansvarsfrihet på årsstämman, har varit 
obligatorisk sedan 1895 års lag och denna bestämmelse är i princip oförändrad idag och 
återfinns i ABL 7:1158. 
 

4.4.3. Syftet med revisorns ansvarsfrihetsbeslut 
 
En revisors utgångspunkt när revisorn ska bevilja eller avstyrka styrelseledamöter och 
verkställande direktör ansvarsfrihet är att ge bolagsstämman underlag för deras beslut att 
i sin tur ta beslut i ansvarsfrihetsfrågan. Bolagsstämman behöver också revisorns 
utlåtande som underlag för att vidta andra aktuella åtgärder.59 Om en styrelseledamot 
eller en verkställande direktör gjort sig skyldig till skadestånds-/ersättningsskyldighet 
eller på annat sätt agerat i strid med aktiebolags-, årsredovisningslagen eller 
bolagsordningen ska revisorn agera. Revisorn bör då anmärka detta i revisionsberättelsen. 
En kopia av revisionsberättelsen bör skickas till Skatteverket om revisionsberättelsen till 
exempel innehåller ett uttalande att styrelseledamöterna eller den verkställande direktören 
inte borde beviljas ansvarsfrihet.60 Om en styrelse och den verkställande direktören 
beviljas ansvarsfrihet betyder det att företaget inte kan begära att de personligen blir 
skadeståndsskyldiga med anledning av någon handling eller underlåtenhet61.  
 

                                                 
53 Svernlöv, 2007, Ansvarsfrihet, Stockholm: Norstedts Juridik AB. s. 22 f.  
54 Sillén, 1952, Om förvaltningsrevision i svenska företag, Stockholm, s. 7.   
55 Sillén, 1952, s. 10. 
56 Svernlöv , 2007, Ansvarsfrihet, Stockholm: Norstedts Juridik AB. s. 38. 
57 Svernlöv, 2007, s. 38 f. 
58 Svernlöv, 2007, s. 55. 
59 Taxell, 1983, Aktiebolagets organisation, Åbo: Stift:s för Åbo akad. Forskningsinst., s. 122.   
60 Svernlöv, 2007, Ansvarsfrihet, Stockholm: Norstedts Juridik AB. s. 210. 
61 Svernlöv, 2007, s. 337. 
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4.4.4. Ansvarsfrihetsbeslutet 
 
Anledningar till att inte bevilja ansvarsfrihet kan vara att en styrelseledamot eller en 
verkställande direktör gjort sig skyldig till ansvarsgrundande handling eller 
underlåtenhet62. Om en styrelseledamot eller en verkställande direktör uppsåtligen eller 
av oaktsamhet skadar bolaget ska den personen ersätta skadan63. Det är svårt för såväl 
bolagsstämma som enskilda aktieägare att bilda sig en uppfattning om 
styrelseledamöterna och den verkställande direktören ska beviljas ansvarsfrihet med 
endast årsredovisningen som källa. Därför finns det lagrum för att revisionsberättelsen 
ska innehålla ett uttalande angående beviljad ansvarsfrihet för det gångna räkenskapsåret 
eller inte. Även om revisorn har avstyrkt styrelsen eller den verkställande direktören 
ansvarsfrihet kan bolagsstämman besluta att bevilja dem ansvarsfrihet.64 Om en 
bolagsstämma beviljar ansvarsfrihet kan talan om skadestånd till bolaget generellt inte 
väckas65. I februari 2003 står det i Skandia Livs årsredovisning att: ”årsredovisningen har 
upprättats i enlighet med lag om årsredovisning i försäkringsföretag ger därmed en 
rättvisande bil av bolagets resultat och ställning i enlighet med god redovisningssed i 
Sverige”66. 
 

4.5. Skandia och de aktuella affärstransaktionerna 

4.5.1. Skandalen i korthet 
 
Incitamentsprogrammen Sharetracker och Wealthbuilder pågick under åren 1998 till 
2000 under en tid då Skandia expanderade kraftigt. Mot slutet av denna period rusade 
Skandias aktiekurs i höjden och direktörerna ville ha mer bonus. I december 2003 
avslöjades skyhöga bonusar samt fusk med lägenheter.67 Aktiespararnas verkställande 
direktör Lars-Erik Forsgårdh uttalade sig som följder om de uppmärksammade 
bonusprogrammen:  
 
”- Kostnaderna för de här programmen har inte redovisats klart. Risken är att 
företagsledningen får en annan agenda är aktieägarna, genom att du inte tar några risker 
nedåt. Sammantaget gör det att vi säger nej till de här programmen i fortsättningen.”68 
 
Detta är bakgrunden till att en brottsutredning inleddes mot den tidigare Skandia-
ledningen. I januari 2006 avnoteras Skandia och Sydafrikanska Old Mutual tog över.69  
 

                                                 
62 Svernlöv, 2007, Ansvarsfrihet, Stockholm: Norstedts Juridik AB, s. 210. 
63 FAR, 2002, RS Revisionsstandard i Sverige, Stockholm: FAR Förlag AB, s. 12. 
64 Svernlöv, Ansvarsfrihet, Stockholm: Norstedts Juridik AB. s. 208 f. 
65 FAR, 2002, RS Revisionsstandard i Sverige, Stockholm: FAR Förlag AB, s. 12. 
66 Skandia Livs Årsredovisning, 2003, Revisionsberättelsen.  
67 Carlberg, 6 mars 2008, Skandiahärvan är inte över än, SvD Näringsliv. 
68 Granath, 15 april 2004, Bonusar i fokus på Skandiastämma, Tillgänglig på Sveriges Radios hemsida: 
www.sr.se den 13 april 2008.  
69 Carlberg, 6 mars 2008, Skandiahärvan är inte över än, SvD Näringsliv. 
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4.5.2. Incitamentsprogram 
 
Att anställa, motivera, uppmuntra och behålla effektiva och bra chefer är avgörande för 
ett företags framgång. Incitamentsprogram kan införas som ett sätt att kompensera 
chefernas prestationer och under det senaste decenniet har det varit en stark trend att 
införa incitamentsprogram. Ägares och en företagslednings mål med att införa 
incitamentsprogram har tre orsaker:  
 
1. Ägarna eller företagsledningen vill motivera till en så hög arbetseffektivitet som 
möjligt för att nå de uppsatta företagsmålen.   
 
2. Ägarna eller företagsledningen vill motivera till att cheferna automatiskt fattar beslut 
som är förenliga med företagsmålen.  
 
3. Ägarna eller företagsledningen vill att varje chef får en rättvis ersättning baserad på 
den enskilda chefens engagemang och åstadkommanden.70 
 

4.5.3. Skandias incitamentsprogram 
 
1997 inrättades Skandias incitamentsprogram Sharetracker vilket var avsett för ledande 
befattningshavare i Skandia. Året därpå inrättades incitamentsprogrammet Wealthbuilder 
som var avsett för Skandias anställda i utländska dotterbolag. Det beslutades att 
Sharetracker skulle fortlöpa fram till och med den 15 maj år 2000 och under 1997 lyftes 
taket bort för Sharetracker. Den 5 maj år 2000 erhöll dock Skandias styrelse information 
om att båda incitamentsprogrammen skulle komma att generera ersättning till betydande 
belopp på endast några få månader. Då tillsatte Skandias styrelse en kommitté vars 
uppgift var att utarbeta ett förslag till ett modifierande av Sharetracker. 
Ersättningskommittén kom fram till att en växling skulle ske från Sharetracker till andra 
förmånstyper såsom syntetiska aktier och optioner samt förbättrade pensionsvillkor för 
ledningsgruppen. Genom denna modifiering lyftes relativt stora belopp från Sharetracker. 
I denna ersättningskommitté fanns Skandias styrelses ordförande samt två ledamöter 
därur. Wealthbuilder hade ett tak men detta överskreds. Revisorerna fann att 
beräkningarna stämde med Wealthbuilders regler men noterade i sina rapporter att taket 
hade överskridits.71 
 

                                                 
70 Blocher et. al., International Edition 2008, Cost Management, New York: McGraw-Hill/Irwin, s. 784 ff. 
71 Protokollet för Revisorsnämndens sammanträde den 3 november 2004, Skandiarelaterade ärenden, 
Bilaga 6. 
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4.5.4. Ola Ramstedt 
 
Ramstedt var Skandia livs VD men var också Skandias personalchef. Under 2005 
åtalades han för att ha lurat sin arbetsgivare att betala lyx-renoveringar av ledningens 
lägenheter till ett värde av 17 miljoner kronor. Ramstedt fälldes i tingsrätten ett år senare 
för grov trolöshet mot huvudman och fick fängelse i 2 år. Hovrätten sänkte dock 
straffet till 1,5 års fängelse.72 
  

4.5.5. Lars Ramqvist 
 
Ramqvist var delgiven misstanke om brott i början av 2005 men det skrevs av. Strax 
därefter återbetalade han sina styrelsearvoden, 2,2 miljoner kronor, i en uppgörelse med 
Skandia. Under 2006 var Ramqvist åklagarens huvudvittne i Peterssons 
trolöshetsrättegång. Ramqvist nekades ansvarsfrihet den 15 april 2004.73 
 

4.5.6. Lars-Eric Petersson  

 
Mellan 1996 och 2003 var Petersson koncernchef i Skandia. I september 2005 åtalades 
han för grov trolöshet mot huvudman. Den 15 april 2004 nekade bolagsstämman 
Petersson ansvarsfrihet.74 Petersson åtalades för att ha missbrukat sin förtroendeställning i 
Skandia genom att ha ändrat reglerna för bonusprogrammet Wealthbuilder. Petersson 
åtalades också för att låta utfallet för Wealthbuilder fastställas till ett högre belopp än den 
beloppsbegränsning som gällt enligt styrelsens beslut, detta utan att få varken styrelsens 
eller ersättningskommitténs godkännande. Petersson lät även upprätta ett tilläggsavtal till 
sin pension som han inte heller denna gång fick styrelsens eller ersättningskommitténs 
godkännande för. Tilläggsavtalet innebar att Peterssons pensionskapital alltid skulle 
uppgå till minst 97,1 miljoner kronor. Brotten beskrevs som grova eftersom Skandia 
tillfogats betydande skada samt att Petersson grovt utnyttjat sin ställning. Domen blev 
fällande.75 Hovrätten frikände dock Petersson för grov trolöshet mot huvudman i slutet av 
2007. Den 15 januari i år beslutade riskåklagaren att inte överklaga domen i Högsta 
domstolen. 2006 åtalades Petersson för grova skattebrott.76 Enligt Peterssons åklagare 
har han låtit bli att deklarerat inkomster från Skandia till ett värde av 32 miljoner kronor 
mellan de aktuella åren 1999-2000. Pengarna överfördes till skatteparadiset 
Liechtenstein. Petersson friades dock från anklagelserna.77 
 

                                                 
72 Carlberg, 6 mars 2008, Skandiahärvan är inte över än, SvD Näringsliv. 
73 Carlberg, 6 mars 2008, Skandiahärvan är inte över än, SvD Näringsliv. 
74 Carlberg, 6 mars 2008.  
75 Tingsrättens dom av Lars-Eric Petersson  24 maj 2005, s. 5. 
76 Carlberg, 6 mars 2008, Skandiahärvan är inte över än, SvD Näringsliv. 
77 Ström, 26 mars 2008,  Åklagaren överklagar Skandiadomar, SvD Näringsliv. 
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4.5.7. Ulf Spång  
 
2001 köpte Spång lyx-lägenheter på franska Rivieran för bonuspengar. 2004 gjorde han 
dock upp affären med Skandia och behövde därmed inte bli åtalad för trolöshet mot 
huvudman. Spång har, liksom Petersson, åtalats för grova skattebrott.78 Även Spång 
friades från anklagelserna om grova skattebrott79. 
 

4.5.8. Schematisk översikt av skandalen 
 
 
 
 1998-2000            2001                                       2003 

Bonusprogrammen pågår.    Spång köper lyxlägenheter             De höga bonusarna  
       för bonuspengar.   och fusk med   

                       lägenheter avslöjas. 

 
2004           2005                                      2005 forts. 

Genom en uppgörelse mellan  Ramstedt åtalas för att ha lurat          Ramkvist delges   
Skandia och Spång slipper       Skandia att betala lyxrenoveringar    om brott men det   
han åtal för trolöshet mot  av ledningens lägenheter             skrivs av. 
huvudman.                              
         Genom en uppgörelse 
Petersson och Ramkvist  Petersson åtalas för grov trolöshet   med Skandia,   
nekas ansvarsfrihet  mot huvudman   återbetalar Ramkvist 

     sina styrelsearvoden. 
                 Spång åtalas för grova               
                             skattebrott.      

                                                 
78 Carlberg, 6 mars 2008, Skandiahärvan är inte över än, SvD Näringsliv. 
79 TT, 7 mars 2008, Skandiadirektörer går fria. Tillgänglig den 13 april 2008 på Dagens Nyheters hemsida, 
Ekonomiavdelningen: www.dn.se/ekonomi  
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2006            2007                                   2008 

Ramstedt och Petersson           Petersson frikänns för trolöshet      Spång och Petersson  
fälls för grov trolöshet mot      och riksåklagaren överklagar          frias från     
huvudman. Straffet på              ej till Högsta Domstolen.            anklagelserna om 
två år sänks dock till 1,5 för                grova skattebrott 
Ramstedt. 
 
Petersson åtalas för grova  
skattebrott.  
 
Spång åtalas för ytterligare 
skattebrott. 
 
Ramkvist är huvudvittne  
i rättegången mot 
Petersson.  
 
Figur 2, Schematisk översikt av skandalen. 
 

4.6. Domarna 
 
Lars-Eric Petersson fälldes i tingsrätten för grov trolöshet mot huvudman. Brottet 
behandlas som grovt om gärningsmannen tillfogat huvudmannen betydande skada eller 
om gärningsmannen har utnyttjat sin ställning grovt vilket Petersson fastslogs som 
skyldig till. Syftet med en brottsmålsprocess är att fastställa samhällets reaktion på den 
åtalades handlande. Påföljden för brottet grov trolöshet mot huvudman är lägst sex 
månader och högst sex år. Petersson fick två års fängelse i domen den 24 maj 2005. Om 
Petersson hade förlorat sin anställning som verkställande direktör för Skandia till följd av 
brottet, hade straffet sannolikt blivit än högre.80 Den nittonde december 2007 frikändes 
dock Petersson. Hovrätten beslutade att ändra tingsrättens beslut och ogillade Peterssons 
åtal avseende grov trolöshet mot huvudman. Petersson tillerkändes även ersättning med 
drygt en miljon kronor för rättegångskostnader.81  
 

4.7. Revisorsnämndens utlåtanden 
 
Revisorsnämnden har gjort utredningar avseende fem av Skandias auktoriserade 
revisorer. Såväl tillsynsärenden som disciplinärenden utfördes. Revisorsnämndens 
utredningar har inneburit att revisorernas planering, granskning och avrapportering har 

                                                 
80 Tingsrättens dom av Lars-Eric Petersson 24 maj 2005, s. 30-5 och 55. 
81 Svea Hovrätts dom av Lars-Eric Petersson från den 19 december 2007. Avdelning 08.   
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granskats.82Viktigt att poängtera är att samtliga ärenden avskrivits83 och ingen av 
Skandias revisorer har behövt bliva prövade inför domstol.  
 

4.7.1. Revisionsnämnden 
4.7.1.1. Uppgifter 
Revisorsnämnden är statens myndighet för frågor som rör revision. Revisionsnämndens 
uppgifter är att pröva frågor om godkännande och auktorisation, utöva tillsyn över 
revisionsverksamhet samt över revisorer och registrerade revisionsbolag och pröva frågor 
om disciplinära och andra åtgärder mot revisorer och registrerade revisionsbolag samt att 
ansvara för att god revisorssed och god revisionssed utvecklas på ett ändamålsenligt sätt. 
Revisorsnämnden har två huvuduppgifter: att tillgodose näringslivets behov för 
kvalificerade revisorer samt att ha tillsyn över de revisorerna. Kvalificerade revisorer är 
revisorer som är godkända eller auktoriserade och som kan revidera exempelvis 
aktiebolag, banker, försäkringsbolag, stora ekonomiska föreningar eller stiftelser.84 
Revisorsnämnden leds av en direktör som anställs av regeringen på ett 
sexårsförordnande. Direktören ansvarar inför regeringen för revisorsverksamheten och 
fattar de huvudsakliga besluten inom myndigheten.85  
 
4.7.1.2. Tillsyns- och disciplinärenden 
Då Skandias styrelse skulle granskas var det en särskild nämnd inom Revisorsnämnden 
som gjorde det: Tillsynsnämnden. Det är en nämnd som fattar besluten i vissa sakfrågor. 
Tillsynsnämnden fattar beslut om disciplinära åtgärder, förhandsbesked samt andra 
ärenden av principiell karaktär som rör myndighetsutövning mot enskild. Regeringen 
väljer ut nio ledamöter till Tillsynsnämnden och görs för en treårsperiod i taget.86 Det var 
denna Tillsynsnämnd, där Klas-Erik Hjorth var ledamot, som avskrev samtliga ärenden 
och därmed rentvådde Skandias revisorer87. Tillsynsnämndens verksamhet inbegriper 
fyra delar: systematisk och uppsökande tillsyn, löpande kvalitetskontroll, 
disciplinärenden och förhandsbesked. Genom systematisk och uppsökande tillsyn 
granskas kvaliteten i utvalda revisorers och registrerade revisionsbolags verksamhet. Om 
allvarligare brister framkommer öppnas ett disciplinärende för att pröva huruvida en 
disciplinär åtgärd bör vidtas.88 Revisorsnämnden genomförde tre disciplinärenden mot tre 
av Skandias revisorer men också dessa avskrevs89. 
 

                                                 
82 Protokollet för Revisorsnämndens sammanträde den 3 november 2004, Skandiarelaterade ärenden. 
83 Protokollet för Revisorsnämndens sammanträde den 3 november 2004, Skandiarelaterade ärenden. 
84 Revisorsnämndens hemsida: www.rn.se Tillgänglig den 27 april 2008.  
85 Revisorsnämndens hemsida: www.rn.se Tillgänglig den 30 april 2008.    
86 Revisorsnämndens hemsida: www.rn.se Tillgänglig den 30 april 2008.       
87 Protokollet för Revisorsnämndens sammanträde den 3 november 2004, Skandiarelaterade ärenden. 
88 Revisorsnämndens hemsida: www.rn.se Tillgänglig den 30 april 2008.         
89 Protokollet för Revisorsnämndens sammanträde den 3 november 2004, Skandiarelaterade ärenden. 
Bilagagorna 6 och 7. 
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4.7.2. Förvaltningsrevision 
 
Ansvarsfrihets-begreppet är knutet till frågan om en styrelses ledamot eller verkställande 
direktör ska ställas till ansvar för sin förvaltning eller inte. En revisors granskning och 
bedömning av styrelsens och den verkställande direktörens förvaltning av bolaget kallas 
för förvaltningsrevision.90 Enligt FRL:s tionde kapitel är en revisor skyldig att granska 
styrelsens och den verkställande direktörens förvaltning av bolaget. Detta är en 
förutsättning för att revisorns ska kunna uttala sig huruvida styrelsens ledamöter och den 
verkställande direktören bör och kan beviljas ansvarsfrihet. Syftet är att revisorn ska 
kunna samla information till ett underlag för att bedöma om någon individ i styrelsen 
eller den verkställande direktören är skyldiga till försummelse som föranleder 
ersättningsskyldighet.91 Förvaltningsberättelsen ska innehålla en rättvisande översikt av 
företagets verksamhet, ställning och resultat och syftet är att förvaltningsberättelsen ska 
komplettera årsredovisningens övriga delar. Information som ej återfinns i balans- eller 
resultaträkningarna och inte heller i noterna men som ändå är viktiga i bedömningen av 
företagets finansiella ställning, ska framgå i förvaltningsberättelsen. Dessutom ska 
information om händelser av väsentlig betydelse som inträffat under året eller efter dess 
slut, ingå.92 Revisorn behöver använda revisionsberättelsen för att nå sitt mål som även 
innebär att granska om någon av styrelsens ledamöter eller den verkställande direktören 
har handlat i strid med FRL, regler om årsredovisning eller bolagsordningen. Om 
revisorn upptäcker att något av detta skett, bör anmärkning om det ske i 
revisionsberättelsen. Hur revisorns granskning närmare utformas sker i enlighet med god 
revisionssed.93 Målet med förvaltningsrevisionen är sammanfattningsvis att skapa 
underlag för en revisors obligatoriska uttalande om ansvarsfrihet94. 
 

4.7.3. En revisors skyldigheter 
 
Revisorns har en skyldighet att påpeka om styrelsen eller den verkställande direktören 
inte följer de regler som krävs för beslutsfattande. Att bedöma styrelsens affärsmässiga 
överväganden hör inte till revisorns skyldigheter förutom om ett besluts affärsmässiga 
konsekvenser skulle vara ett brott mot FRL eller företaget i frågas regelverk. Om revisorn 
skulle upptäcka att en affärstransaktion strider mot lagen eller bolagsordningen, ska detta 
påtalas senast i revisionsberättelsen.95 En revisor har också tystnadsplikt vilket innebär att 
revisorn inte får lämna upplysningar till utomstående personer om företagets 
angelägenheter som revisorn får kännedom om vid fullgörandet av sitt uppdrag, om den 

                                                 
90 FAR, 2002, RS Revisionsstandard i Sverige, Stockholm: FAR Förlag AB, s. 12. 
91 Protokollet för Revisorsnämndens sammanträde den 3 november 2004, Skandiarelaterade ärenden, 
Bilaga 1. 
92 Trohammar, 2004, FARs revisionsbok, Stockholm: FAR Förlag AB, s. 327 f.  
93 Protokollet för Revisorsnämndens sammanträde den 3 november 2004, Skandiarelaterade ärenden, 
Bilaga 1. 
94 FAR, 2002, RS Revisionsstandard i Sverige, Stockholm: FAR Förlag AB, s. 14. 
95 Protokollet för Revisorsnämndens sammanträde den 3 november 2004, Skandiarelaterade ärenden, 
Bilaga 1. 
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läckta informationen skulle kunna vara till skada för företaget96. En revisor kan dock inte 
granska allt97. 
 

4.7.4. Revisorsnämndens beslut 
4.7.4.1. Förvaltningsrevision? 
I Revisorsnämndens beslut står att läsa att Skandias revisorer har konsulterats i och med 
genomförandet av de aktuella affärstransaktionerna. Revisorerna har haft synpunkter men 
anledning har inte funnits för att ifrågasätta de då tilltänkta transaktionerna och 
revisorerna har inte uttalat sig i frågor rörande prissättningar och köpeskillingar. 
Revisionsnämnden konstaterade därmed att Skandias revisorer har utfört 
förvaltningsrevision och i samband med detta framfört påpekanden.98  
 
4.7.4.2. Skandias version 
Flertalet av Skandias styrelsemedlemmar menar att det inte fanns några klara och 
entydiga beslut om att Wealthbuilders tak hade överskridits. Enligt Skandia framgick det 
inte i aktuella revisionsrapporter att Wealthbuilders tak var överskridet. Det är tänkbart 
att Skandias styrelse borde ha förstått att taket på Wealthbuilder så att säga var borta. När 
Revisorsnämnden framförde den tanken menade dock Skandia att även om de inte förstod 
att taket var borta och kanske borde ha gjort det, är det ingen ursäkt för revisorerna som 
enligt Skandia borde ha följt upp frågan tydligare. Med andra ord hävdade Skandia att de 
inte menade att överskrida taket för flertalet av Skandias styrelse visste inte att 
Wealthbuilders tak var överskridet.  
 
4.7.4.3. Revisorernas version 
Revisorerna å sin sida menar att deras beräkningar förutsatte att Skandia inte hade 
tillämpat taket på Wealthbuilder. Revisorerna menar att det var helt uppenbart att 
styrelsen var införstådda med att taken var borttagna eller höjda. Skandias revisorer har 
tillhandahållit Revisorsnämnden med bevis på att Skandias styrelse väl visste att 
Wealthbuilders tak var borta. Bevisen var protokoll från styrelsens beslutstagande om de 
ekonomiska effekterna av att taken på incitamentsprogrammen hade tagits bort. 
Revisorerna hävdar också att eftersom Skandias styrelse godkänt den aktuella 
halvårsrapporten samt undertecknat årsredovisningen har de, om än indirekt, beslutat om 
att höja eller ta bort taket. Revisorsnämnden fann det dock anmärkningsvärt att 
revisorerna inte vid något tillfälle alls närmare hade påtalat för Skandias styrelse eller 
revisionskommittén att Wealthbuilder överskred sitt tak. 
 
4.7.4.4. De slutgiltiga besluten 
Revisorsnämnden bedömde revisorernas prestationer utifrån ett helhetsperspektiv då 
revisionens omfattning bedömdes vara mycket komplex. Flera års arbete av revisorernas 
arbete inom Skandia granskades av Revisorsnämnden. Revisorernas revisionsplanering 
och avrapportering granskades grundligt och Skandias revisorer ansågs ha genomfört ett 
                                                 
96 FAR, 2002, Regler om revisorer och revision, Stockholm: FAR Förlag AB, s. 12.  
97 Öhman, 2006, Perspektiv på revision: tankemönster, förväntningsgap och dilemman, Sundsvall: 
Universitetstryckeriet, s. 104. 
98 Protokollet för Revisorsnämndens sammanträde den 3 november 2004, Skandiarelaterade ärenden. 
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omfattande revisionsarbete. Det hör inte till en revisors skyldigheter att bedöma 
styrelsens affärsmässiga överväganden. Efter Revisionsnämndens granskning av 
revisorernas arbete i Skandia kom de fram till att det saknades väsentligt skäl till att 
kritisera hur Skandias revisorer hade genomfört och avrapporterat revisionerna inom 
Skandia. Slutligen beslutade Revisorsnämnden att avskriva samtliga ärenden.99 
 

4.8. Förväntningar 
 
Revisionsprofessionen ingår i servicesektorn och kunder och intressenters förväntningar 
och till vilken nivå de blir tillfredställda är alltså central då revisionsprofessionen bygger 
på att utföra tjänster100. Förväntningar är vad en kund tror kommer att hända eller borde 
hända i och med att kunden är involverad i ett tjänstetillfälle. Kunder och intressenter har 
alltid förväntningar inför vad en tjänst kan ge dem. Förväntningarna kan ses som en 
referenspunkt varifrån kunder och intressenter sedan utgår ifrån när de utvärderar en 
upplevd tjänst. 101 Med andra ord är det viktigt att tillfredställa sina kunder. Inom 
tjänstemarknadsföringens senaste paradigm, har forskare kommit fram till att ett företags 
intäkter och tillväxt är relaterat till kundernas lojalitet som i sin tur är relaterad till 
kundernas tillfredställelse. Vidare är kundernas tillfredställelse relaterad till kvaliteten av 
tjänsterna som företaget erbjuder.102 Det är därför viktigt för revisionsprofessionen att 
sträva mot att deras kunder och intressenter ska uppleva en lika hög, eller högre, nivå av 
tjänsterna som revisionsprofessionen erbjuder som kunderna och intressenterna förväntar 
sig att de ska uppleva. Varje kund eller intressent har ett individuellt uppskattat mått på 
värdet av ett företags tjänster. Referenspunkten som de utgår från är som tidigare nämnts, 
kundernas och intressenternas förväntningar. 103 
 

4.9. Förväntningsgap 
 
Då intressenters förväntningar på revisionstjänsten överstiger vad den lagstiftade 
revisionen faktiskt ska leverera, skapas ett förväntningsgap däremellan. Skillnaden 
mellan vad allmänheten förväntar sig av revisionsprofessionen och vad revisorn faktiskt 
presterar är vad som kallas ett ”förväntningsgap”. Eftersom revisorsprofessionen och 
intressenternas åsikter och attityder till om vad revisorns ansvar, roll och relaterade 
uppgifter omfattar går isär mellan parterna kallas denna klyfta med ett gemensamt uttryck 
för förväntningsgap.104 Intressenterna har i många fall högre förväntningar på revisionen 

                                                 
99 Protokollet för Revisorsnämndens sammanträde den 3 november 2004, Skandiarelaterade ärenden. 
100 Zeithaml et. al., International edition 2006, Services Marketing, New York: McGraw-Hill Education. s. 
5. 
101 Zeithaml et. al., 2006, s. 33 f.  
102 Heskett et al., 1997, The Service Profit Chain, New York: The Free Press. s. 20 ff.  
103 Zeithaml et. al., International edition 2006, Services Marketing, New York: McGraw-Hill Education. s. 
33 f.  
104 Frank et. al., 2001, The expectation gap: perceptual differences between auditors, jurors and students, 
Managerial Auditing Journal, s. 145. 
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än vad som revisorerna anser det är rimligt att kräva105. Förväntningsgapet kan också 
beskrivas om skillnaden mellan hur revisorerna själva och intressenterna upplever 
revisorns roll, ansvar och prestationer106. Förväntningsgapet illustreras med en figur där 
intressenters och allmänhets förväntningsnivå av vad revisionsprofessionen presterar 
finns med samt den nivå som intressenter och allmänheten förväntar sig107.  
 

 
 
Figur 3, Illustrerande figur av förväntningsgapet.  
 

4.10. Samhällets intressenter 
 
Det är många olika aktörer i ett samhälle som är intresserade av ett företags finansiella 
rapporter, dessa aktörer kallas med ett gemensamt namn för intressenter. Intressenterna 
behöver ta del av de finansiella rapporterna då denna information kan utgöra underlaget 
för deras beslut i ekonomiska frågor. Olika intressenter har olika informationsbehov. En 
investerare till exempel, är intresserade av den risk som en investering medför samt den 
avkastning som den ger. Aktieägarna är intresserade av information som kan hjälpa dem 
att bedöma ett företags förmåga att lämna utdelning. Anställda och deras organisationer 
är intresserade av arbetsgivarens stabilitet och lönsamhet, företagets förmåga att betala 
löner och pensioner samt att erbjuda arbetstillfällen. Långivare vill bedöma ett företags 
förmåga att betala räntor och amorteringar vidd förfall samtidigt som att leverantörer 
och andra kreditgivare vill ha information som höjer deras möjlighet att bedöma om de 
kan få betalning för deras utestående fordringar. Kunderna vill kunna bedöma ett 
företags fortlevnadsförmåga och statliga myndigheter behöver de finansiella rapporternas 
information för att reglera företagens verksamhet, för att kunna fastställa skattepolitik och 
statistiska uppgifter. Informationen om ett företag spelar också naturligtvis en stor roll för 
samhället i övrigt då ett företag starkt kan bidra till den lokala samhällsekonomin till 
exempel.108 
 
 
  

                                                 
105 Öhman, 2006, Perspektiv på revision: tankemönster, förväntningsgap och dilemman, Sundsvall: 
Universitetstryckeriet, s. 142 f. 
106 Frank et. al., 2001, The expectation gap: perceptual differences between auditors, jurors and students, 
Managerial Auditing Journal, s. 145 f.  
107 Jfr Zeithaml et. al., International edition 2006, Services Marketing, New York: McGraw-Hill Education. 
s. 86. 
108 IFRS, 2007, London: International Accounting Standards Board, Framework, par. 9, 12-13 och 15. 
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5. EMPIRI 

 
 
Underlaget för empirin består av intervjuer med funktionen att fånga ett urval 
intressenters synpunkter på en revisors ansvar. Intervjuerna syftar till att utgöra redskap 
för att identifiera intressanta problem, att berika analysen samt att ge stöd åt 
slutsatserna. I denna del av arbetet presenteras svaren som respondenterna delgivit. De 
anställdas förväntningar på en revisors arbete representerades av Civilekonomernas 
Förbundsdirektör Benny Johansson. Fyra investerare och fyra revisorer tillfrågades om 
vad de förväntar sig av en revisor och av revisionen av företag som de har investerat i 
samt om relaterade frågor angående Skandias revisorer. Svenska Dagbladets journalist 
med fokus Ekonomisk brottslighet gav sin syn på Skandias revisorers insatser och Carl 
Svernlöv tillfrågades huruvida reglerna kring ansvarsfrihet skulle kunna ändras för att 
förhindra en skandal liknande den hos Skandia.  
 

5.1. Presentation av respondenter 

5.1.1. Anställdas perspektiv 
 
Benny Johansson: Johansson är Förbundsdirektör på Civilekonomerna109 som är ett 
fackförbund och en intresseorganisation för civilekonomer. Civilekonomerna arbetar 
bland annat med frågor som rör anställdas arbetsvillkor och yrkesutövning. 110 Således 
utgör Johansson en representativ röst åt anställdas åsikter om en revisors ansvar. 
 

5.1.2. Investerare 
 
Respondent A: Respondent 1 är en manlig ekonomistudent i Södra Sverige som har 
investerat i olika svenska företag.  
 
Respondent B: Respondent 2 är en kvinnlig ekonomistudent i Stockholm som har 
investerat i olika svenska företag.  
 
Respondent C: Respondent 3 är en äldre man med eget skogsbruk i Mellansverige och 
har investerat i olika svenska företag. 
 
Respondent D: Respondent D är en yrkesverksam man i yngre medelåldern i norra 
Sverige som har investerat i olika svenska företag.  
 

                                                 
109 Civilekonomernas hemsida: www.civilekonomerna.se Tillgänglig den 12 april 2008.  
110 Civilekonomernas hemsida: www.civilekonomerna.se Tillgänglig den 12 april 2008. 
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5.1.3. Revisorer 
 
Revisor 1: i sex år har manlige Revisor 1 varit yrkesverksam som revisor. 
 
Revisor 2: detta är en kvinnlig revisor som har varit verksam som revisor i 25 år. 
 
Revisor 3: i 20 år har denne manlige revisor varit praktiserande revisor. 
 
Revisor 4: denne manlige respondent har varit yrkesverksam i 13 år. 
 

5.1.4. Övriga respondenter 
 
Peter Carlberg: alltsedan 1987 har Carlberg varit arbetsverksam som journalist på 
Svenska Dagbladet. De senaste åren, sedan 2004, har Carlberg bevakat ekonomisk 
brottslighet.111 
 
Carl Svernlöv: Jur dr Carl Svernlöv är advokat vid Baker & McKenzie advokatbyrå, han 
är delägare av firman. Baker & McKenzie är en av världens ledande advokatbyråer och 
Svernlöv arbetar med corporate governance/bolagsstyrning, associationsrätt och 
företagsförvärv. Svernlöv undervisar i associationsrätt vid Stockholms universitet och har 
fått ett tiotal böcker och över hundra artiklar om svensk och internationell affärsjuridik 
publicerade.112 
 
Klas-Erik Hjorth: har varit inom revisionsbranschen i 40 år. Sedan 1997 har han varit 
en partner i Grant Thornton efter att både ha varit verksam som egen företagare och 
anställd inom ett revisionsbolag. 1973 blev Hjorth auktoriserad revisor. Hjort har varit 
medlem och ordförande i Svenska Revisorsamfundet samt haft internationella uppdrag 
såsom Förenta Nationerna samt president för EFAA (European Federation of 
Accountants and Auditors). Hjort har varit verksam inom Revisorsnämnden sedan 
1995.113 
 

5.2. De anställdas perspektiv 
  
Då Johanssons förbund Civilekonomerna har ett nära samarbete med och ett djupt 
engagemang för företags anställda personer och att det är Civilekonomernas 
huvudsakliga arbetsuppgifter att värna om anställda, tillfrågades Johansson om vad han 
trodde att de anställda i ett företag generellt förväntar sig av en revisor. Frågan löd: 
 

                                                 
111 Peter Carlberg, Journalist på Svenska Dagbladet med fokus Ekonomisk brottslighet, 2008, Intervju via 
e-mail den 14 april 2008. 
112 Stockholms universitets fakultetskursers hemsida: www.fakultetskurser.se Tillgänglig den 11 april 2008. 
113 Hjorts självpresentation på Handelshögskolan i Umeå den 10 januari 2008.  
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Vad tror du att de anställda i ett företag generellt förväntar sig av en revisor när 
revisorn gör en granskning av företaget? 
 
Johansson svarade som följer:  
"- Jag tror att anställda förväntar sig flera saker. Först och främst att revisorn naturligtvis 
kontrollerar att bokföring och underlag är i god ordning, sköts på ett juridiskt korrekt sätt 
och enligt god sed. För anställda är det särskilt viktigt att sociala avgifter betalats in, 
pensionsavsättningar sköts i enlighet med kollektivavtal och/eller individuella 
överenskommelser. Pengar för semesterersättning är en annan viktig post. 
 Dessutom kan man som anställd förvänta sig att revisorer också bedömer lämpligheten 
av olika beslut eller företeelser i bolaget. Finns det t ex olika belöningssystem bör dessa 
granskas: det ska finnas tak för ersättningar, systemen måste gynna företaget och inte 
bara några individer på företagets långsiktiga bekostnad, reglerna ska vara enkla att tolka 
etc. 
 
Kort sagt: Som anställd vill man veta att företaget uppfyller sina skyldigheter och att 
ingen kritik bör kunna riktas mot företaget för ekonomi, administration mm."114 
 

5.3. Tillfrågade investerare 

5.3.1. Investerares förväntningar 
 
Med syftet att ge en kvalificerad belysning av detta arbetes centrala fenomen snarare än 
att presentera en statistiskt försvarbar generell uppfattning från investerares synvinkel, 
samt för att få en fingervisning om vad investerare förväntar sig av en revisor och av 
revisionen av det företag som investeraren investerat i, tillfrågades fyra investerare denna 
fråga: 
 
Vad förväntar du dig av en revisor och av revisionen av ett företag som du har 
investerat i?  
 
 
5.3.1.1. Respondent A 
Att granska företagets räkenskaper eller rutiner på  ett noggrant sätt enligt god 
redovisningssed var vad Respondent A förväntade sig men det fanns även krav på att 
revisorn borde hitta konstigheter eller felaktigheter och att revisorns skulle vara kapabel 
till att förmedla denna information på ett lättbegripligt sätt. Genomgripande förväntade 
sig Respondent A att revisionen skulle vara korrekt.115 
 

                                                 
114 Benny Johansson, Förbundsdirektör på Civilekonomerna, 2008, Intervju via e-mail den 12 april 2008.  
115 Intervju via e-mail den 11 april 2008. 
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5.3.1.2. Respondent B 
Respondent B förväntar sig att revisorerna och revisionen följer god redovisningssed och 
praxis men också att etiken hos de anställda har en väldigt hög nivå. Respondenten 
förväntar sig även att revisorn inte undanhåller skulder som borde redovisas och att hon 
som aktiesparare får en korrekt bild av företagets ekonomiska ställning. Respondent B 
förväntar sig att de personer som arbetar med revision sätter aktiespararna i främsta 
rummet och inte företaget de arbetar för genom att redovisa större vinster än vad som 
existerar i verkligheten.116  
 
5.3.1.3. Respondent C 
Respondent C vill att revisorerna ska ha en noggrann kontroll över företaget och säger 
vidare att han blivit mycket besviken de senaste åren över revisorernas bristande förmåga 
att försäkra att företags affärstransaktioner är lagenliga och etiska. Respondent C 
förväntar sig en ordentlig kostnadsuppföljning och att alla möjliga redskap ska användas 
för att förhindra skandaler och grymma, onödiga, kostnader. Vidare anser Respondent C 
att han förkastar idén att bolagsstämman väljer revisor för revisorn kan då se mellan 
fingrarna med företagets affärstransaktioner för att inte riskera att inte bli omvald till 
nästa år.117  
 
5.3.1.4. Respondent D 
Ärlighet är vad Respondent D i första hand förväntar sig av en revisor och en revision av 
företaget som han har investerat i. Respondent D förväntar sig även att en revisor ska 
kunna blottlägga eventuellt olagliga affärstransaktioner och avslöja en eventuell skandal 
då ärlighet är vad som Respondent D förväntar sig av en revisor.118 
 

5.3.2. Investerarnas attityder 
5.3.2.1. Attitydskalan för investerare 
För att fånga upp de fyra investerarnas attityder utarbetades en attitydskala. Två 
påståenden ställdes till investerarna som fick instämma i eller ta avstånd från påståendena 
på en femgradig skala. Svarsalternativen för påståendena var poängsatta från 1 till 5. Det 
svarsalternativ som uttryckte en positiv attityd fick 5 poäng medan det svarsalternativ 
som uttryckte en negativ attityd fick 1 poäng.119  
 

                                                 
116 Intervju via e-mail den 13 april 2008. 
117 Intervju via telefon den 13 april 2008. 
118 Intervju via e-mail den 13 april 2008. 
119 Patel och Davidson, 2003, Forskningsmetodikens grunder: att planera, genomföra och rapportera en 
undersökning, Lund: Studentlitteratur, s. 86 f.   
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5.3.2.2. Revisorernas prestation enligt investerarna 
Ett av de påståenden som investerarna fick ta ställning var hur de bedömde revisorernas 
prestation i Skandia. Respondent A bedömde revisorernas prestation i Skandia under de 
senaste 10 åren som mycket svag medan Respondent B inte hade någon uppfattning om 
revisorernas prestation i Skandia. Respondent C bedömde revisorernas prestation som 
delvis svag och Respondent D bedömde deras prestation att vara mycket svag. 120 
 
 
--- Hur bedömer du revisorernas prestation i Skandia under de senaste 10 åren? --- 
  
Mycket god      Delvis god         Har ingen uppfattning     Delvis svag         Mycket svag 
      (   )                 (   )                         (   )                      (   )                    (   )   
            5                                    4                               3                                                    2                                     1 
 

 
 
5.3.2.3. Revisorernas etiknivå enligt investerarna 
Investerarna fick även bedöma vilken etiknivå som Skandias revisorer hade presterat 
under de senaste 10 åren. Respondenterna A och C ansåg att Skandias revisorers etiknivå 
hade varit delvis låga medan Respondent B bedömde revisorernas etiknivå som delvis 
hög. Respondent D bedömde revisorernas etiknivå som mycket låg.121 
 
 
--- Hur bedömer du revisorernas prestation i Skandia under de senaste 10 åren? --- 
  
Mycket god      Delvis god         Har ingen uppfattning     Delvis svag         Mycket svag 
      (   )                     (   )                         (   )                       (   )                    (   )   
            5                                  4                                                 3                                                      2                                     1 
 

 

5.4. En revisors ansvar 
 
Till en revisors ansvar hör att med en professionell skeptisk inställning planera, granska, 
bedöma och uttala sig om årsredovisning, bokföring och förvaltning122. Det är på 
revisorns ansvar att skapa en kvalitetsstämpel av information123. Som Revisorsnämnden 
påpekar i deras tillsynsärenden av Skandias revisorer, ingår det inte i en revisors ansvar 
att bedöma styrelsens affärsmässiga överväganden124.   
 

                                                 
120 Intervju via e-mail den 11 och 13 april 2008, intervju via telefon den 13 april 2008.  
121 Intervju via e-mail den 11 och 13 april 2008, intervju via telefon den 13 april 2008. 
122 Trohammar, 2005, Revision: en praktisk beskrivning, Stockholm: FAR Förlag AB, s.11. 
123 Johansson et. al., 2005, Uppdrag Revision, Stockholm: SNS Förlag, s. 11.  
124 Protokollet för Revisorsnämndens sammanträde den 3 november 2004, Skandiarelaterade ärenden. 
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5.5. Tillfrågade revisorer 

5.5.1. Revisorers förväntningar 
 
I avseende att kvalificerat belysa detta arbetes centrala fenomen snarare än att presentera 
en statistiskt försvarbar generell uppfattning av revisionsprofessionen tillfrågades fyra 
revisorer en fråga då deras svar åtminstone kan återspegla dessa fyra revisorers 
uppfattningar av sin egen profession samt attityder till den. Frågan lyder:  
 
Vad förväntar du dig av en revisors prestation efter att revisorn har utfört en revision? 
 

 
5.5.1.1. Revisor 1 
Denna revisor förväntar sig att årsredovisningen och förvaltningen inte innehåller 
väsentliga fel förutsatt att revisionsberättelsen är ren, dvs. att det inte ska finnas fel som 
bedöms som väsentliga av en förnuftig intressent/bedömare125.  
 
5.5.1.2. Revisor 2 
Under förutsättningen att revisorn har angivit en revisionsberättelse utan anmärkningar 
förväntar sig Revisor 2 att årsredovisningen med rimlig säkerhet ska visa bolagets resultat 
och ställning, att sociala avgifter och moms är korrekt redovisade och att den 
verkställande direktörens och styrelsens förvaltning inte strider mot ÅRL, BFL eller 
ABL. Revisor 2 förväntar sig också att revisorerna följer lagar och regler samt de policies 
som finns i företaget dock inser hon att revisorer inte kan se alla fel och brister i ett 
företag men förväntar sig att de har granskat bolagets interna kontroll och att bolaget har 
ett bokslut som är dokumenterat.126 
 
5.5.1.3. Revisor 3 
Att revisorn har tillräckligt material för att grunda sina uttalanden är vad Revisor 3 
förväntar sig samt att revisorn ger råd och tips till det granskade företaget på 
förbättringsåtgärder127. 
 
5.5.1.4. Revisor 4 
Revisor 4 ansåg att han förväntade sig att revisorn skulle följa god revisionssed och 
granska räkenskaperna noggrant. Revisor 4 förväntade sig även att revisorn skulle 
upptäcka fel och brister i företaget men att revisorn inte har möjligheten att upptäcka mer 
än vad som står i hans makt.128  
 

                                                 
125 Intervju via e-mail den 14 april 2008.  
126 Intervju via e-mail den 15 april 2008. 
127 Intervju via telefon den 18 april 2008.  
128 Intervju via e-mail den 18 april 2008. 
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5.5.2. Revisorernas attityder 
5.5.2.1.  Attitydskalan för revisorer 
För att påvisa de fyra tillfrågade revisorernas attityder till Skandias revisorers prestation 
och etiknivå fick revisorerna fylla i en attitydskala. Syftet med att inkludera attitydskalan 
är inte att presentera en statistiskt försvarbar generell uppfattning hos revisorer utan att 
belysa det centrala fenomenet i detta arbete genom att presentera fyra slumpvist utvalda 
revisorers attityder. Två påståenden ställdes till revisorerna som fick instämma i eller ta 
avstånd från påståendena på en femgradig skala. Svarsalternativen för påståendena var 
poängsatta från 1 till 5. Det svarsalternativ som uttryckte en positiv attityd fick 5 poäng 
medan det svarsalternativ som uttryckte en negativ attityd fick 1 poäng.129  
 
5.5.2.2. Revisorernas prestation enligt de tillfrågade revisorerna 
Revisorerna 1, 2 och 3 hade ingen uppfattning medan Revisor 4 bedömde Skandias 
revisorers prestation som delvis god130.  
 
 
--- Hur bedömer du revisorernas prestation i Skandia under de senaste 10 åren? --- 
  
Mycket god      Delvis god         Har ingen uppfattning     Delvis svag         Mycket svag 
      (   )                      (   )                         (   )                        (   )                 (   )   
            5                                    4                               3                                                       2                                1 
 

 
 
5.5.2.3. Revisorers etiknivå enligt de tillfrågade revisorerna 
Etiknivån hos revisorerna bedömde Revisor 4 såväl som Revisor 2 att vara delvis hög. 
Revisor 1 och 3 hade ingen uppfattning.131 
 
 
--- Hur bedömer du Skandias revisorers etiknivå under de senaste 10 åren? --- 
 
Mycket hög      Delvis hög         Har ingen uppfattning     Delvis låg          Mycket låg 
      (   )                      (   )                         (   )                     (   )                        (   )   
            5                                    4                               3                                                   2                                          1 
   

 

                                                 
129 Jfr Patel och Davidson, 2003, Forskningsmetodikens grunder: att planera, genomföra och rapportera en 
undersökning, Lund: Studentlitteratur, s. 86 f.  
130 Intervju via e-mail den 14, 15 och 18 april 2008, intervju via telefon den 18 april 2008.  
131 Intervju via e-mail den 14 och 15 april, intervju via telefon den 18 april 2008.  
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5.6. Poängsättning och resultat 
 
Eftersom den lägsta poängen för ett svarsalternativ var ett och den högsta poängen var 
fem, är den högsta summan en respondent skulle kunna svara 10 poäng och den lägsta är 
två poäng. 
 

5.6.1. Revisorernas prestationer och etiknivå enligt tillfrågade 
investerare 
 
Respondent A: s sammanlagda poäng blev tre poäng, medan Respondent B fick 
sammanlagt sju poäng. Respondent C: s totalsumma blev fyra poäng och Respondent 
D: s sammanlagda poäng blev två. Om respondenterna hade varit så nöjda som det 
möjligen gick att vara, hade respondenternas sammanlagda poäng blivit 40 poäng. I det 
fallet skulle varje respondent ha angivit svarsalternativet som resulterade i fem poäng i 
båda påståendena. Den lägsta möjliga poängen som attitydskalorna hade kunnat resultera 
i hade alltså varit 8 poäng, om samtliga respondenter angivit det svarsalternativ som 
utdelade 1 poäng. Respondenterna angav sju poäng av 20 möjliga för hur god 
revisorernas prestation varit i Skandia under de senaste 10 åren. Etiknivån bedömde 
respondenterna i sammantaget vara nio poäng (även där var maxpoängen 20). Eftersom 
att inte ha någon uppfattning anses som en neutral bedömning, är 12 poäng en 
avgränsning mellan positivt och negativt. Investerarna var med andra ord negativt 
inställda till såväl Skandias revisorers prestation som deras etiknivå.  
 

5.6.2. Revisorernas prestationer och etiknivå enligt tillfrågade revisorer 
 
Då Revisor 1 och Revisor 3 inte hade några uppfattningar om något av de två 
påståendena blev deras poäng i attitydskalan sex poäng vardera. Revisor 2 var visserligen 
utan uppfattning om Skandias revisorers prestationer men bedömde revisorernas etiknivå 
som delvis hög vilket resulterade i att Revisor 2 fick sju poäng. Revisor 4: s angivelse av 
svarsalternativ resulterade i åtta poäng i attitydskalan då han bedömde både prestationen 
och etiknivån som delvis god/hög. Samtliga revisorers summerade poäng när det gällde 
Skandias revisorers prestation blev 13 poäng av 20 möjliga. Det är dock viktigt att inte 
förvillas av att om en respondent inte hade någon uppfattning, gav det 3 poäng, vilket 
betyder att 12 poäng kan anses neutralt. Poäng över 12 betyder att respondentgruppen är 
positivt inställd medan mindre än 12 poäng betyder att respondentgruppen är negativt 
inställd. Skandias revisorers etiknivå bedömdes av de tillfrågade respondenterna vara 14 
poäng. 20 poäng var max på vardera frågan och 12 poäng var neutralt. De responderande 
revisorerna angav 13 respektive 14 poäng för Skandiarevisorernas prestation och 
etiknivå. Med detta som utgångspunkt var de fyra tillfrågade revisorerna positiva, dock 
svagt, i deras bedömningar av Skandias revisorers prestation och etiknivå. 
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5.7. Peter Carlberg 
 
I egenhet av att vara en väletablerad journalist inom ekonomisk brottslighet tillfrågas 
Carlberg följande fråga:  
 
Vilken information förväntar du dig att en revisor ska få fram efter att revisorn har 
utfört revisionen av ett företag? 
 
Carlberg förväntar sig att revisorn ska få fram tillräckligt med information för att kunna 
ta ställning till om företaget är sunt och om det har skett några oegentligheter i företaget. 
Carlberg har känslan av att revisionen i vissa fall är tidsmässigt begränsad och att 
revisorn därför inte alltid reagerar på sådant som borde reageras på.132  
 

5.8. Svernlöv 
 
För att undanröja eventuella spekulationer huruvida reglerna om ansvarsfrihet skulle 
kunna ha en sådan spektakulär inverkan på en revisors arbete att de skulle kunna 
förhindra en skandal liknande Skandia, ställdes följande fråga till Svernlöv: 
 
Skulle reglerna om ansvarsfrihet kunna förändras på ett sätt som skulle kunna 
förhindra en framtida skandal liknande den hos Skandia? 
 
Svernlöv svarade att en ändring av reglerna om ansvarsfrihet inte skulle förhindra några 
skandaler då det inte är praktiskt möjligt att lagstifta om gott omdöme.133  
 

5.9. Klas-Erik Hjorth 
 
För att få en tjänstemans kommentar i ärendet avgav Hjorth sina kommentarer bland 
annat angående hans förväntningar på en revisors prestation efter att revisorn har utfört en 
revision. Då Hjorth, på grund av tystnadsplikten, var begränsad att ge hans kommentar 
angående specifika frågor om Revisorsnämndens Skandiarelaterade ärenden kunde han 
inte kommentera Revisorsnämndens handläggning och diskussioner inför deras beslut att 
avskriva samtliga Skandiarelaterade tillsyns- och disciplinärenden. Denna fråga 
tillfrågades dock Hjorth: 
  
 
Vad förväntar du dig av en revisors prestation efter att revisorn har utfört en revision? 
 
 

                                                 
132 Peter Carlberg, Journalist på Svenska Dagbladet med fokus Ekonomisk brottslighet, 2008, Intervju via 
e-mail den 14 april 2008. 
133 Carl Svernlöv, jur dr, 2008, Intervju via e-mail den 11 april 2008. 
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Hjort svarade att när revisorn har slutfört och lämnat sitt uppdrag, har revisorn inga andra 
skyldigheter än att lämna upplysningar och att svara på frågor från Revisorsnämnden och 
konkursförvaltare. Hjorth berättar vidare att han förväntar sig också att en revisor svarar 
på frågor vid åklagares utredning i brottmål men inte mer utöver dessa aspekter. 
Naturligtvis kan en före detta kund be om revisorns hjälp även om revisorn har slutfört 
och lämnat uppdraget. I det fallet gäller att frågan om ett nytt uppdrag ska bekräftas och 
genomföras i sedvanlig ordning. Om revisorn har slutför uppdraget för ett visst år men 
ändå sitter kvar förväntar sig Hjorth att revisorn, på klientens uppdrag, kan medverka i 
olika typer av utredningar men revisorn har inga andra skyldigheter än att svara på 
Revisorsnämndens, konkursförvaltares eller åklagares frågor efter att revisorn slutfört och 
lämnat sitt uppdrag.  
 
Vidare tillfrågades Hjorth denna fråga:  
 
  
Var samtliga närvarande nämndledamöter samstämmiga ang. de Skandiarelaterade tillsyns- 
och disciplinärendena (sammanträde 2004-11-03)? Om inte, hur många var emot att ärendena 
avskrevs? 
 
Hjorth svarade att ingen ledamot i Revisorsnämnden hade anmält en avvikande mening 
med anledning av Revisorsnämndens beslut i det Skandiarelaterade ärendet.134 
 
 

                                                 
134 Klas-Erik Hjorth, Auktoriserad revisor och verksam inom branschen i 40 år, såväl nationellt som 
internationellt, Intervju via e-mail den 30 april 2008. 
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6. ANALYS 

 
 
Analysens kapitel är för överskådlighetens skull indelat i 3 delar baserat på det inledande 
kapitlets frågeställningar. I den första delen behandlas ansvarsfrihetsbegreppet och hur 
det var möjligt att Skandias styrelse fick sin ansvarsfrihet tillstyrkt. I den påföljande 
delen diskuteras en revisors ansvar samt intressenters bedömningar av 
Skandiarevisorernas prestation och etiknivå. Även ett urval respondenter från 
revisorsprofessionen får komma till tals och delge sina bedömningar. Analysens 
avslutande del behandlar förväntningsgapet mellan intressenter och revisorer varpå en 
djupgående analys följer om förväntningsgapet orsaker och uppkomst samt att det 
diskuteras huruvida förväntningsgapet kan minskas.  

  

6.1. Del 1. Ansvarsfrihet 
 
Enligt af Ekenstams empiriska undersökning är beslutet att bevilja ansvarsfrihet det 
viktigaste beslutet som fattas på bolagsstämman enligt aktieägarna135. I normala fall 
betyder ett beviljande av ansvarsfriheten att bolagsstämman godkänner förvaltningen av 
företaget och dess resultat. Anledningen till att bevilja ansvarsfrihet kan dock vara kluven 
då bolagsstämman kan ha gjort bedömningen att nekad ansvarsfrihet skulle kunna ge 
företaget negativ publicitet eller skada företagets affärsförbindelser och anseende.136 
Sammanfattningsvis innebär alltså inte ett beviljande av ansvarsfrihet ett godkännande av 
förvaltningen utan snarare betyder det att inga ersättningsanspråk kommer att 
framföras137.   
 

6.1.1 Skandias ansvarsfrihet 
6.1.1.1 Tillstyrkande  
Hur kunde då Skandias styrelse få tillstyrkt ansvarsfrihet under turbulenta år som till 
exempel 2002, 2006 eller 2007? Inledningsvis, hör det inte till en revisors uppgifter att 
göra en bedömning av styrelsens affärsmässiga avväganden138. Det bör också nämnas att 
de tvivelaktiga affärstransaktionerna visserligen blev prövade i både tingsrätt och hovrätt 
men att samtliga fall hittills har avskrivits eller ogiltigförklarats139. Affärstransaktionerna 
i Skandia överträdde inte det existerande regelverket140. Att det dock gick så långt att 
affärstransaktionerna blev rättsligt prövade är förmodligen något som intressenterna är 

                                                 
135 Ekenstam, mars 2008, Aktieägarna tycker till om bolagsstämman och ansvarsfriheten. Tillgänglig på 
FAR SRS:s hemsida den 14 april 2008, s. 8.  
136 Taxell, 2001, Bolagsledningens ansvar, Åbo Akademis förlag. s. 47 f.  
137 Svernlöv, 2007, Ansvarsfrihet, Stockholm: Norstedts Juridik AB. s. 335.  
138 Protokollet för Revisorsnämndens sammanträde den 3 november 2004, Skandiarelaterade ärenden. 
139 Carlberg, 6 mars 2008, Skandiahärvan är inte över än, SvD Näringsliv. 
140 Protokollet för Revisorsnämndens sammanträde den 3 november 2004, Skandiarelaterade ärenden. 
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besvikna över. Empirins investerare bedömde revisorernas prestation och etiknivå som 
avsevärt låga, förmodligen på grund av att de aktuella affärstransaktionerna i Skandia var 
så pass tvivelaktiga att det gick så långt att de blev rättsligt prövade. Skandias styrelse 
fick tillstyrkt ansvarsfrihet då revisorerna ansåg att styrelsen hade förvaltat företaget och 
dess resultat väl och att en revisors bedömning som huvudregel inte innefattar en styrelse 
affärsmässiga överväganden141.  
 
6.1.1.2. Aktieägarnas invändningar 
Vad som dock hände den 15 april 2004 var att Skandias bolagsstämma beslutade att inte 
ge Skandias styrelse ansvarsfrihet. Aktiespararnas riksförbund gav kritik och ville ha mer 
information om hur stora bonusprogrammen egentligen hade varit. Lars-Eric Petersson 
och Lars Ramqvist beviljades inte ansvarsfrihet och beslutet öppnade upp möjligheter för 
aktieägarna att stämma styrelsen för att ha misskött sina uppdrag.142 
 

6.2. Del 2. En revisors ansvar 

6.2.1. Revisorsnämnden  
Revisorsnämnden genomförde alltså fyra tillsynsärenden på tre av Skandias revisorer 
samt Ernst & Young. Det var även nödvändigt att genomföra tre disciplinärenden vilket 
tyder på att det handlade om allvarligare brister. Såväl tillsyns- som disciplinärenden 
avskrevs dock vilket betyder att Revisorsnämnden fann att Skandias revisorer handlat 
enligt vad som begärligt är av dem. Revisorsnämnden grundade sina beslut på följande 
resonemang. Skandias revisorer konsulterades i och med genomförandet av de aktuella 
affärstransaktionerna. Det fanns ingen anledning för dem att ifrågasätta de tilltänkta 
affärstransaktionerna men i de fall som revisorerna blev ombedda att uttala sig om 
enskilda fall har de gjort det. Skandias revisorers prestation bedöms av 
Redovisningsnämnden att ligga på en rimlig nivå då en revisors bedömning ej ska 
innefatta styrelsens affärsmässiga överväganden. Revisionsnämnden har fastslagit att 
Skandias revisorers arbete är omfattande och saknar väsentligt skäl till att rikta kritik mot 
hur revisorernas arbete är genomfört och rapporterat.143 Ur Revisorsnämndens perspektiv 
fanns inget klandervärt i Skandias revisorers arbete vilket betyder att revisorerna följde 
lagar och regler och gjorde vad som stod i deras makt för att ge intressenter en 
sanningsenlig och korrekt bild av Skandia. Revisorsnämndens beslut bör väga mycket 
tungt då Revisorsnämnden är statens myndighet för revisorsfrågor och att det hör till 
deras huvuduppgift att ha tillsyn över Sveriges revisorer144.  
 

                                                 
141 Protokollet för Revisorsnämndens sammanträde den 3 november 2004, Skandiarelaterade ärenden. 
142 Hillbom, 15 april 2004, Skandias styrelse får inte ansvarsfrihet, Tillgänglig på Sveriges Radios hemsida: 
www.sr.se den 14 maj 2008.  
143 Protokollet för Revisorsnämndens sammanträde den 3 november 2004, Skandiarelaterade ärenden. 
144 Revisorsnämndens hemsida: www.rn.se Tillgängligt den 15 april 2008.     
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6.2.2. Allmänheten 
 
Att revisionsprofessionen inriktar sig på att upptäcka förbiseenden samt oegentligheter 
förblir mycket viktigt för ett samhälles intressenter då områdena är förknippade med 
ekonomiska risker och att intressenterna vill i största möjliga mån ha underlag för att fatta 
sina ekonomiska beslut145. Carlberg såväl som Johansson, som representerar de anställdas 
perspektiv, har båda förväntningarna att revisorer ska ha möjligheten att granska företag 
så väl att det uppdagas om eventuella oegentligheter skulle förekomma i företaget. 
Samtliga respondenter, samt Carlberg och Johansson förväntar sig att en revisor ska 
kunna granska företaget och kunna presentera en sanningsenlig bild av ett företags 
ekonomiska ställning. Revisor 2 och 4, liksom Svernlöv, är dock på det klara med det 
svåröverkomliga problemet: att för revisorerna leva upp till intressenternas höga 
förväntningar146. Det är inte förnuftigt att lita på att en revisor ska vara kapabel till att 
upptäcka alla oegentligheter som begåtts147. Revisor 2 säger att revisorer inte kan inse 
alla fel och brister i ett företag och Revisor 4 säger att en revisor inte kan upptäcka mer 
fel och brister än vad som står i dennes makt. Efter att en revisor slutfört ett uppdrag är en 
revisors ansvar fullgott om revisorn är tillbörlig att svara på frågor från exempelvis 
Revisorsnämnden, konkursförvaltare eller åklagare, hävdar Hjorth som med sin gedigna 
erfarenhet mycket sannolikt har en lagenlig och förnuftig uppfattning om vad som 
verkligen kan förväntas av en revisor148. Svernlöv säger koncist:  
 
 
”- Det går inte att lagstifta om gott omdöme”.149 
 

6.2.3. Revisorers och intressenters förväntningar  
 
I jämförelse med intressenterna var revisorerna betydligt mer positivt inställda till hur 
Skandias revisorer presterat och till bedömningen av deras etiknivå. Intressenterna 
bedömde prestationen att vara sju respektive nio poäng vilket alltså bedöms som negativt 
då 12 poäng var neutralt. Även om en stor andel av revisorernas angivna svarsalternativ 
visade sig vara neutrala blev den sammantagna poängen ändå positiv, 13 respektive 14 
poäng. Därmed skilde intressenternas och de tillfrågade revisorernas poäng sig från 
varandra med åtminstone fem poäng. Förväntningsgapet mellan intressenter och revisorer 
i avseende av Skandias revisorers prestationsnivå utgörs alltså av sex poäng mellan detta 
arbetes respondentgrupper: investerare och revisorer. Förväntningsgapet angående 

                                                 
145 Öhman, 2006, Perspektiv på revision: tankemönster, förväntningsgap och dilemman, Sundsvall: 
Universitetstryckeriet, s. 142. 
146 Intervju via e-mail den 15 april 2008 samt intervju via telefon den 18 april 2008.  
147 Singleton and Singleton, 2007, Why Don’t We Detect More Fraud?, The Journal of Corporate 
Accounting & Finance, s. 9.  
148 Klas-Erik Hjorth, Auktoriserad revisor och verksam inom branschen i 40 år, såväl nationellt som 
internationellt, Intervju via e-mail den 30 april 2008. 
149 Carl Svernlöv, jur dr, 2008, Intervju via e-mail den 11 april 2008. 
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Skandias revisorers etiknivå omfattar fem poäng: skillnaden mellan investerarnas 
sammanlagda poäng på nio och de tillfrågade revisorernas poäng på 14.  
  

6.3. Del 3. Förväntningsgap 
 
I empirin visade det sig att intressenterna bedömde Skandias revisorers prestation och 
etiknivå som negativa medan de fyra revisorerna bedömde prestationen och etiknivån hos 
Skandias revisorer som positiva, om än svagt. I denna studie existerar således ett 
förväntningsgap: intressenterna förväntar sig mera av revisorerna är vad de är kapabla 
till att prestera. Synen på vad revisorns roll innefattar är betydligt mer än vad som 
verkligen är revisorns roll.  
 

6.3.1. Eventuella orsaker till förväntningsgapet 
6.3.1.1. Svåruppnåeliga löften 
FAR SRS sätter upp mycket höga mål och är därmed också med att skapa 
intressenternas/allmänhetens höga förväntningar. Bland annat säger FAR SRS att revision 
säkerställer att företagen följer regler, att revision skapar trovärdighet och är en 
kvalitetssäkring av den bild som företaget visar utåt samt att revision ser till alla 
intressenters behov150 och visar att företaget följer spelreglerna151. Då denna utopi är vad 
FAR SRS kommunicerar ut till intressenterna/allmänheten är besvikelsen över 
revisorernas prestation och etiknivå då en skandal inträffar, en naturlig konsekvens. FAR 
SRS utger svåruppnåeliga löften. Liksom Respondenterna 2 och 4 uttryckte i empirin, 
kan inte revisorer garantera att ett företag helt och hållet är lagenligt förvaltat. 
Allmänheten dock, förväntar sig att revisorer ska kunna göra det, de borde också kunna 
förvänta sig det eftersom det är vad FAR SRS kommunicerar ut till sina intressenter. 
Revisorer måste kommunicera ut deras löften på ett sätt som möter allmänhetens 
förväntningar152. Kanhända, kommunicerar FAR SRS ut dessa svåruppnåeliga löften i ett 
försök att överträffa intressenternas förväntningar. 
 
6.3.1.2. Att hellre göra ”saker rätt” än att göra ”rätt saker”? 
Att göra ”rätt saker” kan definieras som att revisionen ska, ur intressenternas perspektiv, 
handla om att upptäcka oegentligheter samt att revisorerna ska slå larm om det råder 
problem avseende ett företags fortlevnad153. Revisorer har delvis två olika 
granskningsuppgifter: att granska det hårda materialet och därmed siffergranska, å andra 
sidan finns den framtidsorienterade informationen. Det är den sistnämnda informationen 
som revisorer själv anser har stor betydelse för investerare och övriga intressenter. Dock 
är det den framtidsorienterade informationen som granskas i relativt liten omfattning. 
Anledningen till detta kan förklaras av att den framtidsorienterade informationen har en 
                                                 
150 FAR SRS, Revision – bästa formen för kvalitetssäkring!, Tillgänglig på FAR SRS:s hemsida: 
www.farsrs.se den 15 april 2008. 
151 FAR SRS:s hemsida: www.farsrs.se Tillgänglig den 16 april 2008.    
152 Percy, Auditing and Corporate Governance, International Journal of Auditing, s. 4. 
153 Öhman, 2006, Perspektiv på revision: tankemönster, förväntningsgap och dilemman, Sundsvall: 
Universitetstryckeriet, s. 142. 
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diskretare ställning i regler och riktlinjer för en revisors granskning jämfört med 
granskningen av det hårda materialet. Det är dessutom jämförelsevis svårare för 
revisorerna att granska och bedöma den framtidsorienterade informationen då det inte går 
att förlita sig helt på ett företags internkontroll. Det som generellt framstod som viktigt 
för revisorerna i Öhmans undersökning var att de snarare ville göra ”saker rätt”, än att 
göra ”rätt saker”. De föredrog att sträva mot att följa riktlinjer för att göra revisionen 
effektiv och standardiserad hellre än att i största möjliga utsträckning fokusera på vad 
som var viktigt för intressenterna. Med andra ord tycks revisorer koncentrera sig mer på 
innehållet i sitt arbete och de etablerade riktlinjerna som de har att följa än att fokusera på 
att revisionen ska innehålla information som ska vara användbar för beslutsfattande.154 
 
6.3.1.3. Revisionsbyråernas vinstintresse 
Viktigt att belysa är också att revisionsbyråer är vinstdrivande företag och som en aktör 
på marknaden handlar det om att locka till sig kunder och kunna visa lönsamhet155. Om 
det är betydligt mer komplicerat att utföra framtidsorienterad information är det en 
naturlig avvägning att fokusera mindre på det området. På så vis kan det som är 
företagsekonomiskt fördelaktigt komma att ställas mot vad som är försvarbart för 
revisorsprofessionen ur samhällets synvinkel156. Revisionsprofessionen har alltså inte 
bara att tillfredställa intressenternas intressen som motivation för deras arbete utan de har 
också ett eget vinstintresse för deras eget företags fortlevnad. I teorin utses ett företags 
revisorer av aktieägarna men i praktiken utses revisorerna av företagsledningen157. 
Revisorerna slits således mellan två poler:  
 
 

Revisionsbyråns vinst <- - - - - - -    Revisorerna    - - - - - - -> Intressenterna 
          
Figur 4, Revisorernas poler.  
 

6.3.2. Konsekvenser av ett förväntningsgap 
 
När det gäller tjänstesektorn är pålitlighet den viktigaste förutsättningen för att kunder 
ska uppleva en tjänst som positiv. Pålitlighet handlar om att leva upp till förväntningar.158 
Om kundernas förväntningar inte blir tillfredställda, blir kunderna besvikna vilket har 
visat sig vara fallet i många tidigare undersökningar159 och även detta arbetes intressenter 
visade sig ha ouppfyllda förväntningar på revisionsprofessionen. Denna situation är inte 

                                                 
154 Öhman, 2006, Perspektiv på revision: tankemönster, förväntningsgap och dilemman, Sundsvall: 
Universitetstryckeriet, s. 102 ff. 
155 Öhman, 2006, s. 126. 
156 Öhman, 2006, s. 106. 
157 Economists Leaders’ Section, 9/2 2002, The lessons from Enron, The Economist. 
158 Zeithaml et. al., International edition 2006, Services Marketing, New York: McGraw-Hill Education. s. 
117. 
159 Singleton and Singleton, 2007, Why Don’t We Detect More Fraud?, The Journal of Corporate 
Accounting & Finance, Percy, 1997, Auditing and Corporate Governance, International Journal of 
Auditing, Frank et. al., 2001, The expectation gap: perceptual differences between auditors, jurors and 
students, Managerial Auditing Journal. 
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eftersträvansvärd för någon av ett samhälles aktörer då tillfredställda kunder och 
intressenter är vad som är eftertraktat då det är en indikator på nationell ekonomisk 
hälsa160. Ett tjänsteföretags intäkter och tillväxt är ju direkt relaterad till kundernas eller 
intressenternas tillfredställelse161. Därför är det mycket viktigt för revisionsprofessionen 
att agera på det förväntningsgap som existerar mellan dem och deras kunder och 
intressenter.   
 

6.3.3. Revisorns situation 
 
Att ständigt arbeta under skyhög press och ouppnåeliga förväntningar från intressenter 
och allmänhet torde vara en mycket utmanande situation för en revisor. 2001 
rapporterade USA:s fem största revisionsbyråer att de spenderade 14 % av deras 
inkomster på revisionsrelaterade rättstvister162. Det är en hård konkurrens om kunderna 
mellan revisionsfirmorna. Följaktligen är det förståeligt att revisorerna behöver fokusera 
på att granska materialet effektivt, framtidsorienterad information är tidskrävande och 
komplex att granska och en revisor behöver prestera inför sin arbetsgivare.163  En revisor 
måste även lära sig leva med pressen som det innebär att kunna kritiseras för sitt arbete 
till den grad att skadestånd utfärdas eller disciplinära åtgärder vidtas. Såväl svenska som 
internationella empiriska studier visar på att revisorer upplever utsatthet i sin 
arbetssituation.164 Ageranden för att minska förväntningsgapet är försök till att såväl som 
att tillfredställa kunder och intressenter till en högre grad även underlätta för revisorn i 
dess situation.  
 

6.3.4. Agerande för ett minskat förväntningsgap 
6.3.4.1. Agerande mot orealistiska förväntningar 
Konstaterat är att det finns ett förväntningsgap mellan intressenter och revisorer165. 
Kanhända är revisionsprofessionens ouppnåeliga löften hänförligt som en förklaring till 
intressenternas ouppnådda förväntningar. Om man som företag kommunicerat ut alltför 
högtgående löften är det sämsta som man kan göra att inte agera på faktumet att kunderna 
är otillfredsställda. Vad man kan göra är att uppmärksamma problemet och visa att man 
förstått att ens kunder behöver en högre prestation för att deras förväntningar ska vara 
nådda.166 Att regeringens utredning om revisorer och revision kom fram till en rad 

                                                 
160 Zeithaml et. al., International edition 2006, Services Marketing, New York: McGraw-Hill Education. s. 
114. 
161 Heskett et al., 1997, The Service Profit Chain, New York: The Free Press. s. 20 ff. 
162 Frank et. al., 2001, The expectation gap: perceptual differences between auditors, jurors and students, 
Managerial Auditing Journal, s. 145. 
163 Ronen och Sagat, 2007, The Public Auditor as an Explicit Insurer of Client Restatements: A Proposal to 
Promote Market Efficiency, Journal of Accounting, Auditing & Finance, s. 513. 
164 Öhman, 2006, Perspektiv på revision: tankemönster, förväntningsgap och dilemman, Sundsvall: 
Universitetstryckeriet, s. 30. 
165 Frank et. al., 2001, The expectation gap: perceptual differences between auditors, jurors and students, 
Managerial Auditing Journal, s. 145. 
166 Zeithaml et. al., International edition 2006, Services Marketing, New York: McGraw-Hill Education. s. 
98. 
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aktiviteter för att agera på de otillfredsställda intressenterna förväntningar är således ett 
steg i rätt riktning, ett steg emot att minska förväntningsgapet. Syftet med Utredningen 
om revisorer och revision är bland annat att stärka förtroendet för Europeiska företag, 
stärka aktieägarnas position samt att förbättra investeringssäkerheten.167  
 
6.3.4.2. Revisionsutskott  
Att övervaka, främst börsnoterade, företags finansiella rapportering skulle höra till ett 
revisionsutskotts uppgifter vilka också borde föras in i lagen. Ytterligare uppgifter skulle 
vara att revisionsutskottet skulle övervaka effektiviteten i företags interna kontroll, 
internrevision samt riskhanteringssystem. Revisionsutskottet skulle bestå av 
styrelsemedlemmar som inte samtidigt ingår i företagsledningen och en av 
revisionsutskottets medlemmar ska vara oberoende och ha revisionskompetens.168 
Diskutabelt är dock om Utredningen om revisorer och revision förändrar den aktuella 
revisionsprofessionens arbetssätt avsevärt med denna ”förändring”. Om objektiviteten 
skulle öka är tvivelaktigt då revisionsskottet ändå skulle bestå av styrelsemedlemmar. Det 
är dock bra att åtminstone ta initiativ till att försöka minska förväntningsgapet169.  
 
6.3.4.3. Tryggare revisorssituation 
Förväntningsgapet torde minskas om revisorn fick en tryggare roll och inte kunde bytas 
ut om revisorns åsikter skiljdes från den verkställande direktörens eller 
syrelseledamöterna. Därför har bestämmelser om att revisorer och revisionsföretag endast 
får bytas ut på saklig grund. Då en revisor eller ett revisionsföretag ska bytas ut ska 
revisorn eller företaget rapportera detta till Bolagsverket eller till länsstyrelsen som 
kontrollerar att tillfredställande förklaringar till revisorns eller revisionsföretagets 
avslutande finns.170 Därmed kan inte en revisor bytas ut på grund av att den upptäckt 
känslig information inom företaget. Revisorn kan samtidigt inkludera en allt djupare 
information i sin revisionsrapport då revisorn har en säkrare ställning inför att bli omvald 
året därpå.  
 
6.3.4.4. Revisorns integritet  
Regeringens utredning föreslår att revisorns personnummer och bostadsadress inte ska 
vara allmänt tillgängliga på Revisorsnämndens hemsida, med avsikten att höja skyddet 
för revisorns integritet. Även utlämnande av revisorns uppgifter bör begränsas i en högre 
utsträckning.171 Med all sannolikhet skulle detta stärka revisorns ställning och revisorns 
skulle genom denna ändring kunna arbeta än mer oberoende av eventuella externa eller 
interna hot.  
 

                                                 
167 Statens offentliga utredningar, 2007, Revisionsutskott m.m., s. 87 f.  
168 Statens offentliga utredningar, 2007,  s. 285 ff.  
169 Zeithaml et. al., International edition 2006, Services Marketing, New York: McGraw-Hill Education. s. 
98. 
170 Zeithaml et. al., International Edition 2006, s. 277 f.  
171 Statens offentliga utredningar, 2007, Revisionsutskott m.m., s. 326 och 171. 
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6.3.4.5. Revisorsrotation 
Revisorsrotationen går ut på att en vald revisor ska endast kunna väljas för en 
sammanhängande period om sju år. För att revisorn ska kunna bli omvald in i samma 
företag igen måste revisorn vänta i minst två år.172 En revisorsrotation torde vara en god 
idé ur såväl intressenternas som revisionsprofessionens intressen då en rotation av 
revisorer med all sannolikhet skulle öka intressenternas tilltro till revisionsprofessionen 
och därmed minska förväntningsgapet. 
 
6.3.4.6. Internationalisera arbetsmarknaden 
Om möjligheterna för att revisorer och revisionsföretag ska få verka i Sverige ökas samt 
att möjligheterna även ökas för de svenska revisorerna och revisionsföretag som vill 
verka utomlands, kan revisionsprofessionen utbyta erfarenheter och kunskap över 
landsgränserna samt få tillgång till andra länders expertis. ”Ett internationellt utbyte kan 
höja kvaliteten på revisionsverksamheten och tillmötesgå de krav som ställs vid revision 
och koncernförhållanden med internationell prägel”173.174 En utökad källa till kunskap 
och arbetslivserfarenheter skulle komma revisionsprofessionen till pass då andra länders 
erfarenheter skulle kunna berika vår svenska revisionsprofession genom att till exempel 
idéer till ett minskat förväntningsgap skulle kunna födas och delas. 
 
6.3.4.7. Marknadsstyrd tilläggsrevision 

6.3.4.7.1. Utformningen och syftet 

För att bättre förena revisorers och intressenters intressen skulle revisionen kunna delas in 
i två delar. Den lagstadgade revisionen skulle finnas kvar som vanligt men en 
tilläggsrevision skulle läggas till som skulle vara marknadsstyrd. Den vanliga revisionen 
skulle helt inriktas på hårt material medan tilläggsrevisionen skulle inriktas på mjuk och 
framtidsorienterad information, sådan information som enligt intressenterna är särskilt 
relevant.175 En revisor som skulle utföra tilläggsrevision skulle ha som arbetsuppgift att 
leta efter anormala inslag i företaget redovisning samt att en tilläggsrevisionsrevisor 
skulle läsa mellan raderna i dokumenten och verifiera att händelser och aktiviteter 
verkligen har inträffat. Vad som gör att tilläggsrevisionen skulle vara marknadsstyrd är 
att denna sortens revisionstjänst skulle vara alltför svagt kostnadseffektiv för en 
lagstadgad revision som vi har idag176 . Med marknadens konkurrens skulle en 
tilläggsrevisionsfirma kunna göra denna aktivitet till en affärsidé och därmed skulle 
tilläggsrevisionens kostnadsineffektivitet avlägsnas. Den lagstadgade revisionen skulle ha 
samma syfte som den marknadsstyrda tilläggsrevisionen: att finna sanningen och 
presentera den. Skillnaden skulle dock vara att den lagstadgade revisorn skulle söka 
sanningen i den finansiella redovisningen av affärstransaktioner medan den 

                                                 
172 Statens offentliga utredningar, 2007, Revisionsutskott m.m., s. 209. 
173 Statens offentliga utredningar, 2007, Revisionsutskott m.m., s. 306. 
174 Statens offentliga utredningar, 2007, Revisionsutskott m.m., s. 305 ff. 
175 Öhman, 2006, Perspektiv på revision: tankemönster, förväntningsgap och dilemman, Sundsvall: 
Universitetstryckeriet, s. 246 f.  
176 Singleton and Singleton, 2007, Why Don’t We Detect More Fraud?, The Journal of Corporate 
Accounting & Finance, s. 8. 
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marknadsstyrda revisorn skulle söka sanningen i legitimiteten av händelser och 
transaktioner.177  

6.3.4.7.2. Verklighetscheckar 

För att minska förväntningsgapet: att intressenternas ska vara tillfredställda med 
revisionsprofessionens prestationer till en allt högre grad, skulle den marknadsstyrda 
tilläggsrevisionen kunna inge ett högt förtroende genom att införa verklighetscheckar. 
Om oegentligheter skulle uppdagas i ett redan reviderat företag, skulle revisionsföretaget 
betala ut en viss procent av revisionsavgiften till aktieägarna som kompensation. 
Verklighetscheckarna skulle på så sätt också verka som motivation för revisionsföretaget 
att i allra största mån granska ett företag.178 

6.3.4.7.3. Med facit i hand 

Skulle en marknadsstyrd revision kunnat ha gjort Skandias intressenter nöjdare? Då 
tilläggsrevisionen skulle vara marknadsstyrd skulle deras främsta fokus vara på att göra 
intressenterna nöjda, revisorer i en marknadsstyrd firma skulle inte behöva bekymra sig 
om att inte bli omvald av styrelsen året därpå då intressenterna skulle vara deras 
arbetsgivare. Utifrån den synpunkten skulle Skandias intressenter förmodligen vara 
nöjdare dock har ju både Ramstedt, Spång, Ramqvist och Petersson blivit frikända vilket 
betyder att de enligt lagen inte har begått brott. Om en marknadsstyrd tilläggsrevision 
hade tillfört Skandias intressenter något är oklart och svårt att spekulera i, dock kvarstår 
det faktum att en marknadsstyrd revision skulle klargöra revisionsprofessionens balans 
mellan att vara en neutral part som intressenterna förväntar sig eller att driva sina egna 
intressen179. Om en marknadsstyrd tilläggsrevision skulle lyckas med sitt syfte att till en 
högre grad tillfredställa intressenternas förväntningar skulle också revisorns 
arbetssituation bli mindre utsatt då intressenter och allmänhet till en högre grad skulle få 
deras önskade information.    
 
  
 

                                                 
177 Singleton and Singleton, 2007, Why Don’t We Detect More Fraud?, The Journal of Corporate 
Accounting & Finance, s. 9. 
178 Jfr Zeithaml et. al., International edition 2006, Services Marketing, New York: McGraw-Hill Education. 
s. 98 f.  
179 Öhman, 2006, Perspektiv på revision: tankemönster, förväntningsgap och dilemman, Sundsvall: 
Universitetstryckeriet, s. 247. 
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7. SLUTSATS 

 

7.1. Ansvarsfriheten 
 
- Ansvarsfrihet. Vad är det som krävs för att revisorer ska tillstyrka ansvarsfrihet 
och hur kunde Skandias styrelse få tillstyrkt ansvarsfrihet trots att det var 
tvivelaktigt huruvida de aktuella affärstransaktionerna innefattade överträdelser 
av det gällande regelverket?  

 

7.1.1. Vad som krävs för att tillstyrka ansvarsfrihet 
Vad som krävs för att en verkställande direktör och en styrelse ska få tillstyrkt 
ansvarsfrihet är huvudsakligen att förvaltningen av bolaget och dess resultat har skötts 
bra. Det kan dock finnas andra anledningar till att tillstyrka ansvarsfrihet och det är om 
bolagsstämman anser att en nekad ansvarsfrihet skulle ge företaget alltför negativ 
publicitet eller skada företagets affärsförbindelser och anseende. Oavsett av vilken 
anledning en verkställande direktör och en styrelse har fått sin ansvarsfrihet beviljad, 
kvarstår faktumet att inga ersättningsanspråk kommer att framföras.  
 

7.1.2. Skandia och ansvarsfriheten 
I Skandias fall bedömde Revisorsnämnden att det varit helt rätt att bevilja styrelsen 
ansvarsfrihet då styrelsen hade förvaltat företaget och dess resultat väl. De affärsmässiga 
övervägandena innefattar inte en revisors ansvar att kommentera såvida inte företagets 
framtid är hotat. 2004 fick dock inte Petersson och Ramqvist sin ansvarsfrihet beviljad då 
Aktiespararna var suspekta till om de förvaltat bolaget väl eller inte. Samtliga åtal som 
väcktes mot Skandias styrelsemedlemmar har lagts ned vilket betyder att de är rättsligt 
prövade huruvida de aktuella affärstransaktionerna varit överträdelser av det gällande 
regelverket vilket de alltså inte visat sig ha varit.  
 

7.2. Revisorns ansvar 
 

– Attityder om revisorns ansvar. Hur är synen på en revisors ansvar från 
allmänhetens perspektiv, ett urval intressenters samt ur ett urvals revisorers 
perspektiv? 
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7.2.1. Revisorsnämndens syn på en revisors ansvar 
Enligt Revisorsnämnden är en revisor skyldig att granska den verkställande direktörens 
och styrelsens förvaltning av bolaget för att kunna uttala sig om huruvida ansvarsfriheten 
ska beviljas eller inte. Revisorn ska skaffa sig underlag för att i samband med 
revisionsberättelsen bedöma om den verkställande direktören eller någon av styrelsens 
medlemmar gjort sig skyldig till någon slags försummelse som skulle kunna föranleda 
ersättningsskyldighet. Revisorsnämnden bedömde Skandias revisorers prestation som 
fullgoda då de avskrev samtliga ärenden i utredningarna som skulle bedöma huruvida 
Skandias revisorer fullgjort sina uppdrag lagenligt och enligt praxis. 
 

7.2.2. Ett urvals intressenters och revisorers syn på en revisors ansvar 
Johansson, Carlberg samt de tillfrågade investerarna hade gemensamt att de tyckte att 
revisorer skulle granska ett företag till den grad att oegentligheter inom företaget skulle 
uppdagas. Revisor 2 och 4 ansåg dock att det är orimligt att lägga ett sådan hög press på 
en revisor. Svernlöv stödde deras åsikter då han koncist fastslog att en revisor omöjligt 
kan upptäcka ett företags alla oegentligheter då det inte är praktiskt möjligt att lagstifta 
om gott omdöme. Hjort uppehöll en liknande uppfattning och var noggrann med att 
poängtera att gränsen för en revisors ansvar måste någonstans dragas.  
 

7.2.3. Skillnaden i uppfattning däremellan 
7.2.3.1. Arbetets intressenter/revisorer 
Den empiriska studien bestod delvis av en attitydskala där intressenter och revisorer fick 
ange i vilken utsträckning som de tyckte att Skandias revisorer hade presterad väl samt 
vilken grad av etiknivå som de hade haft. Det framkom att de tillfrågade revisorerna var 
betydligt mer tillfredställda i jämförelse med intressenterna. Den högsta poäng som 
respondenterna hade kunnat ge Skandias revisorer var 20 för vardera påstående, medan 4 
var det lägsta och 12 poäng var neutralt. Vad som gick att utläsa av undersökningen var 
att förväntningsgapet angående Skandias revisorers prestation utgjordes av sex poäng då 
det var vad som skilde intressenternas poäng från revisorernas. Angående Skandias 
revisorers etiknivå skilde fem poäng mellan intressenternas och revisorernas svar vilket 
gav att förväntningsgapet var fem. Med tanke på spektrumet i attitydskalan kan ett 
förväntningsgap på sex eller fem poäng ses som att det var en avsevärd skillnad i till 
vilken grad de tillfrågade intressenterna och revisorerna var tillfreds med Skandias 
revisorers prestation och etiknivå.  
 
7.2.3.2. Arbetets intressenter/Revisorsnämnden 
Eftersom Skandias revisorer granskades i såväl tillsyns- som disciplinärenden men 
samtliga ärenden avskrevs är myndigheten Revisorsnämndens slutliga bevis att Skandias 
revisorer presterade tillräckligt fullgott och att de uppehöll en fullt godtagbar etiknivå. 
Om man jämför arbetets intressenters attityder huruvida Skandias revisorer presterade 
fullgott eller huruvida Skandias revisorers etiknivå var hög eller låg visade det alltså sig 
att intressenterna begärde mer av revisorerna än vad Revisorsnämnden kräver. Med andra 
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ord var intressenternas förväntningar högre än vad Skandias revisorer var av 
Revisorsnämnden förväntad att uppehålla.  
 

7.2.4. Otillfredsställda förväntningar 
Det är vid det här laget som det går att konstatera att revisorernas prestation inte 
överträffar eller ens tillfredställer intressenternas krav på vad som ska ingå i en revisors 
ansvar och vad revisorn ska åstadkomma. I detta arbete existerar det, liksom i ett flertal 
andra empiriska studier, ett förväntningsgap.  
 

7.3. Förväntningsgapet 
 

- Förväntningsgap.  Vad innebär begreppet förväntningsgap och finns tendenser 
till dess existens även i detta arbete? Hur skulle revisorsprofessionen kunna agera 
för att minska förväntningsgapet i samhället? 

 

7.3.1. Begreppet förväntningsgap 
Att intressenter förväntar sig mera av revisionsprofessionen, att det mått av kvalitet som 
intressenterna upplever sig få av revisionsprofessionens tjänster inte lever upp till deras 
förväntningar gör att det bildas ett förväntningsgap. Revisorerna å andra sidan, har både 
intressenterna och sin egen revisionsfirmas vinstintresse och därmed sin arbetsgivare att 
ta hänsyn till. Sådant som är svårt och tidskrävande att granska kan därför nedprioriteras 
till förmån för så kallad hård information, siffergranskning. Dock är det motsatsen till den 
hårda informationen som revisorer själva anser sig ha stor betydelse för investerare och 
intressenter men då denna framtidsorienterade information har en diskretare ställning i 
regler och riktlinjer samt att den är komplicerad och komplex att ta sig an, nedprioriteras 
det att granska den informationen av naturliga skäl.  
 

7.3.2. Situationen i detta arbete 
Att döma av respondenternas egna beskrivningar av vad de förväntar sig av en revisors 
prestation efter att revisorn har utfört en revision och av deras angivna svarsalternativ till 
attitydskalans påståenden existerar ett förväntningsgap mellan intressenter, allmänheten 
och revisorerna. Intressenter och allmänhet har väldigt höga krav på en revisor och kräver 
att revisorn upptäcker samtliga oegentligheter och förbiseenden inom ett företag. 
Revisorerna dock, vet att detta inte är möjligt på grund av gällande regler och riktlinjer 
samt deras arbetssituation (att såväl intressenter som arbetsgivare ska tillfredställas). 
Johansson och Carlberg tenderar att vara av en liknande uppfattning som intressenterna, 
att de har mycket höga förväntningar på vad en revisor ska kunna åstadkomma. Svernlöv 
och Hjorth å andra sidan, tenderar att ha en attityd liknande den hos de responderande 
revisorerna: att en revisor har långt ifrån de enorma resurser som krävs för att kunna 
upptäcka en skandal. Således finns ett förväntningsgap mellan intressenter och revisorer i 
detta arbete.   



Att agera på förväntningsgapet mellan revisionsprofessionen och intressenter 

   52 
 
 

 

7.3.3. Agerande 
Förslagen som presenteras för att minska förväntningsgapet har utarbetats från ett vitt 
antal kunskapskällor och hur revisionsprofessionen kan agera har analyserats från  såväl 
tjänstemarknadsförings utgångspunkter, EU-direktiv (Utredningen om revisorer och 
revision) som från en doktorsavhandling i revision. Konkreta förslag såsom att tona ner 
löftena som FAR SRS kommunicerar ut till allmänheten och intressenter samt att bilda ett 
revisionsutskott som kan avlasta revisorn i sin granskning av så kallad mjuk information 
har angivits. Agerande som att revisorn endast borde kunna bytas ut på saklig grund samt 
att revisorns integritet kan skyddas i en högre grad torde kunna trygga revisorns ställning 
som i dagens läge ter sig vara utsatt. Att revisorn byts ut i högre utsträckning som 
förslaget om revisorsrotation föreslår, torde leda till att intressenterna upplever en ökad 
tillfredställelse och att därmed deras förväntningar tillgodoses till en högre grad. Att 
internationalisera revisionsprofessionen skulle leda till att Sveriges revisorer skulle 
berikas med erfarenheter och dra lärdom av hur andra länder eventuellt har verkat för ett 
minskat förväntningsgap.  
 

7.4. Slutord 
 
Naturligtvis kvarstår det faktum att det är oklart huruvida dessa förslag till att minska 
förväntningsgapet kommer att kunna hindra en eventuellt framtida skandal såsom den i 
Skandia. Liksom Svernlöv sa, går det ju inte att lagstifta om ett gott omdöme. Enligt det 
tjänstemarknadsföringsparadigm som vi befinner oss i nu, står det klart att ett 
tjänsteföretag får såväl ökade intäkter som tillväxt av att tillfredställa deras kunders 
förväntningar. Det ligger därför i revisionsbyråernas intresse att tillfredställa 
intressenterna och att ta i bruk de förslag som finns angivna i detta arbete. Den 
marknadsstyrda tilläggsrevisionen öppnar också upp möjligheter för en implementera en 
ny sorts revisionstjänst. Denna tjänst skulle styras av marknadens tillgång och efterfrågan 
samt att den i kombination med den lagstadgade revisionstjänsten troligen skulle komma 
att tillfredställa kunder och intressenter till en nivå som vi inte förut har skådat i vår 
historia.  
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