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Abstract 

The aim of the study is to describe and analyze bank officials' views about what auditors will 

do. The main motivation comes from the government’s proposals that the audit duty will be 

abolished and it can lead to that bank officials in a bigger extent can influence the audit’s 

formulation. It can also lead to that a consumer audit becomes reality.  

   The study covers a sample of 302 bank officials where 153 have participated through a 

survey questionnaire. 

   The results indicate that bank officials consider that auditors in a bigger extent will carry out 

reviews in order to prevent fraud and that the financial information shows a true and fair view 

and assessments of a company’s going concern. Bank officials consider also that the audit 

report in a bigger extent will contain information about the audit’s outcomes and auditors’ 

assessment of the audits’ outcomes.  
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1. Inledning 

Revision är i dagens samhälle en viktig process där företagens finansiella rapporter granskas 

av revisorer. Revisorns uppgift är att avge sin professionella åsikt om ett företags finansiella 

rapporter. På så sätt kan revisorer kvalitetssäkra informationen i dessa rapporter till nytta för 

företagens intressenter. Kraven på en revisor vad gäller dennes åtaganden är reglerade av 

lagar, revisionsstandarder och rekommendationer. Vid en revision ska revisorn följa 

tillämpliga lagar och andra riktlinjer som uppfyller intressenternas behov. Bland 

intressenterna är investerare och banktjänstemän viktiga grupper. Det visar sig genom tidigare 

forskning om intressenters uppfattningar om vad en revisor gör och bör göra (Campbell och 

Mutchler, 1988; Humphrey, Moizer och Turley, 1993; Epstein och Geiger, 1994). 

Koh och Woo, (1998) menar att ett förväntningsgap uppstår mellan revisorer och intressenter 

då deras meningar skiljer sig åt vad gäller revisorns ansvar och skyldigheter vid en revision. 

Förväntningsgapet har en lång historia bakom sig och har existerat långt innan dess term 

började användas (Sidani, 2007). Humphrey och Turley, (1992) menar att förväntningsgapets 

historia sträcker sig ända tillbaka till 1800-talet då företag började revideras. Enligt Epstein 

och Geiger, (1994) har förväntningsgapet påverkat revisorprofessionens arbete sedan dess 

första dagar i USA. Revisorprofessionen anser att det är intressenternas okunnighet om 

revisionens begränsningar och innehåll som orsakar ett förväntningsgap (Frank, Lowe och 

Smith, 2001). Generellt anser sig intressenterna tro att en revision innebär att en revisor har 

som policy att i sina utlåtanden garantera att de finansiella rapporterna inte innefattar 

bedrägerier eller andra illegala handlingar (Epstein och Geiger, 1994).  

   Haniffa och Hudaib, (2007) menar att förväntningsgapet har ökat till följd av att dagens 

företag har blivit allt mer komplexa, vilket lett till att intressenternas förväntningar på revisorn 

vad gäller kvalitetssäkring av företags finansiella information har ökat. Revisorns roll har 

förändrats under tiden till att såväl lokala som globala behov tillgodoses genom sina tjänster 

(Haniffa och Hudaib, 2007).  

   I USA har skandaler avlöst varandra genom bland annat Enron, WorldCom och Tyco med 

flera, likaså har skandaler uppdagats i Europa trots att den europeiska affärsvärlden förnekat 

möjligheten till att dessa kollapser kan äga rum i Europa (Fadzly och Ahmad, 2004). Europa 

har haft sina egna versioner av Enron kollapsen i och med skandalerna i det holländska  
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bolaget Ahold samt italienska Parmalat (Fadzly och Ahmad, 2004). Enligt Öhman, (2007) har 

även liknande händelser inträffat i Sverige och det till följd av de uppmärksammade 

händelserna i Skandia och Intrum Justitia, där såväl enskilda revisorer som 

revisionsbranschen har fått kritik. Förväntningsgapet utgör ett problem för revisorer då det 

minskar revisionens trovärdighet. Problem uppstår dessutom för intressenterna i en 

marknadsekonomi där välstånd och politisk stabilitet är processer som präglas av förtroende 

skapade genom ansvarsskyldighet. Förtroende uppnås genom revisorns granskning av 

finansiella rapporter (Sikka, Puxty, Willmott och Cooper, 1998).  

   Liggio, (1974) definierar förväntningsgapet som skillnader mellan nivåer av förväntade 

prestationer genom föreställningar av såväl den oberoende revisorn som användare av den 

finansiella informationen. The Cohen Commision, (1978) utvecklade denna definition genom 

att tillägga att förväntningsgapet är skillnaden mellan allmänhetens förväntningar och behov 

om vad en revisor ska utföra. Denna definition kan liknas med Monroe och Woodliff, (1993) 

definition om att förväntningsgapet utgörs av skillnader i förväntningar mellan intressenterna 

och revisorn vad gäller dennes plikt och ansvar. Porter, (1993) definierar förväntningsgapet 

genom att dela upp det i två komponenter: ”Reasonableness gap” och ”Performance gap”. 

”Reasonableness gap” syftar till gapet mellan vad samhället förväntar sig att revisorer ska 

utföra och vad revisorer rimligen kan förväntas att utföra. ”Performance gap” syftar till vad 

samhället rimligen kan förvänta att revisorer kan utföra och vad revisorer anser sig ska utföra. 

Innes et al., (1997) påstår att begreppet förväntningsgap kan definieras på ett antal olika sätt 

och menar att det inte enbart finns fokus vad gäller skillnader i uppfattningar, utan dessutom 

till skillnader mellan en deskriptiv och normativ utgångspunkt. Den deskriptiva 

utgångspunkten behandlar revisorers uppfattningar om vad de gör, samtidigt som den 

normativa utgångspunkten behandlar uppfattningar om vad revisorer borde göra (Öhman, 

2007). 
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                                                                  Deskriptiv utgångspunkt     Normativ utgångspunkt 

                    Intressenters uppfattningar 

 

                   Revisorers uppfattningar 

Figur 1. Modell om förväntningsgap utifrån Innes et al., (1997). (Källa: Öhman, 2007:131) 

Figur 1 visar olika förväntningsgap vad gäller intressenter och revisorers uppfattningar om (1) 

vad revisorer gör respektive (2) vad de förväntas göra. Dessutom finns möjligheten att utgå 

från (3) intressenternas uppfattningar eller (4) revisorernas uppfattningar och då intressera sig 

för skillnader i uppfattningar mellan vad revisorer gör och förväntas göra. Till sist är det 

möjligt att jämföra (5) intressenters uppfattningar om vad revisorer gör med revisorers 

uppfattningar om vad de förväntas göra samt (6) revisorers uppfattningar om vad de gör i 

förhållande till intressenters uppfattningar om vad revisorer förväntas göra (Ibid). 

   Tidigare forskning visar förväntningsgapet och dess existens i USA (Schelluch, 1996; Gay, 

Schelluch och Baines, 1998), Storbritannien (Humphrey, Moizer och Turley, 1993), 

Australien (Monroe och Woodliff, 1994; Deegan och Rankin, 1999), Nya Zeeland (Porter, 

1993), Sydafrika (Gloeck och de jager, 1994), Hong Kong (Leung och Chau, 2001), 

Singapore (Best, Buckby och Tan, 2001), Malaysia (Fadzly och Ahmad, 2004), Kina (Lin och 

Chen, 2004), Egypten (Dixon, Woodhead och Sohliman, 2006), Libanon (Sidani, 2007) och 

Saudiarabien (Haniffa och Hudaib, 2007). Det vanligaste svaret på detta problem är att mer 

redovisnings- och revisionsstandarder samt mer riktlinjer för revisorns arbete är det som 

behövs för att minska förväntningsgapet (Humphrey, Moizer och Turley, 1993). Shaikh och 

Talha, (2003) menar att förväntningsgapet kan minskas genom att intressenternas förståelse 

för revisorsprofessionen förbättras. Vidare menar de att ett samarbete mellan professionen och 

regleraren kan bidra till en minskning av förväntningsgapet.  

   I Sverige bedrivs en reglerad och självreglerad revisionsverksamhet där aktiebolag enligt 

lag sedan 1895 ska granskas av en revisor (Öhman, 2007). Såväl i Sverige som i USA och 

Storbritannien har revisorsprofessionen självreglerat sin verksamhet genom att delta i 

utformningen av regler (Byington och Sutton, 1991; Fogarthy, Heian och Knutson, 1991; Lee,  

     •                      • 
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1995; Sikka och Willmott, 1995; Citron, 2003; Öhman, 2007). Vidare menar Öhman, (2007) 

att revisorsprofessionen genom sin starka ställning därmed har kunnat påverka normgivare. 

Dessutom sker en internationell harmonisering inom EU gällande lagar, revisionsstandarder 

och rekommendationer. I dagsläget har en utredning om ett avskaffande av revisionsplikten i 

små företag publicerats, där utredningen förordar att bara 4 procent av aktiebolagen ska ha 

fortsatt revisionsplikt (SOU 2008:32). Utredningen menar att ett slopande av revisionsplikten 

i små företag skulle innebära kostnadsbesparingar för företagen vilket skulle innebära en 

positiv påverkan gällande konkurrensfördelar och välfärden (Ibid). Enligt ECON, (2007:1) 

innebär ett avskaffande av revisionsplikten vara en fråga om en ”omfördelning av resurser där 

kostnaderna för revision överförs från de små aktiebolagen till skattebetalarna och de 

kostnadsposter som tydligast framträder är ökade kontrollåtgärder från det allmännas sida 

genom ökade transaktionskostnader för aktieägare, banker och andra kreditgivare med flera”. 

FAR SRS, (2008) däremot har släppt tanken vad gäller att behålla revisionsplikten. 

”Det har under den svenska utredningen inte framkommit något förhållande som visar att 

Sverige har särskilda förutsättningar att kunna slopa revisionsplikten genom en Big Bang, i 

ett enda stort steg. Denna lösning riskerar att skapa bekymmer och krångel för hela 

näringslivet, snarare än förenkling. Vi rekommenderar därför starkt att förändringen görs i 

flera steg”.  

I andra länder som till exempel Storbritannien har slopandet av revisionsplikten genomförts 

stegvis under flera år. Med tanke på att intressenterna ska kunna anpassa sig till omställningen 

(Ibid). Vidare menar de genom att förvaltningsrevisionen föreslås avskaffas så försvagas 

revisionen då den syftar till att skapa värde och förtroende för revisionskunden samt att 

reducera riskerna för de intressenter som omfattar ett företag.  

   Ett avskaffande av revisionsplikten i en så pass stor utsträckning som förslaget innebär 

skulle därmed kunna antagas leda till att företagens intressenter i framtiden skulle kunna 

utöva ett större inflytande över revisionen och därmed erhålla en efterfrågestyrd revision. När 

det gäller bankernas åsikter om ett slopande av revisionsplikten kan det innebära att de själva 

måste göra noggrannare granskningar av företagen. Anders Eklund chef för Swedbanks 

företagsmarknad menar att detta kan innebära att slopad revisionsplikt ”kompenseras med 

högre prisuttag då risken ökar och medför att de blir försiktigare med att låna ut pengar”  
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(Balans, 2007:7). Vidare menar Karin Markstedt chef för kredit- och branschanalys Nordea i 

Stockholm att de till och med kommer att ”efterfråga reviderade årsredovisningar av företag 

som ansöker om kredit” för att kunna bifalla en ansökan, då ett uttalande från en revisor ger 

en trygghet (Balans, 2007:7). Därmed kan det vara av intresse att inrikta sig på Innes et al., 

(1997) tredje gap beträffande vilket värde en revision skapar utifrån banktjänstemäns 

uppfattningar om vad revisorer förväntas göra.  

   Studien syftar till att beskriva och analysera banktjänstemäns uppfattningar om vad en 

revisor ska göra. Att beskriva banktjänstemäns uppfattningar om revisionen och dess möjliga 

förbättringar borde vara av intresse för såväl revisorsprofessionen, intressenterna som den 

breda allmänheten. Detta med tanke på att bankerna och deras krav på en revision kan komma 

att påverka revisionens framtida utformning vid ett slopande av revisionsplikten. 

 

2. Teori 
 

2.1 Granskning, rapportering och oberoende 

Förväntningarna på vad en revisor ska göra skiljer sig beroende på vilka intressenter du frågar 

(Humphrey, Moizer och Turley, 1993). Bankerna är en viktig intressentgrupp som vanligtvis 

är representerade då intressenters uppfattningar om revision ska beskrivas (Campbell och 

Mutchler, 1988; Humphrey, Moizer och Turley, 1993; Fadzly och Ahmad, 2004). Studiens 

avsikt är att i första hand utifrån tidigare forskning beskriva banktjänstemäns uppfattningar 

om vad en revisor ska göra.  

   Utifrån de tre huvudområdena i figur 2 som är granskning, rapportering och oberoende har 

ett antal faktorer härletts från teoribildningen om förväntningsgap som skulle kunna beskriva 

banktjänstemäns uppfattningar om vad en revisor ska göra: oegentligheter (Humphrey, Turley 

och Moizer, 1993) förvaltningsrevision (Innes och Lyon, 1994; Karim och Siegel, 1998), 

skatter och avgifter (Arenas del Buey Torres, 2004), rättvisande bild (Dixon, Woodhead och 

Sohliman, 2006), fortlevnad (Almer och Brody, 2002), revisionsberättelsen (Berry och 

Robertson, 2006), rotation (Alleyne, Devonish, Alleyne, 2006) samt revisionsutskott (Beattie, 

Brandt, Fearnley, 1999). Dessutom har studier av Schelluch, (1996); Best, Buckby och Tan, 

(2001); Fadzly och Ahmad, (2004) belyst faktorerna oegentligheter, förvaltningsrevision, 

rättvisande bild, fortlevnad samt revisionsberättelsen för att beskriva såväl revisorer som  
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intressenters förväntningar på vad en revisor ska göra. Arenas del Buey Torres, (2004) menar 

att ”tax audit” är en faktor som kan påverka intressenters uppfattningar om vad en revisor ska 

göra och därmed har även skatter och avgifter tagits med som en faktor. I denna studie har 

även oberoende adderats som ett huvudområde där faktorerna rotation och revisionsutskott 

ingår (Alleyne, Devonish, Alleyne, 2006). Genom att beskriva banktjänstemäns uppfattningar 

gällande revisorers oberoende erhålls ytterligare en dimension i studien det vill säga 

banktjänstemäns uppfattningar om revisorers beteende.  

   Revisionens huvudsakliga funktion är att öka tilltron till verksamheten som revisorn 

granskar (Diamant, 2004). Att revisorn är oberoende ses ofta som en av de mest centrala 

förutsättningarna för att revisionen ska kunna uppfylla sin funktion (Flint, 1988). För att 

revisionen ska vara meningsfull förutsätts att revisorn är oberoende då revisorn i sin rapport 

ska uttrycka en personlig ståndpunkt huruvida den granskade informationen följer tillämpliga 

lagar och regler (Diamant, 2004). Revisorn ska såväl vara faktiskt oberoende som synbart 

oberoende. Det faktiska oberoendet handlar om att revisorn själv ser sig som oberoende och 

att han/hon därmed har förmågan att utföra det enskilda uppdraget på ett korrekt sätt (Ibid). 

Det synbara oberoendet syftar till att intressenterna uppfattar revisorn som oberoende. 

Revisorns synbara oberoende kan användas av intressenterna för att mäta kvalitén på 

revisorns prestation (Ibid). 

   Oberoendet kan även förklaras inom ramen av agentteorin där ett principalagentförhållande 

råder mellan tre parter. Ijiri, (1975) menar i enlighet med agentteorin att det finns en konflikt 

mellan de redovisningsskyldiga företagen och de redovisningsberättigade intressenterna. Då 

principalen och agentens relation präglas av misstänksamhet och ett opportunistiskt beteende 

kan endast ett begränsat förtroende erhållas mellan principalen och agenten (Jensen och 

Meckling, 1976). Revisorerna fungerar som en länk mellan de redovisningsskyldiga och de 

redovisningsberättigade där deras uppgift är att vinna båda parters förtroende (Öhman, 2007). 

Detta medför att ett principalagentförhållande råder mellan såväl redovisningsskyldiga och 

redovisningsberättigade som redovisningsberättigade intressenter och revisorer. Det vill säga 

intressenterna (principaler) får hjälp av revisorer (agenter) för att utföra uppdrag för deras 

räkning (Öhman, 2007). Det råder en särskild omständighet beträffande revisorers roll som en  

oberoende granskare då arvodena bestäms mellan dem som ska övervakas och de som ska 

tillhandahålla övervakningen (Jenkins och Lowe, 1999).  
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Enligt intressentmodellen är en intressent en individ eller grupp som kan påverka ett företags 

handlande. Intressentmodellen syftar till att beskriva företags relationer med sin omgivning 

och identifiera vilka intressenter som är involverade. Företagets intressenter är viktiga 

investerare för att företaget ska kunna nå sina uppsatta mål och syften (Thorell och Norberg, 

2005). Den intressent som ses som allra viktigast är banktjänstemän då de lånar ut pengar till 

företag (Diamant, 2004).  

   För att en banktjänsteman ska kunna låna ut pengar till ett företag vill denne kunna försäkra 

sig om att företaget är i bestånd att betala tillbaka lånet. För att kunna försäkra sig om detta 

måste banktjänstemännen kunna lita på att företagets finansiella information är korrekt. 

Intressenterna vill känna förtroende för företaget och det är här en revisor kan komma till 

nytta då dennes uppgift är att kvalitetssäkra den information som företagen lämnar ut (Thorell 

och Norberg, 2005). 

 

Figur 2. Banktjänstemäns förväntningar på revisionen 
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2.2 Hypotesformulering 

Företags finansiella information riktar sig till alla intressenter i den betydelsen att 

informationen ska kunna begripas av en läsare med tillräcklig kunskap (Deegan, 2000). Med 

andra ord innebär det att den finansiella informationen i första hand ska tillgodose de 

informerade användarnas behov (Öhman, 2007). Intressenternas skillnader vad gäller kunskap 

har visat sig ha betydelse beträffande såväl intressenters kunnande att fatta beslut baserade på 

den finansiella informationen som uppfattningar om revisorers skyldigheter och arbetsinsatser 

(Ibid).  

”En viss intressent kan uppleva att det ur hans eller hennes synvinkel är viktigt att 

revisorerna granskar och uttalar sig om ett visst objekt, medan det är mindre viktigt att de 

granskar och uttalar sig om ett annat objekt” (Öhman, 2007:121). 

Intressenter som är mer insatta när det handlar om kunskap i redovisning och finansiering 

förväntar sig till exempel inte att revisionen håller en lika hög grad av tillförlitlighet som 

intressenter som är mindre insatta (Porter, 1993; Epstein och Geiger, 1994). 

2.2.1 Granskning 

Revisionen är till stor nytta och syftar till att kvalitetssäkra ett företags finansiella information 

så att den blir användbar för intressenterna (ICAEW, 2002). Enligt Aktiebolagslagen 

(2005:551) är det företagets styrelse och ledning som ansvarar för att deras finansiella 

information visar en rättvisande bild. Revisorn ska opartiskt och självständigt granska 

företagets finansiella information för att sedan avge sin professionella åsikt i 

revisionsberättelsen. Det finns tydliga skillnader mellan revisorer och intressenters 

uppfattningar vad gäller revisionens utförande, där revisorns ansvar för att upptäcka 

oegentligheter ständigt diskuteras (Humphrey, Turley och Moizer, 1993; Porter, 1997; 

Alleyne och Howard, 2005). Det är viktigt att påpeka att revisorns ansvar är att avge sin 

professionella åsikt om att årsredovisningen inte innehåller väsentliga fel med en hög men 

inte absolut säkerhet (RS 200). Det är omöjligt för revisorn att garantera att ett företags 

finansiella information är helt fri från fel då det skulle innebära att revisorn är tvungen att 

granska varenda transaktion. Det är en helt omöjlig uppgift då det skulle innebära 

avskräckande kostnader för att utföra en revision (ICAEW, 2002). Intressenternas förtroende 

för revisorers förmåga att utföra granskningar av företags finansiella information som skapar  
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värde för intressenterna är en av de viktigaste funktionerna för att revisionen ska uppfattas 

som tillförlitlig (Reezae, 2004). Tillförlitlighet i revisorernas granskning innebär att deras 

utlåtanden blir användbara för intressenterna då de ska fatta viktiga beslut. Detta är speciellt 

viktigt för banker som använder årsredovisningar och revisionsberättelser i en stor 

utsträckning för att till exempel fatta beslut om ett företag ska beviljas ett lån eller inte 

(Gomez-Guillamon, 2003; Berry och Robertson, 2006). 

   Oegentligheter i företags finansiella information har under den senaste tiden lett till att ett 

antal revisionsmisslyckanden har uppdagats. Det har medfört till att tillförlitligheten i 

revisorers granskning har minskat då såväl multinationella företag som revisionsbyråer har 

gått i konkurs (Jayalakshmy, Seetharaman och Kong, 2005). 

Oegentligheter 

En kontroversiell fråga som inneburit återkommande problem för revisorsprofessionen är om 

en revisors ansvar bör ökas gällande upptäckandet av oegentligheter i företag (Humphrey, 

Turley och Moizer, 1993). Revisorsprofessionen i Storbritannien har under 1900-talet enbart 

verkat för att tona ner revisorers ansvar för att upptäcka oegentligheter (Humphrey, 1997: 

Porter, 1997). Brown (1962) påstår att professionens nedtoning av revisorernas ansvar till stor 

del beror på misslyckandet att upptäckta de oegentligheter som skedde under 1930-talet  

“perhaps the discussion of the auditor’s responsibility for the detection of fraud has not yet 

diminishes because it was stated audit objective for over 400 years and was removed as an 

objective by the profession rather than by a change in the demand of clients of accounting 

firms. A solicitous consuming public could reinstate it” Willingham (1975:19). 

Revisorprofessionen menar att en revisor inte är ansvarig för att upptäcka oegentligheter och 

revisionen kan då inte användas för ett sådant ändamål (Humphrey, Turley och Moizer, 1993; 

Porter, 1997; Alleyne och Howard, 2005). Vidare menar revisorprofessionen att förebyggande 

och upptäckande av oegentligheter är företagsledningens ansvar (Humphrey, Turley och 

Moizer, 1993; Porter, 1997; Alleyne och Howard, 2005; RS 240). En revisors huvudsakliga 

uppgift är bekräftandet av ett företags finansiella rapporter så att de uppvisar en rättvisande 

bild av företagets ekonomiska ställning (Humphrey, Turley och Moizer, 1993).  
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SAS 1 (AU110) Codification of Auditing Standards and Procedures (kan jämföras med RS 

240) menar att: 

“The auditor has a responsibility to plan and perform the audit to obtain reasonable 

assurance about whether the financial statements are free of material misstatement, whether 

caused by error or fraud. Because of the nature of audit evidence and the characteristics of 

fraud, the auditor is able to obtain reasonable, but not absolute, assurance that material 

misstatements are detected. The auditor has no responsibility to plan and perform the audit to 

obtain reasonable assurance that misstatements, whether caused by errors or fraud, that are 

not material to the financial statements are detected” (Arens, Elder och Beasley, 2003:138). 

Åsikterna om revisorn ska ansvara för oegentligheter eller ej är omdiskuterat bland såväl 

revisorer som intressenter då delade meningar råder (Humphrey, Turley och Moizer, 1993; 

Porter, 1997; Alleyne och Howard, 2005). Det visar tidigare forskning beträffande denna 

fråga (Humphrey, Turley och Moizer, 1993; Porter, 1993; Epstein och Geiger, 1994; 

Schelluch, 1996; Best, Buckby och Tan, 2001; Frank, Lowe och Smith, 2001; Leung och 

Chau, 2001; McEnroe och Martens, 2001; Fadzly och Ahmad, 2004; Lin och Chen, 2004; 

Rezaee, 2004; Alleyne och Howard, 2005; Desira och Baldacchino, 2005; Dixon, Woodhead 

och Sohliman, 2006; Haniffa och Hudaib, 2007; Sidani, 2007). Intressenter förväntar sig att 

revisorer ska upptäcka oegentligheter då de menar att företagsledningen kan agera olagligt 

(Alleyne och Howard, 2005). Ursprungligen var revisorer ansvariga för att även upptäcka 

oegentligheter i revisionen, men i takt med att företagen blivit allt mer komplexa samt 

uppdagandet av en rad revisionsmisslyckanden har revisorsprofessionen tonat ner revisorns 

ansvar för att upptäcka oegentligheter (Humphrey, Turley och Moizer, 1993). Detta ger 

indikationer på att revisorerna är svaga i avseendet att upptäcka oegentligheter och därmed 

förväntas banktjänstemän anse att revisorn borde förhindra oegentligheter i en större 

utsträckning. 

H1: Banktjänstemän anser att revisorer inte i tillräcklig utsträckning hjälper till 

för att förhindra att oegentligheter förekommer. 
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Förvaltningsrevision 

När ett begränsat ansvar infördes gällande företagsledningens skyldigheter gentemot bolaget 

och dess aktieägare ansågs en revisor behövas för att skydda aktieägarnas intressen då ägandet 

separerades från kontroll som idag avspeglar det moderna bolaget (Siddiqui och Podder, 

2002). Revisorerna är anställda av aktieägarna för att intyga om deras satsade kapital förvaltas 

på ett effektivt sätt av företagets styrelse och företagsledning (Ibid). De anser att det är 

företagsledningens ansvar att uttala sig om företagets framtida fortlevnad. Vidare menar 

Siddiqui och Podder, (2002) att revisorns ansvar är att utvärdera företagsledningens beslut 

genom att granska företagets räkenskaper så att den är fri från väsentliga fel samt att 

företagsledningen har tagit hänsyn till all relevant information för att fatta ett korrekt beslut. 

   Karim och Siegel, (1998) menar att revisorn ska planera och utföra revisionen för att kunna 

ge användarna av årsredovisningarna en rimlig försäkran om att ett företags årsredovisning 

inte innehåller oegentligheter och fel från företagsledningens sida, då revisionen varken är 

utformade eller kan garantera att räkenskaperna är helt fria från oegentligheter. Karim och 

Siegel, (1998) påpekar vidare att oegentligheter av företagsledningen är svåra att upptäcka då 

de kan påverka och manipulera företagets interna kontroller för att dölja oegentligheterna.   

   Fant, (1994) studie i Sverige och Finland visade att ett förväntningsgap existerar mellan 

aktieägare och revisorer vad gäller revisorns ansvar för rapporteringar, revisionsberättelsen 

och en utökad förvaltningsrevision. En studie av Auditing Practices Board visade att 60 

procent av årsredovisningens användare förväntar sig att revisorn ska försäkra att ett företags 

ledning är kompetent för driften av företaget (Burrowes och Persson, 2000). Aktiebolagslagen 

(2005:551) kräver att revisorn ska granska företagets styrelse och företagsledning utifrån två 

aspekter vilket deras utlåtande om ansvarsfrihet grundas på: 

1. Har styrelsen och/eller företagsledningen överträtt Aktiebolagslagen eller företagets 

bolagsordning? 

2. Om så är fallet ska styrelsen och/eller företagsledningen befrias från ansvar? 

(Burrowes och Persson, 2000:90) 

Revisorns utlåtande i dessa frågor presenteras i revisionsberättelsen, vilket kan användas av 

årsredovisningens användare för att bedöma styrelsen och företagsledningens arbete 

(Burrowes och Person, 2000). Burrowes och Persons studie visar att revisorerna i Sverige har  
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en önskan att minska förväntningsgapet genom att lyssna till krav från årsredovisningens 

användare. Revisorerna är i behov av riktlinjer från såväl revisorsprofessionen som staten 

beträffande förvaltningsrevisionens utformning. Burrowes och Persson, (2000) menar att detta 

inte är förvånande då facklitteraturen och lagarna inte behandlar hur företagsledningens 

prestation och effektivitet ska bedömas. Intressenterna varav främst banktjänstemän anser att 

revisorn ska ansvara för att årsredovisningarna är fria från oegentligheter och fel som är 

orsakade av företagsledningen samt styrelsen (Karim och Siegel, 1998). Innes och Lyon, 

(1994) menar att granskningen av företagsledningen ska presenteras i revisionsberättelsen för 

att balansera företagets långsiktiga mål då detta väckt ett intresse hos de skotska 

banktjänstemännen: 

H2: Banktjänstemän anser att revisorer inte i tillräcklig utsträckning granskar 

att styrelsen och företagsledningen följer tillämpliga lagar. 

 

Skatter och avgifter 

Revisorn har ett ansvar i förvaltningsrevisionen som bland annat innebär att denne ska 

granska att företaget har fullgjort sina skyldigheter genom att deras skatter och avgifter är 

inbetalda (SFS 2005:551; RS 209). Arenas del Buey Torres, (2004) benämner denna del i 

förvaltningsrevisionen som ”tax audit” och påpekar att det ingår i revisorns uppgift att i sin 

revisionsberättelse ge ett utlåtande om företaget värderat sina skatter och avgifter korrekt samt 

betalat dem. Vidare menar han att ”tax audit” är en process i revisionen som ofta hamnar i 

skymundan och glöms bort och detta beror dels på bristfälliga lagar och standarder. Enligt 

Arenas del Buey Torres, (2004) opionsundersökning anser 75 procent att 

redovisningsrevisionen ska syfta till att granska företaget så dess skattemässiga skyldigheter 

upprätthålls. Enligt Öhman, (2007) anser investerare och banktjänstemän att revisorers 

granskning av moms inte är så viktig då det inte tillför någon större nytta. Trots att tidigare 

forskning visar att intressenter inte verkar ha något större intresse för revisorers granskning av 

skatter och avgifter utformas följande hypotes:  

H3: Banktjänstemän anser att revisorer inte i tillräcklig utsträckning granskar 

att lagar rörande skatter och avgifter följs samt att de är inbetalda.   
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Rättvisande bild 

“True and fair view” är ett välkänt begrepp bland redovisare och revisorer och det 

introducerades för första gången i Storbritanniens Company Act 1948 (Jayalakshmy, 

Seetharaman, Kong, 2005). I Sverige introducerades en rättvisande bild som är en 

ombearbetning av begreppet ”true and fair view” 1997. Det var påtryckningar från EU:s 

fjärde direktiv om att redovisningen ska harmoniseras som föranledde introduktionen av 

begreppet rättvisande bild i Sverige (Burrowes och Nordström, 1999). I Sverige ska revisorn 

uttala sig om ett företags årsredovisning ger en rättvisande bild av företagets resultat och 

ekonomiska ställning (RS 200; Aktiebolagslagen 2005:551; Revisionslag 1999:1079).  

   Med tanke på den uppmärksamhet revisionsmisslyckanden fått världen över har revisorns 

roll och revisionsstandarder hamnat i blickfånget vad gäller en revisors uttalande om ett 

företags räkenskaper uppvisar en rättvisande bild. Otydlighet i begreppet vad en rättvisande 

bild innebär är ett problem då det saknar en specifik definition (Burrowes och Nordström, 

1998; Blake, Amat, Gowthorpe och Pilkington, 1998; Jayalakshmy, Seetharaman, Kong, 

2005). Det visar Blake et al., (1998) i sin studie då en jämförelse mellan Spanien, Sverige och 

Österrike konstaterar att samtliga länder har tolkat begreppet rättvisande bild olika. En 

intervjuperson i studien uttrycker sig enligt följande: 

“If you have an exact provision you don’t need any in-depth discussions with the client. I hate 

these discussions. I like to say to the client: “here is the law; you must follow it”. If you ask 

five people what “true and fair view” is, you get five different answers” (Blake et al., 

1998:148). 

Jayalakshmy, Seetharaman, Kong, 2005 menar att begreppet rättvisande bild ska 

kännetecknas av en relevans, tillförlitliglighet, begriplighet och jämförbarhet. Dessa 

kännetecken ska kombineras med revisionsstandarder för att uttala sig om huruvida ett 

företags räkenskaper uppvisar en rättvisande bild av företaget. 

   Dixon, Woodhead och Sohliman, (2006) visar genom sin studie att ett förväntningsgap 

existerar mellan revisorer och användare av årsredovisningar vad gäller revisorernas 

uttalanden om en rättvisande bild. Det kan indikera att det finns en besvikelse gällande 

företags årsredovisningar i Egypten bland intressenterna. 
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Best, Buckby och Tan, (2001) visar i sin studie att uppfattningarna om att ett företags 

räkenskaper visar en rättvisande bild av företaget tolkas relativt lika mellan intressenter och 

revisorer i Singapore. Dock fanns det en signifikant skillnad mellan revisorer och 

banktjänstemäns uppfattningar gällande begreppet rättvisande bild. Vidare menar Best, 

Buckby och Tan, (2001) att det kan bero på att banktjänstemän vill att användbarheten av 

årsredovisningen vid beviljanden av lån ska förbättras. Likaså Fadzly och Ahmad, (2004) 

visar signifikanta skillnader mellan revisorer och banktjänstemäns förväntningar, där 

banktjänstemän har högre förväntningar gällande ett företags rättvisande bild. 

H4: Banktjänstemän anser att revisorer inte i tillräcklig utsträckning granskar 

att företagets finansiella information visar en rättvisande bild. 

 

Fortlevnad 

Antagandet om ett företags fortlevnad har sedan länge varit ett av de grundläggande 

begreppen bakom den finansiella rapportering vilket innefattar god redovisningssed som till 

exempel periodiserad bokföring och tillgångsvärdering (Boritz och Kralitz, 1987; Kuruppu, 

Laswad och Oyelere, 2003; Barnes och Huan, 2003). Fortlevnadsantagandet innebär att 

företaget kommer fortsätta med sin verksamhetsdrift inom den närmaste förutsebara framtiden 

och att dess tillgångar kan realiseras samt att skulderna kan betalas inom ramen för den 

normala affärsverksamheten (Boritz och Kralitz, 1987; Kuruppu, Laswad och Oyelere, 2003; 

RS 570). Trots att fortlevnadsantagandet är ett fundamentalt begrepp inom den finansiella 

rapporteringen har det funnits få yrkesvägledningar kring hur ett fortlevnadsantagande ska 

värderas fram till SAS 34 introducerades i USA 1981 (Guy och Carmichael, 2000; Kuruppu, 

Lasward och Oyelere, 2003). De introducerades i ett led för att minska det förväntningsgap 

som uppkom mellan allmänheten och revisorerna på grund av att en rad välkända företag med 

rena revisionsberättelser gått i konkurs strax efter den blivit publicerad (Kleinman och 

Anandarajan, 1999; Guy och Carmichael, 2000). Revisorerna ansågs då ansvara för att avslöja 

osäkerheter gällande ett företags fortlevnad (Guy och Carmichael, 2000). 

   Arnold, Collier, Leech och Sutton (2001) menar att revisorerna inte har tillräcklig 

kännedom för att kunna uttala sig om ett företags fortlevnad vilket medför att revisorerna blir 

utsatta för påtryckningar vid sitt beslutsfattande. Denna osäkerhet samt de påtryckningar 

revisorerna blir utsatta för vid beslutsfattandet leder till felaktiga uttalanden om företagens  
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fortlevnad. Arnold et al., (2001) anser att mer och tydligare standarder behövs för att kunna 

göra uttalandena om ett företags fortlevnad säkrare. Med tanke på att flertalet 

företagskollapser inträffat har flera andra länder introducerat egna standarder gällande 

revisorns ansvar för att uttrycka sig om ett företags fortlevnad till exempel SAS 140 i 

Storbritannien, AUS 708 i Australien (Kuruppu, Lasward och Oyelere, 2003) och RS 570 i 

Sverige. 

   Godsell, (1992) menar att det finns en syn bland intressenterna, som anser att en person med 

ett intresse i ett företag ska kunna lita på dess finansiella rapporter och garantera deras 

fortlevnad. Visar det sig att ett företag befinner sig i en allvarlig finansiell situation utan att 

revisorn har höjt några varningstecken är den allmänna synen att någon ska ställas till svars 

för detta misstag och denna ”någon” ur intressenternas synpunkt är alltid revisorn. 

Intressenternas missuppfattningar leder till att revisorerna får stå som ansvariga för diverse 

kriser på grund av att lagar och regler är otydliga (Maccarone, 1993). Lim, (1993) menar att 

detta ansvar inte endast kan bäras av revisorerna på grund av att synen på revisionens natur 

uppfattas olika beroende på grupp.     

   Tidigare forskning visar att det finns skillnader i uppfattningar mellan revisorer och 

intressenter med tanke på ett företags fortlevnad (Campbell och Mutchler, 1988; Monroe och 

Woodliff, 1994; Dewing och Russel, 2002; Almer och Brody, 2002). 

   Almer och Brody, (2002) menar att kommunikationen mellan revisor och intressent är 

otydlig vid granskningen av företags fortlevnad. När revisorer använder otydliga ord som 

”substantial doubt” vid en bedömning om ett företags fortlevnad uppfattas uttrycket på olika 

sätt mellan revisorer och banktjänstemän (Almer och Brody, 2002). Banktjänstemän uppfattar 

uttrycket ”substantial doubt” i en revisionsberättelse som en signal på att det är ett turbulent 

företag och det medför en obenägenhet till att de beviljas lån (Almer och Brody, 2002).  

Vidare menar Almer och Brody, (2002) att revisorernas ansvar borde ökas vad gäller deras 

uttalanden om ett företags fortlevnad i dess revisionsberättelse, då deras studie visar att 

utlåtanden i revisionsberättelser om fortlevnad uppfattas som otydliga av banktjänstemän. 

Arnold et al., (2001) menar att revisorn inte har den kompetensen som krävs för att uttala sig 

om ett företags fortlevnad. Vidare menar de att revisorerna behöver hjälp av specialister för 

att göra korrekta bedömningar angående ett företags fortlevnad. Då revisorer uppfattas som  
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svaga i avseende att bedöma ett företags fortlevnad förväntas banktjänstemän anse att 

revisorer i större utsträckning borde hjälpa till med att bedöma ett företags fortlevnad. 

H5: Banktjänstemän anser att revisorer inte i tillräcklig utsträckning hjälper till 

med att bedöma ett företags fortlevnad. 

2.2.2 Rapportering 

En revisors utlåtanden ska ge en trovärdighet rörande ett företags finansiella information. Det 

innebär att såväl företagets årsredovisning som revisorns revisionsberättelse ska kunna 

användas som underlag för intressenter vid fattandet av beslut. Revisorns rapporter har 

ifrågasatts av intressenterna gällande dess användbarhet vid beslutsfattande då de anser att 

informationen som revisorn producerar inte är av tillräckligt värde (Gomez-Guillamon, 2003). 

De menar att revisorerna borde ta mer hänsyn till vad det är för information som 

intressenterna efterfrågar i revisorns rapporter.  

If the audit profession wishes to maintain a role in society, the quality of its output must be 

improved. To improve the readership of the audit opinion it must contain more of what the 

users of financial statements want. This is an area requiring further research (Pound och 

Coutis, 1980:305). 

Tidigare forskning visar att såväl ett företags årsredovisning som revisorns revisionsberättelse 

är användbara underlag för banker vid sitt beslutsfattande (Gomez-Guillamon, 2003; Berry 

och Robertson, 2006). 

Revisionsberättelsen 

Flint, (1988) menar att revisionens utfall ska redovisas på ett tydligt sätt då intressenterna 

endast kan ta del av revisionens utfall och revisorernas bedömningar via rapporteringen i 

revisionsberättelsen. Offentliga rapporter som årsredovisningar och revisionsberättelser är den 

informationskälla som banktjänstemän använder sig mest av då de ska fatta ett beslut (Berry 

och Robertson, 2006). Banktjänstemän anser sig påverkas av revisorns utlåtanden i 

revisionsberättelsen vid utlåningsbeslut (Gomez-Guillamon, 2003). De medger att ett positivt  

utlåtande från revisorn i form av en ren revisionsberättelse underlättar beviljandet av ett lån. 

Enligt Berry och Robertson, (2006) studie anser banktjänstemän att kassaflödesanalysen blir  
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allt viktigare vad gäller beslut om utlåning. Banktjänstemäns ökade användning av 

kassaflödesanalyser kan förklaras av att de tillsammans med revisionsberättelsen kan bekräfta 

företagets fortlevnad då banktjänstemäns intresse för företagens likviditet ökat. Vidare menar 

Berry och Robertson, (2006) att banktjänstemän har gått från ett användande av en ”gone 

concern approach” till en ”going concern approach” vid sitt beslutsfattande. Det visar sig 

genom ett ökat användande av kassaflödesanalyser och professionella rådgivare samtidigt 

som användandet av information gällande företagets lönsamhet som kan relateras till ”gone 

concern approach” minskat. 

   Banktjänstemän är dock inte helt tillfredställda med den information de erhåller från 

årsredovisningar och revisionsberättelser. De vill framförallt se förbättringar i informationen 

gällande finansieringen utanför balansräkningen. En annan förbättring de vill se är den 

segmentella rapporteringen som inte lever upp till banktjänstemännens förväntningar trots att 

den numera är en norm (Berry och Robertson, 2006).  

   Schelluch, (1996) visar i sin studie att banktjänstemän och investerare upplever svårigheter 

med att förstå revisorns utlåtanden i revisionsberättelsen gällande företagets finansiella 

rapporter. Vidare visar hans studie att intressenterna generellt är missnöjda med 

tillförlitligheten i ett företags finansiella information samt revisorns oberoende. 

   Best, Buckby och Tan, (2001) menar att det existerande förväntningsgapet minskar 

revisionens värde och dess användbarhet när det gäller att kunna övervaka ett företags 

prestation. Vidare anser de att revisionsberättelsens form samt dess ordval borde ändras för att 

förbättra kommunikationen mellan revisorerna och användarna av den finansiella 

informationen.  

   Dixon, Woodhead och Sohliman, (2006) studie uppvisar ett likande resultat som Best, 

Buckby och Tan, (2001). De menar att användbarheten kan förbättras genom att 

kommunikationen blir tydligare i revisionsberättelsen mellan revisorn och användarna. 

   Innes och Lyon, (1994) påpekar i sin studie att revisionens värde kan höjas ytterligare då 

banktjänstemän efterfrågar en tydligare granskning av företagsledningens agerande. 

Banktjänstemän anser att ett utlåtande från revisorn rörande företagsledningens agerande i 

revisionsberättelsen är användbart vid deras beslutsfattande. 

   Power, (1997) menar att revisionsberättelsen inte ska vara standardiserade samt att den 

behöver bli mer omfattande för att öka intressenternas värde.  
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Genom att öka revisionsberättelsens informationsinnehåll kan intressenterna få hjälp av den i 

sitt beslutsfattande och dessutom öka deras förståelse för revisionens utfall samt revisorernas 

arbete (Catasús och Gröjer, 2005).   

   Studier av Monroe och Woodliff, (1994); Gay et. al., (1998); Innes et al., (1997) visar att 

intressenter (aktieägare, banktjänstemän och studenter) anser att kortfattade och 

standardiserade revisionsberättelser leder till ett förväntningsgap mellan intressenter och 

revisorer då värdet uppfattas olika. Resultat från studierna visar att revisionsberättelser som är 

mer innehållsrika bidrar till att förväntningsgapet minskar. 

   Fadzly och Ahmad, (2004) fastslår att det finns skillnader mellan intressenter och revisorer 

beträffande säkerheten i en ren revisionsberättelse. Banktjänstemän är de i studien som ställer 

högst förväntningar på säkerheten när revisionens utfall inte innehåller några anmärkningar. 

Med tanke på att tidigare forskning visar att offentliga rapporter i form av årsredovisningar 

och revisionsberättelser är en användbar informationskälla för banker vid sitt beslutsfattande, 

men förbättringar borde ske formuleras följande hypoteser: 

H6: Banktjänstemän anser att revisionsberättelsen inte i tillräcklig utsträckning 

innehåller information om revisionens utfall. 

H7: Banktjänstemän anser att revisionsberättelsen inte i tillräcklig utsträckning 

innehåller information om revisorns bedömning av revisionens utfall. 

2.2.3 Oberoende 
En av de viktigaste principerna för att en revision ska uppfattas som trovärdig är att revisorn 

är oberoende. Användare av finansiell information måste ha ett förtroende för revisorn vad 

gäller dennes oberoende annars uppfattas revisionen inte bidra med något värde (Firth, 1980; 

Gul, 1989). Under de senaste åren har forskare, lagstiftare och allmänheten ifrågasatt 

revisorernas oberoende till följd av en rad revisionsmisslyckanden som Enron och WorldCom 

(Alleyne, Devonish och Alleyne, 2006). En reformering av det befintliga ramverket och 

riktlinjer gällande revisorns oberoende är under en pågående process (Beattie, Brandt, 

Fearnley, 1999). Den kritiska frågan gällande revisorers oberoende är vilka uppfattningar 

allmänheten har om revisorers oberoende samt deras förtroende för revisorns arbete. En 

revisors oberoende kan utvärderas enligt två standarder, det faktiska samt synbara oberoendet.  
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Det synbara är mest undersökt då det faktiska oberoendet är svårt att observera (Alleyne, 

Devonish och Alleyne, 2006). Tidigare forskning har identifierat faktorer som kan förbättra 

intressenters uppfattningar om revisorns synbara oberoende (Gul, 1989; Beattie Brandt, 

Fearnley 1999; Bakar, Rahman och Rashid, 2005; Alleyne, Devonish och Alleyne, 2006). I 

samtliga dessa studier har banktjänstemän varit representerade som en viktig grupp vars 

uppfattningar är av stort värde. Faktorerna som kommer att belysas i denna studie är hur 

revisorns rotation och ett upprättande av ett revisionsutskott påverkar bankers uppfattningar 

om revisorns oberoende. 

Rotation 

Relationer som varat under en lång tid mellan revisorer och deras klienter kan leda till att 

revisorn och företagsledningen får en närhet till varandra. Det kan i sin tur leda till att 

intressenternas förtroende för revisorn vad gäller dennes oberoende samt trovärdighet minskar 

(Dies och Giroux, 1992). Allt för vänskapliga relationer leder till en oförmåga bland revisorer 

att granska transaktioner vilket renderat i revisionsmisslyckanden som Enron och WorldCom 

(Gates, Lowe och Reckers, 2007). I Wall Street Journal gestaltades en av dessa omdiskuterade 

relationer enligt följande:  

“Andersen auditors and consultants were given permanent office space at Enron. They 

shared in office birthdays, frequented lunchtime parties . . . people just thought they were 

Enron employees” (Herrick and Barrionuevo, 2002:C1). 

Alleyne, Devonish, Alleyne, (2006) visar i sin studie att en rotation av revisorn upprätthåller 

oberoendet enligt intressenternas uppfattningar, där banktjänstemän var representerade bland 

respondenterna. Tidigare forskning visar att en rotation upprätthåller oberoendet enligt 

intressenterna (Teoh och Lim, 1996; Wolf, Tackett och Claypool, 1999; Gate, Lowe och 

Reckers, 2007). 

   Ett skandinaviskt förslag för att oberoendet ska upprätthållas hos revisorerna är att en 

rotation ska ske var tredje år. Även Securities and Exchange Commision i USA och Chartered 

Accounts Joint Ethics Committee i Storbritannien föreslår att en rotation borde ske vart 

sjunde år. The Cadbury Committee rekommenderar revisorsprofessionen att införa regler 

beträffande en rotation av revisorer (Hemraj, 2002). Idén bakom införandet om en rotation är 

att revisorer har mindre incitament till att sträva efter framtida ekonomiska fördelar hos en  
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specifik klient, vilket leder till att revisorerna i en mindre utsträckning skulle avge rapporter 

som är till fördel för företagsledningen då uppdraget är tidsbestämt och likaså intäkterna 

(Communale och Sexton, 2005)  

H8: Banktjänstemän anser att en rotation av revisorer som är större än idag 

upprätthåller revisorernas oberoende. 

 

Revisionsutskott 

Goddard och Masters, (2000) menar att revisionsutskott har sitt ursprung i de anglosaxiska 

delarna i världen. Enligt Sarbanes-Oxley Act är samtliga bolag som är listade på den 

amerikanska börsen tvingade till att ha ett revisionsutskott. Likaså finns detta krav bland 

bolag i Storbritannien genom The Combined Code (Ibid). I Sverige och övriga europeiska 

länder har en del börsnoterade bolag börjat införa revisionsutskott, men än så länge saknas en 

svensk lagstiftning gällande revisionsutskott (Thorell, 2002). Avsikten med införandet av 

revisionsutskott är att stärka revisorns oberoende (Gul, 1989) och dess mål är att 

kvalitetssäkra revisorns arbete (Goddard och Masters, 2000).  

   Revisionsutskottet är en grupp inom styrelsen som inte är anställd av företaget då de ska ses 

som oberoende (Gul, 1989). Revisionsutskottet ska godkänna såväl den revisionsrelaterad 

som den icke revisionsrelaterad servicen där de har tillgång till all information gällande 

revisionen (Thorell, 2002). De är även ansvariga för tillsättandet av en revisor och ska fungera 

som en länk i kommunikationen mellan revisorn och företagsledningen (Ibid). 

Revisionsutskottet syftar till att återställa intressenternas förtroende gällande revisorns 

oberoende samt en ge ökad trovärdighet till bolagens finansiella information (Gul, 1989). 

   Tidigare forskning gällande intressenters uppfattningar där banktjänstemän varit 

representativa visar att revisionsutskott stärker intressenters uppfattningar gällande revisorns 

oberoende (Beattie, Brandt, Fearnley, 1999; Bakar, Rahman, Rashid, 2005; Alleyne, 

Devonish, Alleyne, 2006). Med tidigare forskning i beaktandet förväntas banktjänstemän anse 

att revisorers oberoende upprätthållas av ett revisionsutskott. 

H9: Banktjänstemän anser att revisionsutskottens inflytande borde vara större 

än idag för att upprätthålla revisorers oberoende. 



Banktjänstemäns uppfattningar om vad revisorer ska göra Fröberg 

‐ 25 ‐ 

 

 

3. Metod 
 

3.1 Urval och bortfall 

Studien omfattar de fyra storbankerna i Sverige, det vill säga Handelsbanken, Nordea, SEB 

samt Swedbank då dessa banker tillsammans dominerar den svenska kreditmarknaden. 

Populationen utgörs av bankernas samtliga kontor, vilket uppgår till 1370 bankkontor 

(bankplatser.nu). Ur populationen har ett stickprov gjorts för att välja ut den del av 

populationen som ska utgöra studiens urval. Då det näst intill är omöjligt att studera 

populationen i dess helhet väljs en del av populationen ut för att utgöra studiens urval 

(Bryman och Bell, 2006). Det är av stor vikt att urvalet är representativt då syftet med urvalet 

är att det ska spegla hela populationen och därför krävs det att stickprovet utförs på 

slumpmässiga grunder (Ibid). Vid ett slumpmässigt stickprov är det viktigt att den som utför 

studien inte påverkar de variabler som kommer att utgöra urvalet (Ibid).  

   Mitt urval har begränsats genom att studien omfattar de kommuner i Sverige som har ett 

invånarantal över 60 000 invånare. Detta medför att studien omfattar 34 av Sveriges 290 

kommuner (Sveriges kommuner och landsting, 2008) från Luleå i norr till Malmö i söder. 

Detta val har gjorts för att urvalet i största möjliga utsträckning ska representera populationen 

och ha möjlighet att nå banktjänstemän på bankkontorens företagsavdelningar. Ur varje 

kommun valdes sedan tre bankkontor med en företagsavdelning ut slumpmässigt genom att 

varje bankkontor i respektive kommun tilldelades ett nummer och därefter valde en 

utomstående person ut tre nummer (denna metod rekommenderas av Ejlertsson, 2005). Det 

innebär att totalt 102 bankkontor i hela Sverige är representerade.  

   Genom att besöka bankernas hemsidor har jag erhållit e-mail adresser till 

företagsmarknadschefer samt företagsrådgivare vid 60 av de 102 kontoren som ingår i 

studien. Resterande e-mail adresser till de 42 kontoren som inte hade information om sina e-

mail adresser på sin hemsida har jag erhållit genom att ringa till respektive bankkontors 

företagsmarknadschef. Mitt urval uppgår till 302 personer då det är antalet e-mail adresser jag 

erhållit till såväl företagsmarknadschefer som företagsrådgivare vid dessa 102 bankkontor och 

svarsfrekvensen uppgår till 50,7 procent (se Tabell 1). Detta har varit något problematiskt då 

det varit mycket tidskrävande att ringa runt till bankkontoren. Samtidigt kan det ha bidragit 

till att svarsfrekvensen har ökat då jag haft en personlig kontakt med flera av respondenterna.  



Banktjänstemäns uppfattningar om vad revisorer ska göra Fröberg 

‐ 26 ‐ 

 

 

Andra åtgärder jag vidtagit för att öka deltagandet är att jag skickat ut ett introduktionsbrev 

innehållande information om studien (se Bilaga 1). Enligt Ejlertsson, (2005) är det viktigt att 

tänka på att ett introduktionsbrev ska vara enkelt, uppriktigt samt sakligt. När svarstiden för 

enkäten passerat hade jag erhållit 149 svar och för att öka svarsfrekvensen skickade jag ut ett 

påminnelsebrev vilket resulterade i ytterligare fyra svar (se Tabell 1). 

   Ett bortfall kan uppstå då en person i urvalet vägrar att svara på enkäten eller att personen 

på grund av andra skäl inte kan delta i studien (Ejlertsson, 2005). Ett exempel på detta kan ses 

i Tabell 3, där 15 personer inte haft möjligheten att delta i studien då jag erhållit fel e-mail 

adress. Enligt Tabell 3 uppgår bortfallet till 49,3 procent. Jag har valt att inte göra en mer 

detaljerad bortfallsanalys då Andersen, (1998) menar att en bortfallsanalys bör göras vid 

bortfall över 50 procent för att avgöra ifall bortfallet har påverkat undersökningens resultat. 

Faktorer som kan ha påverkat studiens resultat är om vissa banker eller geografiska områden 

är underrepresenterade. Jag har dock inte haft en möjlighet att identifiera vilka 

banktjänstemän som inte besvarat webbenkäten, då denna resurs inte funnits tillgänglig på 

Högskolan Kristianstad och då tiden för att lösa det på egen hand varit för kort.  

 

Tabell 1 - Bortfall  

Urval  302

Avböjt att delta via e-mail 3

Fel e-mail adress 15

Övrigt bortfall 131

 149

Bortfall 49,3 %

Svar innan påminnelse 149

Svar efter påminnelse 4

 153

 

Svarsfrekvens 

 

                       50,7 %
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3.2 Undersökningsmetod 
Jag har valt att använda mig av en tvärsnittsundersökning då jag kommer att samla in 

information från en speciell grupp personer vid ett specifikt tillfälle med en stor geografisk 

spridning genom en webbenkät (Bryman och Bell, 2006). Jag anser att en webbenkät lämpar 

sig då min studie riktar sig till en stor grupp respondenter med en geografisk spridning och 

dessutom anses enkäter generellt vara effektiva instrument med vissa fördelar när det gäller 

att samla in data (Saunders, Lewis och Thornhill, 2007). Fördelar med en webbenkät är att 

den är kostnadseffektiv och såväl snabb som enkel att sända ut till sina respondenter. 

Dessutom elimineras den intervjuareffekt som kan förekomma vid personliga intervjuer som 

innebär att intervjuaren har en möjlighet att påverka respondenternas svar då ingen intervjuare 

kan vara närvarande vid webbenkätens svarstillfälle (Saunder et al., 2007). En ytterligare 

fördel är att webbenkäten kan anpassas till respondenternas behov genom att de kan besvara 

enkäten när de anser att tid och möjlighet finns (Bryman och Bell, 2006).  

   Ett användande av en webbenkät innebär givetvis också vissa nackdelar som jag är väl 

medveten om. Genom att respondenterna på egen hand ska besvara enkäterna kan problem 

uppstå om de inte förstår frågorna och därmed ökar risken för att enkäter kan komma tillbaka 

utan att vara helt besvarade (Dahmström, 2005). Möjligheten att ställa följdfrågor, vilket kan 

leda till att respondenten ger djupare svar, går inte heller att genomföra vid en webbenkät 

(Saunders et al., 2007). Dessutom är det viktigt att formulera frågorna så det upplevs som 

intressanta för respondenterna så att de verkligen engagerar respondenten och ser till att denne 

fullföljer enkäten (Bryman och Bell, 2006). 

 

3.3 Enkätens utformning  

Vid utformningen av en enkät är det viktigt att det finns en tanke bakom varje fråga samt att 

enkätfrågorna kan besvara studiens syfte (Ejlertsson, 2005). Vidare är det viktigt att begränsa 

antalet frågor i enkäten och samtidigt se till att enkätfrågorna täcker de hypoteser som är 

uppställda (Bryman och Bell, 2006). För att minska bortfallet innehåller webbenkäten endast 

slutna svarsalternativ (Saunders et al., 2007). Varje fråga har formulerats som ett påstående 

där respondenten sedan får ta ställning till påståendet genom en sjugradig skala, där 1 = I 

mindre utsträckning än de gör idag, 4 = I den utsträckning de gör idag och 7 = I större 

utsträckning än de gör idag. Jag har valt att använda mig av en sjugradig skala då jag anser att 

en sjugradig skala är mer realistisk genom att respondenterna inte är tvingade att ta ställning  



Banktjänstemäns uppfattningar om vad revisorer ska göra Fröberg 

‐ 28 ‐ 

 

 

till varje påstående, eftersom de faktiskt kan vara tillfredställda med hur saker och ting 

bedrivs idag och varken vill se ökningar eller minskningar i revisorernas arbete. För att 

enkäten ska vara så enkel som möjlig att besvara samt för att minska bortfallet använder jag 

mig samma svarsalternativ för samtliga frågor, trots att frågorna åtta samt nio kanske hade 

uppfattats bättre med svarsalternativen 1 = mindre än idag, 4 = som idag och 7 = mer än idag.  

   Enkätformulärets frågor följer hypotesernas disposition, det vill säga fråga ett i 

enkätformuläret innefattas av hypotes ett och så vidare. Enkäten grundar sig på tre 

huvudområdena granskning, rapportering och oberoende och dess underrubriker är 

representerade av en fråga vardera. Sammanlagt omfattas enkätformuläret av nio frågor (se 

bilaga 2). De fem första frågorna behandlar banktjänstmäns uppfattningar om i vilken 

utsträckning revisorer ska genomföra sin granskning och dessa fem frågor är i tur och ordning 

sammankopplade med de fem första hypoteserna. Frågorna sex och sju tillhör området om 

rapporteringen och frågorna åtta samt nio tillhör området som behandlar oberoendet. Även 

dessa frågor kan kopplas samman med respektive hypotes.  

   Första frågan behandlar banktjänstemäns uppfattningar om i vilken utsträckning revisorer 

ska förhindra att oegentligheter förekommer. Jag har valt att ställa denna fråga då den kan ses 

som en kontroversiell fråga då forskningar visar att banktjänstemän anser att revisorerna i 

större utsträckning ska granska så att oegentligheter inte förekommer (Humphrey, Turley och 

Moizer, 1993; Alleyne och Howard, 2005; Dixon, Woodhead och Sohliman, 2006). Men 

enligt Aktiebolagslagen (2005:551) är det företagsledningen som ska ansvara för att den 

finansiella informationen är fri från oegentligheter.  

   Såväl den andra frågan som den tredje frågan tillhör förvaltningsrevisionen. Andra frågan 

behandlar i vilken utsträckning banktjänstemän anser att revisorerna ska granska att styrelsen 

och företagsledningen följer tillämpliga lagar. Enligt studier av Karim och Siegel, (1998); 

Innes och Lyon, (1994) anser banktjänstemän att revisorerna i en större utsträckning ska 

granska styrelsen och företagsledningens arbete. Den tredje frågan ska besvara 

banktjänstemäns uppfattningar om i vilken utsträckning revisorer ska granska att företagen 

följer tillämpliga lagar om skatter och avgifter samt att de är inbetalda. Enkätformuläret 

innefattas av dessa två frågor för att om revisionsplikten slopas behöver revisorer inte längre 

utföra dessa granskningar. Jag anser att det därför är av värde att identifiera i vilken 

utsträckning banktjänstemän anser att revisorer ska genomföra dessa granskningar.  
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Fråga fyra behandlar banktjänstemäns uppfattningar om i vilken utsträckning revisorer ska 

genomföra sin granskning för att den finansiella informationen visar en rättvisande bild. 

Denna fråga är intressant då banker använder den finansiella informationen för att till exempel 

bevilja lån, vilket leder till att banker anser att granskningen beträffande rättvisande bild 

borde ske i en större utsträckning (Best, Buckby och Tan, 2001; Fadzly och Ahmad, 2004). 

   Enkätformulärets femte fråga behandlar företagets fortlevnad och det är intressant att ställa 

denna fråga då Arnold et al., (2001) menar att revisorer behöver hjälp av specialister för att 

kunna bedöma ett företags fortlevnad. Dessutom är bedömningen av ett företags fortlevnad en 

viktig aspekt för banktjänstemän att ta hänsyn till när de ska fatta beslut om ett företag ska 

beviljas kredit. 

   Frågorna sex och sju behandlar banktjänstemäns uppfattningar om i vilken utsträckning 

information ska lämnas i revisionsberättelsen beträffande granskningens utfall samt vilken 

bedömning som ligger till grund för utfallet. Dessa frågor är av intresse då studier visar att 

revisionsberättelsen är en av de viktigaste rapporterna för banktjänstemän vid beslutsfattande 

(Berry och Robertsson, 2006). 

   De två avslutande frågorna åtta och nio behandlar i vilken utsträckning en rotation av 

revisor samt hur revisionsutskottens inflytande på revisorer borde vara för att upprätthålla 

deras oberoende. Dessa två frågor är av intresse då tidigare forskning visar att banker anser att 

en rotation av revisor och revisionsutskott upprätthåller revisorers oberoende (Alleyne, 

Devonish, Alleyne, 2006). Dessutom ger dessa två frågor studien en ytterligare dimension i 

form av att de beskriver banktjänstemäns uppfattningar om en revisors beteende. Frågorna ett 

till sju beskriver banktjänstemäns uppfattningar om vad revisorer ska göra. 

   Innan webbenkäten skickades ut genomfördes en testundersökning i form av en pilotstudie 

(Bryman och Bell, 2006). Syftet med en pilotstudie är att säkerställa enkätformulärets struktur 

och utformning samt en åtgärd för att minska bortfallet (Ejlertsson, 2005). Jag anser att det är 

av stor vikt att genomföra en pilotstudie då jag genom en webbenkät inte har möjligheten att 

närvara när respondenten svarar på enkäten och besvara dennes frågor. Jag genomförde min 

pilotstudie på ett bankkontor som inte ingick i studiens urval med en person med goda 

kunskaper om revision. Jag var närvarande när testpersonen fyllde i enkäten för att kunna ta 

del av dennes spontana reaktioner. Efter pilotstudien gjordes en ändring i enkätformuläret då 

testpersonen ansåg att skalan för svarsalternativen behövde tydliggöras. 
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3.4 Dataanalysmetod 

Vilka tillvägagångssätt som lämpar sig för att genomföra en analys beror på antalet variabler 

som ska analyseras. Då studiens syfte är att beskriva banktjänstemäns uppfattningar har jag 

valt att använda mig av beskrivande statistik och en univariat analys. Den univariata analysen 

studerar endast en variabels samband och då jag inte har fler än en variabel kan varken en 

bivariat eller en multivariat analys göras (Djurfeldt, Larsson och Stjärnhagen, 2003). 

Inledningsvis fastställs genom ett Kolmgorov Smirnov test att samtliga variabler inte är 

normalfördelade. Vidare visas beskrivande statistik för de påståenden i enkätformuläret som 

omfattar banktjänstemäns uppfattningar om vad revisorer ska göra (Tabell 2). Samtliga 

hypoteser prövas genom ett binomial test som är ett icke-parametriskt test. Ett binomial test 

används för att pröva hypoteserna då variablerna är dikotoma (Djurfeldt, Larsson och 

Stjärnhagen, 2003), det vill säga att de innehåller fler kategorier  (i mindre utsträckning/ i 

dagens utsträckning/ i större utsträckning, se Tabell 3-4). I Tabell 4 redogörs resultatet när 

banktjänstemän är tvingade att ta ställning till om de vill se en ökning eller minskning av 

revisorers arbete då svarsalternativ fyra i enkäten tagits bort, som symboliserar 

banktjänstemäns tillfredställelse med arbetet revisorer gör idag. Det har gjorts för att påvisa 

om banktjänstemän hellre vill se en ökning eller minskning av revisorernas arbete. Binomial 

testet som ingår i analysen har satts till en signifikansnivå på 5 procent, därmed accepteras 

endast hypoteser som visar starka samband (Humphrey, Moizer och Turley, 1993; Best, 

Buckby och Tan, 2001; Fadzly och Ahmad, 2004).  

 

4. Analys 
 

4.1. Beskrivande statistik 

Inledningsvis i analysen visar Tabell 2 beskrivande statistik för banktjänstemäns 

uppfattningar om vad revisorer ska göra. Ur tabellen kan det avläsas genom medelvärdet att 

banktjänstemän anser att revisorer i en större utsträckning ska utföra granskningar för att 

förhindra oegentligheter, att den finansiella informationen visar en rättvisande bild samt när 

det gäller att bedöma företagets fortlevnad. Vad gäller revisorers rapportering kan det avläsas 

ur tabellen genom medelvärdet att banktjänstemän anser att rapporteringen i 

revisionsberättelsen beträffande revisionens utfall och bedömningen av revisionens utfall  
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borde ske i en större utsträckning. Medelvärdena visar att banktjänstemän i dagens 

utsträckning är tillfredställda med hur revisorerna granskar förvaltningsrevisionen samt 

skatter och avgifter eller att banktjänstemän anser att dessa delar är oviktiga. Likaså visar 

medelvärdet att banktjänstemännen anser att revisorernas oberoende upprätthålls idag genom 

det nuvarande inflytandet på revisorer genom rotation och revisionsutskott. Det kan förklaras 

av ett bristande intresse från banktjänstemäns sida eller att de anser att rotation och 

revisionsutskott är oviktiga. Ur tabellen kan det dessutom avläsas att medelvärdet för 

förvaltningsrevision, skatter och avgifter, rotation och revisionsutskott ligger nära gränsen 

beträffande banktjänstemäns uppfattningar om att det borde ske i en större utsträckning. Detta 

kan bero på att banktjänstemän anser att revisorer utför många och bra granskningar 

beträffande förvaltningsrevision, skatter och avgifter eller att de är oviktiga. Till skillnad från 

till exempel oegentligheter som har ett medelvärde över fem och detta kan bero på att 

banktjänstemän anser att revisorer utför för dåliga granskningar eller att det anses vara viktigt. 

Standardavvikelsen antyder att det är små variationer mellan banktjänstemännens 

uppfattningar. Det bör påpekas att det endast är två av de 153 respondenter som besvarat 

enkäten som svarat en fyra genom hela enkäten och det är inte en enda som endast svarat 

sjuor rakt igenom hela enkäten. Det indikerar på att data som ligger till grund för analysen är 

tillförlitlig. 
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Tabell 2 – Beskrivande statistik  

 

Banktjänstemäns uppfattningar Antal Min Max Medelvärde St. avv. 

Oegentligheter 153 3 7 5,26 1,19 

Förvaltningsrevision 153 1 7 4,87 1,15 

Skatter och avgifter 153 1 7 4,76 1,26 

Rättvisande bild 152 4 7 5,45 1,11 

Fortlevnad 152 1 7 5,15 1,23 

Revisionsberättelsen 
  - Revisionens utfall 

150 1 7 5,36 1,18 

Revisionsberättelsen  
  - Bedömning av revisionens utfall 

153 1 7 5,26 1,22 

Rotation 153 1 7 4,70 1,50 

Revisionsutskott 146 1 7 4,84 1,11 

 

Beskrivande statistik för banktjänstemäns uppfattningar om vad revisorerna ska göra om 

svarsalternativ fyra exkluderas uppvisar genom medelvärdet huruvida banktjänstemän vill att 

revisorernas arbete ska minskas eller ökas. Medelvärdena på samtliga variabler visar att 

banktjänstemän anser att revisorernas arbete borde ske i en större utsträckning då samtliga 

medelvärden ligger över fem. Det vill säga att banktjänstemän hellre ser en ökning av 

revisorers arbete än en minskning. Resultatet är inte direkt förvånande då banktjänstemäns 

viktigaste underlag för beslutsfattande är revisorns arbete i form av årsredovisningar och 

revisionsberättelser. Dessa resultat ska beaktas med en viss försiktighet då resultaten kan visa 

banktjänstemäns så kallade ”önskelista” om vad de vill revisorer ska förbättra. En ökning av 

revisorers arbete skulle därmed kunna innebära att priset för revisionens stiger.  

4.2 Univariat analys 
I följande avsnitt redovisas hypotesprövningen genom den univariata analysen. Den univariata 

analysen studerar en variabels samband (Djurfeldt, Larsson och Stjärnhagen, 2003).  

Hypoteserna prövas genom ett binomial test som är ett icke-parametriskt test i Tabell 3 och 

Tabell 4. I Tabell 4 prövas hypoteserna när banktjänstemän är tvingade att ta ställning till om  
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de vill se en ökning eller minskning av revisorers arbete då svarsalternativ fyra i enkäten 

tagits bort, som symboliserar banktjänstemäns tillfredställelse med arbetet revisorer gör idag.  

 

Tabell 3 – Hypotesprövning 

 

Hypoteser Test Kategori Antal Proportion Signifikant 

H1 Oegentligheter Binomial < = 4
>4

Total

55
98

153

36 % 
64 % 

100 % 

0.001*** 

H2 Förvaltningsrevision Binomial < = 4
>4

Total

76
77

50 % 
50 % 

100 % 

1,000 

H3 Skatter och avgifter Binomial < = 4
>4

Total

86
69

153

55 % 
45 % 

100 % 

0,258 

H4 Rättvisande bild Binomial < = 4
>4

Total

40
112
152

26 % 
74 % 

100 % 

0,000*** 

H5 Fortlevnad Binomial < = 4
>4

Total

49
103
152

32 % 
68 % 

100 % 

0,000*** 

H6 Revisionsberättelsen 
  - Revisionens utfall 

Binomial < = 4
>4

Total

36
114
150

24 % 
76 % 

100 % 

0,000*** 

H7 Revisionsberättelsen  
 - Bedömning av revisionens utfall 

Binomial < = 4
>4

Total

45
108
153

29 % 
71 % 

100 % 

0,000*** 

H8 Rotation Binomial < = 4
>4

Total

74
79

153

48 % 
52 % 

100 % 

0,747 

H9 Revisionsutskott Binomial < = 4
>4

Total

75
71

146

51 % 
49 % 

100 % 

0,804 

* Signifikant på 0,05 nivå 
** Signifikant på 0,01 nivå 
*** Signifikant på 0,001 nivå 
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Den univariata analysen för Tabell 3 påvisar ett starkt signifikant samband mellan 

oegentligheter och banktjänstemäns uppfattningar om att revisorer i större utsträckning ska 

förhindra oegentligheter (0,001). Däremot finns inga signifikanta samband mellan 

förvaltningsrevision och banktjänstemäns uppfattningar om att revisorer i större utsträckning 

ska granska att företagsledningen och styrelsen följer tillämpliga lagar. Det påvisas heller inga 

samband vad gäller skatter och avgifter och banktjänstemäns uppfattningar om att revisorer i 

större utsträckning ska granska lagar rörande skatter och avgifter samt att de är inbetalda. 

Starka samband kan dock påvisas mellan rättvisande bild och banktjänstemäns uppfattningar 

om att revisorer i större utsträckning granskar att företagens finansiella information visar en 

rättvisande bild (0,000). Vidare finns starka samband mellan fortlevnad och banktjänstemäns 

uppfattningar om att revisorer i större utsträckning ska hjälpa till med att bedöma företagets 

fortlevnad (0,000).  

   Analysen konstaterar att det finns starka signifikanta samband mellan revisionsberättelsen 

och banktjänstemäns uppfattningar om att revisionsberättelsen borde innehålla information 

om revisionens utfall i en större utsträckning än idag (0,000) samt att revisionsberättelsen 

borde innehålla information om revisorers bedömning av revisionens utfall i en större 

utsträckning än idag (0,000). 

   Beträffande oberoendet finns inga samband mellan rotation och banktjänstemäns 

uppfattningar om att en rotation av revisorer borde ske mer än den gör idag för att upprätthålla 

revisorers oberoende. Likaså finns det inga signifikanta samband mellan revisionsutskott och 

banktjänstemäns uppfattningar om att revisionsutskottens inflytande borde vara större än idag 

för att upprätthålla revisorers oberoende. 
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Tabell 4 – Hypotesprövning utan svarsalternativ fyra 

 

Hypoteser Test Kategori Antal Proportion Signifikant 

H1 Oegentligheter Binomial < = 3
>5

Total

1
98
99

1 % 
99 % 

100 % 

0.000*** 

H2 Förvaltningsrevision Binomial < = 3
>5

Total

5
77
82

6 % 
94 % 

100 % 

0,000*** 

H3 Skatter och avgifter Binomial < = 3
>5

Total

13
69
82

16 % 
84 % 

100 % 

0,000*** 

H4 Rättvisande bild Binomial < = 3
>5

Total

0
112
112

0 % 
100 % 
100 % 

0,000*** 

H5 Fortlevnad Binomial < = 3
>5

Total

10
103
113

9 % 
91 % 

100 % 

0,000*** 

H 6 Revisionsberättelsen 
- Revisionens utfall 

Binomial < = 3
>5

Total

4
114
118

3 % 
97 % 

100 % 

0,000*** 

H7 Revisionsberättelsen 
- Bedömning av revisionens utfall 

Binomial < = 3
>5

Total

5
108
114

4 % 
96 % 

100 % 

0,000*** 

H8 Rotation Binomial < = 3
>5

Total

19
79
98

19 % 
81 % 

100 % 

0,000*** 

 

H9 Revisionsutskott Binomial < = 3
>5

Total

2
71
73

3 % 
97 % 

100 % 

0,000*** 

* Signifikant på 0,05 nivå 
** Signifikant på 0,01 nivå 
*** Signifikant 0,001 nivå 
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Binomial testet för Tabell 4 där svarsalternativ fyra har tagits bort påvisar i likhet med Tabell 

3 att det finns ett starkt samband vad gäller oegentligheter (0,000). I Tabell 4 till skillnad från 

Tabell 3 finns dessutom starka signifikanta samband mellan förvaltningsrevision och 

bantjänstemäns uppfattningar om att revisorer i större utsträckning ska granska att 

företagsledningen följer tillämpliga lagar (0,000). Starka samband påvisas även för skatter och 

avgifter (0,000). I likhet med resultatet i Tabell 3 finns ett starkt samband för såväl rättvisande 

bild (0,000) som fortlevnad (0,000)  

   För revisionsberättelsen indikerar analysen ett lika starkt samband som i Tabell 3 

beträffande revisionens utfall (0,000) och revisorers bedömning av revisionens utfall (0,000). 

   Till skillnad från Tabell 3 påvisas ett starkt samband i analysen för Tabell 4 beträffande 

rotation och banktjänstemäns uppfattningar om att en rotation av revisorer borde ske mer än 

den gör idag för att upprätthålla revisorers oberoende (0,000). Starka samband kan även 

påvisas för revisionsutskott (0,000). 

   Vid en jämförelse mellan Tabell 3 och Tabell 4 kan analysen urskilja att fem hypoteser i 

Tabell 3 påvisar starka samband och därmed accepteras (H1 oegentligheter, H4 rättvisande 

bild, H5 fortlevnad, H6 Revisionsberättelsen samt H7 revisionsberättelsen). I Tabell 4 finns 

ett starkt signifikant samband vad gäller samtliga nio hypoteser och det resulterar i att 

samtliga nio hypoteser accepteras.  

 

5. Diskussion, slutsats och förslag till fortsatt forskning 

 

5.1 Diskussion och slutsats 

I detta kapitel som är den avslutande delen diskuteras resultaten och dessutom presenteras 

studiens slutsatser. Studiens inriktning har varit att förklara banktjänstemäns uppfattningar om 

vad revisorer ska göra. Diskussionen har sitt utgångsläge i den sammanfattande modellen (se 

figur 3). I den sammanfattande modellen visas styrkan på de samband som finns mellan 

hypoteserna och banktjänstemäns uppfattningar om vad revisorer ska göra. Till vänster i 

modellen visas respektive hypotes och dess antaganden om banktjänstemäns uppfattningar 

vad en revisor ska göra. Till höger visas banktjänstemäns verkliga uppfattningar. Resultaten 

från Tabell 3 ligger till grund för sambandens styrka i modellen. 
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Figur 3. Sammanfattande modell. 
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Diskussionerna i förväntningsgap debatten handlar främst om vilken kvalité eller värde 

intressenterna erhåller genom en revision. Diskussioner förekommer även om 

kommunikationen mellan revisorer och intressenter via revisorers rapportering. Likaså om 

revisionens struktur samt reglering om hur revisionstjänster ska tillhandahållas (Humphrey, 

Moizer och Turley, 1993) Vad intressenterna förväntar sig att en revisor ska utföra vid en 

revision handlar ur ett brett perspektiv om hur revisorns roll eller revisionens funktion 

uppfattas av de olika intressenterna.  

 

I likhet med tidigare studier (till exempel Humphrey, Moizer och Turley, 1993; Schelluch, 

1996; Best, Buckby och Tan, 2001) påvisas ett starkt signifikant samband mellan 

oegentligheter och banktjänstemäns uppfattningar om att revisorer i en större utsträckning ska 

granska för att förhindra oegentligheter. Detta resultat är inte direkt förvånande då ett 

förväntningsgap konstaterats mellan revisorer och banktjänstemän sedan revisorsprofessionen 

under 1930-talet började med att tona ner revisorers ansvar för att förhindra oegentligheter 

(Humphrey, Turley och Moizer, 1993). En förklaring till att banktjänstemän anser att 

revisorer ska granska oegentligheter i en större utsträckning kan bero på att det under senare 

år har inträffat ett antal uppmärksammade företagsskandaler (till exempel Enron och 

WorldCom i USA, Parmalat i Italien och Ahold i Nederländerna) (Fadzly och Ahmad, 2004).  

 

Däremot hittas inga signifikanta samband mellan förvaltningsrevision respektive skatter och 

avgifter som är en del av förvaltningsrevisionen. Då banktjänstemän anser att de är 

tillfredställda med revisorers granskning av såväl förvaltningsrevision som skatter och 

avgifter i dagens utsträckning. En möjlig förklaring till att banktjänstemän anser att revisorer i 

dagens utsträckning ska granska att företagsledningen och styrelsen följer tillämpliga lagar 

kan vara att banktjänstemän anser att revisorer och inte företagsledningen och styrelsen som 

lagen menar ska ansvara för att den finansiella informationen är fri från fel och oegentligheter 

(Karim och Siegel, 1998). Det kan innebära att banktjänstemän är av den åsikten att de hellre 

vill se en ökning av revisorers granskning av oegentligheter än att företagsledningen och 

styrelsen följer tillämpliga lagar då även oegentligheter orsakade av företagsledningen och 

styrelsen kan upptäckas genom en granskning i en större utsträckning för att förhindra 

oegentligheter. En annan förklaring kan vara att banktjänstemän anser att revisorers  
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granskningar av förvaltningsrevisionen utförs på ett bra sätt där banktjänstemännens behov 

tillgodoses och inga ytterligare granskningar behövs för att uppfylla banktjänstemännens 

behov. Men det kan även förklaras genom att banktjänstemän anser att revisorers 

granskningar av förvaltningsrevisionen är oviktiga och därmed inte tillför ett tillräckligt 

värde. Förvaltningsrevisionen kan ses som oviktig av banktjänstemän då de inte i någon större 

utsträckning använder sig av informationen eller att informationen inte går att använda för att 

till exempel fatta beslut om kredit och om möjligheten att få tillbaka det kapital som lånats ut. 

 

Tillfredställelsen när det gäller granskningen av skatter och avgifter i dagens utsträckning kan 

förklaras av att banktjänstemän anser att granskningar av skatter och avgifter inte tillför någon 

större nytta (Öhman, 2007). Med andra ord kan banktjänstemän anse att revisorers granskning 

av skatter och avgifter är oviktig. Detta kan förklaras av Arenas del Buey Torres, (2004) 

studie som menar att revisorers granskningar av skatter och avgifter saknar intresse och ofta 

kommer i skymundan på grund av bristfälliga lagar och regler Dessutom kan banktjänstemäns 

uppfattningar beträffande såväl förvaltningsrevision som skatter och avgifter förklaras av att 

revisionsplikten kan vara på väg att slopas. Det innebär i så fall att revisorers ansvar för 

granskning av förvaltningsrevision samt skatter och avgifter försvinner (SOU, 2008:32).   

 

Analysen visar ett starkt samband mellan rättvisande bild och banktjänstemäns uppfattningar 

om att revisorer i en större utsträckning ska granska att den finansiella informationen visar en 

rättvisande bild. Liknande resultat har påträffats i studier av till exempel (Best, Buckby och 

Tan, 2001; Fadzly och Ahmad, ,2004; Dixon, Woodhead och Sohliman, 2006). En möjlig 

förklaring till att banktjänstemän anser att granskningen beträffande en rättvisande bild ska 

ske i en större utsträckning kan vara att begreppet rättvisande bild är ett otydligt begrepp som 

inte har en klar definition och därmed kan det tolkas olika (Blake et al., 1998; Burrowes och 

Nordström, 1998). En studie av Schelluch, (1996) visar att intressenter anser att den 

finansiella informationen är svår att förstå och att det innebär svårigheter med att bedöma om 

den finansiella informationen visar en rättvisande bild. 

 

Ett starkt samband kan även påvisas beträffande fortlevnad då banktjänstemäns anser att 

revisorer i större utsträckning ska hjälpa till med att bedöma ett företags fortlevnad (Campbell  
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och Mutchler, 1988; Monroe och Woodliff, 1994; Almer och Brody, 2002). Detta samband 

kan förklaras genom att revisorer och banktjänstemän uppfattar revisorns granskning av 

företags fortlevnad på olika sätt (Almer och Brody, 2002), det vill säga ett förväntningsgap 

existerar där intressenterna vill att revisorer i en större utsträckning ska granska företagets 

fortlevnad (Monroe och Woodliff, 1994). Almer och Brody, (2002) visar i sin studie att 

problem uppstår vid utlåningsbeslut då banktjänstemän missuppfattar revisorers uttalanden 

om företagets fortlevnad. Det leder till att svårigheter uppstår beträffande beslutsfattandet vid 

beviljandet av lån. Banktjänstemäns uppfattningar kan även förklaras av Arnold et al., (2001) 

som poängterar att revisorer är svaga i avseendet att bedöma ett företags fortlevnad. Vidare 

menar Arnold et al., (2001) att revisorer skulle behöva använda specialiserad hjälp vid 

bedömningen av ett företags fortlevnad. 

 

När det gäller revisionsberättelsen kan ett starkt samband påvisas mellan såväl 

banktjänstemäns uppfattningar om att revisionsberättelsen i större utsträckning ska innehålla 

information om revisionens utfall som revisorers bedömning av revisionens utfall. Detta 

samband kan förklaras av att banktjänstemän till största del använder sig av årsredovisningar 

och revisionsberättelser vid sitt beslutsfattande (Berry och Robertsson, 2006) och då 

revisionsberättelsen blir mer omfattande kan det öka banktjänstemäns värde (Power, 1997). 

Dessutom genom att öka revisionsberättelsens informationsinnehåll kan banktjänstemän 

utveckla sin förståelse för revisionens utfall och revisorers bedömning av revisionens utfall, 

vilket kan leda till att användbarheten av revisionsberättelsen ökar vid beslutsfattande 

(Catasús och Gröjer, 2005). 

 

Inga signifikanta samband påvisas vad gäller oberoendet då banktjänstemän anser att såväl 

rotationen av revisorer som revisionsutskottens inflytande är tillfredställande som det är idag. 

Att det inte finns ett samband mellan rotation och banktjänstemäns uppfattningar om att en 

rotation av revisorer mer än idag upprätthåller revisorers oberoende kan möjligen förklaras av 

att det i dagsläget inte finns en lagstiftning om rotation (Hemraj, 2002) och banktjänstemän 

verkar inte vilja införa någon heller då de anser att oberoendet upprätthålls genom den 

rotation som sker idag.  
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En förklaring för banktjänstemäns uppfattningar beträffande revisionsutskott kan vara att det 

inte används i lika stor utsträckning i Sverige och övriga europeiska länder som i jämförelse 

med de anglosaxiska länderna (Thorell, 2002). Dessutom finns det ingen lagstiftning om 

revisionsutskott i Sverige och det kan indikera på att intresset för revisionsutskott är svagt i 

Sverige (Thorell, 2002). Det svaga intresset i sin tur kan förklara banktjänstemäns 

uppfattningar om revisionsutskott. Det svaga intresset för att rotation och revisionsutskott kan 

förbättra revisorers oberoende kan förklaras av att banktjänstemän inte anser att de är de 

viktigaste faktorerna för att uppträtthålla en revisors oberoende. Med andra ord kan det finnas 

andra faktorer beträffande oberoendet som tillgodoser banktjänstemäns behov.    

 

I analysen (Tabell 4) kan det även konstateras att om banktjänstemän är tvingade till att ta 

ställning till huruvida de anser att revisorer i en mindre eller större utsträckning ska granska 

oegentligheter, förvaltningsrevision, skatter och avgifter, rättvisande bild och fortlevnad visar 

resultaten att banktjänstemän anser att revisorer ska utföra samtliga dessa granskningar i en 

större utsträckning. Likaså visar resultaten att revisionsberättelsen i en större utsträckning 

såväl ska innehålla information om revisionens utfall som revisorers bedömning av 

revisionens utfall. Dessutom visar analysen att en rotation av revisorer borde ske mer än idag 

samt att revisionsutskottens inflytande borde vara mer än idag för att upprätthålla revisorers 

oberoende. 

 

Slutsatsen som har sin utgångspunkt i den sammanfattande modellen (figur 3) visar starka 

samband på att banktjänstemän anser att revisorer i en större utsträckning ska granska för att 

förhindra oegentligheter, att den finansiella informationen visar en rättvisande bild, att 

bedöma företagets fortlevnad samt att revisionsberättelsen innehåller information i en större 

utsträckning om revisionens utfall och revisorers bedömning av revisionens utfall.  

   Slutsatsen av Tabell 4 i analysen är att banktjänstemän anser att revisorer i en större 

utsträckning ska utföra granskningar, rapporteringar samt upprätthälla oberoendet om de är 

tvingade till att ta ställning i dessa påståenden. Denna slutsats görs med en viss försiktighet då 

banktjänstemän varit tvungna att ta ställning till antingen minskningar eller ökningar av 

revisorers arbete. Då banktjänstemäns viktigaste underlag för beslutsfattande är 

årsredovisningar och revisionsberättelser är den självklara tanken som resultaten visar att  
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banktjänstemän hellre vill se en ökning av revisorers arbete än en minskning (Berry och 

Robertsson, 2006). En ökning av revisorers arbete skulle kunna innebära att banktjänstemäns 

arbete kan underlättas då det erhåller information av revisorerna som ger dem ett värde. 

   Trots att studien i första hand avser att förklara banktjänstemäns uppfattningar om vad 

revisorer ska göra kan diskussionerna kring de starka sambanden gå ytterligare ett steg. 

Frågan är om dessa resultat visar banktjänstemäns så kallade ”önskelista” om vad de vill 

revisorer ska lägga extra resurser på. Det kan antagas att en utökning av revisorers 

granskningar samt rapportering kan få den konsekvensen att priset för revisionen ökar. Frågan 

är om intressenterna är villiga att erhålla dessa förbättringar då det även skulle innebära att de 

får betala ett högre pris för revisionen.  

   Grundtanken i revisionen är att intressenternas behov ska uppfyllas samt att revisionen ska 

tillföra dem ett värde (Deegan, 2000). Då tidigare forskning visar resultat på att ett 

förväntningsgap existerar mellan intressenter och revisorer (till exempel Humphrey, Moizer 

och Turley, 1993; Monroe and Woodliff, 1994; Innes et al., 1997 Best, Buckby och Tan, 

2001; Fadzly och Ahmad, 2004) kan det tyda på att marknadskrafterna inte är tillräckliga för 

att uppfylla intressenternas behov. Det kan tänkas medföra att en ”efterfrågestyrd” revisionen 

kan komma att bli verklighet, där intressenterna i en större utsträckning kan påverka vad 

revisionen ska innehålla och på så sett se till att revisionen skapar ett värde. Dessutom med 

tanke på regeringens förslag att revisionsplikten ska slopas kan vara ytterligare en förklaring 

för att en ”efterfrågestyrd” revision kan komma att bli verklighet.  

 

“there is a chasm as wide and as deep as the Grand Canyon between what the public expects 

from us and what we deliver in the way of an audit . . . we must close the chasm by changing 

what we deliver in the way of an audit and audit report, to conform to the desires of our 

customer” (Turner, 2002 se Rezaee, 2004:136). 

5.2 Förslag till fortsatt forskning 
Denna studie avser endast att beskriva banktjänstemäns uppfattningar om vad revisorer ska 

göra och tar därmed inte hänsyn till vilka prisnivåer banktjänstemän är villiga att acceptera 

genom en ökning av revisorers arbete. Det skulle därmed vara av intresse att göra en studie 

som förklarar vilka prisnivåer banktjänstemän är villiga att acceptera för att revisorers arbete 

ska ske i en större utsträckning.  
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Då denna studie har sin utgångspunkt i att endast förklara banktjänstemäns uppfattningar kan 

det vara av intresse att genomföra en liknande studie men att då gå ner mer på djupet och 

förklara vad banktjänstemäns uppfattningar om revisorers arbete grundar sig på genom att 

såväl använda sig av intervjuer som ett enkätformulär. Dessutom kan det vara intressant att 

göra en jämförelse mellan fler olika intressenter (till exempel banktjänstemän, investerare, 

finansanalytiker) för att se om det finns några skillnader. Det kan även vara av intresse att 

genomföra en jämförelse mellan olika intressent grupper och revisorer för att försöka förklara 

skillnaderna. Genom att öka intressenternas förståelse för revisorers arbete kan det leda till att 

intressenter och revisorers uppfattningar kan riktas åt samma håll. 

   Med tanke på att en ”efterfrågestyrd” revision kan bli en verklighet till följd av en slopad 

revisionsplikt kan det vara av intresse att även studera intressenters ställningstagande och 

uppfattningar kring en ”efterfrågestyrd” revision. 
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      Bilaga 1 

Introduktionsbrev 

Hej! 

Mitt namn är Jimmy Fröberg och jag läser företagsekonomi med inriktning mot redovisning 

och revision vid Högskolan Kristianstad. Jag skriver just nu en magisteruppsats och av denna 

anledning sänder jag över en enkätundersökning som ska utgöra grunden för uppsatsen. 

Med tanke på regeringens förslag att revisionsplikten ska slopas för hela 96-97 procent av 

dagens aktiebolag 1 juli 2010 är det av intresse att identifiera banktjänstemäns uppfattningar 

om revisionen. Studien riktar sig till företagsrådgivare på de fyra storbankerna 

(Handelsbanken, Nordea, SEB och Swedbank). Vidare omfattar studien kommuner med ett 

invånarantal över 60.000 och i varje kommun har tre bankkontor slumpmässigt valts ut. 

Enkäten skickas till samtliga företagsmarknadschefer samt företagsrådgivare på utvalda 

kontor. 

Enkäten tar mindre än 5 minuter att besvara och givetvis kommer dina svar att behandlas 

konfidentiellt. För att kunna genomföra studien behöver enkätsvaren var mig tillhanda senast 

den 20 maj. För att ta dig vidare till webbenkäten klicka på länken nedan eller kopiera den till 

din webbläsare. 

http://www.luvit.hkr.se/eval/pub/87342/ 

Ditt deltagande betyder mycket för studien och har du frågor tveka inte att höra av dig. 

Tack på förhand! 

Jimmy Fröberg 

E-post: XXXXXXXXXX 
Telefon: XXX-XXXXXX eller XXXX-XXXXXX 
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      Bilaga 2 

Enkät – Banktjänstemäns uppfattningar om vad revisorer ska göra 
Svarsalternativens skala är:  

1 = I mindre utsträckning än de gör idag  
4 = I den utsträckning de gör idag.  

7 = I större utsträckning än de gör idag 

 

1. Jag anser att revisorer borde agera för att förhindra oegentligheter 

  1   2   3      4           5          6          7 

 

2. Jag anser att revisorer borde agera för att övervaka styrelsen och företagsledningen så de 

följer tillämpliga lagar 

  1   2   3      4           5          6          7 

 

3. Jag anser att revisorer borde agera för att övervaka att lagar rörande skatter och avgifter 

följs samt att de är inbetalda 

  1   2   3      4           5          6          7 

 

4. Jag anser att revisorer borde agera för att den finansiella informationen visar en rättvisande 

bild 

  1   2   3      4           5          6          7 
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5. Jag anser att revisorer borde agera för att bedöma företagets fortlevnad 

 
  1   2   3      4           5          6          7 

 

6. Jag anser att revisionsberättelsen borde innehålla information om granskningens utfall 

  1   2   3      4           5          6          7 

 

7. Jag anser att revisionsberättelsen borde innehålla information om revisorns bedömning av 

revisionens utfall 

  1   2   3      4           5          6          7 

 

8. Jag anser att rotation av revisorer för att upprätthålla revisorers oberoende borde tillämpas 

  1   2   3      4           5          6          7 

 

9. Jag anser att revisionsutskottens inflytande för att upprätthålla revisorers oberoende borde 

vara 

  1   2   3       4           5          6          7 

 

Tack för din medverkan! 

 


