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Abstract 

The accounting and auditing tasks are controlled by laws and regulations. But in 
spite of this it has been evident at repeated occasions that the quality of the 
accounting information is not satisfactory assured. This has led to a critique of 
the responsible auditors. The point of departure of this study is how Swedish 
auditors perceive their area of responsibility in auditing accounting information 
of listed companies and any possible changes in their duties. To describe and 
analyse these matters, an accountability model was developed. According to this 
model, one type of information goes directly from the aCcountors to the 
accountees. Another type of information is first presented to the auditors for 
quality assurance before it is distributed to the accountees. 

82 auditors were interviewed using the repertory grid technique and open 
interview questions. A sample of respondents was chosen to represent 
differences in experience, level of seniority, gender, firm and location. To check 
the stability in the thought patterns of the respondents, six retests were made 
and, to validate the results, three expert panels consisting of auditors and other 
representatives of the accounting and auditing profession were consulted. 

The differences between different groups of auditors proved to be small, but the 
general picture was quite evident. Principal component analysis of the mean grid 
for all the respondents showed a number of distinct patterns. The auditors devote 
a relatively long time and considerable effort to issues that can be satisfactorily 
verified, but that are not of primary importance to the investors and other 
interested parties. The information that is quality assured by auditors can be 
described as fragmentary, hard and historical. When reviewing this kind of 
information the auditors feel relatively secure in a work that they themselves 
perceive to be exposed. 

The findings also point to a conservative posture of Swedish auditors. They 
were very reluctant to make statements about any information except for that 
elicited according to current praxis. In addition to this attitude, the auditors 
appear to be more concerned about their own situation than that of the 
accountees they are supposed to protect. The conservative posture also makes 
them quite disinclined to expand the auditing domain. So even though the 
auditors in general regard a comprehensive, soft and future-oriented information 
to be important to investors and other interested parties, the findings imply that 
the great share of this information even in the future will be distributed directly 
to the accountees without first being quality assured by the auditors. 

Key words: accounting, agency theory, auditing, auditors, repertory grid, 
thought patterns 
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Sammanfattning 

Trots  den  reglerade inramningen  har det vid  upprepade tillfällen visat  sig  att  den  
redovisningsinformation  som  granskas  av revisorer  inte alltid är att lita  på.  
Kritiken  mot ansvariga  revisorer har  varit  hård,  inte minst till följd  av  att  de som  
försetts  med  felaktiga beslutsunderlag  har  lidit ekonomisk skada. 

Utgångspunkten för  den  här  studien  är  hur  svenska  revisorer ser på gransk-
ningen  och bedömningen  av  börsnoterade företags redovisningsinformation och  
på  uttalanden  om  denna  information.  För att beskriva och analysera revisorernas 
uppfattningar  om sin  uppgift och möjligheterna att  delvis  förändra denna, 
utvecklades  en  modell  om  informationsflöden och kvalitetssäkring.  Enligt 
modellen  kvalitetssäkrar revisorerna  en sorts information  innan  den  distribueras 
till  de  redovisningsberättigade intressenterna, medan  en  annan  sorts information 
går  direkt  från  de  redovisningsskyldiga företagen till intressenterna.  

Studien består av  fyra sammanlänkade delar för insamling  av data:  pilotstudie, 
huvudstudie, uppföljande intervjuer  (retester)  och expertutfrågningar. I huvud-
studien intervjuades  82 revisorer med en  etablerad metod för att avbilda  
individers  tankemönster  (the  repertory grid technique)  samt  kompletterande 
öppna frågor. Respondenterna fick jämföra  14  potentiella granskningsobjekt  
med  varandra och värdera  dem på  sjugradiga skalor utifrån  12  begrepp, t.ex. 
"lätt - svårt att granska". För att kunna kartlägga såväl generella mönster  som  
eventuella skillnader i uppfattningar mellan olika  grupper  valdes olika  revisorer 
med  hänsyn till erfarenhet,  formell  behörighet, kön, revisionsbyrå och ort. 

Revisorernas  svar  analyserades  med  hjälp  av  statistiska  metoder  och tolkningar  
av de data som  samlades  in  i  studiens  olika delar. Skillnaderna mellan olika  
grupper av revisorer  visade  sig  vara  små,  medan  den  generella  bilden  framträdde  
relativt  tydligt. Revisorerna uppvisar  en  måttlig  homogenitet  och komplexitet i 
uppfattningar.  De  inriktar  sig  främst  på  att revidera fragmentariska, hårda och 
historiska granskningsobjekt, vilket  de  behärskar förhållandevis väl. Genom att 
följa riktlinjer och i  relativt stor  utsträckning fokusera  sig  själva,  kan de  
legitimera sina handlingar och känna trygghet i ett utsatt arbete.  Av  revisorernas 
självfokusering följer att  de  inte i första  hand  utgår från intressenternas  behov.  
Deras konservativa hållning medför att  de  inte gärna vill ta  sig an  utvidgade 
granskningsuppgifter och göra utökade uttalanden. Trots att revisorerna över  lag  
uppfattar att rikhaltig, mjuk och framtidsorienterad  information  är viktig för 
intressenterna,  tyder det  mesta  på  att denna även i framtiden i  stor  utsträckning  
får gå  från redovisningsskyldiga företag till redovisningsberättigade intressenter 
utan att kvalitetssäkras. 

Nyckelord: agentteori, gridteknik, redovisning,  revision,  revisorer, tankemönster 
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Förord 

Det  har  varit ett privilegium att få medverka i forskningsprogrammet  "Den  nya 
tidens  revisor  och redovisare". Samtidigt som arbetet varit entusiasmerande och 
lärorikt  har jag haft  förmånen att få lära känna nya människor. Det som började 
som ett gemensamt projekt utvecklade sig snabbt annorlunda än det var tänkt 
och utökades till flera projekt och olika licentiatområden. Inom ramen för 
forskningsprogrammet  har  således viss gemensam datainsamling och vissa 
gemensamma aktiviteter genomförts. Baserat på det empiriska material som 
ligger till grund för denna  rapport har jag  parallellt, som försteförfattare, skrivit  
en  artikel tillsammans med tre av mina kollegor. För det som står skrivet på 
följande sidor står  jag  emellertid ensam ansvarig.  

De  som bistått mig i arbetet med artikeln är också  de  som visat störst intresse för  
den  här rapporten. Först och främst vill  jag  rikta ett stort  tack  till  min  
handledare,  professor Einar  Häckner. Från första dagen  har  han outtröttligt  lagt  
fram ideer, alltid funnits till hands, läst manus och bistått med kloka 
kommentarer.  Hans  arbete i samband med olika arrangemang inom ramen för 
forskningsprogrammet  har  också varit ovärderligt.  En  annan  person  som betytt 
mycket är  professor Finn  Tschudi. Utan hans nyfikenhet, norska datorer och 
gedigna statistiska kunskaper hade  jag  förmodligen stått mig slätt.  Min  kollega  
Anna-Maria  Jansson förtjänar ett  tack  för sitt arbete med datainsamlingen.  Hon  
genomförde  22  av intervjuerna och två av retesterna.  

Sedan professor Eva  Wallerstedt anslöt till forskningsprogrammet,  har  även hon 
bidragit med konstruktiva synpunkter.  Jag  kan inte  heller  undgå att nämna några 
av mina vänner och kollegor i Sundsvall. Diskussionerna med Göran Ohlsson,  
Olof  Wahlberg,  Christian  Krigström och  Leif Lindefelt har  varit givande. Det 
känns också angeläget att tacka  Tommy  Roxenhall, initiativtagaren till 
Företagsekonomiskt forskningsforum vid Mitthögskolan, för hans arbete med 
finansieringen. Utan ekonomiskt stöd från länsstyrelser,  kommuner  och det 
lokala näringslivet  skulle  inte denna  rapport ha  blivit skriven. 

Att rikta ett  tack  till alla  de  revisorer som ställt  sin  tid till förfogande och låtit sig 
intervjuas inom ramen för denna undersökning är egentligen otillräckligt,  men  
det är det bästa  jag  kan åstadkomma. 

Slutligen skänker  jag en  speciell  tanke  till alla nära och kära.  Jag  vill tro att  jag 
under den  här begränsade tiden  har  betett mig på samma sätt som tidigare, med 
allt vad det innebär på gott och ont. 

Sundsvall i februari  2004 

Peter  Öhman 
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1 Inledning 

1.1 En  viktig, reglerad och kritiserad  position  

Revisorer  har  otvivelaktigt  en  viktig  position  i ett samhälle. Det tycks finnas ett 
nästan omättligt behov av att granska olika verksamheter och olika  sorters 
information,  för att på så sätt kontrollera ansvariga personer.  Power  (1997: 14)  
gör gällande att revisionen nått så många områden att vi  lever  i ett "revisions-
samhälle". Verksamheter som bedrivs i företag, föreningar, skolor och sjukhus 
är bara några exempel på sådant som granskas kontinuerligt. 

För privata och externt finansierade företag infördes kravet på  revision  
förhållandevis tidigt.  De  investerare som inte själva deltog i  den  operativa 
verksamheten behövde försäkra sig om att deras  kapital  förvaltades på ett bra 
sätt och att räkenskaperna återgav utfallet av företagets affärer. Misstron mot att 
företagets ledande representanter i alla lägen  skulle ha  investerarnas bästa för 
ögonen ledde till krav på att  en neutral part  kontrollerade verksamheten och 
granskade redovisningsinformationen (jämför  Power,  1997: 134).  Även andra 
intressenter visade sig vara betjänta av att få ta  del  av redovisningsinformation 
som är noggrant granskad och bedömd. 

Behovet av att det finns  en  oberoende  part  mellan redovisningsskyldiga företag 
och redovisningsberättigade intressenter kan sägas ligga bakom framväxandet av  
en  professionell yrkeskår, som andra ska kunna lita på. Revisorerna erbjuder  en 
service  till alla individer och organisationer som vill veta om  den information  
som företag sammanställer och lämnar ut verkligen speglar verksamheten och 
dess utfall  (Lee, 1993: 27-9).  Det allmänna intresset för denna  service har  
förstärkts till följd av olika markeringar från samhällets sida.  Den  allra starkaste 
signalen är att revisionen, precis som redovisningen, omfattas av lagar, regler, 
rekommendationer och normer.  Tack  vare det av samhället sanktionerade 
regelverket skapas också  en  efterfrågan på revisionstjänster. Därmed ges både 
verksamheten som sådan och yrkeskåren  en  stark  ställning (Wallerstedt,  2003: 
5).  Redovisnings- och revisorsprofessionen kan sägas vara särskilt inflytelserik 
eftersom  den  till stor  del  verkar i  en  självreglerande miljö. Samtidigt som 
medlemmarna  har  att rätta sig efter gällande lagar, tillåts  de  vara med och 
påverka utvecklingen. Representanter för branschorganisationer och andra 
sakkunniga inom området tolkar lagar och skapar regler och rekommendationer 
som ligger till grund för praxis (jämför Jönsson,  1985; 1994).  Förutom att 
utfärda rekommendationer finns även andra för verksamheten centrala frågor på  
den  självreglerande agendan, inte minst olika  slags  kvalitetskontroller  (Power,  
2003). 
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Det  finns  en rad  exempel  på  att varken redovisningen  eller revisionen har  kunnat 
erbjuda  den service som  lagstiftare och andra intressenter förväntat  sig.  
Redovisningens utformning och innehåll  har  exempelvis förändrats till följd  av  
händelser  som  fått stora  konsekvenser  för samhället.  Den  händelse  som  väckt 
allra  störst  uppmärksamhet är förmodligen  den  finansiella  krisen  i  USA.  I  
oktober 1929  bröt  en kort  vinstkonjunktur samman,  med  våldsamma kursfall 
och  rader av  bankkrascher  som  följd.  En  allvarlig  depression  utlöstes och  en stor 
del av ansvaret  för aktieägarnas förluster  lades på den  redovisning  som  ansågs 
otillräcklig för att kunna ge varningssignaler i  tid  (Hendriksen &  van  Breda,  
1992: 66). Den  finansiella  krisen  förde bl.a.  med sig  att  Securities  and  Exchange  
Commission  (SEC)  inrättandes.  Det  är ett  federalt  kontrollorgan för redovisning 
i börsbolag  som  från sitt inrättande  haft stor  inverkan  på amerikansk  
redovisningspraxis och  den  därtill hörande  revisionen (Ryan,  Scapens &  
Theobald, 1992: 68).  

Företagsnedläggningar i allmänhet och konkurser i synnerhet  har  visat sig vara 
av särskild betydelse för allmänhetens förtroende för redovisning och  revision.  
Konkurser påverkar flera olika intressenter. Ägare, finansiärer och leverantörer 
drabbas av ekonomiska förluster och anställda  mister  sina arbeten. Konkurser i 
börsbolag väcker ofta  extra  stor uppmärksamhet. Mångas ögon riktas då mot 
företagsledningarnas ageranden, bristande  information  till intressenterna och 
revisionens tillkortakommanden. I allmänhet kopplas "affärsmisslyckanden" 
ihop med "revisionsmisslyckaden"  (Lee, 1995)  oaysett hur revisorerna  har  
agerat. Redovisningen ifrågasätts och revisorernas insatser för att garantera 
redovisningens kvalitet kritiseras offentligt  (Power,  1997: 27).  Framför allt 
gäller det när redovisningsrapporter och revisionsberättelser av tveksam kvalitet 
ayslöjas (Chandler &  Edwards, 1996).  

Kritiska händelser för inte bara upp  debatten om  redovisningsinformationens 
tillförlitlighet och revisorernas insatser  på den  offentliga dagordningen,  de driver  
i allmänhet  på  utvecklingen  av  regleringar i syfte att förhindra att liknande 
händelser upprepas (Wallerstedt,  2003: 8).  Redan  på 1920-  och 1930-talet  var 
konkurser  i företag utlösande  faktorer  till att nya regleringar infördes. I  både 
England  och  Sverige gjordes  ingrepp i företagens upplysnings- och 
redovisningsskyldighet till följd  av  uppmärksammade inhemska händelser 
(Jones,  1995). England  skakades  av "Royal  Mill-kraschen" och  Sverige av  
"Kreuger-kraschen".  På var  sitt håll utgjorde konkurserna hårda  slag  mot 
investerare och övriga intressenter. Dessutom ifrågasattes revisorernas 
oberoende  med  ilska och  kraft.  I  det  första  fallet  anklagades  Royal  Mills  ägare 
och  den  ansvarige revisorn för att  ha  lämnat ut  en  redovisning  som  missledde 
investerarna. I  det  senare  fallet  redovisades fordringar  på  andra företag inom 
Kreuger-koncernen som  likvida medel, utan att  den  ansvarige revisorn påtalade 
bedrägeriet. Decennierna  efter  "Kreuger-kraschen" präglades  av  olika åtgärder  
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för att förhindra liknande händelser i  Sverige  (Wallerstedt,  2003: 11).  Det 
föreslogs bl.a. att det  skulle  ställas krav på revisorernas kompetens, ett  forslag  
som så småningom vann laga  kraft.  I och med att flera länder var ekonomiskt 
inblandade hade "Kreuger-kraschen" även internationella förgreningar. Vid 
sidan av  den  finansiella krisen i  USA  var imperiets  fall  en  bidragande orsak till 
att  SEC  bildades. 

Med mer eller  mindre  jämna mellanrum  har  olika kriser slagit mot revisions-
branschen. På 1980-talet drabbades exempelvis  England  av  en  rad allvarliga 
redovisningsskandaler och till följd av det riktades hård kritik mot det 
otillräckliga skyddet för investerare (Sikka, Puxty, Willmott & Cooper,  1998).  
För att komma till rätta med problemen ansågs det viktigaste vara att  se  över 
gällande regelverk. I  en  kritisk belysning  har  utvecklingen av redovisnings-
regleringar i allmänhet och  revision  i synnerhet beskrivits som sprungen ur  en  
serie "misslyckanden"  (Power,  1997: 26),  där varje ny  kris  givit upphov till 
ytterligare revideringar av gällande lagar, regler, rekommendationer och normer.  

De  frågor  som  tyngt redovisnings- och revisorsprofessionen genom  åren  är 
alltjämt aktuella (Chandler &  Edwards, 1996), nu kanske  i högre  grad  än 
någonsin tidigare.  Efter de  uppmärksammade händelserna  på den  amerikanska 
affärsscenen i början  på  2000-talet, exemplifierade  av  Enron,  Global  Crossing,  
WoldCom,  Sunbeam  och  Waste  Management,  ifrågasattes innehållet i 
företagens redovisningar och  kvaliteten på revisionen  runt  om  i världen. 
Dessutom kopplades revisorernas ageranden samman  med  ekonomiska förluster 
för berörda intressenter. Många  av dem som  litade  på  att redovisnings-
informationen speglade affärsverksamheten, och därmed  indirekt  satte sin  tilltro 
till företagsledningar, redovisare och  revisorer,  drabbades oförskyllt. Aktieägare 
såg sina placeringar bli värdelösa, finansiärer fick inte tillbaka utlånade pengar, 
leverantörer fick inte  betalt  för levererade varor och tjänster, anställda  miste  sina  
jobb  och flera berörda myndigheter fick ett  bryskt  uppvaknande. Många 
upprörda frågor ställdes i redovisningsskandalernas kölvatten:  hur  kunde  
företagen missköta  sin  redovisning  så  grovt, och därmed låta investerare och 
övriga intressenter lida ekonomisk skada, utan att revisorerna  slog larm?  

Att  en av  världens  fem  största revisionsbyråer,  Arthur Andersen,  gick i  graven  
till följd  av  sitt engagemang i Enron,  bidrog  till att lagstiftare och företrädare för 
redovisnings- och revisorsprofessionen i  USA  snabbt vidtog åtgärder för att 
försöka förbättra ryktet och förhindra liknande händelser i framtiden  (Eyler,  
Jacobs  &  Roush,  2003).  Receptet  var det  beprövade:  se  över och justera gällande 
lagar,  regler  och rekommendationer.  Det  verkar  således  inte enbart  som om  
gårdagens  problem  är  dagens problem.  Gårdagens lösningar tycks alltjämt vara  
dagens  lösningar.  
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På det  inhemska  planet  är  det  inte bara  de  amerikanska redovisningsskandalerna 
och  Arthur Andersens  försvinnande från världsmarknaden  som  placerat 
revisorerna i  centrum.  Alla  som  önskat  har  dessutom kunnat ta  del av en  
omfattande massmedial  rapportering om  redovisningsskandaler även i  Sverige. 
Till  följd  av  uppståndelsen kring Skandia och Intrum  Justitia  har  ett allt 
intensivare strålkastarljus riktats  mot  såväl enskilda  revisorer som  revisors-
professionen. Inte minst  beroende på  att  de  ansvariga revisorernas insatser i 
Skandia och Intrum  Justitia  utreds  av  Revisorsnämnden.  

I  Sverige  anses redovisnings- och revisorsprofessionen  ha  stort inflytande som 
normgivare (Edenhammar & Hägg,  1997;  Artsberg,  2003: 103-4;  Wallerstedt,  
2003: 5-6).  I  sin  självreglerande  roll har  professionen aktivt påverkat redo-
visningens och revisionens nuvarande innehåll och utformning  (FAR, 2003; 
2003a).  I motsats till vad  man  kanske  skulle  kunna förvänta sig tycks 
yrkeskårens ställning  ha  stärkts av  de  redovisningsskandaler som revisorer varit 
inblandade i genom åren (Artsberg,  2003: 108).  Även om kritiska röster  har  
höjts,  har  kraven på allt mer  revision  visat sig vara starkare och därmed vunnit 
gnoms lag.  

1.2 En  bas för revisorers tankemönster 

Omgivna av ett digert regelverk och i egenskap av medlemmar i  en  själv-
reglerande  profession har de  enskilda revisorerna till uppgift att granska och 
bedöma företags redovisningsinformation och att uttala sig om denna. Ofta 
utförs arbetet i samarbete med kollegor i samma revisionsteam. Ansvaret vilar 
emellertid tungt på  de  påskrivande revisorerna, som med sina namnteckningar 
intygar att allt  har  gått "rätt och riktigt till" och att informationen är att lita på. 

Revisorernas arbete är resultatet av deras tankar och handlingar. I likhet med 
andra yrkesverksamma individer formas revisorernas tankar och handlingar av 
deras referensramar. Referensramarna består av olika begreppssystem och varje 
begrepp kan relateras till objekt, personer, händelser och attribut (Novak & 
Gowin,  1984;  häckner & Tschndi,  1994).  Enrevisor kan exempelvis uppleva att 
ett objekt är förhållandevis tätt att granska, medan ett annat är förhållandevis 
svårt att granska och ett tredje ligger någonstans däremellan. Samtidigt kan  de  
tre objekten upplevas som mer eller  mindre  viktiga att granska. Det intressanta 
är således inte bara vilka uppfattningar om olika objekt som ingår i individernas 
tankemönster, utan också relationerna mellan  dem.  Begreppssystemen benämns 
vanligen kognitiva strukturer, tankemönster eller liknande. Ibland används 
kognitiva strukturer och tankemönster i stort sett synonymt med begreppet 
uppfattning (Hellgren & Löwstedt,  1997: 61),  trots att uppfattningar även kan 
ayse delar av ett tankemönster.  
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För att världen inte ska upplevas  som kaotisk  krävs att individerna  har  förmågan 
att utveckla strukturerade tankemönster (jämför  Bannister  & Fransella,  1986) 
som  utifrån erfarenheter och  interaktion med  människor i omgivningen formar  
grunden  för selektiva beteenden  (Patterson,  1996).  I såväl vardags-  som  yrkes-
livet vägleds individerna  av de  händelser  de  varit  med om  och  de  erfarenheter  
som de  samlat  på sig  (Hellgren & Löwstedt,  1997: 35).  

Från  en psykologisk  utgångspunkt ska inte tankar och handlingar  ses som  
separata  funktioner,  utan  som  integrerade delar i  en  människas repertoar 
(Fransella,  Bell  &  Bannister,  2003: 150). Men  trots att tankar och handlingar är 
ömsesidigt koordinerade, förefaller  det  inte möjligt att bestämma  vad som  är 
orsak och verkan (Häckner,  2001). Både  tankar och handlingar  kan  nämligen  
ske mer eller mindre  medvetet, ibland t.o.m.  helt  automatiskt  (Ashford  &  Fried,  
1988). Det betyder  att handlingar ibland  kan  vara  resultatet av  reflekterande 
tankeverksamhet och ibland  av  automatiserade vanor. Handlingar  som  upplevs  
som  viktiga, och  som  därmed  kan  betecknas  som  psykologiskt centrala, baseras i 
hög  grad på  erfarenheter. Frågor  som  refererar till revisorernas dagliga arbets-
uppgifter och sammanhang, och därmed till deras professionella  identiteter, kan  
antas vara centrala för  dem. De som  är verksamma inom starkt reglerade 
områden,  som  bl.a. redovisning och  revision,  tenderar att utveckla  relativt  detalj-
rika tankemönster. Väl utvecklade tankemönster är inte bara  mer  komplexa, 
organiserade och nyanserade än andra tankemönster, utan också  mer  
konservativa och svårare att förändra (Hellgren & Löwstedt,  1997: 50).  

Sambandet mellan  en individs  tankemönster och  interaktionen  i  en  grupp är ofta 
starkt.  Både  tankar och handlingar är i hög  grad  påverkade  av individers 
socialisering  (Ickes  &  Gonzales,  1994). En individs identitet  och själv-
uppfattning  kan  t.o.m.  anses  vara ett  resultat av  sociala  processer  (Gioia,  Schultz  
&  Corley,  2000).  Enskilda  revisorers  tankemönster  kan med  andra  ord  vara 
färgade  av  rådande uppfattningar inom såväl  revisionsteamet  och revisionsbyrån  
som  revisorsprofessionen. Att göra någonting tillsammans  med  andra är  en 
social aktivitet som kan  leda till att gemensamma  bilder av  verkligheten skapas 
(Hellgren & Löwstedt,  1997: 27)  och till  en  förhållandevis hög  homogenitet  i 
uppfattningar.  Revisorer  skapar förståelse för  sin  värld, tolkar olika  situationer  
och agerar därefter.  En revisors  subjektiva  mening kan  influera andra  revisorer.  
Exempelvis  kan en  grupp  revisorer  utveckla uppfattningar vars giltighet 
medlemmarna löpande stämmer  av med  varandra. Förutsatt att två  eller  flera  
revisorer eller grupper av revisorer  uppfattar något  på  samma sätt  kan man  säga 
ett  det  föreligger intersubjektivitet i uppfattningar. Denna "objektifiering" gör  
det  möjligt att uppleva olika saker  som  objektiva (jämför  Berger  & Luckmann,  
1967: 56-9). 
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1.3  Forskningsfrågor och syften 

Mot bakgrund av revisionsarbetets vikt i  en  starkt (själv)reglerad miljö,  den  
senaste tidens redovisningsskandaler,  den  kritik som riktats mot enskilda 
revisorer och revisionsbranschen  samt  att revisorerna interagerar, tänker och 
handlar i ljuset av detta, förefaller det intressant och kanske t.o.m. viktigt att 
studera hur  de  revisorer som utför arbetet i praktiken ser på  sin  huvudsakliga 
uppgift och på möjligheterna att delvis förändra denna. 

Forskningsfrågan handlar om vad svenska revisorer tänker om  sin  huvudsakliga 
uppgift och eventuella förändringar av denna. Som  en  följd av det fokuseras 
revisorernas tankemönsterl  . Två forskningsfrågor formuleras enligt följande: 

• Hur ser svenska revisorer, enligt nuvarande regelverk och praxis, på 
granskningen och bedömningen av redovisningsinformation som lämnas av 
börsnoterade företag? 

• Hur ser svenska revisorer på möjligheter och konsekvenser av att göra 
uttalanden om denna  information,  om  de  tillåts gå utanför nuvarande 
regelverk och praxis?  

Studien  är inriktad på  revision  av börsnoterade företags2 redovisnings-
information3  från ett revisorsperspektiv.  Den har  tre syften: 

• att beskriva och analysera svenska revisorers uppfattningar om granskningen 
och bedömningen av börsnoterade företags redovisningsinformation, enligt 
nuvarande regelverk och praxis. 

• att beskriva och analysera svenska revisorers uppfattningar om möjligheterna 
att göra uttalanden om denna  information,  om  de  tillåts frigöra sig från 
nuvarande lagar, rekommendationer och praxis. 

'Med tankemönster ayses  en  individs begreppssystem. Begreppet tankemönster ges  en  något precisare 
innebörd än begreppet uppfattning. För att avbilda ett begreppssystem krävs någon  form  av  kognitiv  
karta, medan uppfattningar kan kartläggas med hjälp av kompletterande metoder och ayse såväl hela 
som delar av ett begreppssystem.  

2  Med börsnoterade  foretag  ayses sådana företag som är noterade på någon av Stockholmsbörsens 
listor.  

3  Med redovisningsinformation ayses  all  extern  information  som företag redovisar som underlag för 
intressenternas beslutsfattande.  Information  finns i årsrdovisningshandlingar,  men  kan även delges i 
"kortperiodiska" rapporter och  via  andra kanaler. Intressenterna kan använda informationen både 
som underlag för prognoser och som kontroll av tidigare prognoser.  
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• att jämföra och dra slutsatser om innehåll, komplexitet och homogenitet i 
revisorernas tankemönster och i vilken omfattning uppfattningarna skiljer sig 
åt mellan olika grupper av revisorer. 

Förutom dessa tre syften finns även  en ambition  att skapa  en  modell som 
beskriver och avbildar revisorernas uppfattningar om  revision  av  information  
som går från  en part  till  en  annan. Ambitionen är att låta denna modell formas 
och utvecklas av empiriska  data.  Det underliggande syftet som följer av denna  
ambition  är alltså: 

• att utifrån revisorernas perspektiv utforma och utveckla  en  modell som 
avbildar förhållandet mellan redovisningsskyldiga, redovisningsberättigade 
och revisorer.  

1.4 Rapportens disposition  

I kapitel  1  anges studiens bakgrund, forskningsfrågor och syften. I kapitel  2  
behandlas referensramen.  Den  består av tre aysnitt:  en  översiktlig genomgång av 
några inriktningar inom revisionsforskningen,  en  modelldiskussion och  en  
beskrivning av förväntade likheter och skillnader mellan olika grupper av 
revisorer. I kapitel  3  beskrivs förhållningssätt, arbetsmetoder och praktiska 
tillvägagångssätt i samband med att pilotstudie, huvudstudie, uppföljande inter-
vjuer (s.k.  retester)  och expertutfrågningar genomfördes. I kapitel  4  presenteras 
resultat utifrån statistiska  analyser,  kategoriseringar och tolkningar. I kapitel  5  
relateras  de  empiriska resultaten till  den  teoretiska referensramen. I kapitel  6  
redovisas slutsatserna och i kapitel  7  anges några förslag på vidare forskning.  
Rapporten  ayslutas med bilagor och referenser. 

Nedanstående figur syftar till att  visa  rapportens  disposition  och klargöra 
sambanden mellan olika kapitel och delar. Att notera är att  de  streckade pilarna 
symboliserar  en  växelverkan mellan  den  teoretiska referensramen och  den  
insamlade empirin. Kapitelindelning och mer finfördelad  information  framgår 
av innehållsförteckningen.  
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3.  Metod 

Beskrivning av 
datainsamling 

Beskrivning av 
dataanalys 

Pilotstudie 

_ _ 

—  

—› 

—›  

4 

4.  och  5. Resultat  

Huvudstudie  

Retest 

Expertutfrågnin  

4 

1.  Bakgrund, forskningsfrågor och syften  

2.  Referensram 

6. Slutsatser 

4 
7.  Förslag till fortsatt forskning  

Figur 1:1 Rapportens disposition. 

16 



2  Referensram 

För att  få en  inblick i  revisionsforskningen  och kunna utforma ett teoretiskt stöd 
för empirin, genomförde  jag en litteraturstudie.  Litteraturlistan byggde  på de  
valda nyckelorden.  Den  växte fram  successivt  — såväl  ewe  som under  och  efter  
datainsamlingen —  via  sökningar i  databaser,  vetenskapliga tidskrifter och 
referenslistor och  efter diskussioner med  handledare och kollegor. I ett försök  aft  
få en  någorlunda  god  passform mellan teoretiska begrepp och empiriska  data  
stämdes dessa löpande  av med  varandra.  

Litteratur om agentteori och redovisningsansvar utgjorde  en  första utgångspunkt 
för att kunna utforma  en  teoretisk modell och avbilda förhållandet mellan 
redovisningsskyldiga, redovisningsberättigade och revisorer. Inom revisions-
området använde  jag  främst artiklar som placerar revisorer och  revision  i ett för 
denna studie  relevant  sammanhang. Litteratursökningen inriktades även på att 
finna regler som omgärdar revisorernas arbete.  Jag  sökte även artiklar inriktade 
på jämförelser mellan olika grupper av revisorer i fråga om deras ageranden 
eller uppfattningar om olika arbetsrelaterade situationer. Det var emellertid 
relativt svårt att finna belägg för  en  entydig bild om vilka likheter och skillnader 
som olika grupper av revisorer uppvisar. 

När  jag  valde källor och försökte bedöma deras  kvalitet tog jag så  gott  det  gick 
hänsyn till källornas  relevans  för undersökningen, till vem  eller  vilka  som  varit 
författare och i förekommande  fall  till vilka tidskrifter  som  artiklarna publicerats 
i (jämför  Merriam,  1994: 78).  Ofta citerade forskare och välrenommerade tid-
skrifter  gays  ett visst företräde. Även  tidskriteriet  beaktades. Mot bakgrund  av 
studiens  syften, spänner  de  valda källorna över ett  relativt stort  fält. Även  om  
några klassiska verk  har  använts, framför allt inom redovisningsområdet, är  
majoriteten av  böckerna och artiklarna från  den  senaste tioårsperioden.  

2.1  Revisionsforskningens inriktningar 

Denna första  del  av referensramen består av  en  kortfattad och översiktlig genomgång 
av olika inriktningar inom revisionsforskningen. 

Revisionsforskningens  teoretiska inriktning  har  i  relativt stor  utsträckning 
fokuserat  revisorer  och  revision med  utgångspunkt från agentteorin (jämför  
Eisenhardt,  1989)  och  relationen  mellan  principaler  (investerare) och  agenter  
(företagsledare).  Men det har samtidigt  betonats att  revisionen har en  viktig 
uppgift i samhället  (Flint, 1988; Lee, 1993)  och att  den  berör många olika 
områden och intressenter.  
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Merparten av  all  forskning om revisorer och  revision har  gjorts i  USA  eller  
England.  Allmänt anses denna forskning  ha  initierats i början av 1960-talet, när  
revision  inte längre betraktades som enbart konst eller hantverk  (Solomon  & 
Shilds,  1995: 141).  På  den  tiden var det naturvetenskapliga vetenskapsidealet 
dominerande och tilltron till experiment, strukturerade enkäter och statistik stor. 
Det kom också att prägla  de  första försöken att generera kunskap om 
revisorernas arbete (Mautz & Sharaf,  1961).  Fenomen som kunde observeras, 
registreras och mätas objektivt betraktades som relevanta och begrepp som bevis 
och verifiering blev honnörsord för denna forskningsinriktning. 

I  takt med  att psykologin  blev en  allt starkare inspirationskälla  tog den  kognitiva 
inriktningen överhanden. I denna inriktning,  som  fortfarande dominerar  
revisionsforskningen,  tas  det  bakomliggande  systemet av  lagar,  regler,  
rekommendationer och  normer  för  givet  (Power,  2003).  Revisorns arbete  eller  
revisorn  som person  placeras i  centrum  och  det  observeras  hur  olika  revisorer  
agerar i regelsystemet. Främst studeras  hur  de  uppfattar olika  gransknings-
uppgifter, vilka bedömningar och ställningstaganden  som de  gör och  hur  de  
reagerar  på  vissa  signaler  i omgivningen. I  situationer som  ofta är experiment-
liknande (jämför Gibbins & Swieringa,  1995: 245; Humphrey, 2001)  undersöks 
bl.a. vilken  grad av stabilitet som  finns i  revisorers  bedömningar över  tiden  och 
vilken  grad av  samstämmighet  som  finns mellan  revisorers  bedömningar  av  
enskilda granskningsobjekt.  De  jämförande undersökningarna  har  företrädesvis 
ställt  grupper av revisorer med  olika erfarenhet mot varandra  (Libby,  1995).  

När datorer och statistiska  metoder  började användas allt  mer på 1970-  och 80-
talen  kom  jämförelser mellan  revisorers  och datorers  kapacitet  att väcka intresse. 
I försöken att bedöma  revisionens effektivitet  växte  den  klassiska  debatten om  
"structure"  (objektiv formalisering) kontra  "judgement"  (subjektiva bedöm-
ningar) fram.  Det har  blivit  en av de  dominerande grenarna inom  den kognitivt  
inriktade  revisionsforskningen  (Solomon  & Trotman,  2003). 

De  flesta  studier  inom  den  kognitiva inriktningen som undersökt revisorers 
beteenden eller deras uppfattningar om sina beteenden,  har  gjort det utan att 
revisorernas tankemönster  har  utforskats. Metoder anpassade för att kartlägga 
individers kognitiva strukturer  har  sällan eller aldrig utnyttjats. Herrbach  (2001)  
använde exempelvis enkäter för att kartlägga orsakssamband utifrån hur 
revisorer uppfattar sitt beteende. 

Det  har  också hävdats att  den  kognitiva inriktningen till övervägande  del har  
exkluderat  den  omgivning i vilken  den  verkar  (Solomon  & Shilds,  1995: 166-
70). De studier  som behandlar revisorernas oberoende och det s.k. förväntnings-
gapet fokuserar förvisso även intressenters och klienters uppfattningar om vad  
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som är revisorernas uppgifter och skyldigheter,  men  inte fullt ut hur parterna 
agerar eller hur  de  tolkar och förstår sammanhanget.  

En  försiktigt framväxande inriktning,  den  sociologiskt orienterade revisions-
forskningen, ser inte det bakomliggande systemet av lagar, regler, 
rekommendationer och normer som givet  (Power,  2003).  I stället fokuseras 
revisionen i praktiken. Ambitionen är att komma nära området och dess aktörer. 
Revisorernas arbete ses i sitt sociala, organisatoriska och ekonomiska 
sammanhang och i  den  historiska samtid där det förekommer. Forskning inriktad 
på redovisning och  revision  i sitt vardagssammanhang efterlystes redan av 
Tomkins &  Groves (1983). Den  forskning som placerar revisorer och  revision  i 
sitt sammanhang är emellertid sparsam och få  studier  på "fältet"  har  genomförts 
(Gendron & B&Iard,  2001;  Power,  2003). 

2.2 En  modell om informationsflöden och kvalitetssäkring 

Denna andra  del  av referensramen utgörs av  en  modelldiskussion.  Den  är aysedd att 
leda fram till ett teoretiskt stöd som empirin kan analyseras mot. 

Det övergripande syftet med företags redovisning är att-  den  ska bidra med 
användbar  information.  Mer precist ska redovisningsinformationen förse 
nuvarande och potentiella investerare, finansiärer, leverantörer, anställda och 
andra med "rättvisande bilder" av företagen och deras verksamheter. 
Intressenternas behov av  information  för beslutsfattande fokuseras (Hendriksen 
&  van  Breda,  1992: 199).  Redovisningen spelar således  en central roll  för 
investerare och övriga intressenter och för deras relationer med ledande 
representanter för företagen (Gjesdal,  1978;  Mellemvik, Monsen & Olson  1988).  

Relationen  mellan företagsledare och investerare beskrivs och analyseras 
framför allt inom agentteorin. Företagsledare, s.k.  agenter,  anlitas för att utföra 
vissa uppgifter för investerares räkning. Investerarna, s.k.  principaler,  
kontrakterar företagsledarna för att  de  ska utföra ett arbete och ersättas för  det 
(Jensen  & Meckling,  1976). Det  hävdas att företagsledare i bolag  med  spritt 
ägande inte  per automatik  handlar  på  ett sätt  som  maximerar investerarnas 
avkastning  (Pratt  & Zeckhuser,  1985;  Donaldson  & Davis,  1991).  Därför är  det  
betydelsefullt att  principalen  utformar kontraktet  på  ett  sådant  sätt att  agenten  
förmås agera i  linje med principalens  intresse. Rädslan för att  agenten  ska 
handla i egenintresse i stället för att följa kontraktets  intentioner  och sträva  efter  
att maximera  principalens  avkastning, utgör  en  risk och  en  osäkerhet för  
principalen  (jämför Fiet,  1995). 
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Förutsatt  aft  investerarna verkligen intresserar  sig  för  det resultat som  företagen 
genererar, spelar redovisningen  en  särskilt viktig  roll. Som underlag  för 
beslutsfattandet  kan  redovisningen förse investerarna  med information om  hur  
väl företagsledarna  har  använt deras  kapital.  Företagsledarna rapporterar till 
investerarna och redovisar  då  utfallet  av den  senaste periodens händelser. 
Redovisningens förvaltande  roll  associeras ofta till s.k.  stewardship,  d.v.s.  hur  
agenterna förvaltar  de av  principalerna anförtrodda resurserna (Ijiri,  1975).  

Inom agentteorin poängteras att ofullständig eller asymmetrisk  information  är ett  
problem.  Det finns situationer när alla fakta inte är kända och, som  en  följd av 
det, alla konsekvenser inte övervägda av båda parter (Hendriksen &  van  Breda,  
1992: 207). Den  ena parten, ofta företagsledaren, kan exempelvis  ha information  
som är högst  relevant, men  som förblir okänd för  den  andra parten. 
Företagsledaren kan då agera på ett sätt som är omöjligt att kontrollera för 
investerarna och som därmed inte kan kontrakteras (Besanko, Dranove & 
Shanley,  1996).  

Utan  relevant,  tillförlitlig och jämförbar  information  saknar investerarna 
möjlighet att kontrollera företagsledarna (Mellemvik  et al, 1988).  Ett sätt att 
försöka reducera utrymmet för  informationsasymmetri  är att ställa  krav på  och 
kontrollera redovisningens  form  och innehåll. I alla  situationer med  redovis-
ningsansvar  har  därför  revision  visat  sig  vara ett  naturligt  inslag  (Pentland,  
2000).  Investerarna  kan  anlita  revisorer  för att kontrollera företagsledarna och 
granska  den information som  företagen lämnar ut (Hendriksen &  van  Breda,  
1992: 208). En granskning som  utförs  av en  oberoende  part  skapar 
förutsättningar för att redovisningsinformationen ska kunna kvalitetssäkras4  
(Wolnizer,  1987: 45). Revisionen kan således ses som en  verksamhet  som  
begränsar företagsledarnas handlingsutrymme i redovisningshänseende och  som  
därmed reducerar risken för investerarna  (Power,  1997: 5). 

En  utförlig och förtjänstfull beskrivning av innebörden av redovisningsansvar 
(Ijiri,  1975)  tar  sin  utgångspunkt i agentteorin och redovisningens förvaltande  
roll.  Där beskrivs relationen mellan redovisningsskyldiga, redovisnings-
berättigade och redovisare som är verksamma i ett företags redovisnings-
funktion.  De  redovisningsskyldiga utgörs av uppdragstagare, d.v.s. förvaltare av 
anförtrodda resurser, på olika nivåer i företaget. Varje uppdragstagare är skyldig 
att redovisa resultatet av  sin  förvaltning för  sin  uppdragsgivare, d.v.s.  den  som är 
redovisningsberättigad.  De  som är redovisningsskyldiga utnyttjar redovisnings-
funktionen för att ta fram och ställa samman informationen. Redovisnings-
funktionen, som även inkluderar revisorer, sammanställer, kontrollerar och 
lämnar informationen till  de  redovisningsberättigade som underlag för deras  

4  Med kvalitetssäkring ayses  de  åtgärder som revisorerna vidtar för att intressenterna ska kunna lita på 
att redovisningsinformationen är  relevant,  tillförlitlig och jämförbar.  
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beslutsfattande. Eftersom organisationer ofta är hierarkiskt uppbyggda krävs att  
information  lämnas i flera  led.  Exempelvis är  en  verkställande direktör som är 
berättigad att ta  del  av  information  från  en  divisionschef, i  sin  tur redovisnings-
skyldig gentemot styrelsen.  De  som ytterst är redovisningsberättigade är 
företagets aktieägare och övriga externa intressenter. 

Ijiri hävdar att kärnan i redovisningsproblematiken utgörs av ansvarsrelationen 
mellan redovisningsskyldiga (agenter) och redovisningsberättigade (principaler). 
Redovisningens uppgift, i  den  kontext i vilken  den  verkar, är att skapa ett 
tillförlitligt, lämpligt utformat och lagom omfattande informationsflöde mellan 
redovisningsskyldiga och redovisningsberättigade. Samtidigt som  de  redovis-
ningsberättigade  har en  viss rättighet att bli informerade  har de  redovisnings-
skyldiga  en  viss rättighet att värna om  sin  privata integritet. För att informations-
flödet ska bli effektivt behöver båda parters behov tillgodoses och deras ansvars-
områden fastställas. 

Ijiris beskrivning tjänar som  en  utgångspunkt för denna studie.  Till  följd av att 
det primära intresset  nu  riktas mot revisorerna och deras uppfattningar om 
granskningen av redovisningsinformation och betydelsen av uttalanden om 
denna  information,  är vissa bearbetningar nödvändiga att göra. Inte minst är det i 
det här fallet viktigt att utgå från  de  tre parter som utgör basen för 
revisionsfunktionen och deras rättigheter och skyldigheter (jämför  Lee, 1993: 
50).  Dessutom behöver hänsyn tas till att det är omöjligt för revisorerna att 
granska alla händelser och  all information  som går från  en part  till  en  annan  
(Arens  & Loebbecke,  2000: 176).  På grund av olika begränsningar — tid, 
kostnader, möjligheter att inhämta bevisunderlag, etc. — måste revisorerna bl.a. 
prioritera vilka objekt som ska granskas  (Lee, 1993: 179-80)  och vilken  
information  som ska kvalitetssäkras.  

Den  konstruerade modellen nedan tar fasta på informationsflöden och 
kvalitetssäkring och  den  avbildar förhållandet mellan  de  tre signifikanta 
parterna: redovisningsskyldiga, redovisningsberättigade och revisorer.  

21 



.......... 	 ........ 

Redovisningsberättigade ** 
........... 	 .....  

Kvalitetssäkrad  
information  
för beslutsfattande  

(c) 

Information  för 
beslutsfattande  

(a) 	 (b) 
•...•,..  

Redovisningsskyldiga * 

Redovisningsskyldiga: Representanter för företagsledningar som förvaltar anförtrodda 
resurser och ansvarar för att redovisningsinformation sammanställs och sprids. 

** 	Redovisningsberättigade: Investerare och övriga intressenter som  har  rätt att ta  del  av 
redovisningsinformation. 

Revisorer: Professionella yrkesutövare som ansvarar för att redovisningsinformationen 
kvalitetssäkras. 

Figur 2:1 En  modell om informationsflöden och kvalitetssäkring.  Konstruktionen  av 
modellen bygger på  en  bearbetning av Ijiris resonemang  (1975). 

Modellen  kan länkas till enhetsteorin (Paton,  1962)  och partsteorin (Soujanen,  
1954).  Enligt enhetsteorin betraktas företaget som  en  fristående enhet, med  en  
verksamhet som är frikopplad från dess ägare. Verksamheten finansieras 
visserligen av ägarna,  men  resurserna ses som företagets egna. Samtidigt  har  
företaget ett socialt ansvar som betonas i partsteorin.  Den information  som 
företaget lämnar ut påverkar åtskilliga grupper av intressenter, inte bara 
investerarna.  De  aktiviteter som genomförs i företaget intresserar exempelvis 
även finansiärer och leverantörer eftersom  de  tvingas ta risker när  de  deltar i 
utbyten som bygger på begränsad  information  och därtill hörande osäkerhet.  
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2.2.1  Ett känsligt trepartsförhällande 

Redovisningsberättigade 

Kvalitetssäkrad  
information  
för beslutsfattande  

Revisorer 

informatton för  1 	 Information  för 
beslutsfattande 	 .kvalitetssäkring 

(h)- 

Redovisningsskyldiga  

Figur 2:2  Förhållandet redovisningsskyldiga - redovisnings berättigade - revisorer. 

Revisorerna intar  en position  mellan redovisningsskyldiga företag och 
redovisningsberättigade intressenter, två parter vars förhållande  har  visat sig 
vara känsligt. Med  tanke  på att investerare satsar  kapital  i företag och att övriga 
intressenter kan tänka sig att agera  under en  viss osäkerhet, är det viktigt att 
redovisningsskyldigheten tryggas  (Flint, 1988: 27).  Investerares och övriga 
intressenters utbredda skepsis mot att  de  redovisningsskyldiga företagen lämnar 
ut  neutral information  kan sägas vara själva grunden för  revision  (Power,  1997: 
134-5)  och därmed också för det avbildade trepartsförhållandet. 

Samhällsaffärer och affärer i samhället 

Precis som redovisning omfattas  revision  av lagar, regler, rekommendationer 
och normer. Lagstiftningen är samhällets sätt att markera att  revision  är 
någonting nödvändigt och till följd av intressenternas lagliga rätt att kräva 
reviderad redovisningsinformation ges revisionen som fenomen  extra  tyngd i 
samhället  (Power,  1997: 134).  I likhet med bl.a. jurister och domare ska  
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revisorerna borga för att "samhällsaffärerna" fungerar på ett tillfredsställande 
sätt. Med rättigheterna att agera i samhällets intresse följer också vissa 
skyldigheter. Eftersom revisorerna ska uträtta ett lagstiftat uppdrag inom ramen 
för ett  sorts  "samhällskontrakt" (jämför  Flint, 1988: 17)  tvingas  de  leva med ett 
betydande legalt ansvar  (Arens  & Loebbecke,  2000: 114-6)  i sina relationer med 
redovisningsberättigade intressenter och redovisningsskyldiga företag. 
Revisorerna  har  bl.a. att ta hänsyn till regler om skadeståndsansvar i samband 
med att  de  genomför  sin  granskning och gör sina bedömningar och uttalanden.  

De  flesta aktiviteter får emellertid inte bara sociala konsekvenser. Relationer på 
individuell eller organisatorisk nivå  far  ofta även effekter som kan mätas i 
intäkter och kostnader. Förhållandet mellan revisorer, redovisningsberättigade 
och redovisningsskyldiga kan således beskrivas även i ekonomiska och 
affärsmässiga  termer (Lee, 1993: 31-3). De  beslut som investerare och övriga 
intressenter fattar får ekonomiska följder. Beslut som fattas på  basis  av  relevant,  
tillförlitlig och jämförbar redovisningsinformation  har  förutsättningar att leda till 
goda affärer, medan beslut som fattas på felaktiga grunder riskerar att orsaka 
ekonomiska förluster. Ett annat exempel på  den  ekonomiska inramningen är att 
det  de facto  ligger  en  affärsuppgörelse bakom varje revisionsuppdrag  (Jeppesen, 
1998).  Revisionsbyråerna gör affärer i samhället och som alla andra vinst-
drivande företag  har de  krav på sig att  visa  lönsamhet. 

För att bygga upp och underhålla långsiktigt hållbara  relationer  krävs inte bara 
att  information  utbyts,  det  måste finnas ett förtroende mellan  de  inblandade 
parterna. Mellan  principaler  och  agenter  är  det  svårt att bygga upp ett förtroende  
eftersom  deras  relationer  är opersonliga till  sin natur. Revision kan således  
beskrivas  som en  "andra  gradens  förtroenderelation"  (Shapiro,  1987). De  
redovisningsberättigade intressenterna behöver  en ny part som de kan  sätta  sin 
lit  till,  en part som kan  stärka  en  opersonlig  relation,  undanröja potentiella  
konflikter  och återupprätta ett förtroendefullt klimat.  Eftersom  revisorerna är  en  
länk mellan två  parter  är  det av  avgörande betydelse att  de kan  vinna båda 
parternas förtroende. Såväl redovisningsberättigade intressenter  som  företrädare 
för  de  företag  som  granskas behöver känna tilltro till revisorerna  (Flint, 1988: 
46).  

I  den  samhälleliga och affärsmässiga kontexten  har den  svenska revisors-
professionen i praktiken valt att hänga upp förtroendebegreppet på tre 
nyckelord: kompetens, oberoende och tystnadsplikt. Frågor om kompetens och 
oberoende  har  också följt revisorerna som  en  röd tråd genom åren (Chandler &  
Edwards, 1996).  Det kan tyckas vara  en  självklar förutsättning att  de  som ska 
styrka reeyisningsinformationens trovärdighet  har  kompetens inom det aktuella 
området. I syfte att säkerställa  en  tillräcklig kompetens ställs formella krav på 
revisorers utbildning, praktik och certifieringsprocedur i  form  av godkänd  
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yrkesexamination  (FAR, 2003a).  Genom att hävda  en  speciell kunskap  som  är 
svår för andra att förstå och kopiera  kan  revisorsprofessionen försvara  sin  
ställning  (Abbott,  1988: 102). Av  särskilt  stor  betydelse för förtroendet är att 
revisorerna utför sina uppdrag opartiskt och självständigt och att  de  är objektiva 
i sina ställningstaganden.  De far  exempelvis inte  ha  direkta  eller  indirekta 
ekonomiska intressen i  de  företag  som de  reviderar  eller  nära personliga  
relationer  till  dem som  betalar deras arvoden  (Lee, 1993: 102-3).  Intressenterna  
har  rätt att kräva att revisorerna  lever som de  lär,  eftersom det  är utfästelsen  om 
en  oberoende  granskning som ger revisionen  dess värde och acceptans  (Flint, 
1988: 29;  Power,  1997: 132).  För förtroendet är  det  också viktigt att revisorerna 
arbetar  under  tystnadsplikt  (FAR, 2003a). Inga  upplysningar  som  rör  det  företag  
som  granskas  får  föras vidare till utomstående intressenter  om det kan fa  
negativa följder för företaget. I  den  mån upplysningarna inte är till väsentlig 
skada för företaget är revisorerna dock skyldiga att lämna viktiga upplysningar 
till aktieägarna  på  bolagsstämman.  

Det  har  visat sig att samspelet mellan revisorer, redovisningsberättigade och 
redovisningsskyldiga i denna samhälleliga och affärsmässiga kontext är minst  
sagt  problematiskt (Chandler &  Edwards, 1996).  Revisorerna ska primärt värna 
om förhållandet till investerare och övriga intressenter,  men  kritiken mot deras 
bristande förmåga att fullgöra denna skyldighet  har  varit envis  (Lee, 1995).  Det 
hävdas att  de  revisorer som inte ser investerare och övriga intressenter som sina 
primära uppdragsgivare varken förstår redovisningsskyldighetens innebörd eller 
revisionens samhälleliga funktion till fullo  (Flint, 1988: 16-7), men  samtidigt får  
man  inte glömma bort att enskilda revisorer  har  starka bindningar till både  den  
revisionsbyrå som  de  jobbar för och  den  revisorsprofession som  de  är 
medlemmar i. Representanter för revisionsbranschen är med och utformar 
"spelreglerna" för revisionen i samhället och revisionsbyråerna bedriver affärer 
med krav på lönsamhet. Såväl bindningarna till professionen (jämför  Power,  
2003)  som till byråerna (jämför  Jeppesen, 1998)  påverkar  de  enskilda 
revisorerna. Kritiken  har heller  inte ensidigt riktats mot enskilda revisorer, utan 
delvis även mot revisionsbyråerna och kanske framför allt mot hela 
revisionsbranschen. 

Några av hoten mot ett fungerande förhållande mellan revisorer, redovisnings-
berättigade och redovisningsskyldiga tycks vara särskilt allvarliga.  De har  sitt 
ursprung i revisorernas svårigheter att agera oberoende och deras ovilja eller 
oförmåga att anpassa sig till investerares och övriga intressenters förväntningar.  
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Oberoendet omöjliggörs 

Det  är nödvändigt att revisorerna anstränger  sig  för att förstå  vad  intressenterna 
förväntar  sig av en  oberoende  revision  och att  de  strävar  efter  att fullgöra dessa 
förväntningar inom möjligheternas  ram (Flint, 1988: 15).  För  de revisorer som  
inte förmår att skydda intressenterna  på  ett fullgott sätt  kommer  förtroendet att 
naggas i  kanten  och oberoendet att ifrågasättas.  Det  finns flera kända  hot  mot 
revisorernas oberoende och i  de  flesta  fall  kan de  kopplas till  relationen  mellan 
enskilda  revisorer,  i egenskap  av  representanter för  sin  revisionsbyrå, och 
ledande företrädare för  de  redovisningsskyldiga företagen  (Jeppesen, 1998).  
Risken är  stor  att revisorerna etablerar starka,  eller  t.o.m. för starka,  relationer 
med dem som  granskas (Bazerman,  Morgan  &  Loewenstein,  1997).  

Revisionsbyråerna  bedriver  affärsverksamhet och i likhet  med  andra affärs-
verksamheter  styrs den av  ekonomiska drivkrafter.  Eftersom de  företag  som  
granskas också betalar revisorernas arvoden, blir dessa företag revisorernas  
klienter med  allt  vad det  innebär. Revisionsbyråerna är  beroende av  klienterna 
för att öka sina marknadsandelar  (de  Ruyter & Wetzels,  1999)  och intäkterna 
från  den rådgivning som  klienterna erbjuds  som komplement  till  revisionen har  
visat  sig  vara oerhört viktiga för revisionsbyråernas lönsamhet  (Arnold,  Bernardi  
& Niedermeyer,  1999).  Vidare  har  revisionsbyråerna medvetet  valt  att bryta 
barriären mellan evision och  rådgivning  för att kunna erbjuda sina  klienter  
värdefulla tilläggstjänster  (Jeppesen, 1998). Relationen med klienten ges  ofta 
hög  prioritet  redan när  revisionen  planeras, vilket innebär att revisionsuppdrag 
och konsultuppdrag  får gå  hand  i  hand  med  revisorernas goda minne  (Humphrey  
& Moizer,  1990).  Detta  kan  inte minst  ses som en  följd  av  att konkurrensen 
mellan revisionsbyråerna tagit  sig  uttryck i pressade revisionsarvoden  (Jeppesen, 
1998).  

Revisorernas svårigheter att  på  ett förtroendefullt sätt fullgöra sitt uppdrag  som  
oberoende granskare och leva upp till sina skyldigheter gentemot investerare och 
övriga intressenter  kan  diskuteras inom ramen för agentteorin.  Det  är inte bara 
mellan redovisningsberättigade och redovisningsskyldiga  som  ett s.k. principal-
agent förhållande  råder.  Ett  sådant  förhållande existerar även mellan 
redovisningsberättigade investerare och  revisorer (Lee, 1993: 23).  Investerare  
(principaler)  anlitar  revisorer (agenter)  för att utföra ett uppdrag för deras 
räkning. Uppdraget  består  i att följa företagsledningars ageranden  (Eisenhardt,  
1989).  Formellt anlitas revisorerna  av  ägarna när  de  väljs  på  bolagsstämman. I 
praktiken är  det  emellertid  de  redovisningsskyldiga företagen  som  kontrakterar 
och betalar revisorerna  (Wolf,  Tackett &  Claypool,  1999;  Bazerman &  
Loewenstein,  2001).  Arvodena för att revisorerna ska bevaka företagsledarna för 
intressenternas räkning fastställs  således  i uppgörelser mellan  dem som  ska 
övervakas och  dem som  ska sköta övervakningen.  Det  innebär att även  de 
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ledande representanterna för  de  redovisningsskyldiga företagen intar  en roll  som 
motsvarar principalens i  sin relation  till revisorerna. 

I sina  agentroller  tjänar revisorerna två herrar  samtidigt. Men  medan  de  ofta 
arbetar nära  dem som  granskas,  har de ingen eller  ytterst begränsad  kontakt med  
investerare och övriga intressenter (Simunic &  Stein,  1995). Den  starka 
kopplingen till  de  redovisningsskyldiga företagen och  det  opersonliga 
förhållandet till  de  redovisningsberättigade intressenterna medför att revisorerna  
har  svårt att upprätthålla sitt oberoende. Revisorerna tenderar att alliera  sig med 
de  företag  som  betalar deras arvoden och  som  i praktiken också  har  makten att 
ayskeda  dem  (Wolf  et al, 1999;  Bazerman &  Loewenstein,  2001). Det  finns  
således en  risk för att revisorerna överger uppdraget att skydda investerare och 
övriga intressenter och att  de  i stället verkar  som  sina  klienters advokater  
(Haynes,  Jenkins &  Nutt,  1998). Om  revisorerna anlägger klienternas  perspektiv  
ökar risken för att  de  inte lyckas fånga upp viktiga frågor i samband  med 
revisionen (Arnold et al, 1999). Vid  vissa tillfällen  kan  investerare och övriga 
intressenter väcka frågor  om  revisorerna  rent av  medverkar till att viktig  
information  undanhålls. Exempelvis är sannolikheten  relativt stor  att  revisorer  
undviker att rapportera  om  att deras  klienter har problem med sin  fortlevnad  
(Arnold, Collier,  Leech  &  Sutton,  2001).  Tvivel  om  att reyisorerna förmår att 
motsätta  sig  eventuella  krav  från företagsledningens sida, t.ex. i fråga  om  att 
lämna ut viss vilseledande  information, kan  också uppstå  (Lee, 1995).  

Risken för att  de  redovisningsberättigade tappar initiativet är uppenbar. 
Investerare och övriga intressenter ska inte bara hantera "dubbla" agenter, som 
dessutom kan  ha  etablerat starka inbördes relationer, utan även "dubbla" risker 
för informationsasymmetri. Både företagsledare och revisorer kan  ha  viktig  
information  som förblir okänd för  de  redovisningsberättigade. Det är inte bara 
företagsledarna som då kan agera på ett sätt som är omöjligt att kontrollera för 
investerarna. Revisorerna  har  samma möjligheter. 

Förväntningsgapet frodas 

Av  betydelse för  det  problematiska förhållandet mellan revisorerna och  de  
redovisningsberättigade intressenterna är också  det  s.k. förväntningsgapet, d.v.s.  
vad revisionen  förväntas leverera jämfört  med vad den  i själva verket levererar. 
Ett förväntningsgap sägs existera när  revisorer  och intressenter  har  olika 
uppfattningar  om  revisorernas skyldigheter och  om det  budskap  som  uttrycks i  
revisionsrapporten  (Monroe & Woodliff,  1993).  I allmänhet förväntar  sig  
investerare och övriga intressenter att  revisionen  håller  en  högre  grad av  
säkerhet än  vad  revisorerna själva  anser  vara rimligt att kräva  (Epstein  &  
Geiger,  1994).  Revisorerna hävdar att fullständiga  garantier  är omöjliga att  
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lämna och att  de  enbart kan garantera intressenterna  en  "rimlig  grad"  av säkerhet  
(Arens  & Loebbecke,  2000: 44-5).  

Ett exempel  på  förväntningsgap är  på  vilket sätt och  med  vilken  grad av  säkerhet  
som  revisorerna  kan  intyga att ett företag är  livskraftigt.  Revisorerna gör 
gällande att  det som kan  krävas  av dem  är att  de  intygar att  det  granskade 
företaget  med  rimlig säkerhet är  livskraftigt  ett  år  framåt i  tiden (Arens  & 
Loebbecke,  2000: 736). Bland de  redovisningsberättigade intressenterna är  det  
däremot  en  utbredd uppfattning att inte bara kunna lita  på  att reviderad  
information  är  korrekt,  utan även  på  att  den  garanterar att  det  redovisnings-
skyldiga företaget är  livskraftigt  (Godsell,  1992;  Koh  &  Woo,  1998).  Dessutom 
hävdas  det  att intressenterna  skulle var  betydligt mera betjänta  av om  
revisorerna varje  år  bedömde  statusen på  företagets överlevnadsförmåga, i stället 
för att begränsa  sig  till att bara  se  ett  år  framåt i  tiden (Arnold et al, 2001). 

En  särskilt starkt bidragande orsak till att förväntningarna skiljer  sig  åt är 
revisorernas magra och diffusa  rapportering  till intressenterna. Även  om det kan  
finnas andra förtjänster  med en revision  är  det  endast  via rapporteringen som  
intressenterna  kan  ta  del av revisionens  utfall och revisorernas bedömningar  
(Flint, 1998: 38). Det  innebär att  rapporteringen  är  av  avgörande betydelse för 
förhållandet mellan revisorerna och intressenterna.  Power  (1997: 125)  hävdar att  
revisionsrapporter  behöver vara omfattande och icke standardiserade för att vara  
av  verkligt värde för intressenterna. Ett utökat informationsinnehåll i  revisions-
rapporten skulle  inte bara kunna hjälpa intressenterna i deras beslutsfattande, 
utan även ge  dem en  större förståelse för  både revisionen  och revisorernas arbete  
(Koh  &  Woo,  1998). Men samtidigt skulle en  utförligare  rapportering per 
automatik  innebära att revisorerna  har  mera att  stå  till  svars  för  (Hines,  1989). 

Det  hävdas att förväntningsgapet är  en konsekvens av  att revisorerna verkar i  en  
miljö  av  självreglering  (Humphrey,  Moizer &  Turley,  1993)  och att klyftan 
mellan  revisionens  stora  potential  och  den  bärighet  som revisionen  visat  sig ha  i 
praktiken inte enbart är till förfång för  revisorer,  revisionsbyråer och 
revisionsbranschen  (Power,  1997: 10).  Att  se  över  revisionens  fundamentala  roll 
skulle  sannolikt vara  det mest  framkomliga sättet att minska förväntningsgapet  
permanent  (Epstein  &  Geiger,  1994;  Sweeney,  1997). Samtidigt skulle det  
kunna innebära att "spelreglerna" förändras  på  ett sätt  som  inte  ligger helt  i 
revisorsprofessionens intresse.  Eftersom  initiativen  till förändringar  har  varit 
begränsade  (Wolf  et al, 1999) går det  att fråga  sig vad  revisionsbranschen, och 
även revisionsbyråerna,  har  att vinna  på  att vidta sådana åtgärder  som  gör att 
förväntningsgapet minskar. Detta särskilt  med tanke på professionens  strävan  
efter  att kontrollera  debatten (Humphrey et al, 1993)  och att hävda att 
intressenterna inte förstår  det  "riktiga" syftet  med revision  (Sikka  et al, 1998).  
Intressenterna blir dessutom oftare upplysta  om vad revision  inte handlar  om  än  
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om vad  den  går ut på och det påtalas att revisorerna inte kan försäkra någonting  
men  däremot sällan eller aldrig vad  de  verkligen ska göra  (Power,  1997: 39-40).  

Konservatismen kvarstår 

Med tanke på  risken för skadestånd och disciplinära åtgärder är  det  föga 
förvånande att revisorerna är försiktiga till  sin natur  och att  de  inte gärna  ser  att 
deras uppgift förändras  eller  att deras skyldigheter utvidgas  (Flint, 1988: 15). 
Det  finns flera belägg för att  de revisorer som  arbetar  på  fältet tenderar att 
anamma  en konservativ  hållning.  Bedard  (1989)  noterar exempelvis att  revisorer  
inte gärna litar  på  och tar till  sig  nya  revisionsmetoder. Fischer (1996)  
rapporterar  om  flera exempel  på  konservatism. Revisorerna tenderar att ta 
arbetsvanor för givna utan att ifrågasätta  dem. De  förlitar  sig på  vunna 
erfarenheter,  både  sina egna och sådana  som  anges i dokumenterade riktlinjer.  
De har  också  en tendens  att lita  på det  korrekta i  "vad som gjordes  förra  året"  
och  på  etablerade sätt att söka  efter bevis.  Vidare konstateras att  ny teknologi  
och nya arbetssätt inte nödvändigtvis ersätter  de  gamla när  de  införs. I bästa  fall  
används  de som  ett tillägg till  det  redan beprövade arbetssättet. 

När  det  gäller synen  på revision  i  en  samhällelig kontext kännetecknas även 
revisionsbranschen  av en konservativ  hållning (Chandler &  Edwards, 1996),  
vilket rimmar  relativt  illa  med  förutsättningarna för  en  väl fungerande  revision,  
d.v.s. att  den  ska vara  dynamisk  och i möjligaste mån anpassad till såväl rådande 
förhållanden  som  intressenternas förväntningar  (Flint, 1988: 15). Den  
konservativa hållningen  kan  kopplas till  den kritik som  riktas mot att revisions-
branschen inte är  den  oberoende och neutrala enhet i samhället  som den  
förväntas vara, utan att  den  i stället  driver  sina egna intressen (jämför  Abbott,  
1988;  Sikka & Willmott,  1995;  Sikka  et al, 1998). Det  hävdas att revisors-
professionen i  stor  utsträckning motsatt  sig  inblandning i  sin  verksamhet och att  
den  genom  åren  företrädesvis försökt lösa sina  problem med  "kosmetiska" 
åtgärder  (Power,  1997: 33).  Enskilda  revisorer har  uteslutits,  konferenser har  
anordnats, artiklar  har  skrivits och riktlinjer  har  modifierats,  men  åtgärderna  har  
genomförts  mer  för  syns  skull  — för att  stormen  ska dra förbi — än i syfte att 
genomdriva verkliga förändringar.  
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2.2.2  Två vägar för redovisningsinformation 

Kvalitetssäkrad  
information  
för beslutsfattande  

(c) 

Information  för 
kvalitetssäkring  

(a)  (b)  

n 

Figur 2:3  Två vägar för redovisningsinformation från redovisningsskyldiga till 
redovisningsberättigade. 

I många aktiebolag, framför allt börsbolag, betraktas  den  redovisnings-
information som lämnas ut som allmän egendom  (Lee, 1993: 29). De  
redovisningsskyldiga företagen informerar ofta  de  redovisningsberättigade 
intressenterna  via  olika kanaler. Redovisningsinformation delges  via  års-
redovisningshandlingar och delårsrapporter,  men  det förekommer även att  
information  sprids  via kommunikeer,  pressmeddelanden, hemsidor, etc. 

Två  sorters information  

Enligt modellen lämnar  de  redovisningsskyldiga två  sorters information  till  de  
redovisningsberättigade.  En sorts information (a)  distribueras direkt utan att  den  
kvalitetssäkras av professionella revisorer.  De  redovisningsskyldiga kan då på 
egen  hand  avgöra vilken  information  som ska produceras och distribueras och 
när det ska ske.  En  annan  sorts information  (b) går  via  revisorerna för att 
kvalitetssäkras innan  den  lämnas ut (c) till redovisningsberättigade.  En del  av  
den information  som  de  redovisningsskyldiga lämnar över till revisorerna styrs  
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av lagar och rekommendationer,  en  annan  del  är frivillig. Revisorerna behöver 
dessutom inhämta ytterligare  information  som underlag för att kunna fullgöra 
sitt arbete. Viss  information  som revisorerna får från  de  redovisningsskyldiga 
distribueras vidare till  de  redovisningsberättigade medan annan  information  
varken lämnas ut till  dem  eller kommuniceras utåt på annat sätt. 

I  modellen  flödar  både  lagstiftad och  frivillig information.  Oaysett  om 
informationen styrs av  lagar och rekommendationer  eller  inte, utgår  man  ofta 
från att  den information som  redovisas är viktig (Burchell, Clubb,  Hopwood,  
Hughes & Nahapiet,  1980). Den information som  redovisas drar i allmänhet till  
sig  intressenternas uppmärksamhet.  Till  följd  av  redovisningens inneboende  
magi (Gambling, 1977;  Gröjer &  Stark,  1978: 54) kan  investerare och övriga 
intressenter styras i  en  viss riktning, bl.a. till fenomen  som  företagen själva 
väljer att redovisa.  Det  viktigaste  med  att värdera immateriella tillgångar är 
exempelvis inte att kunna redovisa objektiva värden utan istället att rikta 
uppmärksamheten  på  denna typ  av  tillgångar  (Power,  2001).  Ibland  kan foretag  
t.o.m. lämna ut viss  information  för att förhindra att uppmärksamheten riktas 
mot andra områden (Mellemvik  et al, 1988). 

Så fort en  händelse fångas upp i redovisningen riktas ett intresse mot denna 
händelse. Främst  via pil (a)  i  modellen har de  redovisningsskyldiga möjlighet att 
avgöra vilken  information som  görs tillgänglig för  de  redovisningsberättigade. 
Därmed  kan de  också påverka  bilden  av  företaget.  Med tanke på  att revisorerna  
har en  benägenhet att ägna uppmärksamhet åt sina redovisningsskyldiga  klienter 
på  bekostnad  av de  redovisningsberättigade intressenterna  (Haynes  et al, 1998)  
finns  det en  risk för att  de dels  ignorerar  pil (a)  och  dels  ägnar  mer  uppmärksam-
het åt  pil (b)  än åt  pil (c)  i  modellen.  

Redovisningsteori  

Till  grund för redovisningsinformationens utformning och innehåll ligger 
redovisningsteoretiska resonemang. Redovisningsteorin  har  förhållandevis 
gamla anor och redovisningsprofessionen  har  varit etablerad i mer än hundra år 
(Hendriksen &  van  Breda,  1992: 31-2). Den information  som går från 
redovisningsskyldiga till redovisningsberättigade styrs teoretiskt av redo-
visningens syfte, d.v.s. att investerare och övriga intressenter ska förses med 
användbar  information  för sitt beslutsfattande.  En  i sammanhanget viktig fråga 
är vilken redovisningsinformation som är  central  för att underlätta för 
intressenternas beslutsfattande  (Lee, 1993: 13-4).  Dagens redovisning styrs i 
relativt stor utsträckning av traditionella utgångspunkter,  inklusive  
redovisningsinformationens inriktning på finansiella rapporter och siffror  (FAR, 
2003; 2003a). 
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Redovisningens syfte utgör  den  översta nivån i redovisningens teoretiska 
struktur (Megis & Megis,  1987: 511).  Även om huvuddragen går igen, finns det 
vissa skillnader i synen på hur denna teoretiska struktur lämpligast kan beskrivas 
och vilka begrepp som ska användas. Ett sätt att  se  på saken (Riahi-Belkaoui,  
2000: 162)  är att utifrån redovisningens syfte i hierarkisk ordning fastställa 
postulat, principer  samt  lagar, regler, rekommendationer och normer.  

Postulat  är grundläggande antaganden  som  avbildar  de  ekonomiska, politiska, 
sociologiska och juridiska omgivningar i vilka redovisningen måste verka 
(Riahi-Belkaoui,  2000: 163).  Ett  av  redovisningens  postulat  pekar ut att  man  
behöver ta ställning till  hur  redovisningsenheten ska avgränsas och definieras.  
Det  är viktigt att enheten är  klart  definierad  eftersom det  påverkar vilka 
förhållanden  som  ska redovisas. Utifrån detta  postulat bygger  redovisningen  på  
att företaget utgör redovisningsenheten. Ett annat  postulat  är inriktat  på  
företagets livslängd.  Det  uttrycker att  man  i redovisningen  normalt  förutsätter att 
företaget  kommer  att existera  under  överskådlig  tid.  Företaget  ses som en  "going  
concern"  och redovisningen ska därmed ayse ett igångvarande företag. Ett  tredje 
postulat anger  att redovisningen ska kunna ayse  en  avgränsad period, trots att ett 
företags  resultat  teoretiskt sett  aldrig kan  fastställas förrän  efter  företagets 
nedläggning.  Om  redovisningen ska kunna ge rimliga  underlag  för att fatta  
beslut  fordras att  information  lämnas för bestämda  tidsperioder  och  med  vissa 
lämpliga intervall. I periodbegreppet ingår att  den information som  lämnas  med  
vissa intervall är förknippad  med  osäkerhet. Ett fjärde, i viss  mening  ifrågasatt,  
postulat  kräver att  en  gemensam mätenhet bestäms.  Den  enhet  som  används är i 
allmänhet  landets valuta. Om man  uppfattar redovisning  som  någonting bredare 
än enbart resultaträkning, balansräkning och finansieringsanalys  går det  
emellertid inte längre att hävda att  all  mätning  strikt  ska  ske  i samma mätenhet 
(Nilsson,  1999: 26).  Viss  kvantitativt  inriktad  information kan således  anges i  en  
annan mätenhet än  landets valuta  och annan omfattande  information som  tillhör 
redovisningen  kan  lämnas i text, utan att  den  behöver kvantifieras. 

Redovisningsprinciper är allmänna regler som kan härledas från redovisningens 
syfte och postulat (Riahi-Belkaoui,  2000: 163).  Några exempel på redovisnings-
principer är matchningsprincipen, objektivitetsprincipen, väsentlighetsprincipen 
och försiktighetsprincipen. Redovisningsprinciperna används som riktlinjer för 
att skapa detaljregler (Hendriksen &  van  Breda,  1992: 101). Postulat  och 
principer ligger således till grund för redovisningslagstiftning och normering.  
Till  följd av att redovisningen är styrd av lagar, rekommendationer och normer 
fyller internationella och nationella redovisningsrekommendationer och praxis 
viktiga uppgifter. Lagarna sätter visserligen  de  definitiva gränserna för redo-
visningen,  men de  behöver kompletteras med i första  hand  rekommendationer 
av sakkunniga och i andra  hand  praxis hos redovisningsskyldiga företag.  
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Redovisningens syfte är även utgångspunkt för redovisningens kvalitativa 
egenskaper (Hendriksen &  van  Breda,  1992: 131).  Utifrån användarnas  behov 
har  olika normgivande  organ  konkretiserat och formulerat vissa kvalitativa  
kriterier  för  hur  redovisningsinformationen ska vara beskaffad. Särskilt 
betydelsefulla redovisningsorgan i  både  detta och andra sammanhang är  dels  
amerikanska Financial  Accounting  Standards Board  (FASB) och  dels  
internationella  International  Accounting  Standards Board  (IASB),  som  föreslås  
få status som  reglerande  organ  för  EU.  FASBs ramverk,  som  bl.a. behandlar  de  
kvalitativa egenskaperna,  har  varit modell och förebild för  de  ramverk  som  
skapats  av  IASB och andra  organ  för att beskriva redovisningsinformationens 
kvalitativa egenskaper. Redovisningsrådet  (RR)  i  Sverige, som består av  
företrädare för näringslivet, revisionsbranschen och  staten, har valt  att översätta 
IASBs ramverk.  

Kvalitetskraven innebär att redovisningen ska vara  1) relevant, 2)  tillförlitlig och  
3)  jämförbar (Hendriksen &  van  Breda,  1992: 132).  Med  relevant information  
ayses att  den  ska vara användbar för sitt syfte, d.v.s. att intressenterna ska  ha  
möjlighet att fatta välgrundade beslut. Redovisningen ska kunna användas både 
som underlag för prognoser och som kontroll av riktigheten i tidigare lämnade 
prognoser. Intressenterna ska med andra ord kunna fatta sina beslut med ledning 
av såväl historiska händelser som nuvarande förhållanden och uppskattningar 
om framtiden. Ett minimikrav är därför att redovisningen är aktuell och 
begriplig för  en  kunnig läsare. Med tillförlitlig  information  ayses förmågan att 
avbilda  den  ekonomiska verkligheten i företaget.  Informationen rar  således inte 
vara vinklad eller behäftad med fel. Redovisningen kan anses tillförlitlig om 
informationen på ett  "korrekt  sätt" utvisar antingen vad som görs gällande att  
den  utvisar eller vad som rimligen kan antas att  den  utvisar. Ett krav är då att 
redovisningen avbildar  de  aspekter av verkligheten som  den  ayser att avbilda, 
d.v.s. att informationen är  valid.  Ett annat krav är att redovisningen går att 
bedöma och kontrollera, d.v.s. att informationen är verifierbar. För att täcka  in  
även delvis subjektiva bedömningar sägs graden av verifierbarhet vara högre ju 
högre samstämmighet som råder mellan sinsemellan oberoende bedömare. Med 
jämförbar  information  ayses att lika händelser och tillstånd ska redovisas på ett 
likartat och konsekvent sätt, för att därigenom göra det möjligt för intressenterna 
att göra olika jämförelser. Det anses betydelsefullt att det går att utläsa och 
jämföra trender både mellan olika företag och över tiden i ett och samma 
företag. Jämförelser mellan företag kräver  en  likartad redovisning och 
jämförelser över tiden förutsätter  en  konsekvent redovisning.  
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2.2.3  Revisorers uppgift 
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Figur 2:4  Revisorers uppgift som  en  länk mellan redovisningsskyldiga och 
redovisningsberättigade. 

Som länk mellan redovisningsskyldiga och redovisningsberättigade är 
revisorernas övergripande uppgift att kvalitetssäkra redovisningsinformation 
(Wolnizer,  1987: 45)  för att tillhandahålla  social  och affärsmässig trygghet  (Lee, 
1993: 28).  Alla som på något sätt hyser tvivel om informationens kvalitet 
behöver hjälp med att bevaka att  de  blir försedda med  korrekt information. 

Revisionen  är inte begränsad till att enbart inriktas på  en  viss  sorts information 
(Flint, 1988: 24), men  med  tanke  på  den  konservativa hållning som både 
revisionsbranschen (jämför Chandler &  Edwards, 1996)  och revisorerna (jämför  
Fischer, 1996)  visar, förefaller det som om redovisningsinformationen i pil (b) 
och pil (c) i modellen företrädesvis hanteras av hävd och gammal vana. 

Tre områden att kvalitetssäkra  

Den  granskning som revisorerna  har  att genomföra för att kvalitetssäkra 
redovisningsinformationen kan delas  in  i tre områden  (Arens  & Loebbecke,  
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2000: 11-3).  Det innebär emellertid inte att det är vattentäta skott mellan  de  
granskningsobjekt som tillhör olika områden. Indelningen ska snarare ses som 
ett försök att beskriva tre olika huvudinriktningar för revisionen.  

Den  räkenskapsrelaterade  revisionen  (financial audit)  består av granskning  och _ _ 
bedömning  av  räkenskapernas  relevans,  tillförlitlighet och jämförbarhet.  Den  
omfattar främst  poster  i balansräkningen, resultaträkningen och tillhörande  
noter. Det kan  t.ex. röra  sig om  att granska  hur  kundfordringar, varulager och  
inventarier har  värderats. För att kunna fullgöra detta arbete krävs att revisorerna 
är insatta i  de  principer och  regler som  är styrande för denna  del av  
redovisningsinformationen. 

Ett annat  område  är  den  förvaltningsrelaterade  revisionen  (compliance audit),  
som  främst  står  för  granskning  och bedömning  av  efterlevnaden  av  lagar,  regler, 
direktiv,  policys, etc.  Det kan  antingen gälla  om  miljölagar följs  eller om internt  
upprättade föreskrifter efterlevs. För att kunna fullgöra  granskningen  inom detta  
område  är  det  nödvändigt att revisorerna är insatta i juridiska göromål.  

Den  verksamhetsrelaterade  revisionen  (operational audit)  omfattar  granskning  
och bedömning  av  hur  verksamheten bedrivs och  om det sker  ändamålsenligt 
och  effektivt. På  ett  eller  annat sätt är  granskningen normalt  relaterad till 
räkenskapsinformationen, även  om det  inte  med  nödvändighet behöver vara  så. 
Revisionen kan  exempelvis inriktas  på produktiviteten  och  hur  den  påverkar 
företagets  resultat.  Inom detta  område  är  revisionen mindre  inriktad  på  objektiva 
bedömningar än Mom övriga två områden. Förståelse för branschspecifika 
förhållanden  samt  företagets verksamhet och affärer  kan  hjälpa revisorerna att 
genomföra  granskningen på  ett nöjaktigt sätt.  En  underlåtenhet att granska 
verksamheten  kan  t.ex. leda till att revisorerna  har  svårare att upptäcka  brister  i 
räkenskapsinformationen än  vad som  rimligen  kan  förväntas.  

Den  verksamhetsrelaterade  revisionen  är  av stor  betydelse för upplysningen  om 
det  redovisningsskyldiga företagets förmåga att fortleva. När  det  handlar  om  
frågor  om  "going  concern"  är analytiska bedömningar  av  interna förhållanden, 
affärsmässiga förutsättningar och framtidsplaner utifrån muntliga upplysningar 
från företagsledningen  normalt av stor  vikt. I revisorernas uppgift ingår att 
utvärdera  om det  granskade företaget  kommer  att överleva  det  kommande räken-
skapsåret  (Arens  & Loebbecke,  2000: 736). Det  hävdas dock att revisorerna 
saknar förmåga att göra tillfredsställande bedömningar  om  företagets fortlevnad  
(Arnold et al, 2001),  bl.a.  beroende på  att  de  i  stor  utsträckning förlitar  sig på  att 
granska  den  räkenskapsrelaterade  informationen  även när  de  gör dessa 
bedömningar (Biggs,  Selfridge  & Krupka,  1993). 
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"Revisionsteori" 

Eftersom redovisning och  revision  är nära kopplade till varandra, är det naturligt 
att  de  postulat och principer som redovisningen bygger på också är av intresse 
för revisionen (jämför Mautz & Sharaf,  1961).  Det innebär bl.a. att 
"revisionsteorin" utgår från  den  översta nivån i redovisningens teoretiska 
struktur, d.v.s. från redovisningens syfte. Redovisningen ska vara användbar för 
investerare och övriga intressenter och revisionen ska ses som  en  kontroll av att 
så är fallet. Revisionsforskningen är emellertid inte tillnärmelsevis lika 
omfattande och utbredd som redovisningsforskningen. Följaktligen är inte  heller 
den  teoretiska basen lika utvecklad som inom redovisning. Kunskapsbasen inom  
revision har  t.o.m. beskrivits som relativt svag  (Power,  1997: 28).  

Inom "revisionsteorin" förefaller det råda  en  viss enighet angående revisionens 
syfte, åtminstone allmänt hållet.  Revision  handlar om att granska, bedöma och 
uttala sig om redovisningsinformation till hjälp för investerare och övriga 
intressenter (jämför Mautz & Sharaf,  1961; Flint, 1988; Lee, 1993).  Däremot 
finns det skillnader när revisionens innebörd ska preciseras och följaktligen 
också i synen på vilka postulat som ska ligga till grund för revisionen och vad 
dessa postulat ska innehålla.  

Flint (1988: 21-3)  förespråkar sju postulat.  Den  allra främsta förutsättningen för  
revision  är att det finns ett förhållande med redovisningsskyldighet.  Den  
tydligaste situationen är  en relation  mellan två parter där  den  ena parten 
(agenten) fattar beslut för  den  andra partens (principalens) räkning. 
Redovisningsskyldigheten är inte begränsad till att enbart innehålla  en  viss  sorts 
information,  utan bör styras av intressenternas önskemål. Det andra postulatet 
kan ses som ett tillägg till det första. Det måste finnas något  hinder  för att 
intressenterna själva ska kunna granska  de  aktiviteter som utförs. Antingen kan 
intressenterna vara separerade från företagets ledning eller också kan 
verksamheten vara komplex. Det tredje postulatet stipulerar att  de  som utför  en 
revision  måste vara oberoende i förhållande till det och  dem  som granskas. 
Revisionens trovärdighet baseras till stor  del  på att  den  är  objektiv  och utan 
förutfattade omdömen. Enligt det fjärde postulatet måste olika  sorters  
bevisunderlag inhämtas för att  en  granskning ska kunna genomföras och olika 
händelser verifieras. Bevisunderlagen kan vara av olika  slag:  fysiska, skriftliga 
eller muntliga. Ju fler  sorters  olika bevis som finns  desto  säkrare bedömningar 
kan göras.  En  annan grundläggande förutsättning är att det krävs standarder. 
Någon  form  av kända kriterier behöver användas för att bevisen ska kunna 
mätas, tolkas och värderas. Det är nödvändigt att specificera standarder som alla 
parter förstår och accepterar.  Postulat  nummer  sex anger  att resultatet från 
revisionen tydligt ska redovisas och förmedlas. Uttalanden om  den  granskade 
informationen måste ge ett mervärde för  dem  som tar  del  av dessa.  
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Avslutningsvis måste  den  nytta som intressenterna upplever sig  ha  av revisionen 
överstiga kostnaderna för dess genomförande. 

Kopplingen mellan syfte,  postulat  och lagar, rekommendationer och  normer  är 
inte lika uttalad och tydlig  som  inom redovisningsområdet.  Men  trots  det har  
olika normgivande  organ  inom  revisionsområdet  konkretiserat och formulerat 
vissa rekommendationer för verksamheten,  både på  övergripande och  mer  
detaljerad nivå  (Arens  & Loebbecke,  2000: 28-9),  bl.a. ayseende arbetsuppgifter 
och  ansvar, planering, procedurer,  fältarbete och  rapportering.  I såväl  USA som  
i  Europa  och  Sverige har  revisorsorganisationerna  stort  inflytande i dessa frågor 
(jämför Nilsson,  1999). Den  största och  mest  inflytelserika  av de  amerikanska 
revisorernas  organisationer  är American  Institute of Certified  Public  
Accountants  (AICPA). I  Europa kan Federation des  Experts Comptables 
Europeens  (FEE)  sägas  ha  motsvarande  roll.  I  Sverige driver FAR  i  stor  
utsträckning revisionsbranschens frågor. Starka krafter verkar för  en  inter-
nationell  harmonisering  inom  revisionsområdet,  vilket bl.a. innebär att delar  av 
det  amerikanska och internationella regelverket  har  börjat överföras till  Sverige 
(FAR, 2003a).  

Att "göra rätta saker" och att "göra saker rätt" 

I sitt arbete ska revisorerna enligt  en  rekommendation inom ramen för 
Redovisningsstandard i  Sverige  —  RS  320  "Väsentlighet vid  revision"  — beakta 
väsentlighet och dess samband med revisionsrisk när  de  genomför  en revision 
(FAR, 2003a). Den  valda definitionen av begreppet väsentlighet  anger  att 
"informationen är väsentlig om ett utelämnande eller  en  felaktighet kan påverka  
de  beslut som användaren fattar på  basis  av informationen i  de  finansiella 
rapporterna". 

Innebörden av att revisorerna ska inrikta sitt arbete på sådant som är väsentligt 
är att intressenterna ska skyddas. Utelämnad eller felaktig  information  ska 
således beaktas i ljuset av hur denna  information  kan tänkas påverka 
investerares och övriga intressenters möjligheter att fatta välgrundade beslut. 
Mot bakgrund av att intressenternas önskemål bör ligga till grund för revisionen 
(jämför  Flint, 1988: 24)  förefaller det rimligt att insatserna inriktas på sådana 
områden och objekt som intressenterna anser eller uppfattas anse vara särskilt 
betydelsefulla. 

Uppgiften att beakta utelämnad eller felaktig  information  innebär att 
förbiseenden och oegentligheter ska uppmärksammas. Vid behov ska 
revisorerna informera företagsledning, styrelse och ägare om dylika upptäckter. 
I speciellt allvarliga  fall  kan även myndigheterna involveras. I vilken  
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utsträckning revisorerna ska inrikta sig på att upptäcka förbiseenden och 
oegentligheter i företagens redovisningar  har  visat sig vara särskilt kritiskt för 
förväntningsgapet mellan revisorer och intressenter  (Humphrey et al, 1993;  
Sikka  et al, 1998).  Intressenterna förväntar sig att revisorerna tar sig  an  denna 
uppgift, medan revisorerna själva gör anspråk på att deras huvudsakliga uppgift 
är att avge  en  åsikt om redovisningen ger  en  "rättvisande bild" av företagets 
verksamhet eller ej  (Power,  1997: 22).  Att beskriva  revision  som enbart  en  åsikt 
om eller ökat förtroende för redovisningsinformation, identifierar emellertid inte 
revisionens underliggande syfte  (Flint, 1988: 6).  

Innebörden av att revisorerna ska beakta väsentlighet vid  revision  är att  de  ska 
"göra rätta saker" för att skydda intressenterna. Detta kan relateras till vad som 
normalt kallas för yttre effektivitet (Abrahamsson &  Andersen, 1998: 199).  Då 
använder  man  uppnåelse av krav, förväntningar eller mål som kriterier. I det här 
fallet är det intressenternas krav och förväntningar som är av intresse (jämför  
Flint, 1988: 24).  Mer specifikt lyfts två viktiga aspekter av revisorernas arbete 
fram i samband med att  de  ska "göra rätta saker": 

• De  ska utgå ifrån redovisningens syfte, d.v.s. att  den information  som 
distribueras till investerare och övriga intressenter ska vara av sådan kvalitet 
att  den  utgör ett användbart underlag för beslutsfattande. 

• För att kunna uttala sig om att informationen i redovisningen speglar ett 
företags verksamhet, är  de  skyldiga att försöka upptäcka om företags-
ledningen  har  utelämnat eller lämnat felaktig  information.  Kontroller av 
utelämnad eller felaktig  information  inkluderar granskning av förbiseenden 
och oegentligheter. 

I mångt och mycket handlar  revision  om att granska och bedöma ett påtagligt 
stoff,  men  ändå saknas definitiva  modeller  för denna uppgift. Trots att  revision  
är  en  starkt reglerad verksamhet baseras  den  på revisorernas professionella 
omdömen. Det visar sig exempelvis i fråga om hur revisorerna anser att 
immateriella tillgångar ska redovisas (Eklöv,  2001).  Dessutom ligger alltid  en  
personlig bedömning bakom  de  uttalanden som görs  (Flint, 1988: 45).  Med 
andra ord kan  revision  sägas vara  en  dubbelbottnad verksamhet. Samtidigt som 
verksamheten utgår från  den  enskilde revisorns kunskap, erfarenhet, integritet, 
etc. styrs  den  i stor omfattning av regler och riktlinjer. 

Hur  revisorerna ska bedriva sitt arbete för att  revisionen  ska bli  effektiv har  
diskuterats flitigt. Frågan  kan  kopplas till  den  klassiska  debatten om objektiv 
formalisering kontra  subjektiva bedömningar (Dirsrnith, &  McAllister,  1982). 
Orienteringen  mot  objektiv formalisering  ("structure")  representerar ett 
förutbestämt och systematiskt revisionsarbete  som bygger på  tydliga riktlinjer,  
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manualer,  datorstöd, etc.  Orienteringen  mot subjektiva bedömningar  
("judgement")  betonar revisorernas erfarenhet och deras förmåga att ta olika  
aspekter under  övervägande och att därefter göra bedömningar i denna anda. 

Åsikterna  om  vilken  av de  två inriktningarna  som leder  till högst  kvalitet på 
revisionen  och  om  värdet  av  att utöka  graden av objektiv formalisering går  isär  
(Messier,  1995: 217-8). Initialt  uppmärksammades olika tillkortakomrnanden i 
anslutning till bedömningar  som gjordes  utan hjälpmedel och strukturerade 
riktlinjer. Tydligast exemplifierades detta genom att olika  revisorer  visade  sig  
göra olika bedömningar utifrån samma beslutsunderlag. Förhoppningen  var  att 
relevanta riktlinjer och utvecklade stödfunktioner  skulle  bidra till  mer  objektiva 
och standardiserade bedömningar och leda till  en  förbättrad  kvalitet på 
revisionen.  Effekterna  av  att införa olika  sorters  hjälpmedel  har  visat  sig få både  
positiva och negativa  effekter på  såväl  revisorers  bedömningar  som  revisions-
byråers  aktiviteter  (Ashton,  1990; Fischer, 1996).  

Hellre än att lättvindigt ställa dessa båda inriktningar mot varandra, är olika 
försök att balansera  den  formella  strukturen  och revisorernas självbestämmande 
(Carpenter, Dirsmith &  Gupta,  1994)  och betona att inslag  av  båda 
inriktningarna är nödvändiga i revisorernas arbete (Eklöv,  2001: 57)  värda att 
lyfta fram.  Enligt  Power  (2003)  förekommer alltid inslag  av intuition  och 
personliga ställningstaganden när  en revision  görs, oaysett försöken att  med  
hjälp  av en fast  formell  struktur  styra  revisionsprocessen. Det  intressanta är  
således  inte  om det  är fördelaktigast att följa antingen  "judgement"  eller  
"structure",  utan vilken  grad av  inflytande  som respektive  inriktning  ges.  
Revisorerna  har de facto  vissa legala och ekonomiska ramar att hålla  sig  inom 
till följd  av  lagar och lönsamhetskray. Inom dessa ramar  arts en  zon för 
bedömningar,  en  zon  som går  att minska  med  hjälp  av  riktlinjer och andra  
former av  stöd.  

Enligt Fischer (1996) har revisorer en tendens  att i  relativt stor  utsträckning 
förlita  sig på  formella  strukturer,  vilket  leder  till att utrymmet för bedömningar 
minskar.  En sådan programmatisk idé  tenderar att frambringa vissa  sorters bevis  
och därmed  en  speciell  sorts granskning,  företrädesvis kopplad till kvantifiering 
och mätning  (Francis, 1994;  Power,  1997: 122).  I bästa  fall  kan det få  vissa 
positiva  effekter  i  form av  nödvändig  standardisering  (Eklöv,  2001: 62-3).  I 
värsta  fall  kan  strävandena  efter  att följa formella  strukturer  i stället leda till att 
arbetet  med  att genomföra  revisionen far stå  tillbaka för  produktionen av  
"arbetspapper" och  dokumentationen av  åtgärder  som  vidtas för att följa  den  
"snitslade"  banan  (Pentland,  1993; Francis, 1994).  Hur  saker görs tenderar  
således  att bli viktigare än  vad som  görs.  
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Power  (2003)  hävdar att  den  stora nyttan med att följa riktlinjer inte är att det 
leder till  en  bättre  revision,  utan snarare att standardiseringen skänker 
revisorerna trygghet och legitimerar deras arbete. Eklöv  (2001: 195)  pekar på att 
revisorer är noga med att dokumentera det  de  gör och att ett viktigt skäl är  just  
att förse sig själva med  en  försäkran som visar att  de har  följt regler och 
riktlinjer. Vikten av att revisionen görs på ett från legala utgångspunkter 
klanderfritt sätt leder till att revisorerna är betjänta av att fasta uppmärksamhet 
på vad  de  själva gör.  De  flesta revisorer anser att det som kan begäras av  dem  är  
just  att  de  följer lagar och riktlinjer  (Arens  & Loebbecke,  2000: 114)  och att  de  
därför gör klokt i att vara försiktiga. Att gå utanför regelverket innebär  en  risk 
för att drabbas av skadestånd och disciplinära åtgärder. Konsekvenserna för  den  
enskilde revisorn om det  skulle visa  sig att han eller hon inte följt regelverket är 
allt för allvarliga för att negligera.  En  viss "självfokusering" blir därför naturlig. 

Sammanfattningsvis kan revisorernas ansträngningar för att förbättra sig inom 
givna ekonomiska ramar och att hålla sig inom givna legala ramar kopplas 
samman med begreppet inre effektivitet (jämför Abrahamsson &  Andersen, 
1998: 198-9).  Vanligtvis betraktas denna typ av effektivitet i  termer  av 
förhållandet mellan ett resultat och kostnaderna, alternativt följderna, för att nå 
resultatet. Det handlar således om att "göra saker rätt" och pekar på två viktiga 
aspekter av revisorernas arbete: 

• I grund och botten bygger revisionens genomförande på revisorernas 
professionella omdömen och delvis även på deras subjektiva bedömningar. 

• Verksamheten är starkt reglerad och revisorerna är i behov av att följa 
riktlinjer och andra  former  av stöd för att vägledas i arbetet och för att 
undvika att trampa i galen tunna.  De  är också hjälpta av att dokumentera  sin  
granskning för att i efterhand kunna hänvisa till gällande riktlinjer och på så 
sätt legitimera sina handlingar och bedömningar.  

40 



Revisorernas granskning, bedömning och uttalanden kan ramas  in  på följande 
sätt utifrån "att göra rätta saker" och "att göra saker rätt". 

Utgå från redovisnings- 
informationens påverkan på 
användarnas beslutsfattande göra 

rätta 
saker" Inrikta arbetet på utelämnad 

eller felaktig  information  

Revisorernas uppgift 
att granska, bedöma 
och göra uttalanden 

Använda professionellt 
omdöme  (judgement)  "Att 

göra 
saker 
rätt"  Ta hjälp  av  riktlinjer och 

annat stöd  (structure)  

Figur 2:5  Revisorers inriktning på att "göra rätta saker" och att "göra saker rätt". 

Revisionsprocessen 

Genom att ta fasta på "att göra rätta saker" och "att göra saker rätt" kan intresset 
riktas mot revisionsprocessen och revisorernas praktiska arbete. Vikten av  en  
fungerande revisionsprocess är oomtvistad  (Flint, 1988: 102), men  däremot 
förekommer det delvis olika uppfattningar om hur många och vilka steg som  den  
lämpligast kan delas  in  i.  Den  i  Sverige  dominerande uppfattningen är att 
revisionsprocessen består av planering, granskning och rapportering  (FAR, 
2003a).  I planeringsfasen ska revisionsmålen identifieras och åtgärderna för att 
uppnå målen anges  (Lee, 193: 180). En  viktig uppgift är att fastställa revisionens 
inriktning, omfattning och förläggning i tiden utifrån väsentlighets- och risk-
aspekter  (Arens  & Loebbecke,  2000: 250-1)  och företagets interna och externa 
verksamhet. Det är också av betydelse att ange vilken  information  och vilka 
bevisunderlag som ska inhämtas för att revisionen ska kunna fullgöras  (Flint, 
1988: 127-8).  Arbetet i denna  fas  ska utmynna i  en plan  för granskningen.  

Den  främsta arbetsuppgiften i granskningsfasen är att med hjälp av accepterade 
procedurer samla  in  och bedöma bevisunderlag. Eftersom det kan göras på flera 
sätt,  har  revisorerna möjlighet att utifrån rådande omständigheter välja hur 
bevisen ska säkerställas  (Arens  & Loebbecke,  2000: 181).  På grund av  
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ekonomiska och tidsmässiga begränsningar  kan granskningen  endast inrymma 
ett urval  av objekt  och affärshändelser  (Lee, 1993: 179-80).  Revisorerna väljer 
därför att granska sådana  objekt  och händelser  som  bedöms vara  relativt  sett 
väsentligast och att söka  efter  tillräckliga  bevis  för att kunna fullgöra sitt 
uppdrag. Ett giltigt och användbart granskningsunderlag är  en  förutsättning för 
att kunna uttala  sig om  att redovisningsinformationen  ger en  "rättvisande  bild" 
av  företagets verksamhet  eller ej.  Förutsättningarna för  granskningen har delvis  
förändrats till följd  av  företagens utveckling i allmänhet och informations-
teknikens utveckling i synnerhet.  Moment kan  automatiseras och dokumenteras  
(Solomon  &  Shields,  1995: 172), men samtidigt sker granskningen  allt längre 
frän primärkällorna.  Power  (1996)  hävdar att  den  direkta  granskningen har  
minskat i omfattning  samtidigt som kontrollen av  företagens interna kontroll-
system  har  ökat. I stället för att granska företagens  aktiviteter  granskar 
revisorerna i allt högre  grad  företagens egna försök att hålla  ordning  och reda.  
Det  innebär bl.a. att  de system som  företagen använder för att producera  
information  och  rapporter  behöver granskas  (Lee, 1993: 181-2). 

Både planeringen av revisionen  och  granskningen som sådan skulle  vara i  det  
närmaste utan  mening om  inte utfallet  av revisionen  rapporterades.  
Kommunikationen  förutsätts vara  effektiv  och möjlig för intressenterna att fatta  
beslut  ifrån.  Den  skriftliga  rapporten  ska dessutom vara  komplett  i  sig  själv  
(Flint, 1988: 38).  I  Sverige  är revisionsberättelsen  den  obligatoriska  rapport som  
används för ändamålet  (FAR, 2003a). Den information som  intressenterna  får 
sig  till  del  i revisionsberättelsen är dock förhållandevis  mager. De kan  bli 
upplysta  om  att  revisionen har  utförts  enligt god  revisionssed,  om  att års-
redovisningen  har  upprättats  enligt  gällande  lag, om  att redovisnings-
informationen  ger en  "rättvisande  bild" av  företagets verksamhet och  om  att  
informationen med en  rimlig  grad av  säkerhet inte innehåller väsentliga fel. I 
revisionsberättelsen tar  de  påskrivande revisorerna ställning till  om de anser  att 
balans- och resultaträkningen  kan  fastställas  eller ej. Det  ställningstagandet  kan  
kopplas till  den  räkenskapsrelaterade  granskningen.  Revisorerna  anger  vidare  
om de anser  att  styrelsen  och verkställande direktören  kan  föreslås ansvarsfrihet  
eller ej  för  det  gångna räkenskapsåret.  Det  ställningstagandet  kan  relateras till  
den  förvaltningsrelaterade  granskningen.  Dessutom tar revisorerna ställning till  
styrelsens  förslag  om  hur  räkenskapsårets  resultat,  och i förekommande  fall  
utdelningen till aktieägarna, ska hanteras.  Det  ställningstagandet hänger inte 
bara samman  med den  räkenskapsrelaterade och förvaltningsrelaterade  
granskningen,  utan även  med den  verksamhetsrelaterade  granskningen  och 
företaget  som  "going  concern".  
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2.2.4  Sammanfattande intryck 

Ovanstående litteraturgenomgång  har  varit inriktad på förhållandet mellan 
revisorer, redovisningsberättigade intressenter och redovisningsskyldiga  foretag 
samt  revisorernas granskning och bedömning av och uttalanden om 
redovisningsinformation. Intrycken kan sammanfattas enligt följande: 

• Av litteraturen ges intrycket av att revisorerna främst granskar och bedömer 
sådan redovisningsinformation som  de  känner sig vana att hantera. Det 
förefaller också som om  den information  som löper genom pil (b) och pil (c) 
i modellen om informationsflöden och kvalitetssäkring i relativt hög  grad  är 
omgärdad av tämligen formella och tydliga riktlinjer. Som  en part  mellan 
redovisningsskyldiga och redovisningsberättigade förefaller det viktigt för 
revisorerna att kunna legitimera sina handlingar.  En  viss självfokusering 
tycks därför vara nödvändig. Däremot ges inget intryck av att revisorerna i 
första  hand  inriktar sig på att skydda intressenterna. Inte  heller  att  de  söker 
efter förbiseenden och oegentligheter eller rapporterar utfallet av revisionen i  
den  omfattning som intressenterna förväntar sig. Följaktligen verkar det som 
om deras arbete mer går ut på att "göra saker rätt" än på att "göra rätta 
saker".  

2.3  Hur revisorers uppfattningar kan formas 

Denna  tredje del av  referensramen är inriktad  pä  likheter och skillnader i upp-
fattningar mellan olika  grupper av revisorer, dels  i ett helhetsperspektiv och  dels på  
detaljnivä.  

Studier  av organisationskulturer  har  visat att grupper av individer kan utveckla  
en  till delar gemensam syn på världen och att gruppbildningsprocesser kan 
skapa gemensamma värderingar på  kollektiv  nivå (jämför  Schein,  1985;  
Hellgren & Löwstedt,  1997). En  intressant fråga i det här sammanhanget är om 
svenska revisorer  har en  likartad uppfattning om sina granskningsuppgifter och 
eventuella förändringar av dessa, eller om olika grupper av revisorer  har  
etablerat egna uppfattningar som avviker från  de  uppfattningar som andra 
grupper av revisorer  har. 

2.3.1  Likheter och skillnader mellan olika grupper  

A  ena sidan förefaller  det  rimligt att förvänta  sig  att  det  finns  en  samsyn i  en  
bransch  som  underlättar verksamheten (jämför Hrebiniak &  Snow,  1982).  Ett ut-
tryck för  en sådan  samstämmighet  skulle  vara att revisorerna uppvisar  en relativt 
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hög  grad  av homogenitet i sina uppfattningar. Med  tanke  på att revisionsarbetet 
är mångfasetterat och i grund och botten bygger på personliga bedömningar, 
förefaller det som om revisorerna  skulle  kunna uppvisa  en  måttligt hög  grad  av 
homogenitet.  En  måttligt hög homogenitet tyder på att vissa individuella 
skillnader förekommer, medan  en  mycket hög homogenitet indikerar att alla 
revisorer talar med  en  gemensam röst. 

Ett skäl till att revisorerna  kan  förväntas  ha  likartade uppfattningar  om  sina 
granskningsuppgifter är att  de  är medlemmar i  en profession. De  genomgår 
liknande utbildningar, arbetar  med  liknande saker och brottas ofta  med  liknande  
problem.  Lagstiftning och regelverk gör också att  det  finns givna ramar för  vad 
som  är tillåtet att göra. Ett sätt att känna trygghet är att arbeta i enlighet  med 
regler  och riktlinjer och att interagera  med  andra  revisorer.  I  kombination med 
den  löpande  informationen  från och  kontakten med  företrädare för  professionen,  
bidrar detta till att  revisorer  är starkt socialiserade  (Pentland,  1993). 
Professionens  sätt att sprida kunskap till medlemmarna och dess självreglerande 
uppgift spelar också  in.  I kunskapsspridningen ingår olika inslag  av socialisering  
(Coffey,  1994) som  bl.a. påminner  om  att  revisionen  ska utföras  av revisorer 
som  gör sitt  jobb  som  alla andra  (Power,  1997: 37).  I  den  självreglerande 
uppgiften ingår att  professionen  upprättar  kvalitetskontroller,  etiska  regler  och 
vidtar disciplinära åtgärder mot  de revisorer som  inte sköter  sig  (Power,  2003).  I  
Sverige har  revisionsbranschen dessutom uttalat strävat  efter  att skapa  en  
gemensam kunskapsbas och  en  samsyn i resonerandet (Artsberg,  2003: 111). 

43i  andra sidan  har det  visat  sig  att  det råder en  stark  samhörighetskänsla  bland 
revisorer  från samma revisionsbyrå.  Grey  (1998)  rapporterar att  revisorer  
tenderar att identifiera  sig med sin  revisionsbyrå.  De  formas  av den  rådande  
kulturen  och normerna för  hur  man  förväntas uppträda för att vara 
konkurrenskraftig inom byrån.  Pentland  (1993)  gör gällande att  revisorer  
anpassar  sig  till gemensamma  rutiner  och att  de  tenderar att genomföra  
revisionen på  ett sätt  som  överensstämmer  med  hur  övriga  revisorer på  samma 
revisionsbyrå gör.  Fischer (1996)  hävdar att  revisorer  känner  sig  bundna  av de  
förväntningar  som  finns  på  hur  de  ska  gå  tillväga för att utföra  en revision  och 
att dessa förväntningar skiljer  sig  åt mellan olika revisionsbyråer.  Han  
konstaterar även att  revisorers  kunskap utvecklas  gradvis  över  tiden.  Nya 
erfarenheter tolkas utifrån  den  tidigare kunskapsbasen (jämför  Berger  & 
Luckmann,  1967;  Patterson,  1996).  Mot denna bakgrund förfaller  det som om  
revisorerna främst utvecklar sina erfarenheter utifrån  en  gemensam kunskapsbas 
inom  respektive  revisionsbyrå.  Det  finns  t o m  vissa tecken  som tyder på  att 
synen  på revisionens  genomförande  kan  skilja  sig  åt mellan olika  revisionsteam 
vid  samma byrå  (Fischer, 1996). 
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Frågan är i vilken utsträckning olika  grupper av revisorer de facto har  olika 
uppfattningar  om  sina granskningsuppgifter.  Finns det  skillnader mellan  
revisorer som  arbetar  på  olika revisionsbyråer?  Finns det  skillnader mellan  
revisorer med kort respektive  lång erfarenhet?  Med tanke på  att kvinnliga och 
manliga  revisorer  tycks  ha  att rätta  sig efter  olika outtalade  regler  när  det  gäller 
beteende och klädsel  (Grey,  1998) går det  också att fråga  sig om det  finns några 
skillnader i uppfattningar mellan kvinnor och män.  Det  förefaller  som om  
jämförelser mellan olika  grupper av revisorer kan  göras utifrån erfarenhet, 
revisionsbyrå och kön, och  kanske  även  med  ayseende  på  andra  relativt enkelt  
mätbara  variabler som  formell  behörighet och ort. 

Jämförelserna mellan olika grupper av revisorer syftar inte enbart till att 
kartlägga eventuella skillnader, utan även till att  se  dessa eventuella skillnader i 
ljuset av  en  generell bild av revisorers uppfattningar.  A  ena sidan förefaller det 
alltså finnas förutsättningar för  en  stark  socialisering inom revisionsbranschen, 
vilket  skulle  borga för  en  överensstämmelse i uppfattningar  bland  yrkes-
verksamma revisorer.  En  viss  grad  av homogenitet tycks dessutom vara nöd-
vändig för att  de  ska kunna förstå varandra och kommunicera sitt arbete både 
internt inom professionen och utåt gentemot lekmän (jämför Molander,  1988: 
105).  ik andra sidan förefaller det som om socialiseringen snarare sker inom 
olika grupper och att uppfattningarna därmed kan skilja sig åt med ayseende på 
erfarenhet, formell behörighet, kön, revisionsbyrå och ort. I så  fall  har de  
revisorer som tillhör  en  viss grupp utvecklat gemensamma uppfattningar om 
granskningen och bedömningen av redovisningsinformation, som inte delas av  
de  revisorer som tillhör andra grupper. Det  skulle  också kunna vara så att  en  viss 
grupp av revisorer uppvisar  en  högre  grad  av homogenitet än övriga grupper och 
att samsynen därmed är särskilt  stark  i  den  gruppen.  

2.3.2  Förväntade skillnader på detaljnivå mellan olika grupper 

Oaysett om det finns skillnader i uppfattningar mellan olika grupper av revisorer 
i ett helhetsperspektiv eller inte, finns det ett visst  fog  för att anta att det kan 
finnas vissa skillnader i uppfattningar på detaljnivå. Exempelvis kan olika 
grupper uppfatta olika granskningsobjekt som mer eller  mindre  viktiga. Som ett 
tillägg anges därför även sju föreställningar om skillnader mellan olika grupper 
av revisorer på ett mer detaljerat  plan.  

Främst är  det  skillnader mellan  mer eller mindre  erfarna  revisorer som  
dokumenterats i andra  studier  (jämför  Libby,  1995;  Solomon  &  Shields,  1995;  
Hoffman,  Joe  &  Moser, 2003). Av det  skälet utgår  tre av de  sju föreställningarna 
från variabeln erfarenhet. Övriga fyra  variabler ligger  till  grund  för  en  
föreställning vardera. Föreställningarna ska inte  ses som  ett heltäckande försök  

45 



att kartlägga och analysera olika skillnader mellan olika grupper av revisorer på 
detaljnivå, utan snarare som ett litet axplock på möjliga skillnader. 

Föreställningar med hänsyn till erfarenhet 

Förutsatt att deras referensramar utvecklas  gradvis  och löpande (jämför  
Bannister  & Fransella,  1986)  är  det  möjligt att  revisorer med  olika lång 
erfarenhet  har  skilda uppfattningar  om  olika granskningsobjekts relativa 
betydelse. I sammanhanget förefaller  det  särskilt rimligt att göra  en distinktion  
mellan "hårda" och "mjuka"  objekt  (jämför Häckner,  1988).  Hårda  gransknings-
objekt  omfattar  sådant som relativt enkelt går  att mäta. Balansposter  som aktier,  
varulager, fordringar och organisationsutgifter  kan  föras till denna  kategori.  
Mjuka granskningsobjekt  består av sådant som  är  relativt  svårt att mäta och 
verifiera,  som  VD-kommentarer i årsredovisningen och företagets  strategier.  

Ett  revisionsteam består  ofta  av revisorer med  skiftande erfarenhet.  Normalt  
utförs olika arbetsuppgifter i olika  skeden av en revisors  karriär  (Bonner  & 
Pennington,  1991). De  minst erfarna revisorerna arbetar  med  detaljgranskning 
och  med  att dokumentera denna  granskning  i "arbetspapper".  De mer  erfarna 
revisorerna arbetar mera övergripande, bl.a. utifrån  den dokumentation som  
deras  mindre  erfarna kollegor sammanställt  (Solomon  & Shilds,  1995: 144). Det 
har  också visat  sig  att  mer  erfarna  revisorer  tycks  ha  något  mer  utvecklade 
tankar när  det  gäller att bedöma  om  förlust- och skuldtyngda företag  kan anses  
vara  en  "going  concern"  eller ej  (Choo & Trotman,  1991).  

Jämfört med sina  mindre  erfarna kollegor tycks alltså erfarna revisorer  ha  större 
förutsättningar att göra bedömningar i ett helhetsperspektiv för att kunna ta 
ställning till om redovisningsinformationen ger  en  "rättvisande bild" av 
företagets verksamhet eller ej. Det förefaller rimligt att anta att mer erfarna 
revisorer ser ett starkare samband än  mindre  erfarna revisorer mellan mjuka 
objekt och vad som bedöms vara av intresse för investerares beslutsfattande. Det 
förefaller också tänkbart att uppfattningarna hos revisorer med liten erfarenhet 
präglas av att deras arbete i stor utsträckning handlar om detaljgranskning och 
dokumentation av denna granskning, och att  de  därför föreställer sig att det råder 
ett starkare samband mellan hårda granskningsobjekt och stor nedlagd 
granskningstid än vad deras mer erfarna kollegor gör. 

Relationen mellan redovisningsskyldiga, redovisningsberättigade och revisorer 
är särskilt problematisk i börsbolag. Vägledda av  den information  som  de  
redovisningsskyldiga producerar förväntas  de  redovisningsberättigade fatta väl-
grundade beslut. Det förefaller rimligt att anta att revisorer i börsbolag är både  
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erfarna och speciellt medvetna om vilken  information  som är väsentlig för 
investerares beslutsfattande. Mjuka objekt kan då tillerkännas särskild betydelse. 

Med hänsyn till revisorernas erfarenhet formuleras därför följande tre före-
ställningar: 

Fl:  Revisorer med  läng  erfarenhet uppfattar att mjuka granskningsobjekt 
är mera betydelsefulla för investerare än  vad revisorer  utan denna 
erfarenhet gör.  

F2: Revisorer med liten erfarenhet uppfattar att det räder ett starkare 
samband mellan härda granskningsobjekt och stor nedlagd 
granskningstid än vad mer erfarna revisorer gör.  

F3: Revisorer i börsbolag uppfattar att mjuka granskningsobjekt är mera 
betydelsefulla för investerare än vad revisorer utan eller med ringa 
uppdrag i börsbolag gör. 

Föreställningar med hänsyn till formell behörighet, kön, revisionsbyrå och ort 

I oktober  2003  fanns det  4293  kvalificerade revisorer i  Sverige. 2500  var 
auktoriserade och  1793  godkända.  Den  formella behörigheten skiljer sig åt 
mellan dessa både grupper  (FAR, 2003a).  För auktoriserade revisorer krävs  160  
poängs universitets- eller högskoleutbildning, minst fem års praktik med  en  
auktoriserad  revisor  som handledare  samt  högre revisorsexamen. För godkända 
revisorer krävs  120  poängs teoretisk utbildning, minst tre års praktik med  en  
godkänd eller auktoriserad  revisor  som handledare  samt  revisorsexamen. För 
samtliga revisorer ska yrkeskunskaperna upprätthållas och utvecklas genom 
vidareutbildning. 

Att granska objekt med juridisk anknytning kräver kompetens inom det området  
(Arens  & Loebbecke,  2000: 12-3). Till  skillnad mot utbildningen för god-
kännande, kräver universitets- eller högskoleutbildningen för auktorisation minst  
30  poäng i juridiska ämnen. Det förefaller därmed inte orimligt att förutsätta att 
auktoriserade revisorer anser att  de har  jämförelsevis något större förutsättningar 
att granska och bedöma objekt med juridisk anknytning än vad godkända 
revisorer anser sig  ha  och att  de  därmed är förhållandevis  mindre  beroende av att 
förlita sig på  en  indirekt granskning av företagets interna kontroll. Två 
granskningsobjekt med viss juridisk anknytning är miljöbrott och attestrutiner. 
Utifrån detta resonemang kan följande föreställning formuleras:  
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F4: Auktoriserade revisorer uppfattar att  de  tar förhållandevis  mindre  
hjälp av  den  interna kontrollen när det gäller granskningen av objekt 
med viss juridisk anknytning än vad godkända revisorer uppfattar att  
de  tar. 

Revisionsbranschen domineras  av  män, internationellt såväl  som  nationellt. I  
oktober 2003  fanns  det 1229  kvinnliga  revisorer  i  Sverige. Det  utgör  29  %  av  
yrkeskåren. Möjligtvis finns  det  skillnader mellan kvinnliga och manliga  
revisorer  utöver  de som  Grey  (1998)  rapporterar  om  och  som  hänger samman  
med  förväntade beteenden. Genusforskning  har  visat att kvinnors arbete ned-
värderas och att  de  stängs ute från maktpositioner  (Hatch,  1997: 323).  I  Sverige 
har  kvinnliga  revisorer  bildat ett  eget  nätverk för att bl.a. diskutera  just  dessa 
frågor (Benisch & Anderson,  2004). Som  minoritetsgrupp i  en  manlig miljö  talar 
de om det  s.k. glastaket, genom vilket kvinnor inte  kan  avancera till påskrivande  
revisorer.  Likaså  om problemet med  att kvinnor ofta tackar  nej  till befordran  
eftersom de  inte  tror  att  de kan  prestera ett fullgott arbete. 

Mot denna bakgrund förefaller det möjligt att anta att kvinnliga revisorer inte  
har  samma tro på  sin  egen förmåga som sina manliga kollegor och att  de  därför 
tvivlar på att  den  egna kompetensnivån är tillräcklig för att granska olika objekt. 
Utifrån detta kan  en  föreställning formuleras på följande sätt:  

F5: Kvinnliga revisorer uppfattar att deras egen kompetens att granska 
olika objekt är  mindre  tillfredsställande än vad manliga revisorer 
uppfattar att deras kompetens är. 

Inom  respektive  revisionsbyrå  har revisorer  "tillgång" till  en  gemensam 
kunskapsbas  (Pentland,  1993; Fischer, 1996). De bygger  upp sina referensramar 
tillsammans  med  andra  revisorer på  samma byrå.  En  särskild skiljelinje  kan  
förväntas mellan  de revisorer som  arbetar  på  stora och internationellt etablerade 
revisionsbyråer,  "the  big  four",  och  dem som  arbetar  på mindre  nationella byråer 
(jämför  Grey,  1998).  I  Sverige  utgörs  de  fyra stora byråerna i bokstavsordning  
av  Deloitte,  Ernst  &  Young,  KPMG och Öhrlings. Stora och etablerade 
revisionsbyråer  har  förutsättningar att handha  en  större kundkrets än  mindre  
byråer.  Samtidigt  upprättar  var  och  en av de  stora byråerna särskilda riktlinjer 
och  manualer  för  hur  granskningen  ska utföras, riktlinjer  som  revisorerna 
uppfattar att  de  förväntas följa (jämför  Pentland,  1993). Det  tycks  således  finnas 
ett visst  fog  för att misstänka att  revisorer på  stora och internationellt etablerade 
revisionsbyråer följer sina riktlinjer  på  ett mera statiskt sätt än sina kollegor  på 
mindre  nationella byråer.  
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Det förefaller också rimligt att anta att revisorernas bedömningar om framtiden 
bygger på  en  relativt stor dos muntliga upplysningar från företagsledningens 
sida (jämför  Arens  & Loebbecke,  2000: 736)  och att detta samband delvis är 
möjligt att styra med uttalade eller outtalade riktlinjer. Som  en  konsekvens av 
detta är det tänkbart att revisorer på  de  fyra stora revisionsbyråerna anser att det 
råder  en  större överensstämmelse mellan behovet av muntliga upplysningar från 
företagsledningens sida och behovet av att ta hänsyn till framtidsbedömningar i  
sin  granskning, än vad revisorer på  mindre  nationella byråer gör.  En  före-
ställning kan därmed formuleras på följande sätt:  

F6:  Revisorer som arbetar på någon av  de  fyra stora byråerna uppfattar att 
det råder  en  större överensstämmelse mellan behovet av muntliga 
upplysningar från företagsledningens sida och behovet av att ta 
hänsyn till framtidsbedömningar i  sin  granskning, än vad revisorer på 
små nationella byråer gör. 

Eventuellt kan även revisorer som är verksamma på olika orter uppvisa 
skillnader i uppfattningar. Ju större ort  desto  större antal stora företag, ju  mindre  
ort  desto mindre  antal stora företag. På  en  liten ort finns dessutom större 
förutsättningar för att "alla ska känna alla". Revisorer och ledande företrädare 
för  de  företag som revisorerna granskar kan interagera på ett personligt  plan  på 
fritiden och i föreningslivet.  Till  följd av ett  mindre  antal stora företag och ökade 
möjligheter att interagera med ledande företagsrepresentanter utanför arbetet är 
det således möjligt att revisorer som verkar på  en  liten ort anser att  de  kommer 
närmare personerna i företagsledningen än vad revisorer som verkar på större 
orter gör. Därmed  skulle de  också kunna tillåta sig  en  större andel personliga 
bedömningar i samband med granskningen. 

Det tycks finnas relativt likartade förutsättningar för revisorer på små orter som 
för revisorer på små byråer i förhållande till revisorer som verkar på stora orter  
respektive  stora byråer. Även i det här fallet kan således behovet av muntliga 
upplysningar från företagsledningen kopplas samman med behovet av 
framtidsbedömningar i granskningen. Det  skulle  kunna vara tänkbart att 
revisorer som arbetar i  en  stor stad anser att det råder  en  större överens-
stämmelse mellan behovet av muntliga upplysningar från företagsledningens 
sida och behovet av att ta hänsyn till framtidsbedömningar i  sin  granskning, än 
vad revisorer som arbetar på  en  liten ort gör. Följaktligen formuleras  en  
föreställning enligt följande:  
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F7: Revisorer som arbetar i en stor stad uppfattar att det råder en större 
överensstämmelse mellan behovet av muntliga upplysningar från 
företagsledningens sida och behovet av att ta hänsyn till framtids
bedömningar i sin granskning, än vad revisorer som arbetar i en liten 
stad gör. 

2.3.3 Sammanfattande intryck 

Med ledning av ovanstående genomgång kan ett sammanfattande intryck om 
eventuella skillnader i uppfattningar mellan olika grupper av revisorer anges 
enligt följande: 

• Litteraturen ger intrycket av att det är nödvändigt att yrkesverksamma
revisorer har en viss samsyn eftersom de är medlemmar i en profession. Inte
minst för att kunna visa upp en gemensam front gentemot lekmän. Till följd
av den socialiseringsprocess som genomsyrar revisionsbranschen tyder det
mesta på att det inte finns allt för många eller allt för stora skillnader mellan
olika grupper av revisorer på ett holistiskt plan. Möjligtvis förekommer vissa
skillnader mellan revisorer med olika erfarenhet och mellan revisorer från
olika revisionsbyråer. De sju föreställningarna bygger på att det finns vissa
skillnader mellan olika grupper av revisorer på detaljnivå, framför allt med
avseende på variabeln erfarenhet.
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3  Metod  

De  flesta metodöverväganden som  jag  gjorde i  den  här studien kan hänföras till 
urvalsfrågor, datainsamling och dataanalys.  De  beslut som  togs  i  de  delarna av 
arbetet föregicks av ett försök till vetenskaplig  positionering samt  val av 
forskningsansats, kombinerade forskningsmetoder och  en ram  för insamling och 
analys av  data.  Ett viktigt ställningstagande var indelningen av studien i fyra 
separata  men  intimt sammankopplade delar för insamling och analys av  data:  
pilotstudie, huvudstudie,  retest  och expertutfrågning. 

Även i arbetet med det här aysnittet, och mot bakgrund av att studiens syften 
öppnar ett relativt stort metodologiskt fält,  tog jag  så gott  jag  kunde hänsyn till 
källornas relevans för undersökningen. I viss omfattning styrdes valet av metod-
litteratur även av sådana praktiska aspekter som tillgänglighet. Nedan  anger jag  
mina utgångspunkter, hur  jag har  gått till väga, vilka val  jag har  gjort och på 
vilka sätt  jag har  försökt lösa uppkomna  problem  och upprätthålla studiens 
giltighet (validitet) och tillförlitlighet (reliabilitet) i var och  en  av under-
sökningens fyra delar. Förhoppningsvis kan läsaren följa i mina spår, även om 
några  passager  är ganska snåriga.  

3.1 Positionering,  ansats och kombinerade forskningsmetoder 

Vetenskapssynen  kan  sägas utgå från synen  på  verkligheten och kunskapens  
natur.  Ofta ställs två ytterligheter mot varandra  (Campbell,  1988). En  
verklighetssyn gör gällande att  det  finns  en given  verklighet  som kan  identifieras 
och beskrivas  objektivt. Det vi rar  kunskap  om  är  objekt,  föremål och fenomen i 
världen  som  sägs existera oberoende  av  våra uppfattningar. Denna natur-
vetenskapligt inriktade  syn på  kunskap kopplas ihop  med positivismen. En  
annan  syn bygger på  att verkligheten  kan  betraktas  som  sociala  konstruktioner. 
Det vi får  kunskap  om,  d.v.s.  objektets eller subjektets  existens  eller  egenskaper, 
är  då helt eller delvis beroende av  vårt medvetande och  vår  sociala  interaktion.  
Denna tolkningsinriktade  syn på  kunskap knyts till hermeneutiken. 

Inom samhällsvetenskaplig  forskning råder  delade meningar  om det  är möjligt 
att utgå från skilda verklighetsuppfattningar.  Det  gäller även inom redovisnings-
och  revisionsforskning  (Tomkins &  Groves, 1983). De som  kämpar för  sin  ren-
odlade verklighetsuppfattning hävdar att  de  två ontologiska utgångspunkterna är 
oförenliga, medan bl.a.  Campbell  (1988)  och Bryman  (2001)  förordar  en  
måttfull och  pragmatisk  hållning  som  tillåter ett "dubbelt  perspektiv". 
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I ett försök att ange  en  vetenskaplig  position så  håller  jag mig  i "mittfältet"  på 
den  objektiva-subjektiva skalan.  Jag  tar aystånd från  både  renodlad objektivism  
eller  renodlad subjektivism och ansluter  mig  i stället till  vad som normalt  
benämns  kritisk  realism (Cook &  Campbell,  1979;  Campbell,  1988;  Bhaskar,  
1989).  Förhållningssättet utgår från  en  insikt  dels om den  naturliga  ordningens  
verklighet och  dels om den  sociala verklighetens skeenden.  En  forskares 
uppfattning är bara ett  av  flera sätt att känna till verkligheten och forskarens 
förklaringar  kan  även tillåtas innehålla  sådant som  inte  direkt  kan  observeras. 
Verkligheten  kan  alltså  aldrig  förstås fullt ut och  heller aldrig  bli  perfekt  
avbildad. 

Synen på vetenskap kan tillföras ytterligare  en dimension  i  termer  av reglering  
kontra  förändring (Burell &  Morgan, 1979: 17). Om  utgångspunkten är reglering 
accepteras bevarandet av rådande ordning, s.k.  status quo.  Behoven av att 
mänskliga mellanhavanden regleras är då av särskilt intresse.  Om  utgångs-
punkten är förändring riktas ljuset i stället mot djupt rotade konflikter, radikala 
förändringar och förklaringar till dessa förändringar. Inte  heller  i det här fallet är 
mitt förhållningssätt renodlat antingen eller. I stället vill  jag  slå ett  slag  för  en  
forskning som beskriver och kritiskt analyserar vissa fenomen och som 
förhoppningsvis kan skapa debatt och indirekt initiera förändringar. 

Vanligtvis skiljer  man  inte bara mellan olika verklighetsuppfattningar, utan även 
mellan  en deduktiv  och  en induktiv  forskningsansats (Molander,  1988: 153). 
Deduktion  är bevisandets väg. Forskningen går då från teori till empiri. Utifrån 
teoretiska överväganden och det  man  vet om ett visst område härleds ofta ett 
antal hypoteser som ska underkastas empirisk prövning. Således dras slutsatser 
om enskilda företeelser utifrån generella principer.  Induktion  är upptäckandets 
väg. Forskningen går då från empiri till teori. Utifrån påståenden om att något 
gäller för några företeelser av ett visst  slag,  blir slutledningen att det gäller för 
alla företeelser av detta  slag. Den  induktiva processen innebär alltså att  man  
försöker dra generella slutsatser utifrån observationer. 

Även om dessa båda forskningsansatser i  en  mening går att skilja från varandra, 
är det svårt att dra någon tydlig gräns mellan  dem  eftersom samhälls-
vetenskapliga  studier  kan innehålla inslag av bägge. Ett  alternativ  är då att välja  
en  medelväg, s.k. abduktion (Alvesson & Sköldberg,  1994: 42).  Abduktion är  en 
mindre  ensidig ansats än både deduktion och induktion eftersom  den  tillåter  en  
växelverkan mellan teori och empiri.  Min  hållning är att deduktiva och induktiva 
inslag med fördel kan växelverka och att abduktion därför är  en  framkomlig väg. 
Dels är det möjligt att utgå från  den  teoretiska referensramen och koppla 
analysen till denna. Dels kan  den information  som hämtas från empirin efter  
hand  komma att justera referensramen.  
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En  annan skiljelinje dras ofta mellan kvantitativa och kvalitativa metoder 
(Ghauri & Grönhaug,  2002: 85-6).  Kortfattat kännetecknas kvantitativa metoder 
av att många enheter studeras och mäts på ett standardiserat och strukturerat sätt. 
Genom detta sätt att samla  in  och analysera  information  kan resultaten användas 
för att göra generaliseringar. Kvalitativa metoder kännetecknas ofta av att  fa  
enheter studeras,  men  det sker på ett flexibelt sätt och med intresse för enskilda 
undersökningsenheters egenart. Genom detta sätt att samla  in  och analysera  
information  kan svårmätbara egenskaper undersökas och resultaten tolkas i syfte 
att erhålla  en  djupare förståelse. 

Allmänt hävdas att det bör finnas  en  vetenskapsteoretisk grund för valet av 
forskningsmetod  (Miles  & Huberman,  1994: 4).  Vanligtvis förknippas 
kvantitativt och kvalitativt inriktad forskning med tydliga ontologiska och 
epistemologiska grundantaganden (Bryman,  2001: 34).  Grunden för  en  
kvantitativ forskningsmetod utgörs av objektivism och ett naturvetenskapligt 
synsätt på kunskap i enlighet med  positivismen.  Teorin hanteras då med 
deduktiva förtecken. Grunden för  en  kvalitativ forskningsmetod utgörs av 
konstruktionism och ett tolkande synsätt i enlighet med hermeneutiken. 
Ansatsen är i huvudsak  induktiv.  

I likhet  med  bl.a.  Campbell  (1988)  och Bryman  (2001)  uppfattar  jag  emellertid 
inte dessa kopplingar  som  givna. I stället relaterar  jag forskningsmetoder  till 
olika  tekniker  för insamling och analys  av data. Det  innebär att metoderna inte 
behöver  stå  och falla  med  verklighetsuppfattning, kunskapssyn och  teoretisk 
forskningsansats. Eftersom jag  förespråkar  en "bred"  verklighetsuppfattning 
förefaller  det heller  inte särskilt genomtänkt att  ensidigt  ta ställning för antingen 
kvantitativa  eller  kvalitativa  metoder. Min  ståndpunkt är i stället att metoderna 
är möjliga att förena och att  det  är lämpligt att använda  dem  i  en  och samma  
studie.  Genom att kombinera olika  metoder kan respektive  metods fördelar 
utnyttjas  samtidigt som det  åtminstone  delvis går  att kontrollera deras  respektive  
nackdelar  (Merriam,  1994: 85). 

Min  pragmatiska hållning  kan  också  ses som  ett ställningstagande för att 
beskrivningarna  av  kvantitativa och kvalitativa  metoder som  skilda  idealtyper 
har  innehållit vissa övertoner (jämför Cook &  Campbell,  1979;  Campbell,  1988;  
Bryman,  2001).  Intresset för  vad  människor tänker och gör finns exempelvis  hos 
både kvantitativt  och  kvalitativt  inriktade forskare (Bryman,  2001: 400).  
Skillnaden mellan räkneoperationer och tolkningar  far heller  inte uppfattas  som  
att tolkningar saknar  plats  i kvantitativa  metoder.  Kvantitativa  dataanalyser kan  
delas  in  i  en statistisk  analysdel  som  innebär  en  beräkning  av  kännetecken och  
en  tolkande analysdel  som  innebär att resultaten  av den  statistiska  analysen  sätts 
i ett större sammanhang. I kvantitativa  metoder kan det således  förekomma ett 
betydande inslag  av tolkning  (Seippel,  1999).  Likaså  kan en  kvantifiering  av 
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resultat  från kvalitativa undersökningar bidra till att  visa  hur  pass allmängiltiga  
de  företeelser  som  studeras är (Silverman,  1985). En  tämligen utbredd 
uppfattning tycks vara att  det  är möjligt att kombinera kvantitativa och 
kvalitativa  metoder  i  en  och samma undersökning och att resultaten  då kan  
stärka och bekräfta varandra ömsesidigt  (se  t.ex. Denzin,  1970;  Campbell,  1988;  
Patton,  1990;  Cohen  &  Manion,  1994; Miles  & Huberman,  1994;  Flick,  1998;  
Bryman,  2001; Yin, 2003).  

Sammanfattningsvis kan sägas att  jag  utifrån  en "bred"  verklighetsuppfattning 
anlägger ett förhållandevis kritiskt perspektiv i  den  här studien. Åtgärder 
behöver bl.a. göras för att i framtiden förändra sådana förhållanden som lämnar 
oskyldiga parter med tunga och livslånga ekonomiska ryggsäckar. Vidare 
präglas studien av  en  abduktiv ansats. Referensramen formades utifrån  en  viss 
förförståelse,  men den  kompletterades och korrigerades efterhand, dels efter 
pilotstudien och dels efter  den  empiriska datainsamlingen i huvudstudien. I och 
med att  de  forskningsfrågor som ställs i studien är av typen "hur" kan både 
kvantitativa och kvalitativa dörrar hållas öppna (jämför  Yin, 2003: 5-7).  Under-
sökningen innehåller avgränsade delar som baseras på analytiska  respektive  
tolkande metodinslag (jämför Häckner,  2001). 

3.2  Undersökningsdesign och undersökningsmetoder  

3.2.1  Undersökningsdesign  

En  undersökning kan designas på olika sätt. Bryman  (2001: 73) anger  fem olika 
sätt att bestämma  en ram  för insamling och analys av  data. Han  skiljer mellan 
experiment, tvärsnittsundersökningar, longitudinella undersökningar, fallstudier 
och komparativa  studier. Yin (2003: 5)  väljer i stället att använda uttrycket 
forskningsstrategier.  Han  gör i stort sett samma indelning,  men  inkluderar 
dokumentstudier i uppställningen på bekostnad av komparativa  studier.  

Givetvis påverkades  den  här undersökningens utformning av att objektiva och 
subjektiva förhållningssätt förenas, att deduktiva och induktiva forsknings-
ansatser kombineras och att kvantitativa och kvalitativa forskningsmetoder 
kompletteras (jämför Bryman,  2001).  Mot bakgrund av studiens forsknings-
frågor och strävandena efter att bidra med giltig och tillförlitlig kunskap kan 
undersökningsdesignen till övervägande  del  sägas  ha  karaktären av  en  
tvärsnittsundersökning (jämför Ghauri & Grönhaug,  2002: 57-8).  I huvudstudien 
samlades  data in  vid  en  bestämd tidpunkt från flera  respondenter  och  en  
uppsättning kvantifierbara  data  granskades i syfte att upptäcka och tolka olika 
mönster.  Men  undersökningen  har  även vissa experimentella, longitudinella och 
jämförande inslag.  Den  är av något experimentell karaktär så till vida att  
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respondenterna fick utgå från  en  summarisk beskrivning av ett fiktivt IT-företag.  
Den  är longitudinell i det ayseendet att uppföljande datainsamling gjordes.  Den  
är jämförande i så  motto  att  den  ställer olika grupper av revisorer mot varandra.  
De  inslag som ingår i  den  valda undersökningsdesignen förefaller möjliga att 
förena, framför allt på så sätt att  data  från enheter som ska jämföras med 
varandra vanligtvis samlas  in  med hjälp av  en  tvärsnittsundersökning (jämför 
Bryman,  2001: 69). 

3.2.2  Primär undersökningsmetod (gridteknik) 

Från  en kognitiv  utgångspunkt blir människors uppfattningar centrala för 
förståelsen  av vad som sker  (Hellgren & Löwstedt,  1997: 16).  För att ra reda  på  
hur  människor tänker  eller på  något annat  som  inte  går  att iaktta, måste  vi  fråga 
vederbörande  om  detta  (Patton,  1990: 278).  I  det  här  fallet  skulle  ett  alternativ 
ha  varit att skicka ut enkäter till respondenterna och begära skriftliga  svar,  ett 
annat att göra telefonintervjuer. Dessa  alternativ  ansågs emellertid allt för 
begränsade för att kunna fånga människors tankar  på  djupet (jämför  Kelly, 
1955).  Att skicka ut enkäter  skulle  dessutom innebära att tillfällen till 
förtydliganden  går  förlorade och att  det  inte  med  säkerhet  går  att avgöra vem  
som  faktiskt besvarar frågorna.  Samtidigt  finns  en  uppenbar risk för besvärande 
bortfall (Ghauri & Grönhaug,  2002: 96).  Telefonintervjuer  hade  varit  mindre  
lämpliga  eftersom de  måste innehålla tämligen enkla frågor. Dessutom är 
möjligheterna att överföra outtalad  information små  (Bryman,  2001: 129).  Ett  
tredje,  något bättre,  alternativ hade  varit att göra personliga djupintervjuer.  Men  
trots att intervjusituationen  då  är kontrollerad, finns  det en  risk för att  de 
dimensioner  i tänkandet  som  är känsliga  eller  svåra för  respondenten  att 
artikulera inte  hade  kunnat fångas  med  denna metod (jämför Fransella  et al, 
2003: 13).  Ett  mer  tilltalande  alternativ var  därför att använda  en  för ändamålet 
beprövad och speciellt utformad  teknik  för datainsamling och dataanalys. 

För att kartlägga revisorernas uppfattningar  om granskningen av  och uttalanden  
om  redovisningsinformation från börsnoterade företag valdes  den  s.k.  grid-
tekniken  (The  repertory grid technique).  Det  är  en  speciell  sorts kognitiv  karta  
(Eden  & Jones,  1984) som består av  flera relaterade intervjumetoder. Tekniken 
används för att fånga  individers  uppfattningar  om  olika fenomen och  den  gör  det  
möjligt att generera  svar  från  respondenter på  ett semistrukturerat sätt  (Reger, 
1990). Den har  tillämpats inom olika områden (Stewart & Stewart,  1981;  Cohen  
&  Manion,  1994;  Fransella  et al, 2003),  framför allt i undersökningar  om 
kunder,  attityder, informationshantering och inte minst i olika vård- och 
utbildningssammanhang.  Den  betecknas allmänt  som en  tillförlitlig  teknik  för att 
generera representativa  bilder av individers  tankemönster  (Reger, 1990: 301;  
Fransella  et al, 2003: 168). 
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Psykologen  George Kelly (1955)  introducerade gridtekniken  for  att kartlägga 
och utforska individers tankemönster.  Kelly  argumenterade för att tekniken 
fyllde ett tomrum.  Han  ansåg att  de  flesta människor ofta är omedvetna om hur  
de  organiserar begrepp och tankar och han betonade starkt att forskare 
omedvetet riskerar att föra över sina referensramar till respondenterna.  Han  
förordade därför metoder som tar hänsyn till detta. För att inhämta uppgifter om 
sådant som inte kan iakttas förespråkade han intervjuer,  men  han  tog  aystånd 
från att enbart arbeta med helt öppna eller helt strukturerade intervjuer.  Han  
ansåg att  de  som intervjuas behöver "riktas  in"  mot det relevanta området, utan 
att i övrigt styras av forskaren. 

När  data  samlas  in  med hjälp av gridtekniken sker det i tre steg  (Reger, 1990;  
Fransella  et al, 2003).  Det första steget är att välja  element.  Det andra steget är 
att skapa begrepp. Det tredje steget är att generera uppfattningar om elementen 
genom att relatera  dem  till begreppen.  

1) Element  kan vara objekt, människor, händelser, etc. (Novak & Gowin,  1984;  
Häckner & Tschudi,  1994).  Allmänt kan antingen forskaren eller  respondenten  
välja  element. Om en  teori ska utgöra basen för elementen eller om syftet är att 
jämföra olika individers tankemönster är det lämpligt att forskaren väljer  
element. Om  forskaren däremot är osäker på vilka  element  som är relevanta eller 
om denne vill minimera risken för påverkan kan  respondenten  fritt få välja  
element.  Ytterligare  en  möjlighet är att kombinera dessa båda sätt. I så  fall  kan  
respondenten  tillåtas välja vissa  element  samtidigt som litteraturen tjänar som 
utgångspunkt för valen av  den  kompletterande uppsättningen  element (Reger, 
1990). 

2) För att skapa mening åt elementen behöver begrepp genereras. Begreppen är 
bipolära verb eller adjektiv och behandlas som  en  skala med två ytterligheter, 
pol och kontrast. För att generera begrepp med utgångspunkt från  de  valda 
elementen är det möjligt att gå tillväga på olika sätt (Stewart & Stewart,  1981; 
Reger, 1990;  Fransella  et al, 2003).  Ett sätt är att forskaren väljer ut begreppen, 
ett annat att  respondenten  själv genererar dessa. Det klassiska sättet att generera 
begrepp är att använda sig av  en  "triadmetod"  (Kelly, 1955). Respondenten far  
då beskriva på vilket sätt två  element  påminner om varandra och hur dessa två 
skiljer sig åt från ett tredje. På så sätt genereras ett begrepp med  en  pol och  en  
kontrast. Proceduren fortsätter  sedan  tills dess att tillräckligt många begrepp  har  
skapats för att kunna ge  en  nyanserad bild av  respondentens  tankemönster.  

3) När  en relevant  matris av  element  och begrepp  har  växt fram återstår att 
relatera elementen till begreppen. Det ayslutande steget innebär att  respondenten  
ska sortera, ranka eller värdera elementen på  den  skala som varje begreppspar  
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bildar  (Reger, 1990). Det  första och enklaste sättet,  sortering,  innebär att varje  
element  sorteras till antingen begreppets ena  eller  andra ytterlighet, d.v.s. till  pol 
eller kontrast. Det  andra sättet,  ranking,  innebär att elementen rankas från  1 (pol)  
till  n (kontrast).  Varje  element ßr då  ett  eget  värde.  Det tredje  sättet, värdering, 
innebär att  respondenten  ska värdera varje  element på den skala som  bestäms  av  
varje begrepps två ytterligheter. Skalorna är vanligtvis  fem-,  sju-  eller  
niogradiga. 

I det förenklade exemplet nedan  har  fem  element  (granskningsobjekt) värderats 
på sjugradiga begreppsskalor.  Den revisor  som fyllt i gridformuläret anser att 
elementet attestrutiner är relativt sett enklast  (1)  att granska och att produktivitet 
är relativt sett svårast  (7)  att granska.  De  andra elementen  har  fått värden 
däremellan. På samma sätt  har de  fem elementen värderats på övriga fyra 
begrepp. För att fylla i ett gridformulär kan  respondenten  gå från begrepp till 
begrepp och börja på  den  översta raden. Först kan han eller hon identifiera det  
element bland  samtliga  element  som anses vara relativt sett svårast att granska.  
Om  skalan är sjugradig ges det elementet värdet  7. Om  flera  element  bedöms 
vara lika svåra att granska ges alla dessa värdet  7.  Därefter är det lämpligt att ge 
det  element  som anses vara relativt sett enklast att granska värdet  1.  Flera  
element  kan ges värdet  1,  förutsatt att  de  bedöms vara lika enkla att granska. 
Därefter värderas övriga  element  i förhållande till  de element  som tilldelats 
värdena  7 respektive 1.  Proceduren fortsätter  sedan  på samma sätt för det andra 
begreppet, o.s.v.  

Attestrutiner 	Milj öbrott 

\Element  
Begrepp 

   

Osäkra fordringar VD-kommentarer Produktivitet  

    

Lätt att granska för revisorn personligen 
— svårt att granska för revisorn personligen 

Föga beroende av framtidsbedömningar 
— starkt beroende av framtidsbedömningar 

Ägnas begränsad tid av revisorsteamet 
— ägnas stor tid av revisorsteamet 

Branschhänsyn krävs i liten omfattning 
— branschhänsyn krävs i stor omfattning 

Uttalanden  har  liten betydelse för bolagets rykte 
— uttalanden  har  stor betydelse för bolagets rykte 

2 1 5 6 7 

3 1 7 3 4 

7 6 3 1 3 

1 1 7 4 4 

2 3 6 7 1  

Figur 3:1  Ett enkelt gridformulär bestående av fem  element  och fem begrepp. 

Gridtekniken gör det också möjligt att kontrollera stabiliteten i respondenternas 
tankemönster på ett förhållandevis kontrollerat sätt (Fransella  et al, 2003: 141).  
Med hjälp av uppföljande intervjuer, s.k.  retester,  samlas nya  data in  vid ett  
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senare tillfälle. Respondentema får då än  en  gång fylla i ett gridformulär som 
består av samma  element  och begrepp,  men  med  den  skillnaden att elementen 
och begreppen är placerade i  en  annan ordning. Valet att använda  retester  i  den  
här studien  faller  sig således naturligt. Det motverkar också  den  begränsning 
som finns inbyggd i  en  tvärsnittsundersökning, till följd av att datainsamlingen 
då sker vid  en  speciell tidpunkt (Bryman,  2001: 57). 

En  förutsättning för att statistiskt kunna jämföra uppfattningar från olika grupper 
av revisorer med varandra är att antingen  de element  eller  de  begrepp som 
respondentema ställs inför i ett gridformulär är fasta.  Om man  väljer att arbeta 
med helt fasta  element  och begrepp krävs ett strukturerat formulär. Grunden för 
strukturerade intervjuer är att respondentema  har  ett gemensamt språk, att 
frågorna utformas så att  de har  samma innebörd för alla som utfrågas och att 
även  den  kontext i vilken frågorna ställs  har  samma innebörd (Denzin,  1970: 
123).  Denzin hävdar att dessa förutsättningar bäst kan uppfyllas genom att  en  
pilotundersökning genomförs. Valet att genomföra  en  pilotundersökning med 
personer jämförbara med  dem  som  sedan  studerades, ska således ses som  en  
åtgärd för att försöka stärka både  validiteten  och reliabiliteten i undersökningen 
(jämför Bryman,  2001: 171). 

3.2.3  Kompletterande undersökningsmetoder 

Som en  följd  av  ställningstagandet att använda  både  kvantitativa och kvalitativa  
forskningsmetoder,  väcktes frågor  om triangulering.  Inte minst  med tanke på  att  
triangulering  i allt större utsträckning används för att dubbelkontrollera  resultat  
från såväl kvantitativa  som  kvalitativa undersökningar  (Deacon,  Bryman & 
Fenton,  1998). Triangulering  är ett etablerat sätt att försöka stödja  en  under-
söknings  resultat som  bl.a. innebär att  man kan  använda  mer  än  en  metod  (Miles  
& Huberman,  1994: 266). Mer  preciserat rör  det sig om  ett tillvägagångssätt där 
flera observatörer, teoretiska  perspektiv,  informationskällor och/eller under-
sökningsmetoder används (Denzin,  1970: 310). 

Med tonvikten lagd på olika undersökningsmetoder i huvudstudien föreföll det 
naturligt att komplettera  den  kvantitativa (intervju)metoden för att samla  in data  
från ett antal revisorer med kvalitativa metoder för att samla  in  kompletterande  
data  från dessa revisorer. Med  tanke  på att gridtekniken primärt är inriktad på att 
fånga och avbilda respondentemas tankemönster och att det begreppet ges  en  
något snävare innebörd än begreppet uppfattningar, utvidgades huvudstudien 
med individuella frågor av mer öppen karaktär. Valet av intervjuer var då 
naturligt, inte enbart för att det sannolikt är  den  mest använda metoden i 
kvalitativt inriktade undersökningar (jämför Bryman,  2001: 299).  Det var 
nämligen ett  absolut  krav att kunna ställa  de  kompletterande frågorna till samma  
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revisorer som  besvarade gridformulärets frågor.  Det var  också  en praktisk  
förutsättning att kunna göra  det vid  samma tillfälle.  Samtidigt  ansågs  en  
kontrollerad intervjusituation eftersträvansvärd.  De  kompletterande frågorna 
utformades  så  att intervjupersonerna  hade  frihet att  skriftligt  formulera svaren  på  
sitt  eget  sätt,  men de var samtidigt  strukturerade  så  att  det skulle gå  att göra 
jämförelser mellan olika  grupper av revisorer  (jämför  Patton,  1990: 285). 
Ambitionen var  att utforma även dessa frågor  så  att respondenterna "riktades  in"  
mot  det  relevanta  området,  utan att i övrigt styras  av  forskaren (jämför  Kelly, 
1955). Det  avgörande skälet till att gridformuläret kompletterades  med  några 
öppna frågor  var således  att öka flexibiliteten och ge respondenterna tillfälle att  
gå  utanför gridformulärets ramar (jämför  Patton,  1990: 285-7).  För att möjlig-
göra jämförelser mellan olika  grupper av revisorer var det  även nödvändigt att 
ställa vissa bakgrundsfrågor till respondenterna. 

I ett annat ayseende kompletterades gridtekniken  med en kvantitativ  metod. 
Utifrån  det  material  som  samlades  in via  gridintervjuerna, lämpade  sig en 
statistisk  metod bra för att undersöka eventuella skillnader mellan olika  grupper 
av revisorer på  detaljnivå.  Till  följd  av datamaterialets  beskaffenhet användes ett  
Man-Whitney  test  för att prova sju föreställningar  om  detta i huvudstudien.  

Med  tonvikten lagd  på både  olika informationskällor och undersökningsmetoder 
föreföll  det naturligt  att samla  in  kompletterande  data  även från andra  revisorer  
och att göra  det på  ett annat sätt och  vid  ett annat tillfälle. Valet föll  på  expert-
utfrågningar och  på  att dessa  skulle  göras i  en  kontrollerad intervjusituation,  på 
en given plats  och  vid  ett  givet  tillfälle.  Den  valda undersökningsmetoden för 
expertutfrågningarna  kan  karaktäriseras  som  fokusgruppintervjuer (jämför  
Cohen  &  Manion,  1994: 289-90),  även  om det  planerades för fler deltagare än  
vad som normalt anses  gälla för denna typ  av  gruppintervju. Även  om  aysikten  
var  att låta diskussionerna utgå från huvudstudiens  resultat, kan  denna intervju-
situation betecknas  som  förhållandevis ostrukturerad.  En  prioriterad utgångs-
punkt  var  nämligen att deltagarna  skulle ges  möjlighet att själva lyfta fram 
viktiga frågeställningar inom valda huvudområden (jämför Bryman,  2001: 325-
7).  Ett avgörande skäl till att inte bara följa upp huvudstudiens  resultat med 
retester  utan även  med  expertutfrågningar,  var  att ytterligare minska  de  be-
gränsningar  som  finns inbyggda i  en  strukturerad intervju (jämför  Patton,  1990: 
285-7).  Att arrangera expertutfrågningar  var  också  en  ansträngning för att 
undersökningens  resultat  ska kunna ayse svenska  revisorers  uppfattningar.  

3.2.4  Studiens karakteristiska  drag 

Den  föreliggande studien är förvisso empiriskt inriktad,  men den  tar ett 
teoretiskt aystamp i agentteorin. I så  motto  går  den  i linje med andra  studier 
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inom forskningsområdet. Vidare framträder  den  kognitiva inriktningen inom 
revisionsforskningen tydligt.  Studien  utgår från revisorernas perspektiv. Deras 
uppfattningar om granskning och bedömning av redovisningsinformation  samt  
likheter och skillnader mellan olika grupper av revisorer fokuseras. Det hänvisas 
även delvis till rådande regelsystem. 

Det som skiljer studien från andra  studier  inom samma forskningsinriktning är 
att  den  bygger på  en  etablerad metod för att kartlägga begreppssystem.  En  
förutsättning är således att individers tankemönster kan kartläggas, analyseras 
och jämföras med hjälp av kognitiva kartor (jämför  Kelly, 1955;  Stewart & 
Stewart,  1981; Reger, 1990;  Tschudi,  1998)  och att det då är möjligt att fånga 
underliggande och centrala dimensioner i tänkandet som av olika anledningar 
kan vara svåra för respondenterna att delge (jämför Fransella  et al, 2003: 5).  
Därmed är det emellertid inte  sagt  att kognitiva kartor är så heltäckande att  de  
kan ge fullständiga avbildningar av hur människor tänker.  En  annan 
förutsättning är att det är möjligt att  via en  individs tankemönster få antydningar 
om hur denne beter sig (jämför Hellgren & Löwstedt,  1997: 27).  Lyckas  man  
avbilda  en persons  kognitiva struktur så indikerar det hur  den  personen kan 
komma att agera.  En  tredje förutsättning är att det går att sammanföra olika 
personers kognitiva strukturer på  kollektiv  nivå och att det därmed är möjligt att 
fanga och jämföra olika gruppers tankemönster med hjälp av kognitiva kartor 
(jämför Tschudi,  2000).  För  den  skull  negligeras inte varningarna om att 
uppfattningar och handlingar på gruppnivå är ett tämligen outforskat område 
(Hellgren & Löwstedt,  1997: 56;  Häckner,  2001;  Fransella  et al, 2003: 153-4).  

Några aspekter gör också att studien inte helt och hållet kan placeras i  den  
dominerande faran av revisionsforskningen, utan att  den  även  har  vissa 
beröringspunkter med  den  sociologiskt orienterade revisionsforskningen.  En  
sådan aspekt är försöken att placera revisorerna i ett sammanhang där  de  även 
får möjlighet att vända blickarna mot redovisningsberättigade och redovisnings-
skyldiga.  En  annan aspekt är intresset för hur revisorerna uppfattar situationer 
när  de  får gå bortom gällande regler och etablerad praxis. 

Ett annat utmärkande  drag  är att studien består av fyra intimt sammankopplade 
delar för insamling av  data:  pilotstudie, huvudstudie,  retester  och expert-
utfrågningar. Likaså att gridtekniken kompletteras med andra undersöknings-
metoder i både huvudstudien och expertutfrågningarna. 

Säkerligen  kan studien  betraktas  som eklektisk. Men det går  även att hävda att  
det  är önskvärt att acceptera  en flora av  utgångspunkter för att generera kunskap  
om  ett  område, eftersom området då kan  belysas mera allsidigt (jämför  Cohen  &  
Manion,  1994;  Hellgren & Löwstedt,  1997;  Häckner,  2001). Ambitionen  är 
därför att förena olika inriktningar inom  revisionsforskningen,  att använda  en 
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mångfasetterad  ram  för insamling och analys av  data  och att kombinera olika 
undersökningsmetoder. Möjligtvis kan denna  ambition  bidra till att ge  en  
nyanserad och helhetsinriktad bild av  de  fenomen som studeras och  en  vidgad 
kunskapsbas inom det aktuella området (jämför Tomkins &  Groves, 1983;  
Bryman,  2001; Yin, 2003). 

3.3 Urval  

Urvalet är centralt för alla undersökningar. I det här fallet var det nödvändigt att 
göra fyra olika urval eftersom studien består av fyra olika delar för insamling av  
data. 

3.3.1 Pilotstudien  

Förutom tillgänglighet (jämför  Yin, 2003: 79-80)  byggde valet av deltagare i 
pilotstudien framför allt på tre saker. För det första söktes personer jämförbara 
med  dem  som  skulle  studeras. För det andra var det ett krav att personerna ifråga  
skulle  vara intresserade av att  delta  och dessutom  ha  lång yrkeserfarenhet. För 
det tredje  skulle de  två personerna kunna medverka oberoende av varandra.  

Till  pilotstudierna engagerades två mycket erfarna auktoriserade revisorer, som 
inte hade någon kännedom om varandra.  Den  ena revisorn arbetade på  en  
revisionsbyrå i  en  storstad och  den andre  på  en  annan revisionsbyrå i  en  annan 
stad.  Till  följd av deras medverkan i pilotstudien och deras kännedom om 
undersökningen tilläts  de  inte ställa upp som  respondenter  i huvudstudien 
(jämför Bryman,  2001: 171).  För  en  av  de  två ayslutades uppdraget efter pilot-
studien. Däremot engagerades  den andre  för att bistå med initierade synpunkter 
när svaren sammanställdes och kategoriserades och när resultaten från 
huvudstudien, retesterna och expertutfrågningarna tolkades och analyserades. 
Dessutom fick han tillfälle att lämna synpunkter efter att  ha  läst rapporten i  sin  
helhet.  

3.3.2  Huvudstudien 

Teoretiskt  skulle  det bästa vara att undersöka hela  populationen,  d.v.s. alla 
yrkesverksamma revisorer i  Sverige.  När datainsamlingen påbörjades fanns det 
över  4200  auktoriserade och godkända revisorer i Revisorsnämndens  register.  
Omedelbart uteslöts  tanken  på att göra  en  totalundersökning i hela  landet. En  
sådan var helt enkelt inte praktiskt genomförbar. Ofta är  de populationer  som är 
intressanta för samhällsvetenskaplig forskning för stora för att studeras i  sin 
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helhet. Därför är  det  nödvändigt att göra ett urval. För att i någon mån kunna 
generalisera  på basis av  ett  resultat  från ett stickprov krävs att stickprovet är  
relativt stort  och representativt för  populationen.  Även  om det  inte finns några  
garantier  för att representativitet uppnås,  anses  ofta ett obundet slumpmässigt 
urval vara  den  bästa  metoden  (Walsh,  1990: 79).  I praktiken finns ofta  en  viss 
kunskap  om populationen.  I  så  fall  kan den  delas  in  i  delpopulationer  och 
därmed är  det  också möjligt att göra ett precisare urval, ett s.k. stratifierat urval. 
Syftet  med  stratifiering är att garantera att alla  delpopulationer  representeras i 
urvalet för att  på så  sätt försäkra  sig om  att kunna göra jämförelser mellan 
delpopulationerna  (Walsh,  1990: 81-2). En  annan möjlighet är att låta tillgäng-
lighet och viljan att medverka styra urvalet.  En  fördel  med  s.k. bekvämlighets-
urval är att  information går  att samla  in med  hög svarsfrekvens,  men samtidigt  
riskeras att möjligheterna till generaliseringar minskar (Bryman,  2001: 114). 

Med ambitionen att kunna göra vissa statistiska generaliseringar intervjuades 
totalt  82  revisorer. Utgångspunkten för valet av medverkande revisorer var att  de  
kunde uppvisa  en  viss spridning med ayseende på erfarenhet, formell 
behörighet, kön, revisionsbyrå och ort  (se  bilaga  1).  För att få  en  någorlunda 
rimlig spridning gjordes först  en  totalundersökning i  en  medelstor stad med 
omnejd. Vid tiden för intervjuerna fanns totalt  43  revisorer verksamma i det 
området enligt Revisorsnämndens  register.  Två av dessa exkluderades eftersom  
de  redan var involverade i undersökningen och därför ansågs  ha  för mycket 
förhandsinformation för att få  delta. En  av  dem  medverkade i pilotstudien. Fyra 
andra avböjde genom att hänvisa till tidsbrist. Övriga  37  deltog i studien och 
lämnade kompletta  data.  För att få underlag från andra orter gjordes intervjuer 
med revisorer från två större städer och  en mindre  stad. Revisorernas 
tillgänglighet och vilja att medverka var det mest avgörande kriteriet när dessa 
revisorer valdes ut,  men  det var också viktigt att revisorer från olika grupper 
fanns representerade på alla orter och att revisorer från både stora och små 
revisionsbyråer inkluderades i urvalet. Tillvägagångssättet för urvalet kan 
således beskrivas som  en  stratifiering av  populationen, en  totalundersökning av  
en delpopulation  och ett riktat bekvämlighetsurval ur övriga  delpopulationer.  

I stor utsträckning baserades valet av  respondenter  på tillgänglighet och villighet 
att  delta. De  tillfrågade revisorerna  skulle  kunna ställa tid till förfogande och 
intervjuerna  skulle  även i övrigt vara möjliga att genomföra med hänsyn till 
nödvändig samordning. Med  tanke  på hur urvalet gjordes  skulle  det i  strikt  
mening vara svårt att uttala sig om svenska revisorers uppfattningar.  En  fråga 
som då uppkommer är om det finns anledning att misstänka att  de  revisorer som 
deltog i undersökningen systematiskt  skulle  avvika från hela  populationen  av 
svenska revisorer. För att få svar på denna fråga behöver det insamlade 
materialet analyseras. Särskilt viktigt är det att göra jämförelser mellan olika 
grupper av revisorer, framför allt mellan  den  grupp som totalundersöktes i  en 
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stad och  de  tre grupperna i övriga städer. Likaså är det betydelsefullt att återföra 
undersökningens resultat till  de  revisorer som medverkade i pilotstudien och till 
andra revisorer som inte deltog i huvudstudien.  

3.3.3 Retester  

Valet av  respondenter  till retesterna styrdes i första  hand  av att personerna ifråga 
visade ett intresse för undersökningen när  de  intervjuades i huvudstudien. 
Vidare var det  en  förutsättning att  de  hade tid och möjlighet att ställa upp på 
ytterligare  en  tidskrävande intervju. Dessutom ansågs det nödvändigt att 
respondenterna även i  den  här delen av undersökningen kunde uppvisa  en  viss 
spridning med ayseende på erfarenhet, formell behörighet, kön, revisionsbyrå 
och ort.  Till  retesterna valdes  sex  av  de  revisorer som intervjuades i huvud-
studien ut. I urvalet fanns samtliga fyra orter representerade.  De sex  revisorerna 
uppvisade också skillnader med ayseende på övriga fyra indelningsgrunder.  

3.3.4  Expertutfrågningar 

Utgångspunkten  var  att deltagarna i expertutfrågningarna (fokusgrupp-
intervjuerna) främst  skulle  vara  revisorer, både  sådana  som  tidigare deltagit i 
huvudstudien och andra. Vissa inflytelserika representanter för redovisnings-
och revisorsprofessionen och övervakande myndigheter  skulle  också beredas  
plats.  Alla  som har  erfarenheter  av det  aktuella  området  och  finner det relevant 
kan ses som  lämpliga deltagare när fokusgruppintervjuer genomförs (jämför  
Cohen  &  Manion,  1994: 289). 

Till  att börja med slogs det  fast  att ett stort antal personer  skulle  bjudas  in  och att 
arrangemanget  skulle  äga  rum  inom ramen för forskningsprogrammet  "Den  nya 
tidens  revisor  och redovisare". Ett större arrangemang bedömdes göra det 
intressantare för potentiella deltagare att vilja vara med. Många deltagare skapar 
i  sin  tur förutsättningar för att olika synpunkter ska komma fram.  Morgan (1998)  
hävdar att  sex  till tio personer är ett lämpligt antal deltagare i  en  fokusgrupp-
intervju.  Han  konstaterar också att  en mindre  gruppstorlek kan vara att föredra, 
om deltagarna förväntas  ha  mycket att säga eller om  man  kan misstänka att  de  
inte vågar yttra sig i ett större sällskap. Samtidigt är han öppen för att  en  större 
gruppstorlek kan väljas,  under  förutsättning att det är eftersträvansvärt att många 
olika synpunkter  far  ventileras och att deltagarna inte upplever gruppstorleken 
som besvärande. 

Ett annat ställningstagande var att inte bara arrangera  en  utan två olika 
expertutfrågningar i två olika städer och med olika personer närvarande. Valet  
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av två relativt stora arrangemang ska ses som ett försök att motverka  den  risk 
som alltid finns för att framkomna reaktioner kan vara specifika för  en  viss 
grupp eller t.o.m. för några dominerande personer i  en  grupp (jämför Bryman,  
2001: 328).  

För att öka intresset för expertutfrågningarna bestämdes att  den  ena  skulle ha  
karaktären av ett publikt seminarium. För att ge det arrangemanget  extra  tyngd 
anlitades  en  moderator med stor erfarenhet från revisionsbranschen för att leda  
en  paneldiskussion. Tre av  de sex  paneldeltagare som anlitades var revisorer 
som tidigare deltagit i huvudstudien. Övriga tre representerade redovisnings-
och revisorsprofessionen och övervakande myndigheter. Dessutom inbjöds ett 
stort antal revisorer och andra personer med intresse för ämnet för att medverka 
som aktiva åhörare. Skälet till att låta andra än revisorer  delta  är inte så underligt 
som det kanske kan tyckas, trots undersökningens syfte att kartlägga  just  
revisorernas uppfattningar. Dels finns det starka beröringspunkter mellan 
revisorer och representanter för redovisnings- och revisorsprofessionen och 
övervakande myndigheter. Dels tenderar diskussionerna att bli spänstigare och 
mera givande om även parter som är insatta i ämnet och kan anlägga ett delvis 
annat perspektiv tillåts  delta  (jämför Kitzinger,  1994).  Även till  den  andra 
expertutfrågningen inbjöds såväl revisorer som andra intresserade personer.  Den  
expertutfrågningen påminde mer om  en  renodlad fokusgruppintervju. 

Utöver  de  två större expertutfrågningarna engagerades två auktoriserade 
revisorer för att  delta  i  en  uppsummerande utfrågning. Denna baserades på 
resultaten från undersökningens olika delar och rapporten i  sin  helhet. Dessa två 
revisorer valdes ut  bland  åhörarna vid  den  första av  de  två "stora" expert-
utfrågningarna.  

3.4 Pilotstudien  

För att prova ut gridtekniken inför huvudstudien och samtidigt få initierade 
synpunkter på gridformulär, kompletterande öppna intervjufrågor, etc. genom-
fördes pilotstudier med  de  två utvalda och mycket hjälpsamma auktoriserade 
revisorerna. Pilotstudierna bedrevs  under  två månader, oktober och november  
2002. De  två revisorerna medverkade i sådan omfattning att  de  kan benämnas 
"medforskare" (jämför Häckner,  2001). De  intervjuades vid upprepade tillfällen, 
bl.a. för att kommentera valda  element,  för att generera begrepp och för att 
medverka till  den  slutliga designen av gridformuläret och  de  kompletterande 
öppna frågorna.  
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3.4.1  Gridformulärets framväxt 

I pilotundersökningens inledande  fas  påbörjades arbetet med att konstruera 
gridformuläret. Det ansågs närmast självklart att olika granskningsobjekt  skulle  
användas som  element.  Avsikten var att gridformuläret  skulle  innehålla  en  
varierad  flora  av potentiella granskningsobjekt. Utifrån litteratur inom 
redovisnings- och revisionsområdet och medforskarnas förslag listades därför 
drygt  90 element.  Dessa  element  inkluderade dels räkenskapsrelaterad, 
verksamhetsrelaterad och förvalmingsrelaterad  revision (Arens  & Loebbecke,  
2000: 11-3)  och dels hårda och mjuka objekt (Häckner,  1988).  Tillsammans med 
medforskarna bearbetades  sedan den  digra listan successivt.  De 90  elementen 
reducerades till  16.  Därefter genererades  13  bipolära begrepp. För att generera 
begreppen användes delvis  Kellys  "triadmetod",  men  denna kompletterades med  
mindre  tvingande samtal och informella diskussioner med medforskarna (jämför 
Stewart & Stewart,  1981). De  genererade begreppen kom att representera ett 
brett spektrum av aspekter, relevanta för  de problem  som ligger  latent  i 
modellen om informationsflöden och kvalitetssäkring. Meningen var att 
revisorerna med hjälp av  de  sjugradiga begreppsskalorna  skulle  få ta ställning 
dels till olika granskningsobjekt enligt nuvarande regelverk och praxis, och dels 
till situationer när  de  får gå bortom gällande regler och etablerad praxis. 
Exempelvis ingick det att ta ställning till om olika granskningsobjekt ansågs 
relativt lätta eller svåra att granska enligt nuvarande arbetssätt och om "fria" 
uttalanden om granskningsobjekten  skulle ha  relativt liten eller stor betydelse för 
investerarna. 

Av  vikt för  en  undersöknings reliabilitet är att tydliga  instruktioner ges (Yin, 
2003: 67-9)  och att  en  intervjuguide förbereds för att säkerställa att samma  
information kan  inhämtas från samtliga  respondenter  (Patton,  1990: 283).  Inför 
gridintervjuerna  med de  två medforskarna utformades därför ett  dokument med 
instruktioner samt en  intervjuguide. I instruktionerna  gays  en  bakgrund till  den  
aktuella  studien.  Likaså angays att respondenterna  skulle  utgå från sina 
erfarenheter och sina spontana och  kanske  något intuitiva känslor för  hur  de 
anser  att  de  olika elementen förhåller  sig  till varandra. I instruktionerna ingick 
även  en summarisk  beskrivning  av  ett  fiktivt  noterat IT-företag, dess  organi-
sation  och verksamhet  som en  gemensam  illustration  och utgångspunkt för 
intervjuerna. Vidare informerades respondenterna  om  hur  man går  tillväga när  
man  fyller i ett gridformulär. Intervjuguiden  (se  bilaga  2) bestod av  detaljerade 
anvisningar  om  hur  intervjuerna  skulle  genomföras. Anvisningarna utarbetades 
för att tillvägagångssättet  skulle  vara likartat i samtliga intervjuer och för att 
därigenom skapa goda förutsättningar för att kunna jämföra olika  revisorers  
uppfattningar  på både individ-  och gruppnivå. I intervjuguiden framgick bl.a. 
vilka eventuella förtydliganden  som skulle 11  göras  under en  intervju och  hur  
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intervjuaren  skulle  uppträda för att i möjligaste mån undvika att påverka 
respondenterna (jämför Häckner,  2001).  

I nästa skede av pilotundersökningen gjordes två kompletta gridintervjuer. 
Intervjuerna genomfördes enligt  de  upprättade instruktionerna. Syftet med pilot-
intervjuerna var dels att testa instruktionerna och intervjuguiden inför huvud-
studien och dels att pröva  de  valda elementen och begreppen i skarpt läge.  
Under  intervjuerna ombads medforskarna att löpande kommentera sina 
upplevelser och lämna synpunkter på eventuella förbättringar. Deras ifyllda 
gridformulär analyserades statistiskt med principalkomponentanalyser (PCA). 
Resultaten från datakörningarna studerades grundligt och medforskarna ombads 
även att själva kommentera och tolka resultaten. 

Som ett resultat av pilotintervjuerna gjordes  en del  förtydliganden och språkliga 
justeringar i instruktioner och intervjuguide. Dessutom bearbetades vissa  
element  och begrepp ytterligare, utan att för  den  skull  ge avkall på det som 
bedömdes viktigt att försöka fanga  in  i huvudstudien. Utifrån diskussioner med 
medforskarna, och med  tanke  på revisorernas ofta fulltecknade almanackor, 
utformades det gridformulär som senare användes i huvudstudien. Det kom att 
bestå av  14 element  och  12  begrepp enligt nedanstående utformning. Storleken 
på gridformuläret ansågs vara sådan att intervjuerna  skulle  kunna genomföras på 
mellan  60  och  90  minuter. Det var  den  tid som bedömdes vara möjlig för 
revisorerna att aysätta för att  delta  i denna icke inkomstbringande verksamhet. 

Elementen i gridformuläret kan hänföras till räkenskapsrelaterad, verksamhets-
relaterad och förvaltningsrelaterad  revision samt  hårda och mjuka objekt  (se  
bilaga  3).  Begreppen rymmer dels sådant som fångar revisorernas uppfattningar 
om granskningen enligt nuvarande regelverk och praxis och dels sådant som 
fångar deras uppfattningar om möjligheterna att uttala sig bortom nuvarande 
regelverk och praxis  (se  bilaga  4). 
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rg-utgift  r 	atasäker  et  Internpri 

D-kommentsfrer Delårsrapport Miljöbrott  

A B C DE FGH  I  J K L  MN  

I. Lätt att granska för revisorn 
— svårt att granska för revisorn  

2. Uttalandena föga centrala för inv. 
— mycket centrala för investerare  

3. Föga beroende av framtidsbedöm 
— starkt beroende av framtidsbedöm  

4. Internkontroll  har  liten betydelse 
— internkontroll  har  stor betydelse  

5. Granskas sällan 
— granskas ofta  

6. Revisorns kompetens ej tillfreds 
— revisorns kompetens helt tillfreds  

7. Ägnas begränsad tid av revisorst. 
— ägnas stor tid av revisorsteamet  

8. Uttalandena  har  liten betydelse 
—  har  stor betydelse för börskursen  

9. Branschhänsyn krävs i liten omfatt 
— branschhänsyn krävs i stor omfatt  

10. Låg precision i granskningen 
— hög precision i granskningen 

II. Uttalandena  har  liten betydelse 
— stor betydelse för bolagets rykte  

12.  Föga beroende av muntliga upply 
— starkt beroende av muntliga upply 

Osäkra fordnngar Anställningsvillkor Finansplan Attestrutiner  

Figur 3:2  Gridformuläret i undersökningen. Det består av  14 element  (A-N) och  12  begrepp  
(1-12). 

De  kompletterande öppna intervjufrågorna och frågorna av bakgrundskaraktär 
formulerades i samband med att det slutgiltiga gridformuläret sammanställdes. 
Bakgrundsfrågorna utformades på ett sådant sätt att det utifrån svaren  skulle  gå 
att dela  in de  deltagande revisorerna i olika grupper med ayseende på erfarenhet, 
formell behörighet, kön, revisionsbyrå och ort.  De  öppna frågorna  (se  bilaga  5)  
inriktades på revisorernas granskning och deras vilja att uttala sig för 
intressenterna. Frågorna fokuserade på om revisorerna ansåg att det  skulle  vara 
möjligt att granska något i  mindre  omfattning utan att det  skulle  påverka 
investerare och övriga intressenter negativt och om  de skulle  kunna granska 
någonting i större omfattning för att bidra till att ge intressenterna bättre  
information. Den  tredje och sista öppna frågan behandlade revisorernas åsikter  

67 



om att kunna uttala sig om sådant som  de  inte uttalar sig om enligt rådande 
praxis och om  de  eventuella effekter som detta  skulle fa  för investerare och 
övriga intressenter. 

Som ett  led  i att försöka förbättra undersökningens reliabilitet gjordes noteringar 
i "protokollform"  under  hela pilotundersökningen. Anteckningarna användes 
bl.a. i lärande syfte (jämför  Yin, 2003: 80)  och med ambitionen att förbättra 
instruktionerna, intervjuguiden, gridformuläret,  de  kompletterande öppna 
frågorna  samt  frågorna av bakgrundskaraktär. Efter ayslutat arbete arkiverades 
protokollen.  

3.5  Datainsamling 

Eftersom studien består av olika delar samlades  data in  vid olika tillfällen. 
Utöver  de data  som inhämtades  under  pilotstudien samlades  data  i tur och 
ordning  in  från huvudstudien,  retester  och expertutfrågningar. I huvudstudien 
besvarade  82  revisorer tre olika frågeformulär: ett strukturerat gridformulär, ett 
formulär med kompletterande öppna frågor och ett formulär med bakgrunds-
frågor.  Retester  gjordes  sedan  med  sex  av dessa revisorer.  Till  expertutfråg-
ningarna inbjöds revisorer,  men  även företrädare för organisationer kopplade till 
revisorsyrket och revisionsbranschen. 

Huvud- 
studie 

    

1Retester 

1111111  

 

Expertutfrågningar  

 

   

Oktober 	 Maj 
2002 	 2003 

December 
2003  

Figur 3:3  Tidpunkter för datainsamling.  Data  frän pilotstudien samlades  in  i oktober-
november  2002.  Huvudstudien genomfördes i november  2002-januari  2003. De 
sex  retesterna gjordes i april-maj  2003. De  tre expertutfrågningarna ägde  rum  i 
maj, juni och december  2003.  

Även om giltigheten i  en  tvärsnittsundersökning endast är säkerställd för 
perioden för datainsamlingen (Bryman,  2001: 57)  är förhoppningen att  den  
relativt långa undersökningstiden kan bidra till att resultatens giltighet sträcker 
sig längre än så. Det gick ett drygt år från  den  första intervjun i huvudstudien till  
den  sista expertutfrågningen. Dessutom påverkas giltigheten förhoppningsvis av 
att  data  samlades  in  på olika sätt vid olika tillfällen. För att försöka uppnå till- 
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förlitliga resultat vinnlade  jag  mig också om att vara så noggrann som möjligt i 
datainsamlingens alla faser (jämför  Yin, 2003: 38-9). 

3.5.1  Huvudstudien  

De 82  intervjuerna  gjordes under  sju veckor mellan  november 2002  och januari  
2003  och  de  genomfördes  enligt  riktlinjerna i intervjuguiden.  Efter det  att 
respondenterna inledningsvis informerats  om  undersökningen (jämför  Patton,  
1990: 328)  och tagit  del av  instruktionerna besvarade  de  gridformulärets frågor,  
de  kompletterande öppna frågorna och bakgrundsfrågorna. 

Samtliga intervjuer  gjordes på respektive respondents  revisionsbyrå  under 
ledning av en  intervjuare. För att inte respondenterna  skulle  störas  under  
intervjuerna användes särskilda sammanträdesrum. Intervjuerna  gjordes  i  direkt  
anslutning till att respondenterna  tog del av  instruktionerna.  En  viktig insikt i -fr? 
samband  med  datainsamling  via  intervjuer är att intervjuarens  roll  är  så  pass 
betydelsefull  (Patton,  1990: 300-1; Yin, 2003: 58-9). Under  intervjuerna  var jag  
noga  med  att inte förmedla  min  förförståelse till respondenterna (jämför  Huff,  
1990;  Häckner,  2001). Min ambition var  att  fa en  bra  kontakt med  
respondenterna och  samtidigt  hålla  mig neutral  till innehållet i deras  svar  
(jämför  Patton,  1990: 317).  Hur  väl  jag  lyckades måste andra bedöma.  

De  flesta  respondenter  intervjuades enskilt,  men  i vissa  fall  deltog två eller flera 
revisorer från samma revisionsbyrå vid ett och samma intervjutillfälle. Samtliga  
respondenter  fyllde i sina gridformulär och skrev ner sina svar på övriga frågor 
utan att samtala med någon annan än intervjuaren. Varje  respondent  ombads att 
bedöma  de 14  potentiella granskningsobjekten i förhållande till varandra genom 
att relatera  dem  till och värdera  dem  på sjugradiga skalor utifrån  de 12  
begreppen.  De  uppmanades att försöka utnyttja skalans hela variationsvidd, 
d.v.s. att såväl  1  som  7  angays för varje begrepp. Trots denna uppmaning fanns 
det  respondenter  som inte utnyttjade skalan fullt ut för samtliga begrepp. 
Möjliga förklaringar till det kan vara att intervjuaren inte uttryckligen ställde 
krav på att hela skalan  skulle  utnyttjas eller att det i gridformuläret saknades 
sådana  element  som i  respondentens  föreställningsvärld utgjorde  en  ytterlighet 
för ett visst begrepp.  De  flesta intervjuer  tog  mellan  60  och  90  minuter att 
genomföra. Ett fåtal  respondenter  använde längre tid och ett  fatal  kortare tid.  De  
som använde kortast tid såg ut att vara något forcerade,  men de  påpekade 
samtidigt att det frågades efter deras intuitiva känslor för hur elementen  skulle  
värderas. 

Över  lag  var respondenterna motiverade.  De  hade inga synbara  problem  att fylla 
i sina gridformulär och det stora flertalet hanterade även  de  kompletterande  
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öppna frågorna  på  samma sätt. Möjligen  kan det  tas  som  ett tecken  på  att 
frågorna uppfattades  som  tillräckligt konkreta (jämför  Cohen  &  Manion,  1994: 
94-5).  Ett litet bekymmer  var  att några  av de respondenter som var  forcerade  
eller som  drabbades  av  tidsnöd inte tycktes anstränga  sig  tillräckligt för att 
besvara  den tredje  och sista kompletterande frågan. Några  svar var så  kortfattade 
att  det var  svårt att utläsa  vad de  egentligen  stod  för. I några  fall  saknades också 
motiveringar till varför respondenterna tyckte  på  ett visst sätt.  

3.5.2 Retester  

För att kontrollera  stabiliteten  i respondenternas tankemönster (jämför Fransella  
et al, 2003: 141)  och reliabiliteten i datainsamlingen (jämför Bryman,  2001: 87)  
samlades nya  data in med  hjälp  av  uppföljande intervjuer.  Fem  månader  efter 
det  första intervjutillfället fick  sex av de revisorer som  medverkade i huvud-
studien åter bedöma samma  element  och begrepp,  med den  enda skillnaden att 
elementen och begreppen denna gång  var  placerade i  en  annan  ordning  i  grid-
formuläret. Varje intervju  gjordes  enskilt och  på  samma  plats som vid  före-
gående tillfälle. Retesterna  tog cirka  två timmar och  de  följde  en  intervjuguide  
som hade  utformats speciellt för detta tillfälle  (se  bilaga  6).  

Inledningsvis tillfrågades respondenterna  om de kom  ihåg  hur  de  fyllt i sina 
originalgrider och  om de på  något sätt  hade  påverkats  av den  första intervjun  
eller av  andra händelser  som  inträffat  efter det  tillfället. Förutom att fylla i ett 
nytt gridformulär fick  de  tolka resultaten från sina  respektive  originalgrider. 
Framför allt  gays  de tid  att studera  de  grafiska framställningarna  av  sina 
originalgrider.  En sådan  presentation  av  resultaten  anses  vara något lättare för 
respondenterna att ta till  sig  än andra  former  (jämför Fransella  et al, 2003: 161).  
Respondenterna fick också  se  resultaten från sina  respektive retester  och jämföra  
dem med  resultaten från  det  första intervjutillfället. Avslutningsvis fick  de  ta  del 
av  och tolka resultaten från genomsnittsgriden för samtliga  82 revisorer. En  
annan viktig fråga  som togs  upp  var  respondenternas åsikter  om  representa-
tiviteten  hos de element  och begrepp  som  användes i gridformuläret. Detta  kan 
ses som en  kontroll  av validiteten  i undersökningen (jämför Brytnan,  2001: 89)  
och  pilotstudiens kvalitet. 

Under  retesterna antecknades respondenternas svar på om och i så  fall  hur  de  
hade påverkats av  den  första intervjun och av olika händelser efter det tillfället. 
Deras tolkningar av sina egna intervjusvar och av genomsnittsgriden för 
samtliga revisorer noterades också, liksom deras åsikter om valet av  element  och 
begrepp i gridformuläret.  De  insamlade uppgifterna från varje  retest  samman-
ställdes därefter i särskilda protokoll.  
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3.5.3  Expertutfrågningar 

Datainsamlingens ayslutande  fas bestod av  två arrangerade expertutfrågningar i 
två olika städer  samt  ett uppföljande samtal  med  två  av  dessa deltagare.  Den  ena 
expertutfrågningen gick  av  stapeln  i slutet  av maj, den  andra i början  av juni 
2003.  Ett viktigt skäl till att samla  in data  från "experter" i  form av  fokusgrupp-
intervjuer  var  att följa upp huvudstudiens  resultat som  ett  led  i  den  valda metod-
trianguleringen  (jämför  Patton,  1990: 336)  och att därmed kontrollera  validiteten  
i undersökningen. Expertutfrågningarna inriktades  på  undersökningens centrala 
områden och  på de  deltagande revisorernas  reaktioner på  resultaten. Samman-
lagt närvarade  100 mer eller mindre  aktiva  personer vid de  två arrangemangen. 
Ett  20-tal av dem kan  betecknas  som  centrala uppgiftslämnare.  

Det första arrangemanget, som hade karaktären av ett publikt seminarium, höll 
sammanlagt på i fem timmar.  Sex  paneldeltagare och ett sjuttiotal mer eller  
mindre  aktiva åhörare fanns på  plats.  I panelen satt revisorer  samt  representanter 
för redovisnings- och revisorsprofessionen och övervakande myndigheter.  Bland  
åhörarna fanns revisorer som medverkat i huvudstudien, andra revisorer, 
representanter för branschorganisationer och myndigheter  samt  andra inbjudna 
gäster med särskilt intresse för det aktuella området. Expertutfrågningen 
inleddes med att resultaten från huvudstudien presenterades av  en  representant 
för forskningsprogrammet. Med resultaten som utgångspunkt leddes  den  efter-
följande diskussionen av  en  företrädare för revisorsprofessionen.  Under  hans 
ledning diskuterade panelen lagar, regler, rekommendationer och normer, 
revisorers uppgifter och skyldigheter, kvalitetssäkring av  den information  som 
går från redovisningsskyldiga till redovisningsberättigade, etc. Övriga åhörare 
hade möjligheter att ställa frågor och lämna synpunkter såväl i anslutning till 
presentationen av resultaten som  under  och efter paneldiskussionen. 

Vid det andra, tre timmar långa arrangemanget, fanns ett trettiotal deltagare på  
plats.  Främst var det revisorer,  men bland  deltagarna fanns även andra inbjudna 
gäster med intresse för revisionsfrågor. Vid detta tillfälle leddes både 
presentationen av studiens resultat och  den  efterföljande diskussionen av  en  
representant för forskningsprogranunet. Någon paneldiskussion fanns inte på 
dagordningen,  men  i övrigt påminde programmet om hur det såg ut vid  den  
första expertutfrågningen. Presentationen av studien följdes av frågor från  de  
närvarande deltagarna och  en  öppen diskussion om både resultaten och vilka 
slutsatser som  skulle  kunna dras ur såväl forskningens som redovisnings- och 
revisorsprofessionens synvinkel. 

För att styra diskussionerna och kunna jämföra  de data  som samlades  in  vid  de  
två expertutfrågningarna, fokuserades ett  mindre  antal områden (jämför Bryman,  
2001: 331).  Det handlade främst om huvudstudiens resultat och då framför allt  
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om  den  generella bilden av revisorernas uppfattningar.  En  svårighet i samband 
med datainsamlingen var att få deltagarna att föra diskussioner "på djupet" och 
att utforska varandras skäl till att uttrycka  en  viss åsikt (jämför Bryman,  2001: 
326).  Speciellt tydligt visade sig detta vid det första tillfället. Sannolikt 
uppfattades det som förhållandevis formellt, dels beroende på paneldiskussionen 
och dels till följd av det relativt stora antalet åhörare. Vissa paneldeltagare 
tänkte sig förmodligen för både  en  och två gånger innan  de  uttalade sig i 
egenskap av "experter". Ahörarna var över  lag  relativt sparsamma med 
kommentarer och vissa kom inte till tals. Troligen kände åtminstone några av  
dem en  rädsla för att uttrycka sina åsikter inför många och delvis okända 
människor (jämför Kitzinger,  1994).  

Vid  båda expertutfrågningarna antecknades deltagarnas uttalanden löpande. 
Emellanåt  var det  svårt att hinna anteckna  exakt  vad  deltagarna sade (jämför  
Patton,  1990: 336), men ambitionen var  inte att notera alla  detaljer,  utan att 
försöka fanga  de mest  centrala  dragen  i deltagarnas uppfattningar. Därför  
gjordes  anteckningarna i koncentrerad  form.  För att minska risken att  gå miste 
om  värdefull  information  till följd  av  bristfälliga anteckningar arbetade flera  
personer  knutna till  forskningsprogrammet med  att anteckna  vad som  sades. 
Efteråt sammanställdes, jämfördes och redigerades anteckningarna. 

Ett annat  problem  var att försöka fånga styrkan i  de  olika åsikterna. Eftersom 
kraften  lades  på att anteckna deltagarnas uttalanden fanns det ingen möjlighet att 
räkna andelen deltagare som stod bakom  en  viss uppfattning. Inte  heller  kunde 
samspelet och dynamiken i expertgrupperna uppmärksammas, mer än i ytterst 
liten omfattning. Det beror inte på att dessa aspekter bedömdes som 
ointressanta, utan snarare på svårigheterna att lägga märke till och fånga sådana  
signaler  (jämför Kitzinger,  1994).  

Ett alternativt tillvägagångssätt hade varit att spela  in  expertutfrågningarna och 
att i stället för att föra anteckningar  ha  försökt fånga styrkan i deltagarnas 
åsikter. Att göra inspelningar bedömdes emellertid innebära så stora praktiska  
problem  att det alternativet valdes bort, trots att det kan  ha  medfört att viss  
information  inte kunde samlas  in,  återges eller återges helt  korrekt.  

Avslutningsvis samlades  data  också  in  från  en mindre  och något annorlunda  
form  av expertutfrågning.  Den  hölls i december  2003  med två auktoriserade 
revisorer som inte deltog i huvudstudien,  men  som fanns  bland  åhörarna vid  den  
första expertutfrågningen. Inför det drygt  en  timme långa samtalsliknande 
resonemanget fick  de  två revisorerna läsa rapporten i  sin  helhet. Själva samtalet 
cirkulerade företrädesvis kring undersökningens resultat. Inledningsvis 
diskuterades rimligheten i resultaten från undersökningens olika delar och hur 
dessa relaterades till varandra, därefter ventilerades möjliga utvecklings- 

72  



tendenser.  De  centrala synpunkter som framkom antecknades. Denna ayslutande 
datainsamling kan ses som ytterligare ett försök att stärka  validiteten  i under-
sökningen.  

3.6  Dataanalys 

Precis  som  i datainsamlingsfasen ledsagades  jag av Yin (2003)  i  min  strävan att 
vara  så  noggrann  som  möjligt i analysarbetets olika  faser.  Respondenternas 
grider från huvudstudien och retesterna analyserades statistiskt. Svaren  på de  
öppna intervjufrågorna kategoriserades och anteckningarna från expert-
utfrågningarna sammanställdes.  Efter  att  ha  komprimerat och systematiserat  
datamaterialet  övergick  jag  till att söka  efter  mönster och göra tolkningar  av den 
information som  formades  av  revisorernas uppfattningar (jämför  Walsh,  1990: 
329-30; Miles  & Huberman,  1994: 69).  Resultaten  från huvudstudien, retesterna 
och expertutfrågningarna betraktades också i ljuset  av den  konstruerade  
modellen om  informationsflöden och kvalitetssäkring.  Datamaterialet  
analyserades  med både  statistiska och analytiska generaliseringar i åtanke 
(jämför  Yin, 2003: 32).  Annorlunda uttryckt handlade  det om  möjligheterna att 
generalisera datan till  populationen  svenska  revisorer  och möjligheterna att 
analysera deras uppfattningar i  en  speciell kontext (jämför Bryman,  2001: 273). 

Det  finns alltid  en  risk för att  respondenter  tolkar  instruktioner  och frågor  på  
olika sätt (jämför  Cohen  &  Manion,  1994: 279)  och att  de  svarar  som de tror  att  
de  förväntas svara hellre än  på det  sätt  som  speglar deras uppfattningar (jämför 
Bryman,  2001: 141-2).  Även  om den  valda gridtekniken gör  det  svårare för 
respondenterna att "dölja" sina egentliga uppfattningar än  om  andra  typer av  
intervjuer  hade  genomförts (jämför  Reger, 1990)  är denna risk inte obefintlig. 
För att upptäcka eventuella sådana  tendenser,  engagerades  en av  medforskarna 
när genomsnittsgriden för samtliga  revisorer  analyserades. Samma medforskare 
fick också  bistå  när vissa  svar på de  öppna frågorna kategoriserades. Vidare 
fördes  diskussioner med  kollegorna i  forskningsprogrammet "Den  nya  tidens 
revisor  och redovisare" när  den  insamlade datan analyserades i ett 
helhetsperspektiv.  

3.6.1  Huvudstudien 

I undersökningar med ambitioner att generalisera utifrån ett stickprov behöver 
bortfallet analyseras  (Wild  & Seber,  2000: 10).  Bortfallet i  den  stad som  total-
undersöktes var  mindre  än  10  %.  De  fyra revisorer som avböjde att medverka 
med hänvisning till tidsbrist tillhör olika grupper. Tre av  dem  är män och  en  är 
kvinna.  De  arbetar på tre olika revisionsbyråer,  har  olika formell behörighet och  
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olika lång erfarenhet. Att bortfallet var litet och att det inte  heller  ensidigt 
drabbade någon särskild grupp av revisorer är positivt för undersökningens till-
förlitlighet. 

Det  fortsatta analysarbetet delades upp i  tre  delar.  Analyser gjordes  utifrån  1)  
respondenternas gridformulär,  2)  svaren  på de  kompletterande öppna frågorna 
och  3)  jämförelser mellan olika  grupper av revisorer.  Ett genomgående inslag i 
analysarbetet  var  att utforma visuella översikter och att använda  tabeller, figurer  
och  grafer som  viktiga hjälpmedel.  En  fördel  med  detta är att  den  analyserade  
informationen kan  presenteras i  en  gripbar och  kompakt form  (jämför  Miles  & 
Huberman,  1994).  Att använda informativa  tabeller, figurer  och  grafer kan  också  
ha  betydelse för  validiteten  i undersökningar  med  kvalitativa och tolkande 
analysinslag  (Merriam,  1994: 206). 

Fokus på respondenternas gridformulär 

Gridtekniken ger  plats  för både kvantitativa och kvalitativa framställningar av  
respondenters  tankemönster. Beroende på undersökningens syfte kan olika 
statistiska metoder användas (Stewart & Stewart,  1981; Reger, 1990;  Fransella  
et al, 2003). Analyser  kan också göras på både individuell och gruppnivå 
(Tschudi,  1998; 2000).  

För att analysera och jämföra  de  individuella griderna användes  dataprogrammet  
Flexigrid (Tschudi,  1998). Med  hjälp  av  principalkomponentanalyser (PCA) 
undersöktes innehållet i griderna och begreppens inbördes  relationer.  PCA är  
den mest  använda tekniken inom faktoranalys.  Den  används för att analysera 
interna  strukturer av en  mängd  variabler  och identifiera underliggande  faktorer 
eller komponenter.  Ett skäl till att välja PCA är att centrala  dimensioner  i 
individens tankemönster,  som  är svåra för  respondenten  att själv  se  och 
artikulera, är möjliga att  visa.  Trots att olika  variabler  mäter olika saker visar  det 
sig  ofta att samtliga  variabler eller  några  av dem  mäter  en  underliggande  
komponent. Det  hör  emellertid inte till vanligheterna att  en stor  datamängd  kan  
förklaras  av en  enda  komponent.  I stället  kan man  förvänta  sig  att finna ett  antal  
förklarande  komponenter  (Walsh,  1990: 329-32).  

Flexigrid-programmet räknar ut inbördes relationer mellan begreppen. 
Korrelationerna kan vara mellan  +1  och  —1.  Höga positiva korrelationer mellan 
två begrepp visar att begreppens "polsidor" alternativt begreppens "kontrast-
sidor" samvarierar. Höga negativa korrelationer visar att "polsidan" hos ett 
begrepp samvarierar med "kontrastsidan" hos ett annat begrepp. Höga 
korrelationer mellan två begrepp ger således uttryck för samhörighet, medan 
värden nära  0  tyder på motsatsen. Programmet beräknar även aystånden mellan  
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elementen. Ju kortare ayståndet är mellan två  element desto  mer besläktade är  
de.  Långa aystånd innebär följaktligen att släktskapet är  mindre. 

Den  första komponenten som genereras av datorprogrammet är  den  komponent 
som svarar för störst  del  av variansen. Nästa komponent svarar för  den  därnäst 
största delen av variansen, o.s.v. Komponenterna är nollkorrelerade med 
varandra (Ghauri & Grönhaug,  2002: 167).  Komponenterna kan tolkas med 
ledning av begreppen och elementen. För ett begrepp som "laddar högt" på  en  
viss komponent ligger värdet nära  1. Om  värdet är  +1  eller  —1  förklaras 
begreppet fullständigt av komponenten. När flera begrepp "laddar högt" på  en  
komponent eller formerar sig nära varandra pekar det på ett speciellt tanke-
mönster hos  respondenten. 

Om  korrelationerna ges  en  geometrisk tolkning kan PCA även illustreras 
grafiskt. Axlarna symboliserar då  de  komponenter som förklarar mest av 
variansen. Begrepp och  element  läggs  in  i diagrammet utifrån statistiska 
beräkningar. Precis som för begreppen visar värdena på elementen hur  de  
förhåller sig till komponenterna. Ett  element  som  har  ett högt "faktorvärde" på  
den  första komponenten och ett värde nära  0  på  den  andra komponenten 
kommer att ligga långt ut på  den  horisontella axeln och nära  mitten  på  den  
vertikala axeln i  grafen.  

Komplexiteten i ett tankemönster  kan  mätas  på  flera olika sätt  (Walsh,  1990;  
Tschudi,  1998; 2000).  Generellt bestäms  den av  hur  stor del av  variansen  som  
förklaras  av  komponenterna.  Om en stor andel av  variansen förklaras  av  ett  fåtal 
komponenter  pekar  det på  att komplexiteten är  låg. Om det  däremot är många  
komponenter som  vardera förklarar  en  ansenlig  del av  variansen  tyder det på  att 
komplexiteten är hög. Ett  vanligt  mått  på  komplexiteten i ett tankemönster är  
den  procentuella  andel av  variansen  som  förklaras  av  första  komponenten. Om 
den  första  komponenten  förklarar  en  hög  andel av  variansen indikerar  det  att  
respondentens  tankemönster är  av  endimensionell karaktär. I dessa  fall  är 
korrelationerna genomgående höga, vilket  tyder på  att begreppen används  på  ett 
likartat sätt för att värdera elementen. Ett annat sätt att bestämma  graden av  
komplexitet är att använda  sig av  Kaisers  kriterium eller  "Kaiser-linjen".  Trots 
att  det  är något kritiserat  på det  teoretiska  planet, har det  visat  sig  användbart i 
praktiken.  Kaisers  kriterium  innebär att  man  fastställer komplexiteten utifrån  hur  
många  komponenter som har en relativ  varians  på mer  än  1,0. En sådan 
komponent  betraktas  som  intressant  eftersom den  förklarar  mer av  variansen än  
en  genomsnittlig  komponent.  Ett annat mått  på graden av  komplexitet är  det 
antal komponenter som  i tillräckligt hög  grad  bidrar till att förklara variansen.  
Det antal komponenter som ger  detta tillräckligt stora  bidrag  uttrycker antalet  
dimensioner  i tänkandet. Frågan är  då  hur  många  komponenter som det  är värt 
att ta hänsyn till. Ett förslag är att  det  är tillräckligt att analysera två  
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komponenter om  de  tillsammans förklarar mer än  75  % av variansen. Det går 
också att utgå från hur många komponenter som kan tolkas på ett meningsfullt 
sätt med hänsyn  tagen  till teorier,  modeller,  förståelse för området,  data  
insamlade med andra metoder, etc. 

För att framställa och analysera  en  genomsnittsgrid för samtliga  revisorer  
användes  dataprogrammet  Multigrid (Tschudi,  2000).  I Multigrid  kan 
homogeniteten  inom  en  grupp analyseras  med  hjälp  av  PCA.  Analyser kan  göras 
antingen för hela grider  eller  för elementens  respektive  begreppens  korrelationer 
med  första  komponenten. Eftersom den  första  komponenten  förklarar  störst  
andel av  variansen,  ger en  analys  av  denna i allmänhet  en god bild av 
homogeniteten.  Varje  individuell  grid  kan  betraktas  som en  sträng  eller vektor 
bestående av 168  värden  (14 element  *  12  begrepp). Varje  person kan  också 
beskrivas  som en vektor.  Värdena från  analysen av respektive persons  grid  är  då  
antingen  "factor scores"  för elementen  på den  första  komponenten eller "factor  
loadings"  för begreppen  på den  första  komponenten.  Oaysett vilket  av  dessa  tre 
alternativ som  väljs representerar höga  korrelationer  mellan  respondenter, eller  
mellan medelvärden för olika  grupper av respondenter,  hög  homogenitet  i 
uppfattningar (Tschudi,  2000).  

Resultaten från genomsnittsgriden för samtliga revisorer analyserades inte 
enbart med hjälp av sifferberäkningar. För att placera resultaten i ett samman-
hang tolkades också siffrorna och  de  mönster som visade sig i olika grafiska 
framställningar. I analysarbetet ingick därför i stor utsträckning att studera 
genomsnittsgriden och söka efter intressanta mönster. För att även kunna göra 
kompletterande delanalyser av resultaten från genomsnittsgriden delades 
elementen och begreppen upp i två huvudgrupper vardera  (se  bilaga  7).  Således 
skapades fyra  mindre  grider och därmed kunde nya databearbetningar av 
materialet göras. Var och  en  av dessa fyra grider analyserades på samma sätt 
som genomsnittsgriden och i jämförelse med denna. 

Tillvägagångssättet vid dataanalyserna av genomsnittsgriderna för olika grupper 
av revisorer beskrivs  under en  egen rubrik, tillsammans med analyserna av 
föreställningarna om skillnader mellan olika grupper på detaljnivå.  

Fokus  på öppna frågor 

Redan  under  datainsamlingen påbörjades analyserna  av  svaren  på de tre  
kompletterande öppna frågorna.  På  sätt och  vis  integrerades därmed data-
insamlingen och  dataanalysen  i denna kvalitativa  del av  huvudstudien (jämför  
Patton,  1990: 377; Miles  & Huberman,  1994: 50).  Inledningsvis kretsade 
tankarna främst kring  hur  svaren  skulle  kodas.  Kodningen var  särskilt viktig i  
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och med att  den  dels styrde tänkandet om datans innebörd och dels minskade 
mängden  data  som behövde analyseras (jämför  Miles  & Huberman,  1994: 56-7).  
När samtliga  data  hade samlats  in tog  det praktiska analysarbetet  fart  på allvar.  
De  kodade svaren delades  in  i olika kategorier med ledning av dess innehåll. 
Eftersom analyserna byggde på respondenternas egna skriftliga formuleringar, 
utgjordes underlagen för hur svaren kategoriserades av direkta citat. 

Det  praktiska arbetet inleddes  med  att svaren sorterades i ett  stort antal kate-
gorier  (jämför  Merriam,  1994: 145-7). Kategorier med  släktskap grupperades 
därefter tillsammans i övergripande  kategorier. Ambitionen var  att dessa  
kategorier skulle  präglas  av intern homogenitet  och  extern  heterogenitet  (jämför  
Patton,  1990: 403).  Innehållet i svaren i  en  viss  kategori skulle med  andra  ord  
"hålla ihop"  på  ett meningsfullt sätt  samtidigt som det skulle  skilja  sig  från 
innehållet i  de svar som  fördes till andra  kategorier.  I  de  fall  där  det  bedömdes 
möjligt byggdes  sedan  nya  kategorier  upp  på  ännu ett övergripande  plan.  Svaren 
kategoriserades  således  i flera vertikala  led.  För att  om  möjligt finna intressanta 
mönster och  komma  fram till  vad som kan anses  betydelsefullt räknades antalet  
svar  i varje  kategori  (jämför  Miles  & Huberman,  1994: 253). 

Som  en  hjälp i analysarbetet skapades ett kategoriträd för  respektive  fråga 
(jämför  Miles  & Huberman,  1994: 57-60).  Det gjordes för att kunna hantera 
datan konsekvent. Dels handlade det om att undvika att placera svaren i fel 
kategorier och dels om att inte riskera att "dubbelräkna" vissa svar.  De  över-
gripande kategorierna på var och  en  av  de  tre öppna frågorna framgår av bilaga  
8. 

De  flesta  respondenter  argumenterade för skäl som tillhörde  en  och samma 
övergripande kategori,  men  några angav skäl tillhörande olika övergripande 
kategorier.  En  svårighet var därför att slå  fast  vilka fördelningsgrunder som  
skulle  gälla.  En  möjlighet var att utgå från antalet  respondenter, en  annan att 
utgå från antalet  argument.  För  de  två första öppna frågorna blev ställnings-
tagandet att låta antalet  respondenter  utgöra nämnaren för alla procentuella 
beräkningar,  men  att samtidigt låta antalet  argument  vara styrande för siffrorna i 
täljaren. Högst ett  argument per respondent  fick dock föras till  en  och samma 
övergripande kategori.  
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Figur 3:4  Ett kategoriträd för  de  två första öppna frågorna. Observera att trots att  den  
aktuella  respondenten  angav tre olika exempel tillhörande  en  och samma över-
gripande kategori så räknades det endast som  en  "träff" i  den  kategorin. Det enda 
exemplet tillhörande nästa övergripande kategori gav också  en "traf'  i  den  
kategorin. Däremot noterades inga  argument  i övriga två kategorier. 

Eftersom antalet  respondenter  utgjorde nämnaren för  de  procentuella beräk-
ningarna samtidigt som antalet  argument  utgjorde täljaren, var inte taket  100  %. 
För varje  respondent  som argumenterade för förändringar tillhörande mer än  en  
övergripande kategori steg  den  sammanlagda procentsiffran. På  den  första 
frågan gav  19 respondenter  exempel på granskningsobjekt tillhörande två olika 
övergripande kategorier. På  den  andra frågan nämnde  15 respondenter  
granskningsobjekt tillhörande två övergripande kategorier och tre  respondenter  
objekt tillhörande tre övergripande kategorier. 

Hur respondenternas svar kategoriserades framgår av bilaga  9.  Svaren på  de  två 
första öppna frågorna analyserades enbart på  den  översta nivån, medan svaren 
på  den  tredje frågan bedömdes vara värda att analysera på  de  två översta 
nivåerna i kategoriträdet. På  den  näst översta nivån växte åtta kategorier fram 
med ledning av  de  skäl som respondenterna angay. På  den  översta nivån valdes 
kategorierna med ledning av modellen om informationsflöden och kvalitets-
säkring.  En  av dessa tre kategorier rymmer  de  skäl som ger uttryck för  en  
fokusering på  de  redovisningsskyldiga,  en  annan kategori är inriktad på  de  
redovisningsberättigade och  en  tredje på revisorerna själva. Eftersom det var 
eftersträvansvärt att det totalt sett fanns lika många svar på båda dessa nivåer, 
var vissa svar på  den  tredje frågan  extra  problematiska att sortera i olika 
kategorier.  
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Figur 3:5  Ett kategoriträd för  den  tredje öppna frågan. Idet här fallet var det ett krav att det  
skulle  finnas lika många markeringar på båda nivåerna.  

Till  att börja med var det inte helt lätt att kategorisera alla  respondenters  motiv 
till att inte vilja göra utökade uttalanden. Några svar var så otydliga att  de  inte 
kunde föras till någon av  de  åtta kategorierna på  den  underliggande nivån och 
därmed inte  heller  till någon övergripande kategori. Nio av dessa svar saknade 
motivering och följaktligen fanns  heller  inget skäl att registrera. Tre andra svar 
var så pass kortfattade att motivet var svårt att utläsa med säkerhet.  Jag  valde 
emellertid konsekvent att föra dessa svar till  den  kategori som bäst passade  in  på 
det för  den  kategorin valda nyckelbegreppet. Ett annat litet bekymmer var att ett 
fåtal svar var möjliga att föra till mer än  en  av  de  åtta kategorierna. I ett svar 
angays t.ex. att oviljan att göra utökade uttalanden hänger samman med både 
"utökade ansvarsområden" och "bristande kompetens". Det  argument  som  
respondenten  uttryckte starkast fick styra valet av kategori på  den  underliggande 
nivån.  Just  denna bedömning ses som relativt oproblematisk, eftersom båda 
kategorierna tillhör samma övergripande kategori: fokuseringen görs på 
revisorerna själva. 

Det som krävde tankemöda var i stället  de sex respondenter  som angav 
motiveringar som inte gick helt i linje med varandra. Lösningen på det 
problemet var att i första  hand  försöka avgöra vilket  argument  som betonades 
starkast,  sedan de  olika argumenten vägts mot varandra. I fyra  fall  ansågs två 
olika och icke närbesläktade  argument  vara lika starka, varför båda argumenten 
noterades och räknades  in  i var  sin  kategori. I  de  två övriga  fallen  fick det enskilt 
starkaste argumentet stå tillbaka för två eller tre närbesläktade  argument,  som 
sammantaget tolkades  ha en  större tyngd. Därmed avgjordes också valet av 
övergripande kategori. Det starkaste av  de  närbesläktade argumenten styrde  
sedan  valet av kategori på  den  underliggande nivån. 

Ett annat  problem  var att tolka tre svårtydda svar. Kategorin "ökade inslag av 
subjektiva bedömningar" kopplades till  en  fokusering på revisorerna själva. Ett 
av  de  svar som fördes till denna kategori  skulle  nästan lika gärna  ha  kunnat ses 
som  en  fokusering på intressenterna, eftersom svaret gav uttryck för att det inte  
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bara är ett  problem  för revisorn utan även för intressenterna att behöva leva med 
subjektiva bedömningar. Kategorin "oberoendet kan ifrågasättas" kopplades å 
andra sidan till  en  fokusering på intressenterna. I två av dessa svar var innehållet 
knapphändigt och  skulle  nästan lika gärna  ha  kunnat kopplas till revisorerna 
själva eftersom det kan sägas vara negativt även för  dem  att inte kunna leva upp 
till oberoendet. Det  skulle  också  ha  varit tänkbart att föra  de  två svaren till  de  
redovisnings skyldiga företagen eftersom det kan uppfattas som ett  problem  för  
dem  om revisorerna  skulle  lämna ut utökade upplysningar till intressenterna. I 
konsekvensens namn fick nyckelbegreppet "oberoende" avgöra valet av under-
liggande kategori och därmed även fokuseringen på intressenterna. Totalt sett  
skulle  inte förhållandet mellan  de  tre parterna  ha  ändrats mer än marginellt om  
de  tre svårtydda  fallen  hade behandlats annorlunda. 

Som  en  extra  säkerhetsåtgärd studerades alla  respondenters  svar på  den  tredje 
öppna frågan  en  andra gång. Med  de  upptäckta problemen i åtanke och  de  
förtydligade förutsättningarna för ögonen kategoriserades varje svar på nytt.  Den  
sammanställningen  togs  sedermera som  den  definitiva. Skillnaderna mellan  de  
två sammanställningarna visade sig vara marginella,  de  största förändringarna i 
någon kategori var  plus  eller  minus  två noteringar.  

Fokus  pa  skillnader mellan olika  grupper av revisorer  

För att fördela revisorerna i olika och möjligen homogena grupper gjordes  en  
första indelning utifrån  de  fem variablerna erfarenhet, formell behörighet, kön, 
revisionsbyrå och ort. Därefter skapades  15  underliggande variabler,  inklusive 
en  kontrollvariabel. Dessa  15  underliggande variabler  (se  bilaga  10)  valdes med 
ledning av respondenternas svar på bakgrundsfrågorna och  de  öppna frågorna. 
Varje underliggande  variabel  rymmer två eller flera grupper och totalt bildades  
45  olika grupper. För att upptäcka om någon grupp utvecklat gemensamma och 
unika uppfattningar analyserades grupperna först och främst i ett helhets-
perspektiv.  En  kompletterande jämförelse gjordes därefter på detaljnivå utifrån 
sju föreställningar. 

För att analysera och jämföra genomsnittsgrider från olika grupper av revisorer 
användes dataprogrammet Multigrid (Tschudi,  2000).  I Multigrid beräknades 
homogeniteter inom och mellan olika grupper med hjälp av PCA. Varje grupps 
intrahomogenitet jämfördes med motsvarande värden för övriga grupper. 
Dessutom jämfördes interhomogeniteter mellan olika grupper.  De 45  gruppernas 
genomsnittsgrider analyserades också utifrån olika grafiska framställningar. 
Analysarbetet gick i stor utsträckning ut på att studera, tolka och jämföra olika 
mönster i olika gruppers genomsnittsgrider med varandra.  De  auktoriserade 
revisorernas uppfattningar jämfördes med  de  godkända revisorernas,  de 
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kvinnliga revisorernas uppfattningar med  de  manliga revisorernas, o.s.v. 
Samtliga gruppers uppfattningar tolkades också i ljuset av genomsnittsgriden för 
samtliga  82  revisorer.  De analyser  som gjordes mellan olika grupper var också 
viktiga för att försöka få svar på frågan om  de  revisorer som deltog i 
undersökningen systematiskt  skulle  avvika från hela  populationen  av svenska 
revisorer. Av det skälet gjordes särskilda jämförelser mellan  den  grupp som 
totalundersöktes i  en  stad och grupperna från övriga tre städer.  

De  sju föreställningarna syftade till att göra mer detaljerade jämförelser mellan 
olika grupper av revisorer än vad genomsnittsgriderna för  respektive  grupp 
möjliggjorde.  Till  skillnad från principalkomponentanalyserna grundade sig inte 
dessa föreställningar på hela grider, utan i stället på  mindre  delar av  dem.  För 
varje föreställning skapades därför  en  liten matris bestående av ett visst antal  
element  och ett visst antal begrepp.  En  av dessa matriser bestod t.ex. av två  
element  och tre begrepp, medan  en  annan bestod av samtliga  element men  bara 
ett begrepp. Med ledning av elementen och begreppen i gridformuläret  (se  
bilaga  3  och  4)  och variablerna  (se  bilaga  10)  operationaliserades  de  sju före-
ställningarna enligt följande: 

Fl: Revisorer med lång erfarenhet  (de  med mer än nio års yrkes-
verksamhet som auktoriserad eller godkänd) uppfattar att mjuka 
granskningsobjekt  (element  E och N) är mera betydelsefulla för 
investerare (begrepp  2, 8  och  11)  än vad revisorer utan denna 
erfarenhet  (de  med  mindre  än fem års yrkesverksamhet) gör.  

F2: Revisorer med liten erfarenhet  (de  med  mindre  än fem års yrkes-
verksamhet som auktoriserad eller godkänd) uppfattar att det råder ett 
starkare samband mellan hårda granskningsobjekt  (element A,  B, C 
och D) och stor nedlagd granskningstid (begrepp  7)  än vad mer 
erfarna revisorer  (de  med mer än nio års yrkesverksamhet) gör.  

F3: Revisorer i börsbolag  (de  som anser sig arbeta med börsbolag minst 
hälften av  sin  tid) uppfattar att mjuka granskningsobjekt  (element  E 
och N) är mera betydelsefulla för investerare (begrepp  2, 8  och  11)  än 
vad revisorer utan eller med ringa uppdrag i börsbolag  (de  som anser 
att  de  inte alls eller på  mindre  än tio procent av  sin  tid arbetar med 
denna  sorts  företag) gör.  

F4: Auktoriserade revisorer uppfattar att  de  tar förhållandevis  mindre  
hjälp av  den  interna kontrollen (begrepp  4)  när det gäller granskningen 
av objekt med viss juridisk anknytning  (element  K och  L)  än vad 
godkända revisorer uppfattar att  de  tar.  
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F5: Kvinnliga revisorer uppfattar att deras egen kompetens (begrepp  6)  att 
granska olika objekt (samtliga  element)  är  mindre  tillfredsställande än 
vad manliga revisorer uppfattar att deras kompetens är.  

F6: Revisorer som arbetar på någon av  de  fyra stora byråerna (byrå  1-4)  
uppfattar att det råder  en  större överensstämmelse mellan behovet av 
muntliga upplysningar från företagsledningens sida och behovet av att 
ta hänsyn till framtidsbedömningar (begrepp  3  och  12)  i  sin  
granskning (samtliga  element),  än vad revisorer på små nationella 
byråer (byrå  6)  gör.  

F7: Revisorer som arbetar i  en  stor stad (storstad  1  och  2)  uppfattar att det 
råder  en  större överensstämmelse mellan behovet av muntliga 
upplysningar från företagsledningens sida och behovet av att ta 
hänsyn till framtidsbedömningar (begrepp  3  och  12)  i  sin  granskning 
(samtliga  element),  än vad revisorer som arbetar i  en  liten stad 
(småstad) gör.  

De data som  samlades  in med  hjälp  av  bakgrundsfrågorna, och  som ligger  till  
grund  för  de  sju föreställningarna, är uteslutande  av kvalitativ  typ. Variabeln 
kön är exempelvis  på  nominalnivå.  Det  innebär att  det  endast är möjligt att 
klassificera  de  två grupperna.  Eftersom det  inte finns någon ordningsföljd 
mellan män och kvinnor är  det  inte  heller  meningsfullt att rangordna värdena. 
Variabeln erfarenhet  kan  sägas vara  på  ordinalnivå. Förutom att värdena  anger  
ömsesidigt uteslutande  grupper, anger de  också  en logisk rangordning  från liten 
till  stor  erfarenhet.  Eftersom  antalet  revisorer var  olika  stort  i olika  grupper  
krävdes icke parametriska analysmetoder  (Wild  & Seber,  2000: 423-4)  för att 
testa  de  sju föreställningarna statistiskt. I konsekvensens namn valdes därför ett  
Man-Whitney  test. 

3.6.2 Retester 

De sex  respondenterna fick själva vara  med  och tolka resultaten från sina  
respektive  grider.  De  gays  tid  att studera  de  grafiska framställningarna  av  sina 
originalgrider och  de  fick också ta  del av  sina ifyllda gridformulär från  både det  
första tillfället och retesttillfället och jämföra  hur  de  fyllt i sina siffror. Syftet  var  
bl.a. att  på plats  och utifrån deras egna funderingar, försöka analysera  hur  väl 
deras uppfattningar  om  förhållandena mellan  element  och begrepp  kan  sägas 
spegla deras handlingar. Återföringen  av  resultaten till dessa  sex respondenter  
och  de  därpå följande diskussionerna  kan ses som  ett försök att stärka  studiens  
tillförlitlighet (jämför Bryman,  2001: 258-9). 
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Med ledning av  de  skriftliga sammanställningar som upprättades  under  och efter 
varje  retest  gjordes ytterligare  analyser  utan respondenternas medverkan. 
Respondenternas tolkningar av resultaten från genomsnittsgriden för samtliga  82  
revisorer och deras utsagor om rimligheten i dessa resultat i förhållande till 
resultaten från sina egna grider, ingick också som underlag för vidare  analyser.  

Griderna från  de sex  retesterna bearbetades statistiskt på både individ- och 
gruppnivå (Tschudi,  1998; 2000).  Jämförelser gjordes främst mellan  respektive 
respondents test  och  retest,  men de  olika respondenternas  retester  bedömdes 
också i skenet av varandra. Såväl homogeniteten som komplexiteten i  de sex  
revisorernas tankemönster analyserades även i denna  del  av undersökningen.  

3.6.3  Expertutfrågningar 

Som underlag för att analysera expertutfrågningarna användes  de  anteckningar 
som sammanställdes efter  respektive  arrangemang. Eftersom analyserna byggde 
på muntliga framställningar som inte spelades  in,  tvingades ordagranna citat i 
det här fallet stå tillbaka för antecknade uttalanden. 

Expertutfrågningarna relaterades främst till resultaten från huvudstudien och i 
någon mån till resultaten från retesterna. I likhet  med den  generella  bilden  av  
revisorernas uppfattningar och jämförelserna mellan olika  grupper av revisorer,  
relaterades datasammanställningarna från  de  två stora expertutfrågningarna även 
till  modellen om  informationsflöden och kvalitetssäkring. Därmed riktades ljuset 
mot revisorernas arbetsuppgifter och deras  relationer  till redovisningsberättigade 
intressenter och redovisningsskyldiga företag.  Eftersom  deltagarnas uttalanden  
vid  expertutfrågningarna  var så  pass samstämmiga  gav  inte analysarbetet upp-
hov till allt för stora  problem. På grund av  svårigheterna att lägga  märke  till och 
ranga sådana  signaler  analyserades emellertid inte dynamiken i expertgrupperna,  
mer  än i ytterst liten omfattning.  De  dokumenterade svårigheterna att analysera 
fokusgruppintervjuer  visas  bl.a.  av  att datan från sådana intervjuer i allmänhet 
presenteras  som om det  rörde  sig om  intervjudata från  en person  till  en  annan. 
Samspelet mellan deltagarna nämns sällan i  skrift  och analyseras praktiskt  taget 
aldrig  (Wilkinson,  1998). 

De data som  samlades  in  från  den  ayslutande och uppsummerande 
expertutfrågningen  med  två auktoriserade  revisorer  analyserades i ljuset  av  mina 
tolkningar  av  resultaten från underökningens olika delar. Deras åsikter  om  
utvecklingstendenser relaterades framför allt till undersökningens slutsatser. I  
det  ayseendet  gays  graden av  överensstämmelse mellan deras uppfattningar  om  
framtida förändringar och  den bild som kommer  fram i undersökningen särskild 
vikt.  
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De  olika jämförelserna mellan huvudstudiens  resultat  och  de  uttalanden  som 
gjordes vid de  olika expertutfrågningarna  kan  sammantaget  anses  vara  av  
betydelse för undersökningens giltighet och tillförlitlighet (jämför  Deacon  et al, 
1998).  Diskussionerna  som jag  i detta sammanhang förde  med  kollegorna i  
forskningsprogrammet talar enligt min mening  för ytterligare ansträngningar i 
samma anda.  

3.7  Etiska ställningstaganden  

Jag har  strävat efter att följa  de  etiska regler som svenska Vetenskapsrådet  har  
utarbetat. Kravet att  de  deltagande revisorerna ska skyddas  har  varit  en  självklar 
utgångspunkt. Respondenterna informerades därför om forskningsuppgiftens 
syfte och villkoren för sitt deltagande. Deras samtycke att  delta  i under-
sökningen inhämtades före intervjutillfållet. I  de  flesta  fall  styrdes urvalet av 
respondenternas vilja att medverka. Vidare  har  intervjuade personer och 
insamlade uppgifter givits största möjliga konfidentialitet. Uppgifterna  har  
förvarats utom räckhåll för obehöriga och endast använts för angivna 
forskningsändamål. 

Med hänsyn till  de  revisorer som deltagit i undersökningens olika delar väljer  
jag  konsekvent att inte nämna deras namn. Det gäller såväl  de  två som med-
verkade i pilotstudien som  de 82  som ställde upp i huvudstudien och  de sex  som 
genomförde retesterna. Av samma skäl anges inte  heller  vilka som medverkade i 
expertutfrågningarna, vilka som hade  de  olika rollerna eller vilka som var aktiva 
uppgiftslämnare.  

84 



4. Resultat  av statistiska  analyser,  kategoriseringar och tolkningar 

I denna resultatdel presenteras först  den  generella bilden av respondenternas 
uppfattningar. Därefter följer olika jämförelser mellan olika grupper av 
revisorer. Avslutningsvis redovisas resultaten från  retester  och expert-
utfrågningar. För att förtydliga och förstärka presentationen används genom-
gående tabeller,  figurer,  belysande citat och uttalanden.  

4.1 Den  generella bilden av revisorers uppfattningar  

4.1.1  Måttlig homogenitet och komplexitet  

Den  generella bilden av  de 82  revisorerna visar att det finns  en  måttlig 
homogenitet i uppfattningar. Som framgår av tabellen nedan är  den  
genomsnittliga korrelationen för hela grider  .360. De  hela griderna representerar 
samtliga revisorers värderingar av varje  element  (granskningsobjekt) på varje 
begrepp. Slutsatsen att revisorerna som grupp uppvisar  en  måttlig homogenitet i 
uppfattningar gäller även när elementens korrelationer med  den  första 
komponenten analyseras. När begreppen relateras till  den  första komponenten är 
korrelationen högre, utan att för  den  skull  peka på att uppfattningarna  skulle  
vara mer än måttligt homogena. Begreppens användning kan ses som ett  slags  
"språk" för hur elementen betraktas.  En  möjlig förklaring till att korrelationen är 
högre för begreppen än för elementen är att revisorerna  har  ett mer gemensamt 
"språk" relaterat till begreppen än likhet i hur  de  använder "språket" för att 
karaktärisera elementen som sådana eller i  relation  till andra  element. 

Den  andra kolumnen i tabellen visar att  en del  "brus" i materialet försvinner när 
elementens  respektive  begreppens korrelationer analyseras på  den  första 
komponenten jämfört med när hela grider undersöks. PCA "rensar" således 
datan och  den  andel av variansen som förklaras av två komponenter ökar när 
elementen och framför allt begreppen fokuseras. 

Tabell  4:1  PCA för genomsnittsgriden för samtliga revisorer 

Genomsnittlig 
interkorrelation 

Andel av variansen som 
förklaras av två komponenter 

Hela grider:  .360 42  %  

Element:  Korrelationer med  
första komponenten. 

.330 60  % 

Begrepp: Korrelationer med  
första komponenten.  

.469 73  % 
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Resultaten från PCA pekar också på  en  måttlig komplexitet i revisorernas 
uppfattningar. Analyserna av respondenternas ursprungliga grider visar att  52  % 
av variansen förklaras av  den  första komponenten och att  76  % av variansen 
förklaras av  de  två första komponenterna tillsammans. När två komponenter 
tillsammans förklarar mer än  75  % av variansen anses det ofta tillräckligt att 
analysera dessa två komponenter. Samtidigt  anger  Kaisers  kriterium att det i det 
här fallet  skulle  vara värt att ta hänsyn till ytterligare  en  komponent, eftersom 
det är tre komponenter som  har en relativ  varians på mer än  1,0 (se  bilaga  11).  
Resultaten antyder således att det finns två eller tre centrala dimensioner i 
revisorernas tankemönster. Mot bakgrund av  den  relativt höga andel av 
variansen som förklaras av  de  två första komponenterna  samt  att  den  tredje 
komponenten är svår att tolka, analyserades genomsnittsgriden konsekvent i två 
dimensioner. 

Trots  den  måttliga homogeniteten kan genomsnittsgriden sägas ge  en  
representativ bild av respondenternas uppfattningar. Mönstret i  den  
genomsnittsgrid som baseras på samtliga  82  revisorers uppfattningar går 
nämligen relativt lätt att känna igen i genomsnittsgriderna för alla undersökta 
grupper av revisorer. Genomsnittsgriden för samtliga  respondenter  presenteras 
nedan. Jämförelserna mellan olika grupper  visas  och diskuteras i aysnitt  4.2. 

4.1.2  Tydliga tankemönster  

Den  grafiska presentationen av genomsnittsgriden bygger på beräknade medel-
värden för varje ruta i gridformuläret. Dessa  168  medelvärden — varje  elements  
värdering på varje begrepp — framgår av bilaga  12.  Medelvärdena representerar 
uppfattningarna hos  den  "genomsnittlige revisorn" i undersökningen. 

I  den  roterade genomsnittsgriden nedan finns två komponenter (axlar)  samt  
begrepp och  element  inritade. Siffrorna i figuren representerar  de 12  begrepp 
(skalor) som  har  använts. Eftersom varje begrepp  har  två poler, t.ex. lätt att 
granska och svårt att granska, så markeras begreppets nummer på två ställen i 
figuren. Dessa ligger på  en  rät linje som skär origo. Därmed markeras  de  
motsatta betydelserna av  respektive  skalas ändpunkter. Bokstäverna i figuren 
representerar  de 14  elementen. Begrepp och  element  som ligger nära varandra i 
figuren  har  släktskap. Begrepp  6  "kompetensen helt tillfredsställande" och 
begrepp  7  "ägnas stor tid" ligger exempelvis relativt nära  element  C "osäkra 
fordringar". Det kan tolkas som att revisorerna anser att  de  ägnar relativt mycket 
tid åt att granska osäkra fordringar och att deras kompetens då är förhållandevis 
hög.  De  siffervärden som motsvarar elementens och begreppens placeringar i  
grafen  framgår av bilaga  13  och  14. 
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I genomsnittsgriden framträder några tydliga mönster. Ett mönster som visar sig 
i figuren är fördelningen av  de 12  begreppen i tre olika kluster. Det ger upphov 
till följande tolkningar: 

I det första klustret finns fem begrepp. Längst till höger i figuren grupperar sig 
"starkt beroende av framtidsbedömningar", "uttalanden  har  stor betydelse för 
börskursen", "uttalanden är centrala för investerare"  samt  "branschhänsyn krävs 
i stor omfattning" och "intemkontrollen  har  liten betydelse". Tolkningen är att 
detta handlar om bedömningar om framtidsorienterad och osäker  information. 
Den  andra ytterligheten av dessa fem begrepp (längst till vänster i figuren) 
representerar dåtid och säkerhet. 

I det andra klustret finns tre begrepp. Snett nere till höger i figuren grupperar sig 
"starkt beroende av muntliga upplysningar", "uttalanden  har  stor betydelse för 
bolagets rykte" och "svårt att granska". Tolkningen är att detta handlar om 
bedömningar av mjuk  information  som är svår att verifiera.  Den  andra 
ytterligheten av dessa tre begrepp (snett uppe till vänster i figuren) representerar 
hård  information  som är möjlig att verifiera. 

I det tredje klustret finns fyra begrepp. Längst ner i figuren grupperar sig 
"granskas sällan", "ägnas begränsad tid av revisionsteamet", "låg precision i 
granskningen" och "kompetensen ej tillfredsställande". Tolkningen är att detta 
handlar om bedömningar som är kreativa och helhetsinriktade.  Den  andra 
ytterligheten av dessa fyra begrepp (längst upp i figuren) representerar 
sifferhantering av separata delar.  
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Figur 4:1  Genomsnittsgriden för samtliga revisorer.  
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De  två axlarna i diagrammet kan sägas representera två centrala dimensioner i 
respondenternas uppfattningar.  Den  första dimensionen handlar om tids-
perspektivet "dåtid  kontra  framtid". Elementens placeringar i genomsnittsgriden 
stöder denna tolkning Attestrutiner och VD-kommentarer är två motsatser på 
tidsaxeln. Attestrutiner representerar historisk  information  medan VD-
kommentarer representerar framtidsorienterad  information. Den  andra 
dimensionen handlar om revisorspraxis "delgranskning  kontra  helhets-
bedömning". Revisorerna anser att  de  lägger ner relativt mycket tid på 
granskningsobjekt som är knutna till balansräkningen. I  den  granskningen är 
kompetensen och precisionen relativt hög. Däremot revideras sällan komplexa 
granskningsobjekt som produktivitet, strategier och miljöbrott. I  de fallen  
bedömer revisorerna att deras kompetens är förhållandevis svag och att 
precisionen i granskningen är relativt låg. 

Genomsnittsgriden visar också att det finns ett gap mellan vad revisorerna 
inriktar sig på och vad  de  uppfattar vara viktigt för investerare och övriga 
intressenter. Revisorerna anser att  de  ofta granskar sådana delar av ett uppdrag 
som  de  behärskar relativt väl och där precisionen är förhållandevis hög, medan  
de  ägnar  mindre  tid åt sådant som  de  uppfattar vara framtidsorienterat och av 
stor betydelse för investerarna. Begreppens placeringar i genomsnittsgriden 
pekar också på att revisorerna inte kan förlita sig på företagets interna kontroll 
när  de  granskar objekt som kräver stora inslag av framtidsbedömningar I stället 
anser  de  att branschspecifika hänsyn och ett relativt stort mått av muntliga 
upplysningar krävs för att  den  sortens  information  ska kunna granskas och 
bedömas. 

Som  en  kontrollåtgärd gjordes även olika delanalyser av genomsnittsgriden för 
samtliga revisorer. Resultaten från fyra  mindre  grider, som vardera består av  sex  
begrepp och  sex  eller tio  element,  ger stöd åt det övergripande mönstret i 
genomsnittsgriden. Två av  de mindre  griderna bekräftar  den  första, horisontella, 
dimensionen.  De  två andra bekräftar  den  andra, vertikala, dimensionen. I 
genomsnittsgriden för samtliga revisorer formerar sig som synes begreppen i 
olika "ytterlägen". Några finns i närheten av  den  horisontella axeln och några i 
närheten av  den  vertikala axeln. Det är därför inte särskilt förvånande att  de  två 
grider som innehåller  de  mest "mjuka och framtidsinriktade" begreppen ger stöd 
åt tolkningen av dimensionen "dåtid  kontra  framtid", oaysett vilken grupp av  
element  som ingår. Inte  heller  förvånar det att  de  två grider som innehåller  de  
mest "hårda och detaljinriktade" begreppen ger stöd åt dimensionen 
"delgranskning  kontra  helhetsbedömning", oaysett grupp av  element. 

Till  följd av vissa svårigheter att tydligt kategorisera alla  element  fick två av  
dem,  datasäkerhet  (element  G) och fmansplan  (element  I), ingå i samtliga fyra  
mindre  grider. Särskilt ayslöjande var det att studera hur pass olika dessa två  
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granskningsobjekt placerades i  de  grafiska framställningarna när PCA gjordes 
för  de  fyra  mindre  gridema. När datasäkerhet och finansplan relaterades till 
elementen i  den  "hårda och detalj inriktade" gruppen uppfattades det exempelvis 
som om precisionen i granskningen av dessa två objekt är relativt låg. När  de  
relaterades till elementen i  den  "mjuka och framtidsinriktade" gruppen upp-
fattades det däremot som om precisionen i granskningen är relativt hög. 
Mönstret var speciellt tydligt för datasäkerhet. Redan vid första anblicken ger 
detta ett väntat stöd för det övergripande mönstret i genomsnittsgriden, eftersom 
alla värderingar är relativa. I jämförelse med exempelvis osäkra fordringar 
upplever revisorerna att granskningen av ett företags datasäkerhet är relativt 
besvärlig, medan  den  i  en  jämförelse med exempelvis miljöbrott inte uppfattas 
som lika problematisk.  

4.1.3  Konservatism 

Respondentemas svar på  de  tre kompletterande öppna frågorna ger uttryck för  
en konservativ  hållning.  De  vanligaste åsikterna var att inga eller marginella för-
ändringar vore att föredra. Framför allt i fråga om att lämna utökade uttalanden. 

Tabell  4:2  Revisorernas uppfattningar om att reducera  sin  granskning  

1. Finns  det något som  Du  normalt granskar i relativt stor omfattning som  Du skulle  kunna 
granska i  mindre  omfattning utan att investerare och andra intressenter riskerar att  fa  ett 
sämre informationsunderlag att grunda sina beslut på? 

Kategori Nej  Ja,  skatter och  
avgifter 

31  st  (38  %)  

Ja,  vissa  
sifferposter 

23  st  (28%) 

Ja,  kontroller av 
olika detaljer 
22  st  (27%)  Antal  25  st  (30  %)  

* Eftersom  19  av  de respondenter  som svarade  ja  angav granskningsobjekt som tillhör två olika 
kategorier överstiger  den  totala summan  100  %. 

I  tabellen  ovan framgår att nästan  var tredje respondent  svarade att  de  inte  anser 
sig  kunna minska  pä  granskningen av  någonting utan att  det skulle  vara till 
nackdel för investerare och övriga intressenter. I övriga  respondenters svar  finns 
förslag  på sådant som kan  granskas i  mindre  omfattning,  men majoriteten av  
dessa förslag  ger  uttryck för enstaka  eller  marginella förändringar.  

Bland dem  som svarade att  de  kan tänka sig att dra ner på granskningen av 
någon eller några uppgifter var  den  vanligaste uppfattningen att allt för mycket 
granskning av skatter och avgifter ingår i arbetet. Mer än hälften av  dem  som 
inte var negativa till förändringar (nästan fyra av tio  respondenter  totalt sett)  
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argumenterade explicit för att granskning av skatter och avgifter inte är  en  syssla 
för  dem  utan för skattemyndigheten. 

"Skatter och avgifter där vi är skyldiga att granska." 

"Skatter, sociala avgifier  plus moms  medför  en  granskning på lagda oss 
som skattemyndighetens förlängda  arm."  

"Skatter och avgifter där myndighetens bedömning av väsentlighet skiljer 
sig frän  min  som  revisor."  

"Vi  har  för mycket  "Fiskal"-granskning i  Sverige."  

Det  är värt att påpeka att  skatter  och avgifter inte ingick  bland de 14  elementen i 
gridformuläret.  Det betyder  att respondentemas  svar  i  det  här  fallet  inte 
påverkades  av  frågeformulärets innehåll, utan att svaren  kom  direkt  från hjärtat.  
Det  är också möjligt att ytterligare några  respondenter implicit  inkluderade  
granskning av skatter  och avgifter i sina  svar  när  de  påtalade att  det vore  möjligt 
att ägna  mindre tid  och  kraft  åt  del-  och detaljgranskning, etc., utan att 
exemplifiera  vad  dessa neddragningar  skulle bestå  ay.  

En  dryg fjärdedel av respondenterna svarade att det vore möjligt att dra ner på 
viss siffergranskning och lika många att det  skulle  gå att minska kontrollerna av 
vissa detaljer utan att det  skulle  skada investerare och övriga intressenter.  De  
som kunde tänka sig att minska på granskningen av vissa sifferposter hänvisade 
bl.a. till kundfordringar och leverantörsskulder.  Till  "kontrollkategorin" fördes 
svar som kontroller av attestrutiner, obetydliga periodiseringar, verifikationer 
och andra underlag, formalia i årsredovisningen  samt  "prickning" av siffer-
material för att uppfylla  de  omfattande krav som ställs på dokumentation. 

Av intresse är också att notera att mer än  en  fjärdedel av alla  respondenter  
hänvisade till regelverket och främst begreppen väsentlighet och risk i sina svar. 
Hälften av  dem  som svarade att det inte  skulle  vara möjligt att dra ner på 
granskningen av någonting, motiverade sina ställningstaganden genom att 
hänvisa till att  de  redan arbetar efter regelverket och med väsentlighet och risk 
som honnörsord. 

"Väsentlighet, risk och tidspress  har  redan rensat bort allt onödigt." 

"Idag anser  jag  att vi i stor utsträckning  via  riskanalyser sorterar ut vad 
vi ayser vara väsentliga  poster." 
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"Väsentlighet och risk styr planering och granskning och  den  utförda 
granskningen är därför erforderlig både för investerare och andra 
intressenter!" 

Likaså relaterade ett tiotal av  dem  som svarade att  de  kunde tänka sig att dra ner 
på viss granskning till begreppen väsentlighet och risk.  De  hävdade att  de skulle  
kunna låta sig styras av dessa båda honnörsord i ännu större utsträckning än vad  
de  gör för närvarande. 

"Generellt läggs det idag alltför stor tid på att granska och i viss mån 
verifiera balansposter som  en  investerare förväntar sig är  OK  till följd av 
låg risk." 

"Vi kanske ägnar för mycket tid åt att verifiera balansräkningen totalt 
sett. Väsentlighet och risk kan styra vår granskning ännu mer från  mindre  
väsentliga och lågriskområden till mer väsentliga och högriskområden." 

Tabell  4:3  Revisorernas uppfattningar om att utöka  sin  granskning  

2. Finns  det något som  Du  normalt inte granskar alls eller i ganska liten omfattning som det  
skulle  vara betydelsefullt att granska i större omfattning för att investerare och andra 
intressenter ska  fa  ett bättre informationsunderlag att grunda sina beslut på? 

Kategori Nej  Ja,  strategier  
och prognoser 

Ja,  verksam-  
heten, internt 

Ja,  verksam-  
heten, externt 

Ja,  juridi-  
ska frågor 

Ja,  
övrigt 

Antal  15  st  
(18  %)  

29  st  
(35  %)  

22  st  
(27  %)  

15  st  
(18  %)  

6  st  
(7  %)  

16  st  
(20  %) 

*  15  av  de respondenter  som svarade  ja  angav granskningsobjekt som tillhör två kategorier och tre 
angav granskningsobjekt som tillhör tre kategorier. Därför överstiger  den  totala summan  100  %. 

Som framgår av tabellen ovan svarade nästan var femte  respondent  att inga 
utökade granskningsuppgifter  skulle  vara till nytta för investerare och övriga 
intressenter. I övriga svar angays förslag på sådant som  skulle  kunna granskas i 
större omfattning. Drygt fyra av fem  respondenter  anser alltså att  en  utökad 
granskning  skulle  vara till nytta för investerare och övriga intressenter.  De  flesta 
av dessa höll sig inom  en  och samma kategori i sina svar. Övriga exemplifierade 
med saker tillhörande antingen två eller tre olika kategorier. Att vissa  
respondenter  tycks  ha  blivit påverkade av  de  granskningsobjekt som angays i 
gridformuläret kan också vara värt att notera. Några  respondenter  hämtade ett 
eller flera granskningsobjekt direkt från gridformuläret, exempelvis strategier 
och produktivitet, när  de  noterade vad som  skulle  vara värt att granska i utökad 
omfattning. 

Av  dem  som anser att  en  utökad granskning  skulle  kunna gynna intressenterna, 
svarade drygt fyra av tio (mer än  en  tredjedel av alla  respondenter)  att  en 
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genomgång av strategier, prognoser och framtidsplaner  skulle  vara värdefull. 
Samtidigt påpekades att denna granskning inte  skulle  vara problemfri. 

"Dessutom bör mer tid ägnas åt att diskutera verksamheten med  VD  och 
ledning, ta större  del  av framtidsplaner och strategiska beslut och i 
generella  termer  ägna mer tid åt att "förstå affärer" snarare än att 
"döda" balans- och resultaträkningen." 

"Framtidsbedömningar och prognoser.  Dock  skulle  utökad granskning av 
dessa innebära att vi hade formell möjlighet att kommentera dessa eller 
åtminstone  de  förutsättningar  de  baseras på." 

"Prognoser och framåtriktad  information.  Svårt granska dock."  

En  utökad granskning av företagets interna verksamhet visade sig vara det näst 
mest önskvärda för att ge intressenterna ett bättre informationsunderlag att 
grunda sina beslut på. I denna kategori ingår granskning av ledningen — bl.a. 
beslutsprocess, förvaltning och internkontroll — personalfrågor och arbetsmiljö  
samt  produktivitet och produktutveckling. Även i det här fallet angav några  
respondenter  att granskningen kan vara behäftad med svårigheter. 

"Företagsledningens förmåga att utveckla & uppmuntra personalen, 
förmågan att skapa ett bra arbetsklimat, arbetsmiljö och sammanhållning 
mellan personalen och ledningen. Svårt att informera om och ännu 
svårare att göra någonting åt."  

En  handfull av  de respondenter  som hävdade att  en  ökad granskning av 
företagets interna verksamhet  skulle  vara önskvärd, pekade på betydelsen av  en  
verksamhetsrelaterad  revision.  I stället för att hänvisa till direkta gransknings-
insatser, förordades  en  indirekt granskning i  form  av  en  utökad kontroll av 
företagets verksamhet och interna  system.  Med det som grund  skulle  eventuella 
brister kunna upptäckas i ökad omfattning.  

"En  större verksamhetskännedom ger större insikt där förståelsen i sig 
kan upptäcka brister."  

En  knapp femtedel av respondenterna svarade att investerare och övriga 
intressenter  skulle  vara hjälpta av om  den  externa affärsverksamheten 
granskades i större omfattning. I denna kategori ingår granskning av omvärld 
och miljö, nyckeltal och konkurrensjämförelser  samt  affärsprocesser och 
kundrelationer. Vidare hävdade ett  mindre  antal  respondenter  att olika juridiska 
avtal borde granskas i större omfattning än vad som görs.  
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Resterande svar fördes till kategorin övrigt. Svaren i  den  kategorin innehåller 
granskning av delårsrapporter, finansieringsfrågor, viktiga balansposter  samt  
aktuella händelser som är av vikt för intressenterna.  De  aktuella händelserna 
ayser sådant som  har  hänt efter bokslutsdagen, t.ex. granskning av 
informationen på företagens hemsidor och kortperiodiska rapporter. Däremot 
angav inte någon  respondent  att granskningen av skatter och avgifter  skulle  
kunna öka i omfattning. Inte  heller  nämndes något om  en  ökad inriktning på att 
upptäcka förbiseenden eller oegentligheter i företagens redovisningar. 

Det är inte bara intressant att konstatera att vissa  respondenter  kommenterade 
svårigheterna att genomföra  en  granskning av sådant som  de  normalt sett inte 
granskar enligt gällande regelverk, utan även att  en  handfull av  dem  hänvisade 
till rådande förhållanden, som t.ex. att uppdraget i sig  samt  tids- och kostnads-
skäl styr arbetsuppgifterna och begränsar eventuella utökningar av dessa. 

"Svårt att finna något som ryms inom vårt uppdrag som vi inte granskar i 
tillräcklig omfattning." 

"Att lägga mera tid på dominerande  poster  i balansräkningen.  Jag  vill 
inte omprioritera tiden, utan detta medför  en  fördyring."  

En  majoritet av respondenterna svarade alltså att  en  utökad granskning av 
strategier och framtidsplaner,  den  interna verksamheten och  den  externa affärs-
verksamheten  skulle  vara värdefull för investerare och övriga intressenter. Flera 
av dessa  respondenter  angav samtidigt att detta  skulle  innebära svårigheter för  
dem  själva. Det tycks således finnas ett gap mellan vad som vore önskvärt att 
revisorerna ägnar sig åt och vad som relativt enkelt låter sig göras. Innan det går 
att utvidga domänen förefaller det som om olika praktiska och arbetsrelaterade  
problem  behöver åtgärdas. 

Tabell  4:4  Revisorernas uppfattningar om att lämna utökade uttalanden  

3.  Vilken är  Din  åsikt om att kunna uttala  Dig  om sådant som  Du  inte uttalar  Dig  om idag och 
om  de  eventuella effekter som det  skulle  ra för investerare och andra intressenter? 

Vill  du  lämna utökad  
information  till intressenterna? 

Ja  Nej Tvekande  

Antal  6  st  (7%) 69  st  (84%) 7  st  (9%) 

Skulle  utökade uttalanden få  
effekter för intressenterna? 

Ja  Nej Svårt att avgöra 

Antal  47  st  (57  %)  0  st  (0  %)  35  st  (43  %) 

*  Den  översta delen av tabellen hänvisar till  den  första delen av frågan (om att uttala sig om sådant 
som  de  inte uttalar sig om idag).  Den  nedersta delen av tabellen hänvisar till  den  andra delen av 
frågan (om  de  eventuella effekter som utökade uttalanden  skulle  få för intressenterna).  

94 



Som framgår av tabellen ovan är  en  stor majoritet av respondentema negativa 
till att uttala sig om sådant som  de  inte uttalar sig om enligt gällande regelverk 
och praxis. Endast  en  handfull  respondenter  svarade att  de skulle  kunna tänka 
sig att göra uttalanden som inte täcks  in  av nuvarande regelverk. 

"Naturligtvis är det viktigt att intressenterna får snabb och  korrekt 
information. Jag skulle  kunna tänka mig att göra sådana uttalanden." 

"Vill uttala mig mer (tex om hur bolagets kontrollsystem fungerar) och 
mer nära i tiden." 

Trots det kompakta motståndet mot att lämna utökad  information,  hävdade 
endast ett fåtal  respondenter  att utökade uttalanden  skulle  kunna drabba 
investerare och övriga intressenter negativt.  Ingen respondent  svarade  heller  att 
det  skulle  vara verkningslöst att delge intressenterna mer och annorlunda  
information.  I och för sig undvek drygt fyra av tio  respondenter  att uttrycka  en  
bestämd åsikt om huruvida utökade uttalanden  skulle  få några egentliga effekter.  
Men sex  av tio ansåg att utökade uttalanden  skulle  få effekter för investerare och 
övriga intressenter. Majoriteten av dessa gav uttryck för att utökade uttalanden  
skulle  vara värdefulla för intressenterna inför deras beslutsfattande. Några 
menade att utökade uttalanden  skulle  kunna få både positiva och negativa 
konsekvenser och några  fa  svarade alltså att utökade uttalanden till övervägande  
del skulle  vara av ondo.  

"Jag  tror att om revisorn  t. ex.  granskar varje kvartalsrapport och ger ut  
en  granskningsberättelse kommer ett större lugn att infinna sig i systemet. 
Tillförlitligheten blir större, överraskningarna färre och vi får  en  större 
transparens i systemet." 

"Förtroendet  skulle  öka för  den information  bolaget lämnar ut om vi 
uttalade oss om mer  information  och mer nära i tiden.  Mindre  risk för att 
felaktig  information  lämnas ut." 

"Effekter  skulle  kunna uppnås både för investerare och ifråga om synen 
på oss revisorer." 

"Risken är att vi  skulle  baissa framtidsbedömningarna då vi är försiktiga 
av vår  "natur"." 

"En  friare  roll skulle  säkerligen påverka investerare m.fl., såväl positivt 
som negativt."  

"Jag  tror det  skulle  kunna få  negativ  konsekvens. Enskilda revisorers 
uttalanden  skulle  ge individuellt godtycke och göra mer skada än nytta."  
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Värt att notera är, som  sagt,  att bara ett fåtal av  de respondenter  som är negativa 
till att uttala sig om sådant som  de  inte uttalar sig om enligt gällande regelverk 
och praxis kopplade samman det med att sådana uttalanden  skulle  vara negativa 
för intressenterna. Däremot gav  en  fjärdedel av  dem  som uttryckte att  de  är 
negativa till att uttala sig i utökad omfattning, samtidigt uttryck för att ut-
talandena  skulle  ge effekter för investerarna i  positiv  bemärkelse. 

"Utökad  information skulle  vara bra,  men  går inte." 

"Ge effekter,  ja. Men  det är inte vår uppgift att göra dessa uttalanden."  

"Skulle  nog vara bra  men  omöjligt att hantera. Stor risk för felaktiga 
uttalanden." 

Det förefaller med andra ord finnas ett gap även mellan vad revisorerna anser 
vara värdefullt för investerare och övriga intressenter och vad  de  vill bidra med 
i fråga om granskning av och framför allt uttalanden om redovisnings-
informationen. Det som är värdefullt för andra tycks ställas mot vad som är 
tryggt för  dem  själva.  

4.1.4 Självfokusering  

Svaren på  den  tredje och sista kompletterande öppna frågan pekar på att 
revisorerna visar  en  relativt hög  grad  av självfokusering. När  de  argumenterade 
för att slippa ta sig  an  utvidgade uppgifter och göra utökade uttalanden framkom 
bl.a. att vissa revisorer upplever att deras arbete är komplext och mycket svårt. 

"Ökade krav (skattelagstiftning, redovisningslagstifining, redovisnings-
rekommendationer, ökade krav från klienter)  har  redan försvårat  jobbet  
till ett nära nog "omöjligt" arbete." 

"Arbetet  har  blivit så oerhört komplext. Orken, tiden och kraften går åt 
bara till regelverket."  

De  skäl som angays för att inte vilja lämna utökade uttalanden till investerare 
och övriga intressenter ger ytterligare belägg för att revisorerna anser sig  ha en  
utsatt  position. 
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Tabell  4:5  Revisorernas skäl till att inte vilja lämna utökad  information  

Vilka skäl ligger bakom revisorers motvilja att lämna utökad  information  till investerare och 
övriga intressenter? 

Skäl Utökade uppgifter 
och större ansvar 

Bristande 
kompetens 

Ökade inslag av 
subjektivt 
tyckande 

Ökad risk för 
skadeståndskrav 

Antal  17  st  10  st  10  st  8  st 
Skäl Uppdraget 

äventyras 
Oberoendet kan 

ifrågasättas 
Tystnadsplikten 

åsidosätts 
Risk för ökat 

förväntningsgap 

Antal  8  st  6  st  4  st  1  st 

*  69 respondenter  svarade att  de  inte vill lämna utökade uttalanden. Fyra av  dem  angav mer än ett 
skäl, medan nio stycken inte lämnade någon motivering. Det gör att  64  skäl finns angivna i tabellen. 

Det mest intressanta med ovanstående sammanställning är inte att "utökade 
uppgifter och större ansvar för revisorerna" är det enskilt mest frekventa skäl 
som angays för att inte vilja lämna utökad  information.  Än intressantare är att 
revisorerna i så pass stor omfattning hänvisade till  de  tre förtroendeskapande 
begrepp — kompetens, oberoende och tystnadsplikt — som deras arbete vilar på. I  
20  fall  angays skäl som direkt kan kopplas till förtroendet för revisorerna.  En  
annan intressant iakttagelse är revisorernas motvilja mot att ge sig ut i okänd 
terräng, bortom  den  trygghet som regelverket sätter gränserna för. Skäl som 
"utökade uppgifter och större ansvar", "ökade inslag av subjektivt tyckande" 
och "utökade risker för skadeståndskrav"  togs  upp i sammanlagt  35  fall.  

Det kanske allra mest anmärkningsvärda visar sig när  de  åtta skälen förs till  de  
tre övergripande kategorier som parterna i modellen om informationsflöden och 
kvalitetssäkring utgör grunden för. Antingen kan revisorerna i första  hand  
fokusera  de  redovisningsberättigade intressenterna,  de  redovisningsskyldiga 
företagen eller sig själva.  De  två skälen "oberoendet kan ifrågasättas" och "risk 
för ökat förväntningsgap" relateras till  de  redovisningsberättigade. Argumenten 
"uppdraget äventyras" och "tystnadsplikten åsidosätts" kopplas till  de  redovis-
ningsskyldiga. Övriga fyra skäl förknippas med  en  självfokusering. 

För att jämförelsen ska bli heltäckande tas även hänsyn till  de sex respondenter  
som uttryckte att  de skulle  vilja uttala sig bortom nuvarande regelverk och 
praxis. Av dessa riktade fyra uppmärksamheten mot intressenterna, medan  en  
vardera främst nämnde  den  nytta som utökade uttalanden  skulle ha  för  de  
granskade företagen  respektive  för revisorerna själva.  
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Tabell  4:6  Revisorernas fokus för att lämna/inte lämna utökad  information  

Vilken  part  fokuseras när revisorerna motiverar varför  de  inte vill  respektive  vill lämna 
utökad  information  till investerare och övriga intressenter?  

Fokus  Granskande 
revisorer 

Redovisningsskyldiga 
företag 

Redovisningsberättigade 
intressenter 

Antal  46 (45  +  1) 13 (12  +  1) 11 (7  +  4)  

* Sju  respondenter tog  inte tydligt ställning för eller emot att lämna utökade uttalanden. Nio  
respondenter  motiverade inte sitt ställningstagande, medan fyra argumenterade lika starkt för två 
olika parter. Totalt finns därför  70 argument  angivna i tabellen. Inom parenteserna i  respektive  
kolumn särskiljs antalet  argument  mot och antalet  argument  för att lämna utökad  information.  

Som framgår av tabellen ovan ansåg  en respondent  i  den  förändtingsbenägna 
gruppen att utökade uttalanden  skulle  stärka revisorernas  position.  Som skäl till 
motviljan att lämna utökade uttalanden angays motiveringar som hänvisar till 
revisorernas  situation  — "utökade uppgifter och större ansvar", "bristande kom-
petens", "ökade inslag av subjektivt tyckande" och "ökade risker för skade-
ståndskrav" — i inte  mindre  än  45  fall.  Det ger uttryck för att konsekvenserna för 
revisorerna själva sätts i första rummet när utökade uttalanden kommer på tal.  
Den  höga graden av självfokusering  skulle  kunna tas som ett tecken på att 
revisorerna inte känner sig särskilt trygga i nya och obekanta situationer. 

"Det  skulle  vara svårt pga att  de  bygger på bedömningar.  Skulle  bli 
personligt istället för som  nu  bygga på regelverk  o  praxis  m. m."  

"Det är tillräckligt svåra bedömningar som det är, redan idag.  En  utökad 
skyldighet att göra bedömningar (av ibland osäkra faktorer)  skulle  
försvåra revisorsrollen." 

"Besvärligt och riskfyllt att göra uttalanden som är subjektiva."  

"Om  revisorer skall ägna sig åt olika typer av uttalanden måste också 
revisorerna inneha  den  kompetensen vilket  jag har  svårt att tro finns 
idag."  

"Man  skall akta sig så att  man  inte kan uppfattas som ngn expert inom 
områden som ligger utanför vårt kompetensområde. Sådana uttalande bör 
hållas till styrelse/VD. " 

"Risk för att det leder till stämningar mot revisorer som leder till skyhöga 
försäkringspremier."  

13  revisorer vänder blickarna mot sina klienter.  De  flesta av dessa pekade på att 
utökade uttalanden  skulle  leda till att uppdraget äventyras. Exempelvis  skulle  
det leda till ökade kostnader för klienterna eller få till följd att klienterna inte  
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kommer att lämna ut  den information  som revisorerna behöver för att kunna 
fullgöra sitt uppdrag. 

"Det  skulle  troligtvis göra bolagen betydligt mer försiktiga med att lämna 
ut  information  till oss. Dessutom  har  vi inte kunskap att bedöma hur 
uttalandena  skulle  påverka bolaget." 

"...dessutom svårt att "bita ifrån" eller stå för  en  mer personlig 
uppfattning eftersom det både kan äventyra uppdraget och arvodet."  

De respondenter  som gav uttryck för att  de  värderar tystnadsplikten högt, visar  
en  närhet till klienterna och likaså att skyddet för dessa anses angeläget. Från  
den  förändringsbenägna gruppen av revisorer tillkommer det  argument  som talar 
för att klienternas ställning  skulle  stärkas om revisorerna lämnade utökade 
uttalanden. 

Resterande  11  revisorer riktar  sin  uppmärksamhet främst mot intressenterna. 
Fyra av  de sex argument  som revisorerna i  den  förändringsbenägna gruppen 
uppgav, talar för att intressenternas  situation skulle  förbättras om utökade 
uttalanden görs. Därutöver tillkommer sju skäl för att inte vilja lämna utökade 
uttalanden. Det är sådana skäl som att intressenterna inte  skulle  vara hjälpta av  
den  osäkerhet och  de  spekulationer som utökade uttalandena  skulle  leda till. 
Likaså att förväntningsgapet riskerar att öka till följd av utökade uttalanden och 
att det  skulle  vara negativt för intressenterna. 

"Intressenterna ska känna trygghet i att  jag  som  revisor har fog  för 
mina uttalanden." 

"Revisorns oberoende  kan  ifrågasättas  ?fall  mer  detaljerad  info  skulle  
publikt offentliggöras.""  

4.2  Olika gruppers uppfattningar  

4.2.1 Inga unika grupper  

Trots  den  måttliga homogeniteten i revisorernas uppfattningar går det inte att 
med hjälp av PCA urskilja några distinkta kluster av revisorer som uppvisar 
avvikande och sinsemellan likartade tankemönster. I och med att det inte 
förekommer några distinkta kluster fördelar sig exempelvis godkända och 
auktoriserade, manliga och kvinnliga revisorer litet  "huller  om buller" i olika 
grafiska framställningar. Nedan  visas  hur revisorer med olika lång erfarenhet är 
placerade i  en  figur. Revisorerna är indelade i fem olika grupper  (A-E) utifrån  
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antalet yrkesverksamma år. Det behövs ingen större ansträngning för att  se  att 
revisorerna "blandas" utan tendenser till att bilda distinkta kluster. 

KOMPONENT 2 

D 
D 

E  
BBD  

C  CBE  C  EACE  
D B D  

CDD  D  BBA CE 
DD 	BDBBDCD  D C  

	 DECC...ED..X...KOMPONENT 1 
AD 	DBEECDAAD  
B 	AED 

EACD  
ED 	CA DBCD  D 

C D 
ED 

E  

CD 

A  

Figur 4:2  Respondenternas spridning med ayseende på erfarenhet. Revisorerna i grupp  A  är  
de  minst erfarna och revisorerna i grupp E  de  mest erfarna.  

Figuren  ovan grundar  sig på  hela grider. Varje  individuell  grid  betraktas  som en  
sträng  bestående av 168  värden  (14 element  *  12  begrepp) och varje  respondent  
betraktas  som  begrepp.  Figuren  visar att ett  stort antal respondenter  formerar  sig  
i närheten  av  varandra långt ut till höger  på den  första  komponenten. De 
revisorer som  finns i  det området ligger  nära  den  s.k. "genomsnittsrevisorn" i  
den  här undersökningen (markerad  med X  långt ut  på komponent 1  och i  mitten 
av komponent 2  i  figuren).  Att  det  förekommer individuella skillnader i 
uppfattningar mellan olika  revisorer visas av  att ett  antal  s.k.  "outliers"  ligger  
ganska långt ifrån  den  genomsnittlige revisorn.  

Det visar sig också att  de respondenter  vars uppfattningar är mest avvikande 
tillhör olika grupper med ayseende på erfarenhet. Det förefaller alltså snarare 
som om  den  måttliga homogeniteten kan kopplas till individuella skillnader i 
uppfattningar än till skillnader på gruppnivå med ayseende på såväl erfarenhet 
som formell behörighet, kön, revisionsbyrå och ort. Denna misstanke stärks 
ytterligare av att  den  genomsnittliga interkorrelationen mellan alla  45  under-
sökta grupper av revisorer uppgår till hela  .877.  Korrelationerna mellan 
revisorerna inom  en  grupp är  heller  inte högre än korrelationerna mellan olika 
grupper av revisorer. Genomgående överensstämmer intrahomogeniteterna inom 
grupperna anmärkningsvärt väl med interhomogeniteterna mellan grupperna.  
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Som framgå av tabellen nedan ligger alla korrelationsvärden (såväl intra- som 
interkorrelationer) mellan  .432  och  .298. De  relativt låga korrelationerna — som 
kan jämföras med genomsnittskorrelationen  .360  för samtliga revisorer — pekar 
således på  en  måttlig homogenitet både inom och mellan olika grupper av 
revisorer. Det tyder på att ingen grupp  har  utvecklat gemensamma och unika 
uppfattningar som inte delas av övriga grupper. 

Tabell  4:7  Homogeniteter inom och mellan olika grupper av revisorer 

`-lomogenitet 
Variabel 

Högsta intra- 
homogenitet 

Lägsta intra- 
homogenitet 

Högsta  inter-  
homogenitet 

Lägsta  inter-
homogenitet  

Erfarenhet  .392 .337 .378 .349  
Formell  behörighet  .369 .342 .349 .349  

Kön  .371 .357 .361 .361  
Revisionsbyrå  .432 .298 .414 .304  

Ort  .415 .345 .379 .345  

* Siffrorna  anger  korrelaf onema för hela grider inom och mellan olika grupper med ayseende på 
erfarenhet, formell behörighet, kön, revisionsbyrå och ort. Eftersom formell behörighet och kön bara 
består av två grupper vardera är siffrorna för högsta och lägsta interhomogenitet identiska. 

Att korrelationerna för genomsnittsgriderna för alla undersökta grupper ligger 
nära varandra och att  den  genomsnittliga interkorrelationen mellan alla  45  
undersökta grupper av revisorer påvisar samstämmighet i uppfattningar, 
utesluter inte att det kan finnas vissa skillnader mellan olika grupper. Därför 
gjordes separata  analyser  av graferna över genomsnittsgriderna för samtliga 
grupper. För  24  grupper överensstämmer formeringarna av både  element  och 
begrepp väl med det identifierade mönstret i genomsnittsgriden för samtliga 
revisorer. I genomsnittsgriden  (se  figur  4:1)  framgår att begrepp  12,  det som 
handlar om muntliga upplysningar, ligger relativt nära det kluster som består av 
begrepp  3, 8, 2, 4  och  9.  Det är därför inte särskilt förvånande att det för  11  
grupper ser ut som att begrepp  12  tillhör detta kluster i stället för att bilda  en  
formering tillsammans med begrepp  1  och  11.  I fem eller  sex  av dessa  11  
formeringar går det också att iaktta att begrepp  4,  det som handlar om 
internkontroll, intar  en  något annorlunda  position, en bit  ifrån "sitt" kluster i 
genomsnittsgriden för samtliga revisorer. 

För resterande  10  grupper går det någorlunda väl att urskilja det allmänna 
mönstret, även om det kan tyckas ganska svagt för åtminstone tre grupper. För  
en  av dessa tre grupper, revisorerna som kommer från  en  av städerna, visar  den  
grafiska framställningen att positionerna för flera begrepp är så pass annorlunda 
jämfört med genomsnittsgriden för samtliga revisorer, att  de  tre klustrena inte 
längre tydligt går att urskilja. För  de  två andra grupperna, revisorerna med minst 
erfarenhet och revisorerna som kommer från  en  av revisionsbyråerna,  har 
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axlarna i diagrammen "bytt  plats"  med varandra. I dessa två grider representeras  
den  första dimensionen av revisorspraxis och  den  andra dimensionen av 
tidsperspektivet, i stället för tvärt om.  Men  det betyder egentligen bara att 
komponent  2  i dessa  fall  förklarar lite mer av variansen än komponent  1.  
Fortfarande är det samma  element  och begrepp som ger stöd åt tolkningarna. 
Även revisorerna i dessa två grupper anser att det läggs ner relativt mycket tid 
på granskningsobjekt som är knutna till balansräkningen och att kompetensen 
och precisionen då är relativt hög. Likaså ser  de  attestrutiner som ett exempel på 
historisk  information  och VD-kommentarer som ett exempel på framtids-
orienterad  information. 

De  grafiska framställningarna av genomsnittsgriderna för dessa tre grupper 
skiljer sig emellertid inte tillräckligt mycket från genomsnittsgriden för samtliga 
revisorer för att det ska  ha  någon egentlig betydelse. Det är också viktigt att 
påpeka att  en  gemensam nämnare för  de  tre nämnda grupperna är att  de  består 
av relativt få individer: åtta, tio  respektive sex  stycken. Det är ytterligare ett skäl 
till att  de  grafiska framställningarna i dessa  fall  bör tolkas med viss försiktighet. 

Det sammanfattande intrycket är att praktiskt  taget  inga unika uppfattningar går 
att urskilja för revisorer på olika byråer eller i olika städer. Inte  heller  framträder 
några avgörande skillnader i uppfattningar mellan auktoriserade och godkända 
revisorer, mellan kvinnor och män eller mellan revisorer med olika erfarenhet.  

4.2.2  Få skillnader på detaljnivå 

För att upptäcka eventuella skillnader på detaljnivå mellan olika grupper av 
revisorer formulerades sju föreställningar. Tre av  de  sju föreställningarna utgick 
från variabeln erfarenhet.  De  statistiska testerna visade att  F3  var  den  enda av 
dessa som fick stöd (p=  .011).  Revisorer med  en  stor andel börsbolag i  sin  
"portfölj" uppfattar att mjuka granskningsobjekt  har  större betydelse för 
investerare än vad revisorer utan eller med ringa uppdrag i börsbolag gör.  

De  andra föreställningarna,  F 1  och  F2,  kunde inte beläggas. Det gick varken att 
få stöd för att revisorer med lång erfarenhet ser ett starkare samband mellan 
mjuka granskningsobjekt och vad som är betydelsefullt för investerare eller att  
de  ser ett svagare samband mellan hårda granskningsobjekt och nedlagd tid, än 
vad revisorer utan denna erfarenhet gör.  

Den  enda av övriga fyra föreställningar som fick visst stöd var  F6  (p=  .026),  
som jämför revisorer från stora byråer med revisorer från små byråer med 
ayseende på deras uppfattningar om sambandet mellan muntliga upplysningar 
och framtidsbedömningar. Revisorer som arbetar på  de  fyra stora byråerna  
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uppfattar att det råder  en  större överensstämmelse mellan behovet av muntliga 
upplysningar från företagsledningens sida och behovet av att ta hänsyn till 
framtidsbedömningar i granskningen, än vad deras kollegor på små nationella 
byråer gör.  

De  andra föreställningarna,  F4, F5  och  F7,  kunde inte stödjas statistiskt. Det 
gick inte att finna att auktoriserade revisorer uppfattar att  de  tar förhållandevis  
mindre  hjälp av  den  interna kontrollen när  de  granskar objekt med viss juridisk 
anknytning än vad godkända revisorer uppfattar att  de  tar. Det gick  heller  inte att 
styrka att kvinnliga revisorer uppfattar att deras egen kompetens att granska 
olika objekt är  mindre  tillfredsställande än vad manliga revisorer uppfattar att 
deras kompetens är. Vidare fanns inga belägg för att revisorer som arbetar i  en  
stor stad uppfattar att det råder  en  större överensstämmelse mellan behovet av 
muntliga upplysningar från företagsledningens sida och behovet av att ta hänsyn 
till framtidsbedömningar i granskningen, än vad revisorer som arbetar i  en  liten 
stad gör.  

4.3  Vissa olikheter i  retester  

Trots att inga tydliga skillnader kunde spåras i genomsnittsgriderna för olika 
grupper av revisorer, indikerar  de  grafiska framställningarna och  de  relativt låga 
homogeniteterna inom grupperna att det finns individuella skillnader mellan 
olika revisorer.  Resultat  från  retester  kan hjälpa till att upptäcka om så är fallet.  

Om  det inte finns några individuella skillnader kan  man  förvänta sig att 
skillnaden mellan två grider från samma  person  ska vara på samma nivå som 
skillnaden mellan två grider från vilka två personer som helst. För gruppen 
retestade revisorer, d.v.s.  de sex  revisorer som valdes ut för att medverka även i 
denna  del  av undersökningen, var korrelationen mellan  test  och  retest  .573.  
Även om det inte är  en  imponerande siffra sett till stabiliteten i uppfattningar 
eller reliabiliteten i undersökningen, så överstiger  den klart  korrelationen mellan 
alla revisorer i huvudstudien, vilken var  .360.  Ett besläktat sätt att kontrollera 
om det finns individuella differenser, är att undersöka om två grider från samma  
revisor har  mer gemensamt än det som kan beräknas med hjälp av genom-
snittsgriden för samtliga revisorer. Frågan är då om korrelationen sjunker till 
noll när  den  generella faktorn (i det här fallet representerad av genomsnitts-
griden) hålls  konstant.  Att alla partiella korrelationer är positiva och medel-
värdet  .30,  tyder ånyo på att det finns individuella skillnader i uppfattningar. 

För fem av  de sex  utvalda revisorerna gick det i huvudsak att urskilja samma 
mönster i  den  nya griden som i originalgriden. För tre av  dem  var likheterna 
påtagliga. För  den  sjätte  respondenten  var mönstren i  de  två griderna relativt  
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olika, vilket också tar sig uttryck i ett lågt värde på samstämmigheten mellan  test  
och  retest.  Korrelationerna mellan  test  och  retest  för samtliga  sex  revisorer 
framgår av tabellen nedan. 

Tabell  4:8  Korrelationer mellan  test  och  retest  

Respondent Revisor A Revisor B Revisor C Revisor D Revisor E Revisor F 
Korrelation 
Test-retest .338 .670 .540 .495 .667 .728  

När revisorerna tillfrågades om vad som kunde förklara skillnaderna i resultat 
mellan  test  och  retest,  argumenterade  de  på likartat sätt.  De  ansåg att det var 
ganska svårt att rangordna granskningsobjekten med ayseende på gradskillnader 
på skalorna. Avvikelser på ett eller två skalsteg  skulle  inte tolkas som att  de  
hade ändrat uppfattning. Däremot sade  de  att delar av deras tankemönster delvis 
hade påverkats av erfarenheter från det dagliga arbetet.  De  hade inte  heller  
kunnat bortse ifrån externa händelser kopplade till deras syssla eller revisions-
branschen som sådan. Några  respondenter  intygade exempelvis att händelser 
som slagits upp i  pressen  hade påverkat deras uppfattningar något, vilket också 
gav sig uttryck i deras svar vid  den  uppföljande gridintervjun. Eftersom 
elementen och begreppen var placerade i  en  annan ordning i gridformuläret, 
sade  de  också att det var omöjligt att komma ihåg hur  de  fyllt i sina original-
grider fem månader tidigare. 

Revisorerna fick assistans för att själva kunna tolka resultaten från sina  
respektive  grider med ledning av elementens och begreppens placeringar i dia-
grammen. I stora  drag  ansåg  de  att deras tankemönster verkade rimliga och att  
de  också överensstämde med deras faktiska handlingar. Vidare fick  de  ta  del  av 
resultaten från genomsnittsgriden för samtliga revisorer och uttala sig om dessa 
verkade rimliga.  De  försökte också namnge axlarna i diagrammet. Gemensamt 
för  de sex  respondenterna var att  de  tyckte sig  se  tidsdimensionen "dåtid  kontra  
framtid" relativt  klart  på  den  horisontella axeln. Däremot hade  de  svårare att 
tolka  den  vertikala axeln. Respondentemas tolkningar av genomsnittsgriden för 
samtliga revisorer jämfördes  sedan  med  de  olika tolkningar som  jag  hade gjort.  
Ingen  av respondentema protesterade mot dessa tolkningar, varken ayseende 
namnförslagen på axlarna i diagrammet eller på klustren av olika begrepp.  

De sex  revisorerna tillfrågades också om sina åsikter om  de element  och begrepp 
som användes i gridformuläret. Generellt upplevdes elementen (gransknings-
objekten) något svårare att tyda än begreppen. Med varierande styrka framförde 
fyra av respondentema att  den  relativa betydelsen av vissa granskningsobjekt 
kunde skilja sig åt från uppdrag till uppdrag och att deras bedömning av dessa 
granskningsobjekt följaktligen kunde skilja sig åt vid  de  två testtillfällena. Det  
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granskningsobjekt som visade störst avvikelse mellan  test  och  retest  var 
miljöbrott. Två av  de sex  revisorerna kommenterade också muntligt svårig-
heterna att bedöma  just  detta  element.  Det begrepp som gav upphov till relativt 
sett störst avvikelse mellan  test  och  retest  var  "Riga  beroende - mycket beroende 
av framtidsbedömningar". Två av revisorerna kommenterade muntligt att även 
begreppet "internkontrollen  har  liten betydelse -  har  stor betydelse" var något 
svårt att tyda. 

Med  tanke  på att korrelationerna i genomsnittsgriden var lägre för  element 
(.330)  än för begrepp  (.469),  förefaller resonemanget om att elementen var något 
svårare att tyda än begreppen rimligt. Det kan ses som ett stöd för tolkningen att 
revisorernas "språk" verkar vara mer överensstämmande när  de  använder 
begreppen än när  de  använder "språket" för att karaktärisera elementen. Att 
vissa  element  ansågs något svåra att bedöma uppfattades emellertid inte som 
något skäl till att exkludera  dem  ur undersökningen. Över  lag  uttryckte  de sex  
respondenterna att elementen täckte  in  olika områden och att  de  var nöjda med 
valen av  element  och begrepp. Det kan tas som ett tecken på att elementen är 
representativa, vilket bekräftar pilotstudiens stora betydelse och ger ökat 
förtroende för  validiteten  i undersökningen.  

4.4  Samstämmiga expertutfrågningar 

Resultaten från  de  två stora expertutfrågningarna och det uppsummerande 
samtalet med två speciellt utvalda revisorer pekar på att dessa ömsesidigt kan 
stärka och bekräfta resultaten från huvudstudien. Även om tyngdpunkten i 
diskussionerna skilde sig något åt vid  de  olika arrangemangen var deltagarna 
förhållandevis eniga i sina kommentarer. Resultaten från huvudstudien 
betecknades som rimliga, delvis förväntade och nedslående. Det sistnämnda 
gällde speciellt revisorernas konservatism. 

Revisorn som  en  länk mellan redovisningsskyldiga och redovisnings berättigade 

Allmänt sett uppfattade deltagarna att modellen om informationsflöden och 
kvalitetssäkring var värd att ta fasta på.  Den  sågs som  en  användbar referensram 
för att diskutera revisorernas uppgift  samt  relationerna mellan redovisnings-
skyldiga, redovisningsberättigade och revisorer och det förvänmingsgap som 
anses råda. 

Flera av  de  deltagande revisorerna uttryckte att det är ett  problem  att  de  
förväntas representera så många olika  organ  och intressenter. Det allmänna 
intrycket var förvisso att det kan finnas  en god  grund för ett  slags  satnhälls- 
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kontrakt för revisorer,  men  att det är svårt att tillämpa i  en  marknadsekonomi. 
Därför ansågs det inte konstigt att det finns ett gap mellan vad intressenterna 
förväntar sig av revisorerna och vad revisorerna själva anser att  de  ska och kan 
göra. 

"Ett exempel på förväntningsgap är när skattemyndigheten slår ned på 
sådant som revisorn inte bedömt som väsentligt, exempelvis vissa resor." 

Framför allt gav revisorerna i panelen vid  den  första expertutfrågningen uttryck 
för att intressenterna förväntar sig att revisorerna ska  se  till att allt är rätt och 
genomgånget,  men  att det inte är rimligt att begära att  en revisor  ska granska alla  
poster,  vara skattemyndighetens förlängda  arm,  upptäcka oegentligheter, 
rapportera och anmäla brott, säkerställa att  all information  är  korrekt,  m.m. 
Framför allt med  tanke  på att ersättningen för ett granskningsuppdrag är relativt 
begränsad. Över  lag  visade  de  revisorer som deltog i expertutfrågningarna ingen 
större vilja att arbeta på något annat sätt än vad  de  gör för närvarande för att 
upptäcka förbiseenden och oegentligheter och inte  heller  till att i någon större 
utsträckning medverka till att minska förväntningsgapet. 

Vid  den  första expertutfrågningen uppehöll sig diskussionen  en del  vid 
revisorernas oberoende.  En  åsikt som framfördes var att det finns revisorer med 
civilkurage som försöker göra ett så gott revisionsarbete som möjligt och att  en  
genomsnittlig  revisor  inte bara försöker  se  till så att byrån gör så många och så 
lönsamma affärer som möjligt. Samtidigt betonades att det svåraste med 
oberoendet är att dra gränsen mellan  revision  och konsultation. 

"Tidigare var det tillåtet att agera bollplank. Det är det inte idag,  men  
kunderna förväntar sig ändå det. Det leder också till att förväntnings-
gapet ökar." 

Genomsnittsgriden och  den  generella bilden av revisorers uppfattningar 

Att revisorerna  har en  viss samsyn, d.v.s. att  de  uppvisar  en  måttlig homogenitet 
och komplexitet i uppfattningar, och att genomsnittsgriden för  de 82  intervjuade 
revisorerna ger  en  generell bild av hur revisorerna ser på  sin  uppgift ansågs 
väntat. Framför allt med hänsyn till standardiserade utbildningskrav, obliga-
torisk praktik vid  en  etablerad byrå, formaliserade krav för att bli godkänd och 
auktoriserad, likformigheten i arbetssätt mellan  de  ledande byråerna och  den  
långtgående regleringen. 

Vid expertutfrågningarna bekräftades rimligheten i  de  mönster som avbildas i 
genomsnittsgriden, även om flera deltagare tyckte att det var ganska svårt att  
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tolka griden i  sin  helhet.  Den  första, horisontella, dimensionen i diagrammet, 
"dåtid  kontra  framtid", gick relativt lätt för  de  flesta att uppfatta och nicka bifall 
till.  Den  vertikala dimensionen, "delgranskning  kontra  helhetsbedömning", var 
svårare att tolka och väckte något mer diskussion. Vid det andra arrangemanget 
föreslog några revisorer att  den  dimensionen kännetecknar revisorskarriären, 
från ung "siffergranskare" högst upp i diagrammet till påskrivande  revisor  längst 
ner i diagrammet. 

Expertutfrågningarna  gav  uttryck för att  det som  revisorerna företrädesvis ägnar  
sig  åt, och också vill ägna  sig  åt,  går helt  i  linje med  undersökningens  resultat. 
Den  traditionella siffergranskningen ska prioriteras. I diskussionerna hänvisade 
deltagarna  vid mer  än ett tillfälle till att revisionsuppgiften behöver renodlas — 
inte minst till följd  av de  uppmärksammade redovisningsskandalerna — och att  
det  är önskvärt att  den styrs av  parollen  "back to  basic".  Revisorer  ska inte "leka 
finansanalytiker".  Det  ansågs  farligt,  inte minst för förtroendet, att ge  sig in på  
nya områden.  

"Vi ska hålla oss till  revision  i traditionell bemärkelse och granska och 
uttala oss om  en del  av redovisningsinformationen,  den  historiska 
informationen. Företagens framtidsorienterade  information  ska vi lämna 
åt andra att bedöma och åt intressenterna att fatta sina beslut utifrån."  

En konservativ  hållning och sökande efter trygghet 

Revisorernas konservativa hållning och deras motvilja mot förändringar  gays  
stort  utrymme  vid  expertutfrågningarna.  Majoriteten av  deltagarna menade att 
revisorsprofessionen kännetecknas  av en sådan  konservatism  som  framkommer i 
undersökningen.  Vid den  andra expertutfrågningen betonade flera deltagare att  
konservatismen samtidigt  är  nedslående eftersom den  bromsar möjligheterna att 
angripa många  av de problem som  revisorerna  står  inför.  Vid den  första 
expertutfrågningen gick några deltagare mot strömmen och menade att  det var  
fel att hävda att revisorernas konservativa hållning  skulle  vara  en  orsak till att 
viss  information  inte granskas och att utvecklingen hindras.  Den  åsikten 
byggdes emellertid inte upp  med  några  argument. 

Vid  den  första expertutfrågningen diskuterade deltagarna vilka avgörande 
förändringar som revisionen genomgått  de  senaste årtiondena till följd av 
externa påtryckningar. Det konstaterades att det  under  denna tidsperiod endast 
genomdrivits två riktigt betydande förändringar i revisorernas arbete, dels 
granskningen av skatter och avgifter och dels anmälningsplikten vid misstanke 
om ekonomiska brott. Samtidigt konstaterades dels att  den  största 
förändringsbenägenhet som visade sig i undersökningen var att revisorerna vill  

107 



minska eller t.o.m. slippa granskningen av skatter och avgifter och dels att 
ytterst  fa  anmälningar  har  kommit från revisorer mot misstänkt ekonomisk 
brottslighet. Tydligare kan knappast deras konservativa hållning blottläggas. 

Det ansågs också väntat att resultaten visar att många revisorer är negativa eller 
tveksamma till större förändringar och till att göra uttalanden som ligger utanför 
nuvarande regelverk och praxis. Utan tvekan  har  detta att göra med  de  risker 
som revisorn  lever  med till följd av att arbetet kräver bedömningar som i 
slutändan ska styrkas med underskrifter. Vid  den  andra expertutfrågningen 
pekade flera av deltagarna på att både revisionen i sig och det personliga 
ansvaret innebär betydande risker för revisorerna. Resonemanget kretsade 
framför allt kring risker för att bli stämd om bolaget  skulle  lida skada,  men  även 
om risker att förlora uppdraget.  En revisor  får inte göra eller säga något som kan 
skada bolaget och kan därför bli ställd till svars om så  skulle  ske. Det innebär att 
revisorer oftast är extremt försiktiga.  

De  risker som revisorerna upplever i arbetet sades innebära  en  känsla av 
osäkerhet. I samband med detta fördes begreppen väsentlighet och risk  in  i 
diskussionen.  De  flesta revisorer som yttrade sig i denna  del  av diskussionen 
förde fram att  de  är noga med att följa regler och riktlinjer och att inrikta sig på 
vad som är väsentligt och riskfyllt. Vikten av att utgå från väsentlighet och risk 
betonades i flera sammanhang. Det noterades bl.a. att det skett  en  förskjutning i 
revisorns arbete mot väsentliga  poster.  Tidigare handlade det mer om detalj-
granskning. 

"Som  revisor  arbetar  man  efter vad som anses vara väsentliga belopp. 
Bedömningar av vad som ska prioriteras och var granskningsinsatser ska 
göras sker utifrån väsentlighet och risk." 

Jämförelser mellan olika grupper av revisorer  

De  som deltog i expertutfrågningarna ansåg att det verkade rimligt att det inte 
gick att spåra några större skillnader mellan  de  olika grupper som revisorerna 
delades  in  i.  De  främsta skälen till att resultaten inte visade några avgörande 
skillnader i  de  olika gruppernas genomsnittsgrider och i fråga om gruppernas 
homogenitet och komplexitet, ansågs vara  den  relativa likformigheten i arbets-
sätt och i utbudet av tjänster mellan olika revisionsbyråer.  Men  även sådana 
saker som formaliserade och standardiserade utbildningskrav och certifierings-
procedurer ansågs spela  in.  Resultatet  togs  som ett tecken på att revisions-
branschen och revisionsbyråerna  har  lyckats i sina strävanden att socialisera 
medlemmarna.  Den  atmosfär som  en  nybliven  revisor  möter borgar för  en  
relativt snabb inskolning och  en  anpassning till gängse normer och arbetssätt.  
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Andra möjliga förklaringar till  bristen  på skillnader mellan olika grupper av 
revisorer framfördes vid  den  första expertutfrågningen. Det var att revisorernas 
arbete blivit mer och mer likt juristens och att utrymmet för resonemang  har  
minskat. Lagregler och rekommendationer  har  blivit mer detaljerade och 
möjligheterna att göra tolkningar  har  krympt.  En  uppfattning som uttrycktes var 
att det förutsätts att revisorer ska kunna  lagen  och tillämpa  den  i olika 
situationer. Samtidigt argumenterade deltagare vid båda arrangemangen  for  att 
yrket kräver insikter som inte går att läsa sig till i böcker. Erfarenheten 
bedömdes vara viktig för att kunna göra insiktsfulla bedömningar och kvalitets-
säkra redovisningsinformationen.  

"Jag tror  att  man  behöver  ha en  rejäl edarenhet för att klara  clef  här  
jobbet."  

I kombination med ovanstående uppfattning  skulle  denna inriktning på 
diskussionerna kunna tas som ett tecken på att om det hade gått att finna några 
skillnader mellan olika grupper av revisorer så borde dessa  ha  visat sig med 
ayseende på  just  erfarenhet. Därför var det ingen större överraskning att  de  
deltagande revisorerna uttryckte  en  viss förvåning över att bara  en  av  de  tre 
föreställningar som byggde på skillnader utifrån erfarenhet fick statistiskt stöd. 
Revisorernas uppfattning, framför allt vid  den  andra expertutfrågningen, var att 
argumenten för  de  tre föreställningarna verkade rimliga, speciellt med  tanke  på 
revisorskarriären och hur arbetsuppgifterna i revisionen normalt fördelas mellan  
dem  som ingår i ett  team.  Övriga fyra föreställningar blev varken föremål för 
diskussioner eller synpunkter. 

Utvecklingstendenser 

Ytterligare ett belägg för  den  konservativa hållningen framkom när deltagarna 
diskuterade revisorernas framtida arbetsuppgifter.  Den  allmänna uppfattningen 
var att ra förändringar  skulle  komma att genomföras, även om det påpekades att 
gränsen mellan reviderad och icke-reviderad redovisningsinformation  har  
flyttats och flyttas hela tiden.  

"Jag tror  inte att revisorernas  roll kommer  att förändras nämnvärt och 
inte till att inbegri  pa  framtidsbedömningar."  

Det som kom fram vid  den  ayslutande och uppsummerande expertutfrågningen 
pekar på att utvecklingen i snabb takt går mot  en  internationell harmonisering 
och att  den  är influerad av både amerikanska och europeiska förhållanden. Av 
allt att döma kommer det nationella självbestämmandet att minska allt eftersom.  
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I ett speciellt ayseende kommer revisorerna att påverkas relativt omgående. Ett 
större inslag av svårare bedömningar kan förväntas, bl.a. till följd av att 
företagen i utökad omfattning ska övergå till att redovisa tillgångars "verkliga 
värden". I och med att revisorerna granskar och bedömer sådan  information  i 
relativt stor utsträckning, kommer behovet av utförliga rekommendationer att 
öka.  

"Den  internationella utvecklingen  går  inte att  bortse  ifrån.  Vi  är redan  
inne  i  en  anpassningsfas.  Kraven  pä  tydliga riktlinjer  kommer  att öka i  
takt med  att inslagen  av  svårare bedömningar ökar,  t. ex.  ifråga  om  att 
bedöma verkliga värden.""  

Det kan tyckas något paradoxalt,  men  det verkar som om allt komplexare och 
svårare bedömningar inom etablerade granskningsområden nästan  per  automatik 
leder till att revisorerna behöver sätta sig  in  i allt fler och allt mer detaljerade 
rekommendationer. För att revisorerna ska kunna hantera  en  redan utsatt  
position  kommer  de  att vara betjänta av ännu mer riktlinjer och stöd, vilket av 
allt att döma kommer att resultera i att revisionen på sikt görs allt mer detalj-
styrd. 

Vidare ansåg  de  två revisorerna att  den  relativa inriktningen på indirekta 
kontroller kommer att fortsätta att öka på bekostnad av inriktningen på direkta 
kontroller. Det är  en  annan utveckling som det inte går att bortse ifrån. 
Dessutom hävdade  de  att efterdyningama av  de  internationella och nationella 
redovisningsskandalerna ännu inte  har  ebbat ut,  men  att  man  redan på  kort  sikt 
kan förvänta sig att det i någon mån kommer att påverka revisorerna.  En  inte allt 
för djäry gissning var att högre krav kommer att ställas på företagsledares etik 
och  moral  och att revisorerna därmed kan få i uppdrag att kontrollera att 
företagen och dess ledande representanter följer särskilda regelverk och rutiner i  
just  dessa frågor. 

I övrigt gick resonemanget vid  den  uppsummerande expertutfrågningen i stort 
sett i linje med  de  diskussioner som fördes vid  de  två stora expertutfrågningarna.  
Den  allmänna uppfattningen  bland dem  som deltog i expertutfrågningarna var 
att revisorernas arbete inte nämnvärt  skulle  förändras  de  närmaste åren, utöver  
en  internationell anpassning och  en  ökad detaljstyrning. I ett längre perspektiv 
var  de  två revisorerna inte främmande för att granskningsuppgifterna  skulle  
kunna komma att förändras något,  men  att det i så  fall  skulle  ske motvilligt.  

"Om vi  backar i  tiden,  säg  30-40 år, så  handlade  det  nästan uteslutande  
om  siffergranskning och prickning  av poster.  Jämfört  med då har vi  sett  
en  viss utvidgning, delar i förvaltningsberättelsen och viss textinformation 
ska exempelvis granskas.  Om vi  flyttar oss lika  längt  framåt i  tiden kan vi  
nog  se  tillbaka  på en  smygande utveckling  mot  delvis  nya  gransknings- 
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uppgifter.  Men  det handlar som  sagt en  långsam process som kommer att 
ske med stor motvilja från revisorernas sida."  
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5 Resultat i ljuset av referensramen 

I denna resultatdel relateras empirin till modellen om informationsflöden och 
kvalitetssäkring. Eftersom det visade sig vara svårt att upptäcka skillnader 
mellan olika grupper av revisorer, bygger analysen i första hand på den 
generella bilden av revisorernas uppfattningar. Analysen delas upp i fyra delar: 
1) revisorers kvalitetssäkring av redovisningsinformation, 2) revisorers fokus, 3)
revisorers hållning och 4) revisorers strävan efter att göra rätt.

5.1 Revisorer kvalitetssäkrar en viss sorts information 

De resultat som bygger på genomsnittsgriden visar att revisorerna i huvudsak 
kan ha två delvis olika granskningsuppgifter. A ena sidan finns uppgifter av 
 traditionell karaktär, som fokuserar på siffergranskning av hårt material. Den 
traditionella revisionen be�främst av att granska delar av verksamheten och
den inriktas--främstpf historiska sfffror och ol5jekt som lrnn-hanteras med relativt 
�äkerhet Uämför Arens -& Loebbed:e, 2000). Svenska revisorer är i stor 
utsträckning inriktade på att arbeta med dessa uppgifter. Den redovisnings
information som revisorerna kvalitetssäkrar - pil (b) och (c) i modellen nedan -
är främst fragmentarisk, hård och historisk till sin karaktär. Revisorernas 
inriktning på denna sorts information bekräftas ytterligare av att det företrädes
vis är skatter och avgifter, vissa sifferposter och kontroller av olika detaljer som 
revisorerna skulle kunna tänka sig att granska i minskad omfattning. 

När revisorerna reviderar denna sorts information, exempelvis olika balans
poster, förefaller det som om de känner sig relativt trygga (jämför Pentland, 
1993). Objekten kan granskas enligt gällande lagar och rekommendationer och 
med hjälp av beprövade och förhållandevis tillförlitliga metoder. Det förefaller 
således naturligt att de granskningsobjekt som i första hand hanteras, kan hän
föras till den del av revisionen som i stor utsträckning lyfts fram i nuvarande 
regler och riktlinjer (FAR, 2003; 2003a). 

A andra sidan finns uppgifter som fokuserar på information från intressenternas 
perspektiv. Denna framåtblickande information, som revisorerna själva anser har 
stor betydelse för investerare och övriga intressenter, granskas och delges i 
relativt liten omfattning. Kanske uppfattar revisorerna inte att det är deras 
primära uppgift att ta sig an dessa granskningsobjekt, då de inte ges någon större 
plats i regler och riktlinjer. Den här sortens information är också relativt svår för 
revisorerna att granska och bedöma. Det går inte att förlita sig på att 
informationen fangas upp av en fungerande internkontroll (jämför Power, 1996) 
och behovet av branschhänsyn och muntliga upplysningar är förhållandevis 
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Gransknings- och bedömningssäker 
(fragmentarisk, hård och historisk)  
information  
för kvalitetssäkring 

•  

stort. Avsaknaden av tillförlitliga metoder förefaller göra att revisorerna inte 
känner sig tillräckligt trygga för att hantera denna  information.  Risken för 
skadeståndskrav spelar också  in.  Rädslan för att inte  ha  ryggen fri uppfattas som 
ett  problem. 

Till  stora delar  har  revisorerna lämnat  den  här sortens redovisningsinformation 
till företagen själva, och till finansanalytiker och ekonomiska journalister att 
bedöma.  Den information  som företrädesvis är rikhaltig, mjuk och framtids-
orienterad — pil  (a)  i modellen — går därför i stor utsträckning från  de  redovis-
ningsskyldiga företagen till investerare och övriga intressenter utan att  den  
kvalitetssäkras av svenska revisorer. 

......... 

	

	 ......... 

Redovisningsberättigade 

Kvalitetssäkrad 
(fragmentarisk, hård och historisk)  
information  
för beslutsfattande c) 

Gransknings- och 
bedömningsosäker 
(rikhaltig, mjuk och 
framtidsorienterad)  
information  
för beslutsfattande 

a) 	 b) 

Redovisningsskyldiga 

Figur 5:1  Kvalitetssäkring av  en  viss  sorts  redovisningsinformation. 

Det förefaller föga kontroversiellt att beteckna mönstret i ovanstående figur som 
både giltigt och någorlunda bestående. Resultaten pekar förvisso på att det finns 
vissa individuella skillnader mellan hur olika revisorer ser på sina gransknings- 
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uppgifter och även på att  en  och samma  revisor  delvis kan ändra uppfattningar 
från  en  tidpunkt till  en  annan.  Men  det innebär inte att några revisorer  skulle  
vara inriktade på att granska och bedöma  en  annan  sorts information  än sina 
kollegor. Sammantaget går resultaten från studiens olika delar  hand  i  hand  och 
expertutfrågningarna bekräftade  den  bild som  visas  i figuren ovan. Det allmänna 
intrycket var att revisorernas uppgift, både  nu  och i  den  överblickbara framtiden, 
är att granska och uttala sig om  en del  av  den  redovisningsinformation som  de  
redovisningsskyldiga företagen distribuerar till  de  redovisningsberättigade 
intressenterna. Företrädesvis är det sådan  information  som är fragmentarisk, 
hård och historisk till  sin  karaktär. Övrig  information, den  som huvudsakligen är 
rikhaltig, mjuk och framtidsorienterad, ska till stor  del  lämnas till andra att 
bedöma och till intressenterna att fatta sina beslut ifrån.  

En  tänkbar tolkning är att sådana granskningsobjekt som omfattas av ett utförligt 
regelverk ges hög prioritet (jämför  Francis, 1994)  och att dessa också följer  en  
uppåtgående  spiral,  sanktionerad av revisorsprofessionen och revisionsbyråerna. 
Ju mer något granskas relativt sett, ju utförligare blir riktlinjerna, ju större vikt 
läggs vid denna granskning, ju större ansträngningar görs för att förfina 
riktlinjerna och förbättra precisionen i granskningen o.s.v. Följaktligen riskerar  
en  viss  sorts  redovisningsinformation att "cementeras" i pil (b) och pil (c) i 
modellen. Detta resonemang kan betraktas i ljuset av  de  utvecklingstendenser 
som berördes i  den  uppsummerande expertutfrågningen. Allt svårare bedöm-
ningar inom etablerade granskningsområden tenderar att driva på  den  framtida 
utvecklingen av detaljerade rekommendationer eftersom revisorerna ständigt 
tycks vara betjänta av bättre riktlinjer och mera stöd.  

Men  som på alla mynt finns det även  en  baksida: revisorerna kan inte granska 
allt. Granskningsobjekt som av olika anledningar inte omfattas av lika utförliga 
riktlinjer riskerar således att gå i motsatt riktning. Därmed förefaller det inte 
särskilt underligt att sådana objekt granskas i relativt liten omfattning och att 
revisorerna anser att dessa är förhållandevis svåra att hantera. Följden blir att 
denna  information far  följa pil  (a)  i modellen.  

5.2  Revisorer vänder blickarna frän intressenterna 

Resultaten från genomsnittsgriden för samtliga revisorer och  de  kompletterande 
öppna frågorna pekar på att revisorerna tycks fokusera mera på innehållet i sitt 
arbete och på  de  därtill hörande riktlinjer som  de har  att följa, än på om 
informationen är användbar för intressenternas beslutsfattande.  De  visar ett 
större intresse av att granska och verifiera vissa objekt som kan hänföras till  den  
räkenskapsinformation som företagen är skyldiga att upprätta än att granska 
andra objekt och göra uttalanden som kan vara till hjälp för investerare och  
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övriga intressenter. Med  tanke  på  den  relativt begränsade inriktningen på 
verksamhetsrelaterade granskningsobjekt förefaller det exempelvis svårt att 
hävda att inriktningen på  den  för intressenterna så viktiga upplysningen om 
företagets överlevnadsförmåga ges högsta prioritet (jämför  Arnold et al, 2001).  

Eftersom  investerare och övriga intressenter  har en  besvärlig sits till följd  av den  
komplexitet  som  "dubbla"  agenter  och "dubbla" risker för  informations-
asymmetri  innebär,  samt  att  de  inte  har  någon  eller  ytterst begränsad  kontakt 
med  revisorerna (Simunic &  Stein,  1995)  förefaller  det  lätt hänt att  de  inte  far 
den  uppmärksamhet från revisorerna  som de  förtjänar (jämför  Flint, 1988).  Från 
flera håll anförs också att revisorerna tenderar att abdikera från  sin  ursprungliga 
uppgift att skydda intressenterna  (Lee, 1995;  Bazerman  et al, 1997;  Haynes  et al, 
1998; Jeppesen, 1998;  Wolf  et al, 1999;  Bazerman &  Loewenstein,  2001).  

Resultaten i  den  här studien går i samma riktning. Tre exempel  far  belysa att så 
är fallet. För det första lägger revisorerna ned relativt sett mera tid och  kraft  på 
sådant som kan revideras på ett nöjaktigt sätt, än på sådant som  de  själva anser 
vara av stor betydelse för investerare och övriga intressenter. För det andra är 
flertalet  respondenter  negativa till att utvidga sina domäner och även granska 
och uttala sig om  information  som  de  uppfattar som viktig för intressenterna. 
Bara ett fåtal av  de respondenter  som anser att det är angeläget att framtids-
orienterad  information  revideras,  skulle  kunna tänka sig att göra uttalanden om 
denna  information  om  de  tilläts gå bortom gällande regelverk och praxis. För det 
tredje kan  den  relativt stora motviljan mot att granska skatter och avgifter tolkas 
som att  den  insatsen påverkar relationen till klienterna negativt. Indirekt intar 
revisorerna nämligen skattemyndighetens och därmed intressenternas perspektiv 
gentemot  de  redovisningsskyldiga företagen. Därtill kan också läggas att det vid 
expertutfrågningarna konstaterades att revisorerna inte varit särskilt angelägna 
att anmäla företag för misstänkt ekonomisk brottslighet. Sammantaget blir 
tolkningen att revisorerna visar  mindre  uppmärksamhet åt redovisnings-
berättigade investerare och övriga intressenter — pil (c) i modellen — än åt  de  
redovisningsskyldiga klienterna — pil (b) i modellen. 

Det kanske allra mest uppseendeväckande är ändå  den  självfokusering som 
revisorerna visar. För det första pjp_ekade flera av  de respondenter  som anseEset  
en  gF_Fiskning av strategier, prognoser och framtidsplaner,  den  interna 
verksamheten och  den  externa affårsverksamheten  skulle  vara värdefull för 
intressenterna, att denna granskning  skulle  vara problematisk för  dem  själva. Det 
som är värdefullt för intressenterna tycks således ställas mot vad som är tryggt 
för revisorerna själva. För det andra  skulle en  majoritet av  de  revisorer som 
uppfattar att utökade uttalanden vore värdefulla för investerare och övriga 
intressenter, ändå inte kunna tänka sig att svara upp mot detta och leverera 
dylika uttalanden. Sju av tio  respondenter  hänvisade till  sin  egen  situation  för att  
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motivera  sin  ovilja att frigöra  sig  från nuvarande regelverk och praxis och lämna 
utökade uttalanden. För  det tredje  är  det  svårt att göra någon annan  tolkning  än 
att även  de respondenter som  i  en tid av  uppmärksammade redovisnings-
skandaler hävdade att allt är "bra  som det  är" utgår från  sig  själva —  kanske  
också från sina  relationer  till representanter för  de  redovisningsskyldiga 
företagen — och inte från investerare och övriga intressenter. Möjligen  kan det  
tolkas  som  att  de  är  så  inne  i sina dagliga arbetsuppgifter att  de av det  skälet inte 
förmår att vända blickarna mot  dem som de har  till uppgift att skydda.  

Vid de  två stora expertutfrågningarna framförde revisorerna själva att  ansvaret 
for revisionen  innebär betydande risker för revisorn  som person. En  förklaring 
till självfokusenngen  skulle således  kunna stä att finna i  just de krav som  ställs  
pa  revisorn, framför allt i fråga  om hot om  möjliga skadeståndskray. För att 
hantera denna osäkerhetskänsla är  det  nödvändigt för revisorerna att försöka 
bibehålla  eller  öka  sin egen  säkerhet (jämför  Pentland,  1993;  Power,  2003).  
Revisorernas självfokusering  kan således  kopplas samman  med  att  de  upplever 
att  de har en  utsatt  position  mellan redovisningsskyldiga och redovisnings-
berättigade.  

Diskrepansen  mellan  vad  revisorerna gör och  vad de  uppfattar vara särskilt 
betydelsefullt för intressenterna  kan på  sätt och  vis  relateras till förväntnings-
gapet. Emellertid finns  det en klar  skillnad mellan  det som normalt kallas  
förväntningsgap och  det  gap  som  framträder i  den  här  studien.  Förväntnings-
gapet handlar  om  att  revisorer  och intressenter  har  olika uppfattningar  om 
revisionen  (Monroe & Woodliff,  1993;  Koh  &  Woo,  1998),  medan  det som  
framkommer i  den  här  studien  handlar  om  att revisorerna inriktar och vill inrikta  
revisionen på sådant som de  själva  anser  vara  mindre  viktigt för intressenterna. 
Arbetet  går på intet  sätt  stick  i stäv  med  gällande lagar, rekommendationer och 
praxis,  men  resultaten  tyder på  att flertalet  revisorer  är medvetna  om  att  det  är 
ett  problem  att  de  inte granskar och bedömer  sådant som de  själva  anser  att 
investerare och övriga intressenter är  mest  betjänta  ay.  Som en konsekvens  
lämnar  de,  åtminstone  delvis,  över  ansvaret  för att skydda intressenterna till 
andra — främst till finansanalytiker  men  i viss mån även till  journalister  —  som  
inte omfattas  av  samma reglerade samhällskontrakt  som  revisorerna. I  en 
mening kan  finansanalytikerna betraktas  som  revisorernas "medhjälpare"  efter-
som de  bevakar  den  framtidsorienterade redovisningsinformation  som går  från 
redovisningsskyldiga  foretag  till redovisningsberättigade intressenter. 

I sammanhanget är det emellertid viktigt  an  inte glömma bort att  en  av  de  
föreställningar som fick statistiskt stöd var att revisorer med stort engagemang i 
börsbolag uppfattar mjuka granskningsobjekt som mera betydelsefulla för 
investerare och övriga intressenter än vad revisorer utan eller med ringa uppdrag 
i börsbolag gör. Det  skulle  kunna innebära att "börsbolagsrevisorerna" är något  
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mer inriktade på  de  redovisningsberättigade intressenterna — både  via  pil  (a)  och 
pil (c) i modellen — än övriga revisorer.  En  möjlig förklaring till att "börsbolags-
revisorerna" tycks beakta intressenternas önskemål i något större utsträckning än 
övriga revisorer är att relationsfrågorna och informationsunderlaget för 
(des)investeringsbeslut ställs på  sin  spets i  just  börsbolag. För investeringsbeslut 
behövs rikhaltig, mjuk och framtidsorienterad  information. 

5.3  Revisorer saknar förändringsvilja 

Resultaten från  de  kompletterande öppna frågorna pekar på att det finns  en  
betydande konservatism  bland  svenska revisorer i synen på  sin  uppgift som  en  
länk mellan redovisningsskyldiga och redovisningsberättigade. Majoriteten av 
respondenterna vill inte  se  några eller endast marginella förändringar utöver  de  
anpassningar som successivt görs till nya lagar och rekommendationer. Inte 
minst beroende på att större förändringar  skulle  innebära svårigheter för  dem  
själva. Det enskilt mest förekommande förändringsförslaget var att revisorernas 
skyldighet att granska skatter och avgifter borde minska.  En  stor majoritet av  de  
tillfrågade revisorerna uttryckte också att  de  inte vill uttala sig om sådant som 
sträcker sig bortom nuvarande regelverk och praxis. 

Revisorernas konservativa hållning gör det svårt att utan vidare utöka 
informationsflödet i pil (b) och (c) och minska det i pil  (a)  i modellen. Med  
tanke  på  den  relativt stora motviljan mot att granska skatter och avgifter före-
faller det snarare som om  en  förskjutning i motsatt riktning  skulle  ligga närmare 
till hands. I så  fall  skulle  även tjänstemän vid skattemyndigheten kunna 
betraktas som revisorernas "medhjälpare" i och med att  de  får övervaka  den  
fiskala  information  som går från redovisningsskyldiga  foretag  till redovisnings-
berättigade intressenter.  

En  tänkbar förklaring till att revisorerna inte vill utvidga sina domäner genom att 
på allvar även fokusera mer rikhaltig, mjuk och framtidsorienterad  information,  
kan hänga samman med att revisionsbyråerna  har  tagit upp kampen med 
bokföringsbyråer och redovisningskonsulter för att utöka sina arbetsuppgifter 
och  sin  lönsamhet.  Den  rådgivning och assistans som revisorerna  har  erbjudit 
sina klienter  har  varit ett komplement till  den  traditionella revisionen, utan att 
vara lika reglerad och ansvarskrävande. Intäkterna från  den  rådgivande 
verksamheten  har  visat sig mycket viktiga för revisionsbyråernas lönsamhet 
(jämför  Arnold et al, 1999; de  Ruyter & Wetzels,  1999).  Att hålla sig till det  
man  behärskar ger av allt att döma högre lönsamhet än att äventyra ryktet inom 
nya, okända och möjligen också farliga områden.  
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Revisorernas konservatism kan kopplas till socialiseringen inom revisions-
branschen. I stor omfattning tycks revisorerna göra sitt jobb enligt gällande 
regelverk och praxis utan att på allvar reflektera över om det  skulle  kunna göras 
på ett delvis annorlunda sätt. Tidigare  studier har  visat på flera exempel på 
revisorers konservativa hållning (jämför  Fischer, 1996). De  tenderar att ta 
arbetsvanor för givna utan att ifrågasätta  dem. De  förlitar sig på vunna 
erfarenheter, både sina egna och sådana som anges i dokumenterade riktlinjer.  
De har  också  en  tendens att lita på det korrekta i "vad som gjordes förra året".  

De  jämförelser som gjordes i  den  kvantitativa delen av  den  här studien pekar på 
relativt begränsade skillnader i uppfattningar mellan olika grupper av revisorer 
utifrån erfarenhet, formell behörighet, kön, revisionsbyrå eller ort.  Den  
genomsnittliga interkorrelationen mellan alla  45  undersökta grupper är också 
uppseendeväckande hög. Inte i någon grupp skiljer sig uppfattningarna på något 
avgörande sätt från  de  uppfattningar som visar sig i genomsnittsgriden för 
samtliga  82  revisorer. Avsaknaden av signifikanta skillnader kan ses som ett 
tecken på att socialiseringen är  stark  och att  den  går relativt snabbt i  den  svenska 
revisionsbranschen. Dessutom pekar aysaknaden av skillnader i uppfattningar 
mellan olika grupper av revisorer på betydelsen av både konservatism och  
objektiv  formalisering. Utan  en  atmosfär som präglas av konservativa förtecken, 
utförliga regelverk och tydliga riktlinjer  skulle  det förmodligen vara betydligt 
svårare att  "forma"  revisorerna. 

Expertutfrågningarna bekräftade revisorernas konservativa hållning. Trots  de  
uppmärksammade redovisningsskandalerna var  den  allmänna uppfattningen att 
revisorernas arbete inte  skulle  komma att förändras nämnvärt. Vid  den  första 
expertutfrågningen påtalades att  den  utökade skyldigheten att granska skatter 
och avgifter är  en  av få större förändringar i arbetet till följd av externa på-
tryckningar. Med  tanke  på att  den  mest önskade neddragning i arbetet som visar 
sig i  den  här studien är  just  granskningen av skatter och avgifter, förstärks bilden 
av revisorernas konservatism.  

5.4  Revisorer inriktar sig på att "göra saker rätt" 

Varken resultaten från  den kvantitativt eller kvalitativt  inriktade  delen av  
undersökningen pekar  på  att revisorerna "gör rätta saker" i  så motto  att  de  i 
första  rummet  utgår från redovisningsinformationens betydelse för och påverkan  
på  användarnas beslutsfattande  eller  att  de  inriktar arbetet  på  utelämnad  eller  
felaktig  information.  Däremot pekar resultaten  på  att revisorerna uppfattar att  de  
"gör saker rätt", främst genom att i  relativt stor  utsträckning följa riktlinjer och 
utnyttja annat stöd  ("structure")  för att  revisionen  ska bli  effektiv  och  

118 



standardiserad. Resultaten indikerar således att revisorerna i allmänhet är mer 
inriktade på att "göra saker rätt" än på att "göra rätta saker".  

   

Utgå från redovisnings- 
informationens påverkan på 
användarnas beslutsfattande 

"Att 
göra 
rätta 

saker" 

"Att 
göra 
saker 
rätt"  

z  

 

 

Inrikta arbetet på utelämnad 
eller felaktig  information  

 

Revisorernas uppgift 
att granska, bedöma 
och göra uttalanden 

Använda professionellt 
omdöme  (judgement)  

Ta hjälp  av  riktlinjer och 
annat stöd  (structure)  

Figur 5:2  Inriktningen på att "göra saker rätt" genom att främst följa riktlinjer och annat 
stöd. 

Tolkningen av resultaten från genomsnittsgriden för samtliga revisorer och deras 
svar på  de  öppna frågorna är å ena sidan att revisorerna över  lag  anser att 
framtidsorienterad  information  är viktig för investerare och övriga intressenter 
och å andra sidan att  de  inte främst granskar och inte gärna vill uttala sig om 
denna  information.  Revisorernas ovilja att utöka sina domäner och även granska 
denna  sorts information  och lämna uttalanden om  den  till investerare och övriga 
intressenter, ger  en  fingervisning om att  de  inte fokuserar investerare och övriga 
intressenter i  den  utsträckning som postulaten  (Flint, 1988)  eller direktiven om 
väsentlighet  (FAR, 2003a) anger.  

Det är på  sin plats  att påpeka att  en  handfull av  dem  som deltog i under-
sökningen faktiskt gav uttryck för att vilja utöka  sin  uppgift och att såväl 
granska och bedöma som att uttala sig om  den  framtidsinriktade informationen. I 
så  motto  verkar dessa revisorer mer styrda av det som är viktigt för 
intressenterna och därmed mer inriktade på att "göra rätta saker" än sina 
kollegor. 

Revisorernas relativt starka önskemål om att inte arbeta så mycket med 
granskning av skatter och avgifter, kan ses som att  de  inte anser att det är  en  
uppgift för  dem  utan i stället för skattemyndigheten.  En  delvis parallell tolkning  
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skulle  kunna vara att revisorerna inte  heller  är så förtjusta i att söka efter 
utelämnad eller felaktig  information.  Det är nämligen svårt att urskilja några 
andra granskningsobjekt som  skulle  innebära större inslag av s.k. deckarjobb i 
intressenternas intresse. Speciellt med  tanke  på att intressenterna förväntar sig 
att revisorerna tar sig  an  dylika granskningsuppgifter (jämför  Humphrey et al, 
1993;  Power,  1997).  Några tecken på att revisorerna  skulle  vara speciellt 
intresserade av att upptäcka förbiseenden och oegentligheter eller att minska 
förväntningsgapet (jämför  Wolf  et al, 1999)  visade sig inte  heller  i 
respondenternas svar på  de  kompletterande öppna frågorna eller i samband med 
expertutfrågningarna. Exempelvis hävdade ingen av  de 82  revisorerna att  de  
önskar  se en  ökad inriktning på att upptäcka förbiseenden och oegentligheter i 
företagens redovisningar. 

Det faktum  att revisorerna inte i första  hand  kan  sägas vara inriktade  på  att "göra 
rätta saker", ändras inte  av  att flera  respondenter  hänvisade till att  de  låter  sig  
styras  av  väsentlighetsbegreppet när  de  besvarade  de  öppna frågorna  om  
eventuella förändringar  av  sina arbetsuppgifter. I sina  svar gav de  nämligen  
samtidigt  uttryck för att  de  inte primärt utgår från intressenternas  behov. Med 
tanke på den relativt  höga  graden av  självfokusering förefaller  det som om en 
majoritet av  revisorerna främst använder begreppen väsentlighet och risk för att 
skydda  sig  själva. Genom att hänvisa till honnörsord och gällande riktlinjer  kan 
man  hävda att  man  "gör saker rätt". Intrycket  av  detta förstärks ytterligare  av  att 
flera  revisorer  företrädesvis använde begreppet väsentlighet  som  ett  internt  
"kodord" även  vid  expertutfrågningarna. Att hänvisa till väsentlighet och risk 
förefaller vara  en internt  accepterad lösning  på de  fiesta  problem.  

Resultaten  från  studiens  olika delar pekar  på  att revisorerna uppfattar att  de  gör 
sitt bästa för att "göra saker rätt".  Mer  än  en  fjärdedel  av  respondenterna 
hänvisade exempelvis till regelverket när  de  svarade  på de  öppna frågorna.  Vid  
expertutfrågningarna framkom dessutom att möjligheterna till tolkningar  har  
krympt i  takt med  att rekommendationerna blivit allt  mer  detaljerade och att 
utvecklingstendensen tycks  gå  mot än  mer  utförliga rekommendationer och 
större detaljstyrning  av  arbetet. Dessa exempel indikerar att revisorerna 
uppfattar att  de  är  mer  guidade  av den  inriktning  på  arbetet  som  benämns  
"structure"  än  den som  benämns  "judgement",  även  om  expertutfrågningarna  
gav  uttryck för att arbetet kräver erfarenhet för att insiktsfulla bedömningar ska 
kunna göras.  En av de  två föreställningar  som  fick ett visst statistiskt stöd  kan  i 
viss mån kopplas till  graden av objektiv formalisering  i revisorernas arbete. Att 
revisorerna  på små  nationella byråer, i jämförelse  med  kollegorna  på de  fyra 
stora byråerna, uppfattar att  det råder en  större  diskrepans  mellan  behovet av  
muntliga upplysningar och  graden av  framtidsbedömningar i  granskningen, kan  
tas  som en  möjlig  indikation på  att revisorerna  på de små  nationella byråerna 
ibland tillåter  sig  att ta lite fler personliga  initiativ. 
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I  grund  och botten handlar  revision om  professionella bedömningar,  men 
samtidigt om  potentiella risker.  Behovet av objektiv formalisering  visar  sig  i att  
de objekt som  revisorerna företrädesvis granskar är  de som  omgärdas  av  
utförliga riktlinjer  (FAR, 2003a)  och  som kan  hanteras  med  hjälp  av  beprövade  
metoder. De  granskningsobjekt  som  inte omges  av  lika utförliga riktlinjer, och  
som således  finns i  en  zon  som  kräver mera  personligt  färgade bedömningar, 
granskas i  mindre  omfattning.  Det  förefaller  som om  inriktningen mot  
"structure"  företrädesvis  skulle  kunna kopplas samman  med granskningen  och 
bedömningen  av den  fragmentariska, hårda och historiska  informationen  —  pil 
(b)  och  (c)  i  modellen om  informationsflöden och kvalitetssäkring.  Samtidigt 
skulle det gå  att hävda att inriktningen mot  "judgement"  främst  hör  samman  
med granskningen  och bedömningen  av den  rikhaltiga, mjuka och framtids-
orienterade  informationen  —  pil (a)  i  modellen.  

När  revisorer  guidas  av "objektiv  kunskap" (jämför  Francis, 1994; Fischer, 
1996;  Power,  1997) går det  att hävda att  ansvaret delvis  flyttas från  individuell  
nivå till  en  övergripande branschnivå.  Resultaten  tyder på  att revisorerna 
uppfattar att detta  skifte  i  ansvar  minskar risken för att  de  ska behöva ställas till  
svars  för att  ha  agerat felaktigt och därmed riskera att dömas till skadestånd.  Vid  
expertutfrågningarna poängterades att revisionsarbetet är  av en sådan  karaktär 
att  det  är behäftat  med  betydande personliga risker för revisorerna. Ett  av de  
allra viktigaste skälen till att ta hjälp  av  riktlinjer och annat stöd är att 
handlingarna  då kan  legitimeras (jämför  Power,  2003).  I och  med  att  det  utförda 
arbetet  kan  legitimeras ökar förutsättningarna för att uppnå  den  trygghet  som  
revisorerna  av  allt att döma eftersträvar (jämför  Pentland,  1993)  och  som  följer  
av  att "göra saker rätt".  Då  blir  det  också möjligt för revisorerna att utifrån ett  
personligt  ställningstagande leverera  en  åsikt till intressenterna i revisions-
berättelsen (jämför  Power,  1997)  utan att  de  behöver känna  sig  allt för utsatta.  
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6 Slutsatser  

Utifrån studiens tre huvudsyften redovisas följande slutsats om svenska 
revisorers uppfattning om granskningen, bedömningen och uttalandena om 
redovisningsinformation som lämnas av börsnoterade företag. 

Svenska revisorers uppfattning om granskningen och bedömningen av börs-
noterade företags redovisningsinformation, enligt nuvarande regler och praxis.  

Studien  pekar på att revisorerna  har en konservativ  uppfattning om granskningen 
och bedömningen av redovisningsinformation.  De  strävar efter att "göra saker 
rätt" och inriktar sig främst på att revidera  den sorts  granskningsobjekt som  de  
behärskar relativt väl och där precisionen är förhållandevis  god.  Revisorerna  har  
behov av att följa riktlinjer och annat stöd för att känna sig trygga i sitt arbete 
och kunna legitimera sina handlingar.  De  hänvisar följaktligen gärna till regel-
verket och begreppen väsentlighet och risk. Det framkommer också att det finns  
en  bristande överensstämmelse mellan vad  de  granskar och vilken redovisnings-
information som  de  tycker är viktig för investerare och övriga intressenter. Över  
lag  är  de  mera fokuserade på sig själva än på  de  redovisningsberättigade 
intressenter som  de har  till uppgift att företräda och skydda. 

Svenska revisorers uppfattning om möjligheterna att göra uttalanden om denna 
redovisningsinformation, om  de  tillåts frigöra sig från nuvarande lagar och 
praxis. 

Revisorerna förefaller ytterst försiktiga till  sin natur  och inte särskilt intresserade 
av att  se  bortom regelverkets trygga inhägnad.  Den  konservativa hållningen gör 
att revisorerna inte är särskilt förändringsbenägna. Det  visas  tydligast av  den  
stora motviljan mot att lämna utökade uttalanden till investerare och övriga 
intressenter.  En  övervägande majoritet visade  en  direkt motvilja och endast  en  
handfull  respondenter  angav uttryckligen att  de  kunde tänka sig att lämna 
utökade uttalanden. Några starka belägg för att revisorerna primärt utgår från 
intressenternas bästa eller att  de  är inriktade på att "göra rätta saker" är svåra att 
finna i  den  här studien.  
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Komplexitet och homogenitet i revisorernas tankemönster och eventuella 
skillnader i uppfattningar mellan olika grupper av revisorer. 

Revisorerna uppvisar  en  måttlig komplexitet och homogenitet i uppfattningar.  
Den  måttliga homogeniteten indikerar att det finns vissa individuella skillnader 
mellan olika revisorer. Däremot visar sig inga avgörande skillnader i upp-
fattningar mellan  de  undersökta grupperna av revisorer. Samstämmigheten 
mellan alla  45  grupperna är uppseendeväckande hög. Genomsnittsgriden för  de 
82  revisorerna kan därmed sägas ge  en  representativ bild av revisorernas 
uppfattningar. 

Intrycket av att skillnaderna mellan olika grupper av revisorer är små bekräftas 
ytterligare av att bara två av  de  sju föreställningarna om skillnader på detaljnivå 
fick stöd.  En  skillnad som kunde beläggas statistiskt var att revisorer med  en  stor 
andel börsbolag i  sin  "portfölj" uppfattar att mjuka granskningsobjekt  har  större 
betydelse för investerare än vad revisorer utan eller med ringa uppdrag i 
börsbolag gör. Ett visst stöd fick också föreställningen om att revisorer som 
arbetar på  de  fyra stora byråerna uppfattar att det råder  en  större överens-
stämmelse mellan behovet av muntliga upplysningar från företagsledningens 
sida och behovet av att ta hänsyn till framtidsbedömningar i granskningen, än 
vad revisorer på små nationella byråer gör. 

Sammanfattning av svenska revisorers uppfattning om granskningen, 
bedömningen och uttalandena om redovisningsinformation som lämnas av 
börsnoterade företag.  

Den  bild som framträder när resultaten från huvudstudien, retesterna och 
expertutfrågningarna slås samman är relativt tydlig. Revisorerna fokuserar inte i 
första  hand  på investerares och övriga intressenters behov eller på att arbetet ska 
inriktas på att hitta utelämnad eller felaktig  information.  Ett exempel på det 
sistnämnda är att ett relativt stort antal  respondenter  explicit uttryckte att 
"fiskal"  information  bör hanteras av andra än revisorerna. 

Det som uppfattas vara viktigt för intressenterna tycks ställas mot vad det 
innebär för revisorerna själva i fråga om arbete och ansvar. Att på allvar försöka 
minska förväntningsgapet tycks således överlåtas åt andra.  Den  konservativa 
hållningen gör inte  heller  revisorerna särskilt förändringsbenägna, åtminstone 
inte i fråga om att på allvar ta sig  an  utökade uppgifter eller att lämna utökade 
uttalanden.  Den  rikhaltiga, mjuka och framtidsorienterade informationen tillåts i 
stor utsträckning gå från  de  redovisningsskyldiga till  de  redovisningsberättigade 
utan att kvalitetssäkras av revisorerna. Således förefaller det som om 
granskningen av sådan redovisningsinformation som intressenterna anser, eller  
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uppfattas anse, vara viktig inte ges allra högsta prioritet. Därmed kan revisorerna 
inte  heller  sägas vara inriktade på att "göra rätta saker". 

För att intyga att redovisningsinformationen sammantaget ger  en  "rättvisande 
bild" av det granskade företaget krävs ett visst mått av professionella bedöm-
ningar. Därmed följer också  en  känsla av osäkerhet. Resultaten pekar på att 
revisorerna försöker dämpa denna osäkerhetskänsla.  De  strävar därför efter att 
"göra saker rätt".  De  intar  en konservativ  hållning och inriktar sig främst på att 
revidera fragmentariska, hårda och historiska granskningsobjekt. Genom att i 
relativt stor utsträckning fokusera sig själva och följa riktlinjer och annat stöd 
kan  de  legitimera sina handlingar och därmed hantera  sin  utsatta  position.  

Slutsatsen blir att revisorerna uppfattar att deras uppgift är att leverera  en  åsikt 
till intressenterna.  Den  åsikt  som  delges grundar  sig på granskningen  och 
bedömningen  av en  viss  sorts  redovisningsinformation och  den  tycks bygga  på  
ett större inslag  av  "structure"  än  av  "judgement".  Deras förhållningssätt skapar  
en  viss trygghet för  dem  själva. Någon större vilja att utöka domänen finns inte. 
Ytterligare hjälp i  form av  utökade uttalanden vill  de  inte gärna bidra  med,  trots 
att  de  uppfattar att  det skulle  ge  effekt  för intressenterna. 

Utifrån undersökningens empiriska  data har  modellen om informationsflöden 
och kvalitetssäkring utvecklats något.  En part,  revisorerna själva, placeras i 
dubbel bemärkelse i centrum.  De  kvalitetssäkrar  den  fragmentariska, hårda och 
historiska informationen.  Den  rikhaltiga, mjuka och framtidsorienterade 
informationen får flöda genom  den  pil i modellen som finansanalytiker primärt 
bevakar. Finansanalytikerna betraktas i viss mån som revisorernas "med-
hjälpare" trots att  de  inte omfattas av samma reglerade samhällskontrakt. 
Förutom finansanalytiker  har  ytterligare  en part  och likaså  en  ny informations-
väg tillkommit i modellen.  Den  fiskala informationen får flöda genom  en  egen 
pil i modellen,  en  pil som övervakas av offentliga tjänstemän.  
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Finansanaetiker  

(c) 

Från revisorernas perspektiv ges modellen om informationsflöden och kvalitets-
säkring följande utseende: 

Redovisningsberättigade  

Kvalitetssäkrad 
(fragmentarisk, härd 
och historisk)  
information  för 
beslutsfattande 

Bedömd  

information  
för 
vidare göng 

e 

Gransknings-
och bedöm-
ningsosliker 
(rikhaltig, 
mjuk och 
framtids-
orienterad)  
information for  
beslutsfattande  

(a)  

ffentliga tinste  

Gransknings- och 
bedömningssäker 	Fiskal  
(fragmentarisk, härd 	information  
och historisk) 	 för  
information  för 	 anpassad 
kvalitetssäkring 	 kontroll 

(b) 	 (d) 

Redovisningsskyldiga 
_ 	 . 

Figur 6:1 En  modell om informationsflöden och kvalitetssaring från revisorers perspektiv.  
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7  Reflexioner och förslag till fortsatt forskning 

Några av studiens resultat  skulle  förmodligen kunna föras över till andra 
verksamheter och yrkeskategorier. Känslan av att  ha en  utsatt  position  och 
behovet av att rädda sitt eget skinn är säkerligen inte något unikt för revisorer.  
Men  för att enbart  se  till  en  värld av revisorer och  revision skulle  några av 
nedanstående reflexioner kunna vara värda att ta fasta på. 

Det  förefaller  som om den  måttliga  homogeniteten bland de 82  revisorerna 
snarare  kan  kopplas till individuella skillnader i uppfattningar än till skillnader  
på  gruppnivå.  Om man  vill ta fasta  på det resultatet,  och dessutom betänker att 
individuella skillnader mellan olika  revisorers  bedömningar är ett tämligen 
outforskat  område  (Gibbins & Swieringa,  1995: 244), skulle det  vara värdefullt 
att  på  djupet undersöka  de  åsikter  som  s.k.  "outliers"  har.  Genom att inrikta  sig 
på  att kartlägga tankar och handlingar  hos de revisorer som  avviker  mest  från 
genomsnittsbilden, är  det  möjligt att  det går  att hitta nya och förhoppningsvis 
berikande infallsvinklar  på  revisorernas arbete. 

Att inte fler än två av  de  sju föreställningarna fick stöd betyder självfallet inte att 
det inte kan finnas flera skillnader på detaljnivå mellan olika grupper av 
revisorer. Föreställningarna i  den  här studien ska som  sagt  bara ses som ett litet 
axplock på möjliga skillnader. Att undersöka skillnader mellan olika grupper 
kan mycket väl vara intressant,  men  det bör inte göras i syfte att söka generella 
samband utifrån  "en  fråga i  taget"  eftersom sådana  studier  riskerar att bli 
begränsade och felaktigt överbetona generella samband (jämför Hellgren & 
Löwstedt,  1997: 54).  

Revisorernas strävan efter att legitimera sina handlingar och söka trygghet i  den  
utsatta  position  som  de  upplever att  de  befinner sig i kan också undersökas 
vidare. Att fördjupa sig i revisorernas relationer till och beroende av såväl 
revisionsbyråer som revisorsprofessionen förefaller då vara fruktbart. Herrbach  
(2001)  hävdar exempelvis att enskilda revisorer  har  ett "psykologiskt kontrakt" 
med  den  revisionsbyrå som  de  är anställda vid och att detta kontrakt ligger till 
grund för förhållandet mellan enskilda revisorer och företrädare för revisions-
byrån. Att utgå från relationen mellan  revisor  och revisionsbyrå  skulle  kunna 
bidra till ökad kunskap om varför och i vilken  grad  revisorerna riktar sina 
blickar mot sig själva. För att berika bilden av revisorers perspektiv på  revision  
förefaller det väl så viktigt att även ta hänsyn till relationen mellan enskilda 
revisorer och revisorsprofessionen. Inte minst till följd av  den  press som 
revisorer kan uppleva att  de  utsätts för. Sikka  et al (1998)  gör t.ex. gällande att 
revisorsprofessionens strategi  har  varit att jämställa förväntningsgapet med 
misslyckade revisioner och att skylla dessa misslyckanden på olyckliga 
omständigheter eller enskilda revisorers inkompetens.  
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En  fråga som  jag  fått vid mer än ett tillfälle när  jag har  arbetat med  den  här 
studien handlar om tilliten till informationen i företagens årsredovisningar. Hur 
stor  del  av innehållet i  de  årsredovisningar som börsbolag och andra  foretag  
lämnar ut till intressenterna  har  egentligen kvalitetssäkrats av revisorerna? 
Oaysett svaret på  den  frågan kan det kanske tyckas som  en  självklarhet att det 
vore önskvärt att utöka informationsflödet i pil (b) och (c) och minska det i pil  
(a)  i modellen om informationsflöden och kvalitetssäkring. Inte minst med  tanke  
på att varningsklockorna från olika redovisningsskandaler fortfarande  ringer  i 
öronen. 

Även om undersökningens giltighet endast kan säkerställas för perioden för 
datainsamlingen (jämför Bryman,  2001: 57),  tyder flera tecken på att resultatens 
giltighet sträcker sig längre än så. Dels var det övergripande mönstret i 
revisorernas uppfattningar så pass tydligt och dels kan  man  anta att det med  
tanke  på deras konservativa hållning är föga troligt att  de  eller deras företrädare  
skulle  driva på utvecklingen. Avgörande förändringar låter sig av allt att döma 
inte göras utan vidare,  ens  i  en  tid av uppmärksammade redovisningsskandaler. 
Att utveckla granskningsmetoder så att även rikhaltig, mjuk och framtids-
orienterad  information  kan bedömas på ett någorlunda tryggt och tillförlitligt sätt 
är visserligen ett område för forskning,  men  samtidigt ett mycket stort steg att ta 
i praktiken.  Om  marknadskrafterna ska ligga till grund  for  förändringarna måste 
initiativet av allt att döma komma från investerare och övriga intressenter, 
förutsatt att  de  upplever att  en  förändring vore värdefull.  Om  det var lättare att 
attrahera  kapital  för företag som låter revisorerna offentliggöra sina interna 
promemorior,  skulle  det kanske kunna bidra till  en  ökad öppenhet och i 
förlängningen till att  en  större  del  av redovisningsinformationen kvalitets-
säkrades. 

Det förefaller således viktigt att uppmärksamheten inte bara riktas mot 
revisorerna. Något som känns angeläget att studera är hur övriga parter i 
modellen uppfattar revisorernas granskning och bedömning av redovisnings-
information.  En  möjlighet  skulle  kunna vara att med utgångspunkt från  de  
resultat som kommit fram i  den  här studien göra gridintervjuer och/eller fokus-
gruppintervjuer med representanter för redovisningsskyldiga  foretag,  talesmän 
för redovisningsberättigade intressenter och företrädare för revisorerna. Då  
skulle de  tre parternas åsikter om  revision  av redovisningsinformation även 
kunna ställas mot varandra. 

Dessutom  skulle en  sådan undersökning kunna vara ett  led  i att ytterligare 
bearbeta och utveckla modellen om informationsflöden och kvalitetssäkring. I 
nuläget är  den  ganska grovkornig. Ett uppslag kan vara att kartlägga vilka 
prioriteringar som revisorerna gör och hur mycket arbete som faktiskt läggs ned  
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• • 

• 

.... 

Redovisningsskyldiga .... 

på att revidera olika granskningsobjekt. Utifrån  en  sådan kartläggning  skulle  
redovisningsinformationen kunna delas upp i olika grupper med ayseende på hur 
stora ansträngningar som görs för att kvalitetssäkra informationen. Det  skulle  
exempelvis kunna avbildas på följande sätt: 

Redovisningsberättigade 

Figur 7:1 En  modell om revisorers gransknings- och bedömningsinsatser. 

Det borde vara både möjligt och gångbart för revisorer och revisionsbyråer att 
själva ange hur stora ansträngningar  de  gör för att kvalitetssäkra olika 
granskningsobjekt och/eller olika  sorters  redovisningsinformation.  Figuren  kan 
modifieras och fyllas ut med valfria upplysningar som bedöms vara värdefulla. 
Pilarna kan symbolisera olika granskningsobjekt eller olika  sorters  redovisnings-
information. Längst till vänster anges sådant som inte alls granskas och bedöms 
och längst till höger anges sådant som revisionsbyrån och revisionsteamet lägger 
förhållandevis stor tid och  kraft  på. 

I  en  förfinad skepnad kan figuren tjänstgöra som  en form  av varubeskrivning 
eller varudeklaration och  visa  vad som erbjuds  de  redovisningsberättigade 
intressenterna och  de  redovisningsskyldiga företagen.  Om  varubeskrivningar 
sammanställdes  skulle  det kanske kunna leda till att revisionsbyråerna vinn-
lägger sig om att erbjuda  mindre  likriktade tjänster än vad  de  gör för närvarande.  
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Från konkurrenssynpunkt  skulle  byråerna kunna diskutera specialisering och 
utbudsstrategier och sträva efter att marknadsföra detta på ett tydligt sätt. 

Ett annat sätt att försöka utveckla modellen är att ägna särskild uppmärksamhet 
åt  den  pil som går mellan revisorer och redovisningsberättigade intressenter och 
som innehåller kvalitetssäkrad  information.  Det kan tyckas rimligt att även 
revisorernas rapporter över granskningen ska vara så utförliga att  de  är 
användbara för intressenternas beslutsfattande (jämför  Power,  1997: 125).  
Därför  skulle  revisorernas rapporter kunna ges  en  egen pil mellan revisorer och 
redovisningsberättigade,  en  pil som kan utgöra grunden för empiriska  studier.  På 
sikt  skulle  sådana  studier  eventuellt kunna bidra till  en  utförligare rapportering 
från revisorernas sida och ett minskat förvänmingsgap.  Men  samtidigt förefaller 
det vara så att ju mer som utfästs  desto  större är behovet för revisorerna att 
skapa trygghet och kunna legitimera sina handlingar. 

Ytterligare ett förslag till fortsatt forskning är att länka frågorna om olika  sorters  
redovisningsinformation till mer fältorienterade  studier  (jämför Gendron & 
136dard,  2001;  Power,  2003).  Longitudinella och djupgående  studier  om vad 
revisorer faktiskt gör, hur  de  interagerar med andra revisorer, hur  de  förhåller sig 
till sina klienter och till intressenterna, hur revisorer och  revision  verkligen 
uppfattas av andra parter, etc.  skulle  åtminstone  ha  förutsättningar att öka 
kunskapen inom detta spännande område.  

Om  någon  skulle  sakna  en  livsuppgift rekommenderas  en  grundlig inriktning på  
den  "konstruktion" som  har  valts för revisionsverksamheten och förhållandet 
mellan revisorer, redovisningsberättigade och redovisningsskyldiga. Tidigare 
forskning  har  visat att  den  valda lösningen  har  betydande svagheter (jämför 
Sikka & Willmott,  1995).  Hur ska konstruktionen utformas för att samtliga tre 
parter ska uppleva att verksamheten fungerar på ett mer tillfredsställande sätt än 
vad  den  gör för närvarande?  
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Bilaga  1  — Respondenterna fördelade i olika grupper 

-...__  Variabel 1  
Grupper -.  

Erfarenhet 

0-1  år som aukt./godkänd  10 
2-4  år som aukt./godkänd  11 
5-9  år som aukt./godkänd  16 

10-19  år som aukt./godkänd  31 
20-  år som aukt./godkänd  14  

Totalt  82  

	

---.. 	Variabel 2  

	

Grupper 	-'-. 
Formell 

behörighet 

Auktoriserad  62  
Godkänd  20  

Totalt  82 

Grupper  
Variabel 3  Kön 

Man 57  
Kvinna  25  
Totalt  82  

---,_  Variabel 4  
Grupper 	- 

Revisionsbyrå 

Revisionsbyrå  1 25  
Revisionsbyrå  2 11  
Revisionsbyrå  3 17  
Revisionsbyrå  4 9  
Revisionsbyrå  5 6  

Övriga revisionsbyråer  14  
Totalt  82  

-..,_  Variabel 5  
Grupper -.'- 

Ort 

Storstad  1 22  
Storstad  2 8  

Medelstor stad  37  
Småstad  15  
Totalt  82 
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Bilaga  2  — Intervjuguide för huvudstudien 

Intervjuguiden består av detaljerade instruktioner om intervjuernas genom-
förande, respondentemas uppgifter, hur intervjuaren ska uppträda, vilka förtyd-
liganden som intervjuaren får göra  under  intervjun, etc. I grova  drag  innehåller 
intervjuguiden följande  sex  steg:  

1) En kort  presentation av studien och  en  genomgång av  de  olika delmoment 
som ingår i intervjun.  

2) Respondenten  ges tillfälle att läsa igenom dokumentet med instruktioner om  
den  uppgift som väntar.  

3) En  muntlig genomgång av instruktioner och förevisande av hur intervjun ska 
genomföras och hur intervjuformuläret ska fyllas i. Det poängteras särskilt att  
respondenten har  möjlighet att ställa frågor  under  intervjun och att dessa 
kommer att besvaras enligt särskilda riktlinjer.  

4) Genomförande av gridintervjun.  
5) Besvarande av kompletterande öppna frågor.  
6) Besvarande av bakgrundsfrågor och ifyllande av personuppgifter.  

131 



Bilaga  3  — Elementen uppdelade efter område  respektive  egenskaper 

Uppdelning efter område 

Räkenskapsrelaterade  objekt  (financial audit):  
A.  Aktieköp  
B.  Prisfall  lager 
C.  Osäkra fordringar  
D.  Organisationsutgifter  
H. Delårsrapport 
I. Finansplan  
J. Internpriser 

Verksamhetsrelaterade  objekt  (operational audit):  
E.  VD-kommentarer  
F.  Anställningsvillkor  
G.  Datasäkerhet  
M. Produktivitet 
N. Strategier  

Förvaltningsrelaterade  objekt  (compliance audit):  
K. Miljöbrott  
L. Attestrutiner  

Uppdelning efter egenskaper 

Hårda  element: 
A. Aktieköp 
B. Prisfall  lager  
C. Osäkra fordringar 
D. Organisationsutgifter 

Mjuka  element:  
E. VD-kommentarer 
N. Strategier  
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Bilaga  4  — Begreppen uppdelade efter inriktning 

Be_grepp som berör granskning enligt nuvarande regelverk och praxis:  

1.  Lätt att granska för revisorn personligen 
— svårt att granska för revisorn personligen  

3.  Föga beroende av framtidsbedömningar 
— starkt beroende av framtidsbedömningar  

4.  Internkontroll  har  liten betydelse 
— internkontroll  har  stor betydelse  

5.  Granskas sällan 
— granskas ofta  

6.  Revisorns egen kompetens ej tillfyllest 
— revisorns egen kompetens helt tillfyllest  

7.  Ägnas begränsad tid av revisionsteamet 
— ägnas stor tid av revisionsteamet  

9. Branschspecifika hänsyn krävs i liten omfattning 
— branschspecifika hänsyn krävs i stor omfattning  

10. Låg noggrannhet/precision i granskningen 
— hög noggrannhet/precision i granskningen  

12. Föga beroende av muntliga upplysningar frän företagsledningen 
— starkt beroende av muntliga upplysningar frän företagsledningen 

Begrepp som berör uttalanden bortom nuvarande regelverk och praxis:  

2.  Uttalandena är föga centrala/värdefulla för investerarna 
— uttalandena är mycket centrala/värdefulla för investerarna  

8.  Uttalandena  har  liten betydelse för börskursen 
— uttalandena  har  stor betydelse för börskursen  

11. Uttalandena  har  liten betydelse  for  bolagets image/rykte 
— uttalandena  har  stor betydelse för bolagets image/rykte  
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Bilaga  5  — Kompletterande öppna frågor  

1. Finns  det något som  Du  normalt granskar i relativt stor omfattning som  Du skulle  
kunna granska i  mindre  omfattning utan att investerare och andra intressenter 
riskerar att få ett sämre informationsunderlag att grunda sina beslut på?  

2. Finns  det något som  Du  normalt inte granskar alls eller i ganska liten omfattning 
som det  skulle  vara betydelsefullt att granska i större omfattning för att investerare 
och andra intressenter ska få ett bättre informationsunderlag att grunda sina beslut 
på?  

3. Vilken är  Din  åsikt om att kunna uttala  Dig  om sådant som  Du  inte uttalar  Dig  om 
idag och om  de  eventuella effekter som det  skulle  få för investerare och andra 
intressenter?  
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Bilaga  6  — Intervjuguide för  retester  

Intervjuguiden består av instruktioner om intervjuernas genomförande och 
respondenternas olika uppgifter. I grova  drag  innehåller intervjuguiden för 
retesterna följande sju steg:  

1) Retest.  Intervjun genomförs  på  samma sätt  som vid det  ordinarie tillfället,  
men med  elementen och begreppen placerade i  en  annan  ordning  i  grid-
formuläret.  

2) Respondenten  tolkar resultaten från  sin egen  originalgrid utifrån  en grafisk  
framställning.  

3) Diskussion om  elementen och begreppen och  om de kan anses  
representativa för undersökningen.  

4) Respondenten  tolkar resultaten från sitt  retest.  
5) Respondenten  generar  en tredje  grid  på basis av en  jämförelse mellan 

originalgriden och griden från retestet.  
6) Diskussion om respondentens syn på  undersökningen i  stort. 
7) Respondenten  tolkar genomsnittsgriden för samtliga  revisorer.  Jämförelser 

görs mellan  respondentens  tolkningar och intervjuarens tolkningar.  
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Elementen i grupp  a)  — 
Elementen i grupp  a)  
Elementen i grupp b) 
Elementen i grupp b) 

Begreppen i grupp c) 
— Begreppen i grupp d) 
— Begreppen i grupp c) 
— Begreppen i grupp d)  

Grid  1  (datakörning  1):  
Grid  2  (datakörning  2):  
Grid  3  (datakörning  3):  
Grid  4  (datakörning  4):  

Bilaga  7  — Huvudgrupper av  element  och begrepp och fyra  mindre  grider  

a) Element  kopplade till "hårda granskningsobjekt"  
A.  Aktieköp 
B. Prisfall  lager  
C. Osäkra fordringar 
D. Organisationsutgifter  
F.  Anställningsvillkor 
G. Datasäkerhet * (anges i båda huvudgrupperna av  element)  
H. Delårsrapport 
I. Finansplan * (anges i båda huvudgrupperna av  element)  
J. Internpriser  
L.  Attestrutiner 

b)  Element  kopplade till "mjuka granskningsobiekt" 
E. VD-kommentarer 
G. Datasäkerhet * (anges i båda huvudgrupperna av  element)  
I. Finansplan * (anges i båda huvudgrupperna av  element)  
K. Miljöbrott  
M. Produktivitet 
N. Strategier 

c) Begrepp relaterade till "hårt" och "delgranskning"  
1.  Lätt att granska för revisorn personligen — svår att granska för revisorn  
4.  Internkontroll  har  liten betydelse — internkontroll  har  stor betydelse  
5.  Granskas sällan — granskas ofta  
6.  Revisorns egen kompetens ej tillfyllest — revisorns kompetens helt tillfyllest  
7.  Ägnas begränsad tid av revisionsteamet — ägnas stor tid av revisionsteamet  

10.  Låg noggrannhet/precision i granskningen — hög precision i granskningen 

d) Begrepp relaterade till "mjukt" och "framtid"  
2.  Uttalandena är föga centrala/värdefulla för investerarna 

— uttalandena är mycket centrala/värdefulla för investerarna  
3.  Föga beroende av framtidsbedömningar 

— starkt beroende av framtidsbedömningar  
8.  Uttalandena  har  liten betydelse för börskursen 

— uttalandena  har  stor betydelse för börskursen  
9.  Branschspecifika hänsyn krävs i liten omfattning 

— branschspecifika hänsyn krävs i stor omfattning  
11.  Uttalandena  har  liten betydelse för bolagets image/rykte 

— uttalandena  har  stor betydelse för bolagets image/rykte  
12.  Föga beroende av muntliga upplysningar från företagsledningen 

— starkt beroende av muntliga upplysningar från företagsledningen  
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Bilaga  8  — Övergripande kategorier utifrån svaren på  de  öppna frågorna 

Fråga  1  
Nej 
S&A 
Siffror 
Detalj 

Fråga  2  
Nej 
Strat  
Int  
Ext 
Avtal 
Övrigt 

Fråga  3a 
Ja  
Nej 
Vet ej 

Fråga  3b 
Ja 
Ja  (-) 
Nej 
Vet ej 

Fråga  3  
Utökat 
Komp 
Sub 
Skada 
Uppdra 
Obero 
Tyst 
Gap  
0  

Fråga  3 
Rev  
Ftg  
Int 
0 

Om  granskning i  mindre  omfattning. 
= Inga förändringar 
= Minskad granskning av skatter och avgifter 
= Minskad granskning av vissa sifferposter 
= Minskad granskning av kontroller av olika detaljer  

Om  granskning i större omfattning.  
— Inga förändringar 
-- Ökad granskning av strategier, prognoser och framtidsplaner 

Ökad granskning av företagets interna verksamhet 
= Ökad granskning av företagets externa affärsverksamhet 
-- Ökad granskning av frågor med juridiska förtecken 
-- Ökad granskning av blandade objekt  

Om  att lämna utökade uttalanden. 
Utökade uttalanden 

--= Inga utökade uttalanden 
--  Kan  inte ta ställning  

Om  effekterna av att lämna utökade uttalanden. 
Utökade uttalanden får effekter 

= Utökade uttalanden får negativa effekter 
Utökade uttalanden får inga effekter 

=  Kan  inte ta ställning 

Kategorier med ayseende på skäl 
= Utökade uppgifter och ansvar 
= Bristande kompetens 
= Ökade inslag av tyckande 
= Ökad risk för krav på skadestånd 
--- Uppdraget äventyras 
= Oberoendet kan ifrågasättas 
= Tystnadsplikten åsidosätts 
= Risk för ökat förväntningsgap 
= Skäl  har  inte angivits 

(skälet förs till fokus på revisorerna) 
(skälet  fors  till fokus på revisorerna) 
(skälet  fors  till fokus på revisorerna) 
(skälet förs till fokus på revisorerna) 
(skälet förs till fokus på företaget) 
(skälet förs till fokus på intressenter) 
(skälet förs till fokus på företaget) 
(skälet förs till fokus på intressenter) 

Kategorier med ayseende på fokus 
=  Fokus  på revisorerna 
=  Fokus  på det redovisningsskyldiga företaget 
=  Fokus  på  de  redovisningsberättigade intressenterna 
=  Fokus har  inte angivits  
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Bilaga  9  — Kategoriseringar av  respektive respondents  svar på öppna frågor 

Nr  F.1 F.1 F.2 F.2 F.2  F.3a F.3b Skäll Skäl2  Fok 1 Fok 1  Fok2  

1  Detalj  0  Strat  0 0 Nej Ja  Komp  0 Rev 0 
2  S&A Siffror Strat  Int  Övr  Nej Ja  Obero  0 Int 0 
3 Nej  - Övr  0 0  Vetej  Ja 0 0  -  0 
4  Detalj  0  Övr  0 0 Nej  Vetej Sub  0 Rev 0 
5 Nej  - Ext  0 0 Nej  Vetej Sub  0 Rev 0 
6  Siffror  0  Ext Övr  0 Nej Ja  Komp  0 Rev 0 
7  Siffror  0  Ext Övr  0 Nej  Vetej Skada  0 Rev 0 
8  Siffror  0  Strat  Int 0 Nej Ja  Sub  0 Rev 0 
9  S&A Siffror Strat  0 0 Nej Ja  (-) Obero  0 Int 0 

10 Nej Int 0 0 Nej  Vetej Sub  0 Rev 0 
11  S&A Detalj Strat Övr  0 Nej  Vetej Komp  0 Rev 0 
12  S&A  0  Övr  0 0 Ja Ja  -  0  -  Inv  -  
13  S&A Detalj Ext  0 0 Nej Ja  Uppdra  0  Ftg  0 
14  S&A  0 Nej  -  Nej  Vetej Utökat  0 Rev 0 
15 Nej  - Avtal  0 0 Nej Ja  Skada  0 Rev 0 
16  S&A Siffror Avtal  0 0 Nej  Vetej Obero  0 Int 0 
17  Siffror  0  Strat Ext  Int  Vetej  Ja 0 0  -  0 
18  S&A Siffror Strat  Int 0 Nej  Vetej Utökat  0 Rev 0 
19  S&A  0  Strat Ext  Int Nej Ja  Sub  0 Rev 0 
20  S&A Detalj  Int 0 0 Nej Ja  Komp Uppdra  Rev  Ftg  
21 Nej  -  Nej  -  Nej  Vetej  0 0 0 0 
22 Nej  - Strat  0 0 Nej  Vetej Skada  0 Rev 0 

23  S&A  0  Strat  0 0 Nej Ja  Sub  0 Rev 0 
24  S&A  0 Int 0 0 Nej Ja  Utökat  0 Rev 0 
25  Siffror  0  Ext  0 0 Nej  Vetej  0 0 0 0 
26  Siffror  0  Strat Avtal  0  Vetej  Ja 0 0  -  0  -  
27  S&A Siffror Strat  Int 0 Nej  Vetej Komp  0 Rev 0 
28  S&A Siffror Ext  0 0 Nej Ja Tyst 0  Ftg  0 
29  S&A  0  Strat  0 0  Vetej  Ja 0 0  -  0  -  
30  S&A Detalj Ext  Int 0 Nej Ja  Utökat  0 Rev 0 
31  Detalj  0 Int 0 0 Nej  Vetej  Tyst 0  Ftg  0 
32  S&A Detalj  Nej  - -  Nej Ja  Komp  0 Rev 0 
33 Nej  - Strat  0 0 Ja Ja  -  0  -  Inv  
34 Nej  - Strat  0 0 Nej  Vetej Utökat  0 Rev 0 
35 Nej  - Strat  0 0 Nej  Vetej Komp  0 Rev 0 
36  Detalj  0  Strat  0 0 Ja Ja  -  0  Inv  
37  Siffror  0  Övr  0 0 Nej Ja  Skada  0 Rev 0 
38 Nej  - Avtal  0 0 Nej  Vetej Utökat  0 Rev 0 
39  S&A  0  Strat  0 0 Nej Ja  Utökat  0 Rev 0 
40  Siffror  0  Strat  Int 0 Nej  Vetej Utökat  0 Rev 0 
41 Nej  - Strat  0 0 Nej Ja  Utökat  0 Rev 0 
42  S&A Siffror  Nej  -  Nej  Vetej  0 0 0 0 
43  S&A Siffror Strat Ext  0 Nej  Vetej Utökat  0 Rev 0 
44 Nej  -  Int 0 0 Nej  Vetej Utökat  0 Rev 0 
45 Nej  - Övr  0 0 Nej Ja 0 0 0 0 
46  Detalj  0 Nej  -  Nej  Vetej Sub  0 Rev 0 
47  S&A  0  Avtal  0 0 Nej Ja  Obero  0 Int 0 
48  Detalj Siffror Ext  Int 0  Vetej Vetej  0 0  -  0 
49  Detalj  0  Strat  0 0 Nej  Vetej  0 0 0 0 
50  Siffror  0  Ext  0 0 Nej Ja Tyst 0  Ftg  0 
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51 Detalj 0 Nej Nej Ja Uppdra 0 Ftg 0 

52 Nej Nej Nej Vetej Sub 0 Rev 0 

53 S&A 0 Nej Nej Ja Gap 0 lnt 0 

54 S&A Detalj övr 0 0 Nej Ja Uppdra 0 Ftg 0 

55 S&A Detalj Strat Ini 0 Vetej Ja 0 0 0 

56 Siffror 0 Strat 0 0 Nej Ja Skada 0 Rev 0 

57 S&A 0 Avtal 0 0 Nej Ja Tyst Skada Ftg Rev 

58 Nej Nej Nej Vetej Utökat 0 Rev 0 

59 Siffror 0 Ext lnt 0 Nej Ja Uppdra 0 Ftg 0 

60 Nej Nej Nej Vetej Uppdra 0 Ftg 0 

61 Nej lnt 0 0 Nej Ja 0 0 0 0 

62 Nej lnt 0 0 Nej Ja Utökat 0 Rev 0 

63 Nej Nej Nej Vetej 0 0 0 0 

64 S&A 0 Ext 0 0 Nej Ja(-) Obero Komp lnt Rev 

65 Detalj 0 Övr 0 0 Nej Ja Utökat 0 Rev 0 

66 Nej Start 0 0 Nej Ja Skada Uppdra Rev Ftg 

67 Detalj 0 övr 0 0 Ja Ja 0 lnv 

68 S&A Detalj Ini Övr 0 Ja Ja 0 Ftg 

69 S&A Detalj Strat 0 0 Nej Vetej Utökat 0 Rev 0 

70 Siffror 0 Ini 0 0 Nej Vetej Utökat 0 Rev 0 

71 Siffror 0 Ini 0 0 Nej Vetej Sub 0 Rev 0 

72 Detalj 0 Nej Nej Ja 0 0 0 0 

73 S&A 0 Övr 0 0 Nej Vetej 0 0 0 0 

74 Nej Nej Nej Vetej Komp 0 Rev 0 

75 Nej Övr 0 0 Nej Ja Obero 0 Ini 0 

76 Siffror 0 Strat 0 0 Nej Ja Komp 0 Rev 0 

77 Nej Strat Ext 0 Nej Ja Utökat 0 Rev 0 

78 Nej Nej Nej Vetej Uppdra 0 Ftg 0 

79 Nej Nej Nej Vetej Sub 0 Rev 0 

80 S&A 0 Övr 0 0 Vetej Vetej 0 0 0 

81 S&A Detalj Ini 0 0 Ja Ja 0 Rev 

82 Detalj 0 Strat 0 0 Nej Ja Skada 0 Rev 0 

139 



Bilaga  10— Variabler,  underliggande variabler och antal grupper 

Erfarenhet  
1) Antal år som yrkesverksam auktoriserad eller godkänd  revisor. 
2) Antal yrkesverksamma år efter grundläggande utbildning.  
3) Antal uppdrag som påskrivande  revisor under  ett år.  
4) Andel uppdrag i börsbolag. 

Formell behörighet  
5) Auktoriserad eller godkänd  revisor.  

Kön  
6) Man  eller kvinna. 

Revisionsbyrå  
7) Revisionsbyrå där revisorn är anställd. 

Stad  
8) Stad där revisorn är stationerad. 

Övrigt  
9) Revisorns uppfattning om graden av skattegranskning.  
10) Revisorns inställning till att uttala sig bortom rådande praxis.  
11) Revisorns granskning av IT-relaterad verksamhet.  
12) Revisorns intresse för undersökningen. 

Härledda variabler utifrån erfarenhet  
13) Undergrupper utifrån antalet yrkesverksamma år.  
14) Undergrupper utifrån andelen uppdrag i börsbo  lag.  

Kontrollvariabel  
15) Undergrupper utifrån vem som genomförde intervjun.  

5 grupper 
3 grupper 
3 grupper 
3 grupper 

2 grupper 

2 grupper 

6 grupper 

4 grupper 

2 grupper 
2 grupper 
2 grupper 
3 grupper 

4 grupper 
2 grupper 

2 grupper 

140 



Bilaga  11  - Komponenter och varians 

Komponent  Relativ  varians Procentuell varians Ackumulerad varians  
1 6.334 52.785 52.785 
2 2.762 23.015 75.800 
3 1.454 12.119 87.919 
4 0.620 5.165 93.084 
5 0.385 3.211 96.295 
6 0.219 1.827 98.122 
7 0.122 1.015 99.137 
8 0.045 0.373 99.510 
9 0.037 0.305 99.815 
10 0.012 0.102 99.917 
11 0.010 0.081 99.999 
12 0.000 0.001 100.000  

Förklaring: Totalt sett är det  12  komponenter som förklarar variansen.  En  komponent 
som  har en relativ  varians på  1,0  förklarar precis  den  genomsnittliga 
variansen för samtliga  12  komponenter. I det här fallet motsvaras således  
en relativ  varians på  1,0  av  en  procentuell varians på  8,3  %  (1/12). De  tre 
första komponenterna är intressanta eftersom  de  överstiger denna siffra.  
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Bilaga  12  - Medelvärden i gridformuläret 

ABCDEFGHI  J K L  MN  

2,4 4,2 2,4 4,8 4,7 2,5 4,9 3,2 4,1 4,0 5,8 1,4 5,1 4,6 

4,8 5,1 4,1 4,8 5,5 3,5 3,9 5,3 5,0 2.5 5,2 1,6 4,3 4,4 

4,9 5,3 4,2 5,2 5,8 2,5 2,5 3,2 5,2 2,1 3,7 1,1 3,0 4,3 

2,5 3,7 4,2 3,2 2,3 2,7 5,7 4,3 3,1 4,3 3,6 6,2 4,5 2,9 

5,9 6,0 6,5 6,0 3,9 4,1 4,1 4,5 3,3 4,1 3,1 5,2 3,1 2,0 

5,8 4,9 6,4 4,8 4,3 5,0 2,4 5,7 4,7 4,4 1,5 6,6 3,4 3,7 

2,6 5,8 5,0 5,2 2,5 2,1 3,4 3,7 2,8 3,5 2,5 3,7 2,9 2,0 

4,5 4,9 4,0 4,3 5,6 3,1 3,4 5,3 4,4 2,3 5,1 1,6 4,0 4,2 

2,7 5,6 2,8 5,3 4,4 2,4 3,6 3,5 3,4 2,9 3,8 1,4 4,5 4,4 

5,3 4,8 5,5 4,2 2,6 4,7 4,1 4,4 3,4 4,3 3,1 5,6 3,3 2,7 

3,3 3,9 3,1 4,0 5,8 4,9 4,2 4,9 3,8 2,3 6,0 2,2 3,9 4,5 

2,2 4,5 3,8 5,1 5,9 3,0 3,6 4,3 4,7 3,1 4,5 1,9 4,0 5,6  

I. Lätt att granska för revisorn 
- svårt att granska för revisorn  

2.  Uttalandena föga centrala för inv. 
- mycket centrala för investerare  

3. Föga beroende av framtidsbedöm. 
- starkt beroende av framtidsbedöm.  

4. Internkontroll  har  liten betydelse 
- internkontroll  har  stor betydelse  

5.  Granskas sällan 
- granskas ofta  

6.  Revisorns egen kompetens ej tillf. 
- revisorns kompetens helt tillfreds.  

7. Ägnas begränsad tid av revisorst. 
- ägnas stor tid av revisorsteamet  

8. Uttalandena  har  liten betydelse 
-  har  stor betydelse för börskursen  

9. Branschhänsyn krävs i liten omfatt 
- branschhänsyn krävs i stor omfatt.  

10. Låg precision i granskningen 
- hög precision i granskningen  

11.  Uttalandena  har  liten betydelse 
- stor betydelse för bolagets rykte  

12.  Föga beroende av muntliga upply 
- starkt beroende av muntliga upply 

Begrepp  
Element 

Aktieköp 

 

I 	 I  

	

ile 	
I 

	

g-utgif  r 	atasäk rhet Internp  ser  Produkti itet 

   

     

Prisfall  lager  D-kommenta  er  Delarsrapport Miljöbr  t  Strategier 

Osäkra fordringar Anställningsvillkor Finansplan Attestrutiner 

Förklaring: Detta ifyllda gridformulär motsvarar  den  "genomsnittlige revisorns" svar. I 
undersökningen var det bara tillåtet att fylla i heltal. Här anges emellertid 
siffrorna med  en decimal  för att skillnader ska framträda på ett tydligare 
sätt.  
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Bilaga  13  — Roterade resultat för genomsnittsgriden på första komponenten 

(Elementen anges från höger i  grafen.  Begreppen anges med pol och kontrast utifrån och  in  i  grafen) 

.938 2  Uttalandena föga värdefulla / Uttalandena värdefulla för inv.  

.926 8  Uttalandena lite centrala / Uttalandena centrala för börskursen  

.915 3  Lite framtidsbedömningar / Mycket framtidsbedömningar  
3 

3 	 3 

3 	 3 

3 	 3 

3 	 3 

3  1.305  B Prisfall  lager 	3 

3 	 3 

3  1.165  D Organisationsutgifter  
3 	 3 

3 
	

3 

3 
	

3 

3 

3 	
3  -.645 4  Internkontroll inte så viktig! Internkontroll mycket viktig  

3 	
3  .615 11  Uttalandena ointressanta / Uttalandena intressanta för ryktet  

3 	.488  K Miljöbrott 	 3 

3  .391  I Finansplan 	 3 

3 	.333  N Strategier 	 3 

3 	.324  H Delårsrapport 	3  .552 1  Lätt att granska / Svårt att granska  
3 	.041 A  Aktieköp 	 3 

3 	.011  C Osäkra fordringar  3  

3 

3 

3 

3 

3 

3

3 

 

.811 9  Liten  del  branschhänsyn / Stor  del  branschhänsyn  
3  1.333  E VD-kommentarer  3  .797 12  Lite muntliga upplysningar! Mycket muntliga upplysningar  

3 	 3 

3 	 3 

3  -.189 M  Produktivitet  
3 	 3 

3 
	

3 	-.415 10  Låg precision i granskningen / Hög precision i granskningen  
3 
	

3 

3 	 3 

3  -.679  G Datasäkerhet 	3 

3 	 3 

3  -.844 F  Anställningsvillkor  
3 	 3 

3 	 3 

3 	 3 

3 	 3 

3  -1.308  J Internpriser 	3  -.215 6  Kompetens ej tillfredsställande / Kompetens tillfredsställande  
3 	.204 7  Ägnas begränsad tid! Ägnas mycket tid  
3 

3 

3 

3 

3 

3 

3 

3  .019 5  Granskas sällan! Granskas ofta  
3 
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3 

3 

3 

3 

3 

3 

3 

3 

3  -2.374 L Attestrutiner  



Bilaga  14—  Roterade resultat för genomsnittsgriden på andra komponenten 

(Elementen anges uppifrån i  grafen.  Begreppen anges med pol och kontrast utifrån och  in  i  grafen) 

3  1.721  C Osäkra fordringar  
3 3 

3 3 .957 5  Granskas sällan / Granskas ofta  
3 3 

3 3 

3 3 

'1.314  B Prisfall  lager 3

3 

 .871 10  Låg precision i granskningen / Hög precision i granskningen  
3 

'1.151 A  Aktieköp  
33 

.832 6  Kompetens ej tillfredsställande / Kompetens tillfredsställande  
3 

3 3 

3 3 

3  .868  D Organisationsutgifter  
3  .803 L  Attestrutiner 	3 	.737 7  Ägnas begränsad tid / Ägnas mycket tid  
3 3 

3 3 

3 3 

3 3 

3 
3  -.647 1  Lätt att granska! Svårt att granska  
3 

3 3 

3 	.325  H Delårsrapport  3 

3 3 

3 
3  -.555 11  Uttalandena ointressanta / Uttalandena intressanta för ryktet  

3 3 

3 3 

3 3 

3 3 

3 3 

3  -.229  J Internpriser  3 

3  -.279 F  Anställningsvillkor3  
3  -.357  I Finansplan 	3  -.390 12  Lite muntliga upplysningar! Mycket muntliga upplysningar  
3 3 

3 3 

3 3 

3 3 

-.665  E VD-kommentarer  3  
3  -.767  G Datasäkerhet 	3 

3 3 

3 3 

3  -.967 M  Produktivitet  3 

3 3 

3 3 

3 
3  .157 3  Lite framtidsbedömningar! Mycket framtidsbedömningar  

-.149 9  Liten  del  branschhänsyn / Stor  del  branschhänsyn  
3 3 

3 
3  .111 4  Internkontroll inte så viktig! Internkontroll mycket viktig  

3  -1.414  N Strategier  3  -.091 2  Uttalandena  Riga  värdefulla! Uttalandena värdefulla för inv.  
3  -1.505  K Miljöbrott  3  -.082 8  Uttalandena lite centrala! Uttalandena centrala för börskursen  
3 3 

3 3 
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