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Förord 
 

Vi vill utbringa ett stort tack till alla respondenter som valde att ställa upp i våran 

enkätundersökning. Utan er hjälp hade uppsatsen inte varit möjlig att genomföra. Sen vill vi 

rikta ett stort tack till våran handledare Hossein Pashang, som har hjälpt oss i rätt riktning 

under uppsatsarbetet. 
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Abstract 
This study highlights how auditors in Sweden has been affected by the global financial crisis . 

The study initially presents earlier scandals and crises as a background, with the purpose to 

enlighten the reader about the consequences it has had for the audit work. Historically, the 

profession has repeatedly had setbacks that has resulted in stricter requirements and new work 

processes for the auditors , which time and again have had to maintain their faith and 

professional status to the public. This topic we find interesting because it is during crisis 

situations the audit profession is examined seriously. For this study, we have chosen a 

quantitative approach that was based on a questionnaire survey. The questionnaire was sent to 

all authorized and approved auditors in the country, it consists of a number of carefully 

selected issues affecting the working process with risk as a theme. The theoretical framework 

will address the auditors' work process and describe in detail the relevant risk tools, assets 

posts and concepts. The theory will be compared against the empirical material and then 

presented in an analysis for the study. In the result, we can conclude that the financial crisis 

has had a clear impact on the audit process. The interesting point of the study is that we have 

a broader holistic view of how the auditor is affected. Statistical variables have created 

conditions for different groups and provided valuable information that has been presented in 

the analysis. The consequence of the financial crisis have been both positive and negative. 

The increased risk is forcing auditors to a more in-depth risk analyzes, that we experience as a 

positive consequence of the financial crisis. Also the inspection audit work has got an 

increased focus and forced auditors to a more accurate work. A negative consequence is that 

the requirements for the documentation has increased, which created much more work for 

auditors, which we believe may affect the efficiency of the audit process. 
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III 

Sammanfattning 
 
Den här studien belyser hur revisorer i Sverige har påverkats av den globala finanskrisen. 

Inledningsvis presenteras tidigare skandaler och kriser som en bakgrund för studien, med 

anledning att upplysa läsaren om vilka konsekvenser det har fått för revisionsarbetet. 

Historiskt sett har yrket upprepade gånger haft motgångar som resulterat i hårdare krav och 

nya arbetsprocesser för revisorerna, där man gång på gång tvingats upprätthålla sitt förtroende 

och professionella status för allmänheten. Ämnet finner vi intressant eftersom det är under 

krissituationer som yrket prövas på allvar. För den här studien har vi valt en kvantitativ ansats 

som har baserats på en enkätundersökning. Enkäten har skickats till alla auktoriserade och 

godkända revisorer i landet, den utgörs av ett antal väl utvalda frågor som berör 

arbetsprocessen med risk som tema. Den teoretiska referensramen kommer att behandla 

revisorernas arbetsprocess och utförligt beskriva relevanta riskverktyg, tillgångsposter och 

begrepp. Teorin kommer att jämföras mot det empiriska materialet och sedan presenteras i en 

analys för  studien. I resultatet kan vi konstatera att finanskrisen har haft en tydlig påverkan på 

revisionsarbetet. Det intressanta för studien är att vi har fått en bredare helhetssyn över hur 

revisorerna påverkats. Statistiska variabler har skapat förutsättningar för olika grupperingar 

och bidragit med värdefull information som har presenterats i analysen. Konsekvensen av 

finanskrisen har varit både positiva och negativa. Den ökade risken tvingar revisorerna till ett 

mer djupgående riskanalyser, detta upplever vi som en positiv konsekvens av finanskrisen. 

Även granskningsarbetet har fått ett ökat fokus och tvingat revisorerna till ett mer 

noggrannare arbete. En negativ konsekvens är att kraven för dokumentationen har ökat vilket 

skapat betydligt mer arbete för revisorerna, något som vi anser kan komma att påverka 

effektiviteten för revisionsarbetet.   
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1 Inledning 
 

För den här studien kommer revisorns perspektiv vara utgångspunkten med begreppet risk 

som tema. Risk under kristider är något som mer eller mindre försvårar arbetet för revisorn. 

Studien kommer därför att fokusera på riskfaktorer som påverkade revisorernas arbete under 

och efter finanskrisen.  

 

1.1 Bakgrund 

 

Begreppet risk studeras i många sammanhang. Ur ett finansiellt perspektiv definieras risk 

enligt Gionne (2013) som ett verktyg för att skapa mätbara referenser åt företag för att hantera 

den osäkerhet som finns. Riskhanteringen är något som används utbrett och utgör en del av 

företagets strategiska utveckling, en god planering måste därför ligga som grund. Historiskt 

sett utvecklades modern riskhantering efter andra världskriget då de allra första 

försäkringsbolagen började etablera sig. konceptet med riskhantering i den finansiella sektorn 

fick sitt genombrott på 70-talet då riskhantering fick högre prioritet hos företagen. I modern 

tid har intresset för olika strategier och tekniker för riskhanteringen ökat. Enligt Khour (1999) 

är det en ökad integration och konkurrensen bland företagen på den finansiella marknaden 

som ligger som grund för detta. Parallellt så har kunskapen om hur man kalkylerar och 

reducerar risken ökat på både bredden och djupet, vilket resulterat i att marknaden blivit mer 

komplex och kräver nya metoder och angreppssätt för att minimera risken. I FAR (2006) 

kallas den risk som finns för att revisorn ska göra ett felaktigt uttalande i revisionsberättelsen 

för revisionsrisk (RR). Revisionsrisken påverkas i sin tur av inneboende risk (IR), kontrollrisk 

(KR) och upptäcktsrisk (UR). Sambandet mellan de olika riskfaktorerna kan beskrivas med 

följande formel: Rr = Ir * Kr * Ur. Bedömning av riskerna tillsammans med väsentlighet 

avgör vad och hur mycket av revisionsuppdraget som ska granskas. Analysen av riskerna 

underlättar inte enbart att hitta väsentliga fel utan skapar också underlag för 

förvaltningsrevisionen där man ska bedöma om VD och styrelsen utsätter företaget för risker 

som kan orsaka skada för verksamheten. 
 

Revisorn fyller en nyckelroll i det finansiella systemet. Definitionen från Power (1999) 

understryker att revisionen ska försäkra intressenterna om att någon korruption hos företagen 

inte förekommer, samt att informationen som redovisas stämmer och är tillförlitlig. På samma 

sätt beskriver Damon (2007) att revision precis som juridik är ett “gatekeeper” yrke som ska 

ansvara för att vår bolagstyrning och kapitalmarknad fungerar korrekt. Revision ska 

representera den bindande länken mellan allmänheten och kapitalmarknaden och fungera som 

ett stöd mellan dessa parter. FAR (2006) uttrycker en mer formell beskrivning som förklarar 

hur revisionen med en professionell skeptisk inställning ska planera, granska, bedöma och 

uttala sig om årsredovisning, bokföring och förvaltning. Revisorns arbete ska resultera i en 

rapport i form av revisionsberättelse eller revisoryttrande. Rapporten ska vara skriftlig och 

den ska förmedla den grad av tillit som revisorn skaffat sig från det granskade materialet. 

Enligt revisionsstandard 200 (RS 200) ska revisorn utföra sin revision i enlighet med en god 

revisionssed, samt bedöma om årsredovisningen utformats med hög säkerhet och inte 

innehåller några väsentliga fel. Detta görs genom att revisorn skaffar sig tillräcklig och 

ändamålsenliga revisionsbevis för att fastställa att inte några väsentliga fel förkommer. Målet 

är att revisorn ska lämna en revisionsberättelse där han/hon uttalar sig med hög men inte 

absolut säkerhet om berättelsens utfall, vidare används den som beslutsunderlag för företagets 

intressenter.  
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Malliaris & Hayford (2010) definierar begreppet finanskris av att tillgångarnas värde får en 

hastig minskning som påverkar finansmarknaden. Den uppstår som en ond nedåtgående spiral 

och kan inte hävas utav finansmarknaden själv. De förklarar hur en finansiell kris kan delas 

upp i tre olika faser. 1) Den inledande orsaksfaktorn som ligger till grund för att 2), priset på 

en tillgång övervärderas och en så kallad “bubbla” byggs upp där 3), bubblan spricker och 

verkliga siffror kommer upp till ytan. 
 

Den globala finanskrisen från 2008 har präglats som en av de större kriserna i modern tid. 

Bäckström & Forsell (2008) beskriver inledningsvis åren före finanskrisen som mycket ljus. 

Sverige befann sig i en högkonjunktur med stigande börskurser, sjunkande räntor, högre 

fastighetspriser och en ökad sysselsättning på näringslivet, för att under hösten 2007 övergå 

till en lågkonjunktur och en totalt avstannad marknad. Förändringen skedde snabbt och kunde 

härledas till USA:s bostadsmarknad som blev överbelånad och tillslut sprack. Rosén (2008) 

berättar att osäkerheten började redan 2006, då låntagare fick svårt att betala räntor och 

amorteringar när villkoren stramades åt. Ekonomin bromsades in och luften gick ur 

bostadsmarknaden vilket resulterade i att priserna sjönk. Enligt Carlgren (2008) fick 

finanskrisen en global spridning på grund av att Collateralized Debt Obligations (CDO) sålts 

vidare mellan bankerna. I USA fanns en politisk vilja om att göra det enklare att låna för 

personer som inte kvalificerade sig för vanliga lån. I denna miljö av låga räntor och politiska 

ambitioner uppstod ett behov av nya produkter. Så kallade CDO:er togs därför fram utan 

någon eftertanke på lånerisken. I CDO:erna läggs högrisklån ihop med säkrare fordringar och 

skapar en ny produkt som lättare kan säljas vidare till investerare. När låntagarna inte längre 

kunde betala räntorna resulterar detta i en icke fungerande bankmarknad, som i detta fall 

skapade en likviditetsbrist och spred sig vidare till andra branscher då bankerna blev betydligt 

restriktivare i sin kreditbelåning. 

1.2 Problemdiskussion 

 

Enligt FAR (2006) ökar den inneboende risken under kristider och försvårar bedömningen av 

värdet på tillgångar och skulder. Värdet sviktar ofta under en lågkonjunktur, och över 

huruvida en tillgång har gått ner i värde eller inte baseras alltså på en subjektiv bedömning 

och leder till en viss osäkerhet i redovisningen. Ur revisorns perspektiv är risk ett centralt 

begrepp. Griffiths (2005) skriver i boken om “Risk based auditing” betydelsen för revisorn att 

dels prioritera aktiviteter och resurserna där risken är högre, men också att vara noggrannare i 

planeringen för att hindra att plötsliga händelser i redovisningen dyker upp.  
 

Wadee (2011) lyfter fram en diskussion i ämnet där man tar upp revisionens roll under 

finanskrisen. Dels beskyller man bankerna men ifrågasätter också revisorernas kvalitet i 

arbetsprocessen och hur krisen kunde komma som en total chock utan någon direkt 

förvarning. Loft, Humphrey & Woods (2009) säger dock att fokusen i krisen till en början 

riktades mot revisionen där man ställde sig frågan: Vart tog revisorerna vägen? Dessa 

anklagelser mattades ut då orsaker till finanskrisen klargjorts och konstaterat att betydligt 

komplicerade och mer globala faktorer legat som grund till krisen. 
 

Blickar man tillbaka på tidigare finanskriser och skandaler så har de fått konsekvenser för 

revisionen. Från 90-talet så tar Malliaris & Hayford (2010) upp den mexikanska krisen 

(1994), asiatiska krisen (1997) och krisen i Ryssland (1998) som några exempel. Chaney & 

Philipich (2002) berättar i sin artikel om hur finansvärlden skakades av energibolagets Enrons 

konkursbegäran (2001). Avancerade revisionsbedrägerier uppdagades och revisionsfirman 

Arthur Andersen som då ingick i det “The Big Five” avslöjades med överskattade intäkter och 
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kostnader som undanhållits från rapporteringen. Resultatet i Chaney & Philipich (2002) studie 

visar att företag i anslutning till Arthur Andersen fick en direkt påverkan på sitt aktieindex då 

kopplingen gjorde att man blev förknippad med högre risk hos investerare. Förknippat med 

Enron-skandalen beskriver Blomberg & Svernlöv (2003) hur införandet av Sarbanes Oxley 

Act (SOX) blev en direkt konsekvens och innebar betydligt striktare regler för revisionen. 

Lagen syftade till att återbringa investerarnas förtroende för aktiemarknaden och att garantera 

att innehållet i företagens finansiella rapportering och annan information som överlämnas till 

aktiemarknaden stämmer överens med verkligheten. Revisorer i noterade bolag var nu 

tvungna att rotera var femte år för att minska risken för korruption, med bl.a. strängare krav 

på redovisningen och hårdare straff vid brott mot lagen.  
 

De ovanstående studierna belyser hur risken ökar under kristider och hur revisionens roll 

påverkas i just dessa sammanhang. Det pågår en ständig process där revisionen gång på gång 

tvingas återupprätta sin roll i systemet, där kris- och skandalsammanhang är de 

bakomliggande faktorerna. Under krissituationer prövas revisorernas kompetens på allvar och 

därför sker det en kontinuerlig utveckling och förbättring av revisionskvalitén. Begreppet risk 

är centralt för de som arbetar med revision, detta gör det intressant för oss att studera kring 

hur olika riskfaktorer påverkar revisorns sätt att arbeta med lagar och principer. 

 

1.3 Problemfrågeställning 

 

Hur påverkades revisionen av den globala finanskrisen för svenska revisorer? 
 

1.4 Syfte 

 

Syftet med studien är att undersöka hur den globala finanskrisen har påverkat revisionsarbetet 

för svenska revisorer. Vi vill med den här studien bidra till den empiriska forskning som visar 

hur revisorerna påverkas under krissammanhang och vilka konsekvenser riskfaktorerna får för 

revisionsarbetet.   

   

1.5 Avgränsning 

 

Vi har valt att skicka ut vår enkät till godkända och auktoriserade revisorer då vi valt att 

avgränsa oss för revisorer i Sverige. Då regelverket ur ett globalt perspektiv inte är enhetligt 

gör det svårt att generalisera en global population. Samtidigt skulle en sådan studie kräva 

stora resurser för att göra den trovärdig, vilket vi inte har tillgång till.  
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2 Metod 
 

I metodkapitlet kommer studiens angreppssätt att gås igenom och det kommer kunna förklara 

hur syftet besvaras. 

2.1 Metodreflektion 

 

Vår första tanke för denna studie var att använda oss av en kvalitativ metod då vi skulle 

intervjua olika revisorer inom revisionsyrket. Vi planerade att intervjua tre stycken revisorer 

från tre olika revisionsbyråer. Denna metod hade gett oss djupgående och personliga svar om 

hur finanskrisen påverkat revisorers arbete kopplat till risk utifrån deras egen synvinkel. 

Sedan skulle vi sammanställt svaren och se vilka likheter och skillnader som fanns mellan de 

olika revisorerna för att sedan komma fram till en slutsats till studien. Under våren (då detta 

arbete genomfördes) har revisorer som mest att göra och efter att ha ringt de stora 

revisorfirmorna var också detta svaret vi fick, att de inte hade tid. I och med detta gick vi över 

till en kvantitativ metod där vi fick ställa frågor via en enkät om hur deras arbetsprocess 

påverkas under en kris, blir risken större. Exempelvis om man blir mer försiktig vid 

granskning av företag under en kris.  

 

Efter att vi fått reda på att det var mycket att göra så vände vi oss som sagt till den 

kvantitativa metoden för att besvara frågorna i vår studie. Till en början kändes det tufft att 

nästan få börja om på ruta ett igen men efter lite tänk så kändes det faktiskt som om denna 

metoden var bättre för vår studie. Framförallt ville vi ha en så stor spridning geografiskt för 

att få så representativa svar som möjligt och då var detta en bättre lösning. Mycket kostnader 

sparas också i form av tid med en kvantitativ undersökning via en enkät och framförallt om 

den skickas ut via e-post eftersom vi får respons så fort en revisor har genomfört enkäten. 

 

Om vi tittar lite mer på hur vi skulle anammat en kvalitativ metod för denna studie och varför 

vi först valde den kan följande motiveringar gälla. Skälet till att vi skulle valt att intervjua en 

revisor på tre olika företag var för att få en spridning i svaren. Med tre respondenter hade vi 

förhoppningsvis fått djupgående och samtidigt potentiellt differentierade svar. Det är mer 

intressant att få uppfattningen på hur revisionsarbetet har förändrats från tre olika revisorer än 

bara en och sedan jämföra dessa. Detta skulle också gjort att om en utav våra medverkande 

valde att avbryta samarbetet med oss, har vi fortfarande en uppfattning från två olika håll. Till 

en studie av denna typ där man djupgående hade intervjuat ett fåtal personer är det en 

självklarhet att den kvalitativa metoden är att föredra. Den intervjutyp vi skulle använt oss av 

var semistrukturerade intervjuer då vi ansåg att den typen passade bäst för insamling av data. 

Med denna typ av intervju skulle vi enligt Bryman & Bell (2011) kunna ställa de frågor vi har 

förberett samtidigt som nya frågor kan uppstå vid behov, exempelvis en följdfråga i 

anknytning till ett svar på en ursprunglig fråga eller om intervjupersonen själv vill ta upp 

något intressant som vi inte har frågat. De personer vi skulle intervjuat är alla godkända eller 

auktoriserade revisorer med minst åtta års erfarenhet av praktiskt utförande i 

revisionsbranschen. Det innebär att de har stor erfarenhet inom yrket och även att de arbetat 

både innan finanskrisens start samt efter den. Tack vare det så har respondenterna 

förmodligen en upplevelse om hur arbetet har förändrats efter finanskrisen. Med vår 

kvantitativa ansats får vi förmodligen svar från revisorer som har mer än åtta års erfarenhet 

och även från sådana som är mindre erfarna. Det bidrar som tidigare nämnts till en stor 

spridning och vi tror att svaren tack vare detta kan skilja sig åt. Dock kan vi inte utskilja vilka 
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av de som svarat som har en längre erfarenhet inom branschen och tvärtom men vi anser ändå 

att svaren genom den kvantitativa metoden ter sig mer representativt än den kvalitativa. 

 

Fördelar vi kunde haft av en kvalitativ metod är jämfört med en kvantitativ enligt Bryman & 

Bell (2011) är att vi skulle kunna hjälpa respondenten med tolkning av visa frågor som han 

eller hon hade funderingar kring dem samt att vi skulle kunna ställt intressanta följdfrågor 

efter en ordinarie fråga i intervjun. Detta hade verkligen säkerställt att frågan uppfattades så 

som vi ville. Vid användning av en kvantitativ metod är det dessutom omständligt att ställa 

frågor av typen “hur arbetar ni nu gentemot innan finanskrisen” då det är stor risk att många 

inte orkar ta sig tid till att svara ordentligt på dessa frågor på exempelvis en 

enkätundersökning. När vi utformade enkäten var det därför extra viktigt för oss att ha en 

utformning som var lätt att förstå och följa samt att inte ha för öppna frågor eller för många 

frågor överhuvudtaget då detta kan bidra till att bortfallet blir större, Bryman & Bell (2011). 

Just bortfallet är något vi i största mån skulle kunna ha undvikt med personliga intervjuer. I 

motsats hade svaren från tre intervjupersoner inte på något sätt kunnat ha representerat hela 

populationen vilket är det vi tror att enkätundersökningen kan göra.  

 

2.2 Tillvägagångsätt 

 

Efter att det blivit klart för oss att vi skulle använda oss av en kvantitativ metod och ställa 

frågor via e-post med en enkät började vi utforma enkätens frågor. När arbetet med att skapa 

enkäten görs är det enligt Bryman & Bell (2011) viktigt att forskaren utformar enkäten med 

sådant språk som respondenten förstår. Därför var det extra viktigt för oss att läsa in oss på 

litteratur om ämnet samt att noga titta på det vi ska studera. Vi satte oss först och främst in i 

litteratur om revisorns arbetsprocess och om risk och väsentlighet som finns i denna process. 

Detta är en viktig del då vi kommer att försöka förstå olika teorier och begrepp som 

förekommer inom yrket och branschen för att vara så bra förberedda som möjligt och även 

göra det enklare för oss att förstå de svar vi kommer att få. För att underlätta detta använde vi 

oss av enligt Bryman & Bell (2011) en deduktiv ansats för forskning och insamling utav data, 

vilket innebär att vi använder oss av redan kända och grundade teorier som grund för 

forskning. Alternativet till en deduktiv ansats skulle vara induktiv. Den induktiva ansatsen 

bygger enligt Bryman & Bell (2011) på att man genom datainsamling med till exempel 

intervjuer, låter en teori växa fram i takt med datainsamlingen. Vi ansåg att en deduktiv ansats 

är att föredra då redovisningsämnet redan har många kända teorier att förhålla sig till.  

 

Därefter kom vi själva fram till frågor som vi tyckte besvarade vår frågeställning. För att 

säkerställa de frågor vi hade på enkäten och att de uppfattades så som vi ville, utförde vi en 

pilotundersökning innan vi skickade ut den till de revisorerna som skulle ingå i studien. I 

pilotstudien ingick personer i vår närhet, ekonomistudenter och vår handledare som fick agera 

testpersoner. Detta tyckte vi gav bra respons och resulterade i att vår enkät förbättrades. Efter 

att ha genomfört pilotstudien reviderades vår enkät till att innehålla 18 frågor där vi berörde 

revisorns arbetsprocess kopplat till risk och väsentlighet. 

 

2.3 Urval och Bortfall 

 

När enkäten sedan var färdig skickade vi ut den via e-post där relevanta frågor för att 

genomföra studien ställdes till respondenterna. Respondenterna till enkäten var alla 

godkända/auktoriserade revisorer. Enkäten skapades genom www.webbenkater.com. För att 

http://www.webbenkater.com/
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revisorerna skulle känna en integritet och för att vi skulle få ut så personliga svar som möjligt 

skickade vi ut e-postmeddelandena som hemlig kopia. Detta gör att mottagaren av 

meddelandet inte kan se vilka andra det skickats till och varje respondent blir således anonym. 

För att få komma i kontakt med respondenterna kontaktade vi Revisorsnämnden. De har som 

huvuduppgift att se till att det finns kvalificerade revisorer för näringslivets behov samt att ha 

tillsyn över dessa Revisorsnämnden (2014). I och med det senare har de tillgång till alla 

godkända/auktoriserade revisorers e-postadresser. Av Revisorsnämnden fick vi en lista med e-

postadresser till alla revisorer i Sverige. När detta arbete genomfördes (Vårterminen 2014) 

fanns det i Sverige 4 049 godkända/auktoriserade revisorer. Eftersom detta antal är relativt 

litet valde vi att skicka ut enkäten till alla revisorer i hopp om att få svar från så många som 

möjligt för att på så sätt få en representativ data.  

 

På grund av att revisorer är väldigt upptagna på våren fanns det en stor risk för att stora delar 

av populationen inte skulle genomföra enkäten, ett så kallat bortfall. Detta är ytterligare ett 

skäl till att vi valt att skicka ut enkäten till alla revisorer i Sverige. Saunders, Lewis och 

Thornhill (2012) påpekar dessutom att användning av en enkät via e-post ökar risken för 

bortfall jämfört med en enkät utskickad med vanligt brev. För att minska bortfallet är det 

enligt Bryman & Bell (2011) bra att utforma ett bra introduktionsbrev som förklarar syftet 

med studien och varför den är viktig. Detta var något vi bifogade med e-postmeddelandet (se 

bilaga 1). Ytterligare saker som kan göras för att minska bortfallet är att ha tydliga 

instruktioner för hur besvarandet av frågorna ska gå till samt att ha en layout som främjar 

besvarandet, dvs. det ska vara lätt att besvara frågorna och enkäten ska se lockande ut. I och 

med detta och trots tanken på stort bortfall tyckte vi ändå att detta var det bästa 

tillvägagångsätt för vår studie, främst för att vi ville ha en stor spridning och få så 

representativa svar som möjligt. I och med att vi skickar ut enkäten till alla revisorer i Sverige 

kan det antas att dessa svar och analyser av svar gäller för hela populationen revisorer även 

om ett stort bortfall skulle uppstå, just för att spridningen är över hela Sverige.  

 

2.4 Studiens design & ansats 

 

Enligt Bryman & Bell (2011) finns det två huvudsakliga forskningsstrategier att välja på när 

man gör en studie, den kvantitativa och den kvalitativa. Den kvantitativa metoden betonar 

kvantifiering när det gäller insamling och analys av data. Holme & Solvang (1997) beskriver 

den också som att forskaren försöker finna det gemensamma och representativa hos det som 

undersöks och att forskaren går på bredden genom att titta på övergripande information om 

många enheter. Observationerna som görs av forskarna är strukturerade och systematiska och 

görs vanligtvis med hjälp av enkäter med fasta svarsalternativ. Därefter genomförs statistiska 

analyser. Den kvalitativa metoden lägger enligt Bryman & Bell (2011) vikt vid ord och varför 

något är som det är under insamling och analys av data. Den rymmer en bild av den sociala 

verkligheten som en ständig föränderlig egenskap som hör till individens skapande och 

konstruerande förmåga, dvs. att varje enskild individ har olika synsätt. Enligt Holme & 

Solvang (1997) går forskaren mer på djupet genom att titta på en större mängd information 

om färre enheter. 

 

Utifrån vårt syfte och frågeställning vill vi göra en undersökning av hur finanskriser påverkar 

revisorers arbete inom granskning, rapportering och dokumentering kopplat till risk under 

finanskrisen. För att göra detta skulle båda typer av forskningsstrategier kunna användas. Vi 

har emellertid valt den kvantitativa metoden till vår studie. Anledningen till detta är flera och 

något som Bryman & Bell (2011) tar upp. Först och främst ville vi ha en så stor spridning 
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geografiskt för att få så representativa svar som möjligt. För att ytterligare främja detta är 

enkäter bra eftersom det inte medför någon intervjuareffekt. Intervjuareffekt innebär att 

respondenten kan påverkas av olika faktorer under intervjuns gång och kanske försöka göra 

sig så bra som möjligt eller ge de svar han eller hon tror att forskaren vill ha. Detta var de 

främsta anledningarna till att en kvantitativ metod med enkäter valdes. Andra fördelar med 

enkäter är att de är snabbare att  administrera och distribuera. Använder man dessutom en 

enkät i form av e-post slipper man den  tid det tar för enkäter i pappersform att skickas 

tillbaka. När många respondenter finns är också den kvantitativa metoden att föredra då man 

från alla svar försöker göra en generalisering av dem och hitta det representativa, Bryman & 

Bell (2011) . 

 

Den empiri som ligger till grund för vår analys och resultat kommer vi att analysera med ett 

tolkande perspektiv, alltså tolkar vi de svar vi får från enkätundersökningen så som vi vill att 

frågan som ställdes uppfattas. Innan enkäten skickades ut har vi som tidigare nämnts 

genomfört en så kallad pilotstudie för att motverka att respondenterna uppfattar frågorna på 

ett felaktigt sätt. Detta medför att vi kan vara mer säkra på att de svar vi får in från 

respondenterna är mer tillförlitliga, då chansen är större att de i alla fall inte uppfattat frågorna 

fel. Svaren från enkäterna är den enda insamlade data vi kommer att använda oss av i arbetet, 

vilket innebär att arbetet kommer bestå av endast primärkällor. Jacobsen (2002) beskriver att 

primärkällor liknas med förstahandskälla vilket innebär den ursprungliga källan för datan som 

i detta fall då det kommer från revisorers egna uppfattning.  

 

2.5 Statistisk metod 

 

För att göra jämförelser och läsa ut skillnader i medelvärden mellan två grupper i en fråga kan 

man enligt Connelly (2011) använda sig av ett independent t-test. Detta test har vi utfört på 

frågor av kvantitativ natur då respondenterna valt ett nummer mellan 1-7 med hjälp av en 

variant av independent t-test, nämligen two sample. För frågor av kvalitativ natur har vi 

använt oss av ett chi-tvåtest där man inte kan utläsa ett medelvärde utan istället ser om det 

finns något samband mellan de textalternativ som respondenten kan välja som svar. Vi har 

använt oss utav programmet SPSS för att kunna utföra statistiska analyser på vår data. 

2.5.1 Two sample t-test 

 

Lind, Marchal & Wathen (2011) beskriver sig av ett tillvägagångsätt då man kan jämföra två 

variabler, i vårt fall, större och mindre företag. Sedan jämförs hur respondenterna svarat och 

hur medelvärdet skiljer sig för svarsalternativen mellan de olika grupperna i populationen. 

Medelvärdet räknas enligt Connelly (2011) ut genom att addera alla värden och sedan 

dividera med antalet medverkande. Sedan så jämförs medelvärdena av båda grupperna och 

resultatet indikerar på om skillnaden är större än chansen ensam. När ett t-test görs så testas 

den så kallade nollhypotesen. En nollhypotes innebär enligt Bryman & Bell (2013) att två 

variabler inte är relaterade till varandra i populationen, dvs. det ska inte finnas något samband 

mellan dem. 

2.5.2  Chi-Square 

 

Chi-två tekniken tillämpas enligt Bryman & Bell (2013) för att forskaren ska kunna slå fast 

hur säker han eller hon kan vara på att det verkligen finns ett samband mellan variabler i 

populationen. Det går ut på att beräkna det förväntade värdet eller den förväntande frekvensen 
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av de olika cellerna i en kontingenstabell, dvs. det värde som skulle vara fallet om det bara var 

slumpen som inverkade. Eftersom vi har en del frågor av kvalitativ natur på enkäten då ett 

medelvärde inte kan beräknas (en s.k. nominalskala) har vi jämfört andelen respondenter som 

väljer ett visst alternativ. Av denna anledning har vi valt att utföra ett chi-två test för att 

försöka ta reda på om det finns något samband mellan de olika textvariablerna i frågan. Själva 

chi-tvåvärdet i sig är relativt obetydligt och kan bara tolkas på ett meningsfullt sätt i relation 

till den statistiska signifikansnivå som är förknippad med det, nämligen p-värdet. Ju lägre ett 

p-värde är desto mindre chans att felaktigt förkasta en nollhypotes. Den antagna 

signifikansnivån (p-värde) är fem procent, alltså är det fem procents risk att en nollhypotes 

förkastas. För att kunna förkasta nollhypotesen och bevisa ett samband mellan variablerna så 

måste alltså p-värdet understiga fem procent samtidigt som Chi2-värdet måste överstiga 

7,815. 
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3 Teoretisk referensram 
 

I detta kapitel presenteras relevant teori som uppsatsen grundar sig på. Teorin kommer sedan 

ligga till grund för analysen i kapitel fem. 

3.1 Allmänt om revision och revisorn 

 

Revision är en oberoende granskning av hur bolaget har skött sin redovisning och förvaltning. 

När ägarna i ett företag har begränsat ansvar så ställs det särskilda krav för hur resultat och 

ställning ska redovisas. Målet för revisionen är att den ska resultera i en revisionsberättelse 

som tillsammans med en årsredovisningen ska representera beslutsunderlag för företagets 

intressenter FAR (2006). Revision består av två delar, redovisningsrevision och 

förvaltningsrevision vilket sker löpande under året. Revision ger ökad trovärdighet åt 

företagets finansiella information och har en stor betydelse för ägarna samt andra intressenter 

som kreditgivare, kunder, anställda, stat och kommun. 

 

Tidigare fanns två typer av revisorer, godkänd och auktoriserad. Kraven för en godkänd 

revisor var något lägre än en auktoriserad revisor, 120 poäng teoretisk utbildning - 

kandidatexamen med inriktning mot företagsekonomi inom vissa ämnesområden och tre år 

praktisk övning samt en revisorsexamen FAR (2006). Från och med den 1 juni 2013 gjordes 

ändringar i revisorslagen (2001:883) i kraft där möjligheten att bli godkänd revisor med 

revisorsexamen togs bort. En godkänd revisor som före ikraftträdandet har avlagt 

revisorsexamen ska nu benämnas auktoriserad revisor. Däremot ska en godkänd revisor som 

inte avlagt revisorsexamen också fortsättningsvis benämnas godkänd revisor, 

Revisorsnämnden (2014). 

3.1.1 Godkänd och auktoriserad revisor 

 

En godkänd revisor ska enligt Revisorslag 4§ 1. yrkesmässigt utöva revisionsverksamhet, 2. 

vara bosatt i Sverige, i en annan stat inom EES eller i Schweiz, 3. varken vara i konkurs, ha 

näringsförbud, ha förvaltare enligt 11 kap. 7§ föräldrabalken, vara förbjuden att lämna 

juridiskt eller ekonomiskt biträde enligt 3§ lagen (1985:354) om förbud mot juridiskt eller 

ekonomiskt biträde i vissa fall eller vara föremål för någon motsvarande 

rådighetsinskränkning i en annan stat, 4. ha den utbildning och erfarenhet som behövs för 

revisorverksamhet, 5. hos Revisorsnämnden ha avlagt revisorsexamen och 6. vara omutlig 

och i övrigt lämplig att utöva revisionsverksamhet. 

Om det finns särskilda skäl, får Revisorsnämnden bevilja undantag från kraven i första stycket 

1 och 2. Lag (2009:564), FAR (2013). En auktoriserad revisor ska uppfylla de krav som anges 

i 4§ första stycket 1-4 och 6 samt hos Revisorsnämnden ha avlagt högre revisorsexamen. Om 

det finns särskilda skäl får Revisorsnämnden bevilja undantag från kraven 4§ första stycket 1 

och 2, FAR (2013). 

3.2 Väsentlighet 

 

Ett av de mest grundläggande begrepp inom revisionen är väsentlighet. För revisorn handlar 

det om att styra revisionen mot områden där det är störst risk att väsentliga fel förekommer. 

Arbetet med väsentlighet påbörjas redan i planeringsfasen och kräver att revisorn är insatt och 

har kunskap om hur företaget driver sin verksamhet. Belopp som är stora och kan påverka 

bilden av företaget i årsredovisningen måste granskas noggrannare än exempelvis mindre 
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belopp. Det är upp till revisorn professionella bedömningar att avgöra vart gränsen går. Ofta 

utgår man från minimibelopp eller andra väsentlighetstal som revisorn bestämmer för varje 

företag individuellt. Dels måste revisorn se till den kvantitativa volymen av 

väsentlighetstalen, men även de kvalitativa aspekterna måste granskas i bedömningen. De 

kvalitativa väsentlighetsfelen behöver inte nödvändigtvis beröra ett belopp i redovisningen. 

Det kan istället innefatta en olaglig handling i form av muta FAR (2006).  
 

Över huruvida information är väsentlig eller ej beskrivs i RS 320 på följande vis:  
 

Information är väsentlig om ett utelämnande eller en felaktighet kan påverka de beslut som 

användaren fattar på basis av informationen i de finansiella rapporterna. Graden av väsentlighet 

beror på postens eller felets storlek och på omständigheterna kring utelämnande eller felet. 

Väsentlighet är därför mer en fråga om tröskelnivå än en grundläggande kvalitativ egenskap 

som informationen måste ha för att vara av värde 

 

3.3 Risk 

 

En allmän förklaring av begreppet risk tas upp i Luptons (1999) bok ”Risk” där hon skriver 

om Anthony Giddens förslag på risk enligt följande. Risk rör sig genom två stadier. Det första 

handlar om att risk kan ses som en grundläggande kalkyl, ett sätt att främja säkerhet och 

beslut genom en noggrann beräkning av risk. Man vill försöka kontrollera framtiden med 

hjälp av olika komponenter av risk som ges för att beräkna den. Det andra stadiet handlar om 

sådan risk som vi inte precist kan räkna ut, utan snarare skapar via scenarion av risken med 

olika grad av sannolikhet. 
 

3.3.1 Revisionsriskmodellen 

 

För ett revisionsuppdrag är både tid och resurser begränsade. Revisorn måste därför tillämpa 

de mest effektiva granskningsmetoder för att komma fram till uttalanden i 

revisionsberättelsen. Här fyller riskbedömningen en viktig roll. Bedömning av risker 

tillsammans med väsentlighet avgör vad och hur mycket som ska granskas för 

revisionsuppdraget. Den risk som finns för att en revisor ska göra ett felaktigt uttalande i 

revisionsberättelsen kallas för revisionsrisk (RS 400). Revisorns uppgift är att kontinuerligt 

arbeta för att revisionsrisken ska vara så låg som möjligt. Ett revisionsuppdrag är ofta 

begränsat för tid och resurser vilket kräver att revisorn har god förståelse för vad som ska 

granskas inom ramarna för vad som är väsentligt FAR (2006). En revisionsrisk i sig består 

enligt Revisorsnämnden (2009) av tre komponenter; Inneboende risk, kontrollrisk och 

upptäcktsrisk.  

3.3.2 Revisionsrisk 

 

Den inneboende risken utgörs av den risk att något blir fel i redovisningen eller förvaltningen 

på grund av företagets verksamhet. Förhållandet i företagen kan till exempel vara mycket 

invecklade och innebära svåra bedömningar vid värdering av tillgångar och skulder 

FAR(2006). Man kan förklara den inneboende risken som konstant risk som alltid finns i en 

verksamhet, men som kan vara större eller mindre beroende på olika omständigheter. Som 

exempel kan det vara frågan om komplicerade transaktioner med finansiella instrument eller 

tillgångar som påverkats starkt av ändrad efterfrågan. Under sådana omständigheter kan den 

inneboende risken öka. Kontrollrisk är risken för att fel inte upptäcks och tas om hand av 
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företagets eget system för intern kontroll. Kontrollrisken påverkas av hur företagets system 

för intern kontroll är utformat och av vilken kompetens och integritet företagsledningen har. 

Kontrollrisken kan ofta bedömas samtidigt som den inneboende risken. Om båda risker är 

höga måste revisorn göra mer omfattande granskningsinsatser än annars för att kunna bedöma 

redovisningen. Upptäcktsrisk är risken för att revisorn vid revisionen inte upptäcker 

väsentliga fel. Denna risk är därmed direkt beroende av granskningsinsatserna inriktning och 

omfattning. 

3.3.3 Riskhantering 

 

I FAR (2006) används revisionsriskmodellen enligt ovan men enligt Allen, Hermanson, 

Kozloski, Ramsay (2006) har många revisorer utökat sitt fokus vid riskbedömningar till att 

också inkludera kundens strategi och affärsprocesser. Vilket innebär att fokus till viss del 

flyttas från den mer traditionella riskbedömningen till en bredare inriktning där man också tar 

hänsyn till företagets övergripande verksamhet i form av organisation, omgivning och dess 

viktigaste processer. Tillsammans med stödsystem och effektiva analysmodeller kan det leda 

till att revisorn kan identifiera fler risker Allen et al., (2006). En analys av riskerna gör det 

inte bara lättare att hitta väsentliga fel i redovisningen eller svagheter i den interna kontrollen. 

Analysen ger också underlag för förvaltningsrevisionen när det gäller att bedöma om styrelsen 

och VD utsätter företaget för risker som kan vålla skada, utan att ge motsvarande fördelar. 

Revisionsrisken påverkas i sin tur av Inneboende risk, Kontrollrisk och Upptäcktsrisk och 

sambandet mellan de olika risktyperna kan beskrivas i följande formel: Revisionsrisk = 

Inneboende risk * Kontrollrisk * Upptäcktsrisk, FAR(2006), Snyder & Jongward (2007).  

3.4 Revisionsprocessen 

3.4.1 Planering 

 

Planeringsprocessen ska ge revisorn en god översikt för att revisorn ska kunna göra en korrekt 

bedömning över vad som är viktigt att granska för revisionsuppdraget. Alla företag är unika 

och måste därför granskas utifrån sina unika förhållanden, varje uppdrag bör därför inledas 

med en informationsinsamling FAR (2006). Enligt RS 300 ska planeringen innebära att 

revisorn skaffar sig tillräcklig kunskap om verksamheten för att han/hon ska kunna identifiera 

transaktioner, händelser och andra förhållanden som har en väsentlig påverkan för 

årsredovisningen, bokföringen och företagsledningens förvaltning. En revisor kan inte 

granska allt material utan endast ett urval. Därför bör en väl genomförd 

informationsinsamling ligga som grund för den kommande granskningen så att den 

koncentreras till det område där risk och väsentlighet är störst. För att kunna styra revisionen 

mot sådana områden så måste revisorn förstå interna och externa förhållanden och de risker 

som kan orsaka väsentliga fel i årsredovisningen FAR (2006). 

3.4.2 Granskning 

 

Enligt aktiebolagslagen 9 kap. 3 § ska revisorn granska bolagets årsredovisning, bokföring 

samt styrelsens och VDs förvaltning. Granskningen syftar till att ge underlag för revisorns 

ställningstaganden i bokföring, årsredovisning, förvaltning samt skatter och avgifter. 

Granskning av årsredovisningen syftar till att ge underlag för bedömning om:  
 

 Intagna uppgifter i resultaträkningen som tillsammans med tilläggsupplysningar 

(noter) ger en rättvisande bild av bolagets resultat.  
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 Redovisade tillgångar och skulder i balansräkningen existerar och tillhör bolaget på 

balansdagen samt att de är rätt reviderade.  

 Samtliga tillgångar och skulder samt övriga förpliktelser redovisas i balansräkningen.  

 Intagna uppgifter i resultat- och balansräkningarna stämmer överens med bolagets 

bokföring. 

 Årsredovisningens ekonomiska information ger en rättvisande bild beskrivning av 

bolagets resultat och ställning. 

 Förvaltningsberättelsen består av den information som lag och god redovisningssed 

kräver. 

 Övriga uppgifter i årsredovisningen stämmer överens med revisorns kännedom om 

företaget.   

 Eventuell försummelse av styrelsen eller VD som kan leda till ersättningsskyldighet 

gentemot bolaget. 

 Fullgörandet av bokföringsskyldigheten. 

 Överträdelser av aktiebolagslagen, årsredovisningslagen, bokföringslagen samt 

bolagsordningen.  
 

Enligt FAR (2006) kan revisorn välja mellan olika granskningsmetoder beroende på vilken 

granskningsmetod som passar bäst. Det finns två typer av metoder, substansgranskning och 

granskning av kontroller, ibland används en kombination av båda för att hitta den typen av 

granskning som passar bäst. Man försöker alltid välja den metod eller metoder som uppfyller 

målet för granskningen på det mest effektivaste sättet, och påverkas främst av kvaliteten på 

den interna kontrollen i företaget. Granskning av kontroller innebär att revisorn studerar så att 

företagets interna kontroller fungerar som de ska. Ett kontrollsystem kan ha brister vilket 

kräver att revisorn utför en substansgranskning i företaget. Det är en typ av granskning som 

riktar sig mer specifikt på resultat- & balansposter, transaktioner, lagerinventering etc. 

Substansgranskningen brukar delas upp i två slag, detaljgranskning och analytisk granskning. 

Exempel på analytisk granskning kan vara att man jämför redovisade siffror från föregående 

års rapportering, medan detaljgranskning innebär att man studerar enskilda transaktioner för 

verksamheten FAR (2006). 

3.4.3 Rapportering/Dokumentation 

 

Revisorn har enligt FAR (2013) en skyldighet att informera företaget han eller hon arbetar för 

om de fel och/eller brister i den interna kontrollen eller redovisningen som han eller hon 

upptäcker under granskningsarbetets gång. Även andra betydelsefulla iakttagelser från 

granskningen ska rapporteras till företaget. Tack vare revisorns rapportering i dessa 

avseenden underlättas möjligheten för företaget och dess styrelse att rätta till de fel och brister 

som eventuellt finns innan revisorn avger sin revisionsberättelse. Om en sådan rättelse sker 

finns det i regel ingen anledning för revisorn att avge en revisionsberättelse som avviker från 

standardutformningen. Undantag finns då efter en rättelse allvarliga fel och brister fortfarande 

kvarstår. För att rapporteringen ska fungera är det således viktigt att både företaget och 

revisorn är öppna mot varandra och inte undangömmer viss information. Det är också av vikt 

att det som framförs i rapporter till företaget är väl underbyggt och att de lämnas till rätt 

person inom företaget eftersom en rapport från revisorn ofta får stor tyngd i företaget. 

3.5 Fortsatt drift 

 

Principen om fortsatt drift innebär att tillgångar förutsätts kunna upptas till anskaffningsvärde 

med i tillämpliga fall avdrag för avskrivningar över en bedömd nyttjandetid. Saknas 
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förutsättningar för tillämpning av principen om fortsatt drift kan tillgångsposterna behöva 

värderas på annat sätt eftersom de måste realiseras vid annan tidpunkt än vid den tänkt 

nyttjandetidens slut, FAR (2006). När revisorn planerar och genomför granskningen och 

bedömer resultaten, ska han eller hon överväga det riktiga i att styrelsen och VD tillämpat 

principen om fortsatt drift när årsredovisningen upprättats. Revisorns ansvar är att överväga 

dels det riktiga i att företagsledningen använder antagandet om fortsatt drift när 

årsredovisningen upprättas, dels om det finns några väsentliga osäkerhetsfaktorer rörande 

företagets förmåga att fortsätta sin verksamhet som det behöver upplysas om i 

årsredovisningen. Föreligger tvivel om fortsatt drift ska revisorn lämna upplysning i 

revisionsberättelsen. Revisorn kan naturligtvis inte förutsäga framtida händelser eller 

förhållanden som gör att företaget inte längre kan fortsätta sin verksamhet. Att det inte står 

något i revisionsberättelsen om någon osäkerhetsfaktor rörande fortsatt drift innebär därför 

ingen garanti, FAR (2006). 

3.6 Goodwill 

 

Goodwill är något som varje revisor någon gång kommer att komma i kontakt med när det 

kommer till värdering. Flera forskare så som Powell (2003), Bloom (2008) och Marco & 

Brännström, (2011) har uttryckt svårigheten med goodwill. Goodwill beskriver Powell (2003) 

som skillnaden mellan det verkliga värdet av identifierbara tillgångar hos det förvärvade 

bolaget och köpeskillingen. Goodwill skall årligen prövas för nedskrivningsbehov. Föreligger 

det någon annan indikation på att enheten skulle behövas skrivas ner, görs prövningen oftare 

enligt IAS 36 p. 90. Återföring av goodwill är enligt IAS 36 inte tillåten. Anledningen är att 

det i IAS 36 p.124-124 då räknas som internt upparbetat goodwill, vilket inte får redovisas 

som en tillgång i balansräkningen. 

3.7 Immateriella tillgångar 

 

Syftet med standarden IAS 38 är att ange hur immateriella tillgångar ska hanteras inom 

redovisningen. I Samlingsvolymen del 1 (2008, s. 1150) definieras en immateriell tillgång 

som en icke monetär tillgång utan fysisk substans som används för produktion eller 

tillhandahållande av varor eller tjänster samt för uthyrning till andra eller för administrativa 

ändamål. Företagets immateriella tillgångar ska enligt Årsredovisningslagen (ÅRL) redovisas 

uppdelade på olika poster. Företag ska ge en rättvisande bild av sin verksamhet, om det krävs 

en sammanslagning av poster för att ge en rättvisande bild, är det tillåtet att göra det.  
 

En immateriell tillgång måste bland annat vara identifierbar för att uppfylla definitionen av en 

immateriell tillgång. Vad som menas med identifierbar är att tillgången skall kunna särskiljas 

från goodwill. För att en tillgång skall anses uppfylla kriteriet för identifierbarhet krävs att den 

är avskiljbar eller har uppkommit genom avtalsenliga eller andra juridiska rättigheter. En 

tillgång är avskiljbar då den går att separera eller delas av från företaget så att den enskilt eller 

tillsammans kan säljas eller överlåtas.  
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4 Resultat (Empiri) 

4.1 Enkätundersökning 

 

Enkätundersökningen skickades till 3556 godkända och auktoriserade revisorer i landet. Av 

de som fick tillgång till enkäten var det 295 respondenter som valde att genomföra den, vilket 

ger en svarsfrekvens på ca 8 %. Dock var det inte alla 295 respondenterna som valde att 

slutföra enkäten, 21 stycken valde att inte genomföra hela enkäten av okänd anledning. Detta 

kommer dock inte påverka analysen eftersom frågorna analyseras enskilt. Enligt en studie av 

Mangione (1995) så betraktar man en svarsfrekvens på mellan 15-25 som oacceptabel. Men 

Bryman & Bell (2011) menar att webbenkäter har generellt sätt en lägre svarsfrekvens där 

således bekvämlighetsskäl har en betydelse för hur många som väljer att svara. I vårt fall så är 

det högsäsong för många revisorer som i brist på tid har svårt att hinna svara. Vi bedömer 

därför att antalet respondenter som svarat på enkäten är tillfredställande.  

 

4.2 Presentation av demografisk data 

 

Den första delen i enkätundersökningen omfattar ett antal demografiska frågor. De variabler 

som vi valt att använda för vår studie representerar, vilken typ av revisionsbyrå respondenten 

arbetar för och storleken på företagen som respondenten arbetar med. I tabell 4.1 fråga tre kan 

vi se hur fördelningen förhåller sig och kan konstatera att respondenter från "big four" och de 

mindre revisionsbyråerna är jämnt fördelad. I fråga fem ser vi att större delen av 

respondenterna arbetar med mindre och medelstora företag i revisionen, 16 % med större 

företag. För att kvalificera sig som ett större företag måste man enligt aktiebolagslagen uppnå 

ett av följande kriterier: börsnoterad, minst 50 anställda, balansomslutning större än 40 

miljoner under de senaste två åren. Frågor om kön, ålder och antal år i branschen utgör inte 

någon signifikant skillnad för resultatet och kommer därför inte att analyseras i denna studie. 

 

 

3. Vilken revisionsbyrå arbetar du för? 

Revisionsbyrå Antal Procent 

PwC 55 19,2 

KPMG 42 14,7 

Ernst & young 41 14,3 

Grant Thornton 17 5,9 

Annan 131 43,8 

Totalt 286 100 

 

5. Vilen typ av företag arbetar du främst med? 

Typ av företag Antal Procent 

Stora 46 16,1 

Medel 103 36 

Små 137 7,9 

Totalt 286 100 

Tabell 4.1: Demografisk data 
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4.3 Presentation av allmänna frågor 

 

Del två i enkäten utgörs av ett antal kvalitativa frågor kring revisorns arbetsprocess och 

företagens situation under finanskrisen. Fråga 7 handlar om över huruvida revisorns 

arbetsprocess har blivit noggrannare, 30 procent av respondenterna har svarat att den har 

blivit noggrannare, 70 procent har svarat att den har varit oförändrad. I fråga 8 har 

respondenterna fått svara på om det uppstod någon likviditetsbrist hos företagen i samband 

med finanskrisen. Fördelningen förhåller sig till 50 procent som svarade ”ja” och resterande 

halva som svarade att likviditeten varit oförändrad. Fråga 9 tar upp om det uppstod någon 

optimisms hor företagen gällande sina egna kalkyler och prognoser. Ur revisorns perspektiv är 

det en riskfaktor som kan skapa problem för revisionsarbetet. Resultatet från våran enkät 

visade att 85 procent kunde direkt svara att det inte fanns någon optimism, medan resterande 

del upplevde att de fanns en optimism.   

 

 

7. Har finanskrisen resulterat i en noggrannare arbetsprocess för dig som revisor? 

 Antal Procent 

Ja, noggrannare 81 30,8 

Nej, oförändrad 182 69,2 

Totalt 263 100  

 

8. Uppstod det någon tydlig likviditetsbrist hos företagen efter finanskrisen? 

 Antal Procent 

Ja 130 49,6 

Nej 132 50,4 

Totalt 263 100 

 

9. Uppstod det någon optimism hos företagen efter finanskrisen? 

 Antal Procent 

Ja 40 15,3 

Nej, oförändrad 222 84,7 

Totalt 262 100 

Tabell 4.2: Kvalitativ data 

 

4.4 Presentation av frågor inom planering 

 

Frågorna är uppbyggda på en kvalitativ ansats där respondenten får välja mellan ett antal 

svarsalternativ. Som framgår i tabell 4.3 så ser vi fråga 6, 14, och 15 presenterade. För varje 

fråga ser vi hur fördelningen mellan de olika svarsalternativen ser ut, både i antal och 

procentandelar. Längre ner i tabellen för fråga 6 och 15 ser vi resultatet för Chi-square tester 

som har utförts. Testet har utförts i syfte av att se om skillnaderna mellan de två demografiska 

frågorna är signifikanta för resultatet. Ett p-värde representerar chansen av att de fenomen vi 

studerar är slumpartat. Ett värde som understiger 0,05 innebär att noll-hypotesen som 

förutsätter att det inte finns något beroende mellan variablerna och kan förkastas. Fråga 6 i 

tabell 4.3 har ett mycket lågt p-värde för både revisionsbyrå och företagsstorlek vilket innebär 

att data har hög signifikans. Chansen är alltså väldigt liten att resultatet mellan den beroende 

och de oberoende variablerna inte skulle existera i verkligenheten. 
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6. Använder du dig av revisionsriskmodellen? 

 Antal Procent Revisionsbyrå Företagsstorlek  

Ja 196 68,6    

Nej 28 9,9    

Vid behov 41 14,3    

Totalt 265 100    

P-värde   0,001 0,006  

Chi2   16,468 18,242  

DF   3 6  

 

14. Hur upplevde du att bedömningen av väsentlighetstalen förändrades efter 

finanskrisen? 

 Antal Procent Revisionsbyrå Företagsstorlek  

Ja, ökat 

fokus 

 

103 

 

42,4 
   

Nej, 

oförändrad 

 

140 

 

57,6 
   

Totalt 243 100    

 

15. Har ytterligare förhör och intervjuer varit nödvändiga i arbetet att ta fram 

revisionsbevisen? 

 Antal Procent Revisionsbyrå Företagsstorlek  

Ja 141 57,6    

Nej 104 42,4    

Totalt 245 100    

P-värde   0,55 0,06  

Chi2   1,196 8,795  

DF   2 4  

Tabell 4.3: kvalitativ data 

 

 

Tabell 4.4 utgörs av två kvantitativa frågor som omfattar planeringen för revisionsarbetet. 

Svarsalternativen utgörs av en ordinalskala mellan 1-7, där 4 motsvarar neutralt eller 

oförändrat. Generellt sätt så ökar risken för revisorerna under krissammanhang och resultatet i 

fråga 10 bekräftar att revisorerna upplevde att revisionsrisken ökade. Med ett medelvärde på 

4,84 innebär det ett svagt men sannolikt samband mellan variablerna. För fråga 10 i tabell 4.5 

har vi gjort ett two-sample test som innebär en jämförelse mellan medelvärdena i två grupper. 

Resultatet visar att medelvärdet är betydligt högre för revisorer som arbetar med större företag 

än de som arbetar med mindre. I fråga 11 fick respondenterna svara på hur fokusen för 

företagets fortsatta drift förändrades i samband med finanskrisen. Med ett medelvärde på 5,28 

indikerar resultatet att fokusen kring företagens fortsatta drift ökar under en lågkonjunktur. 

 

 

Fråga Medelvärde Standardavvikelse Minvärde Maxvärde 

10. Hur påverkades 

revisionsrisken under 

finanskrisen? 

 

 

4,84 

 

 

0,87 

 

 

1 

 

 

7 



 

- 17 - 

11. Lade du under 

finanskrisen större fokus 

på fortsatta drift? 

 

 

5,28 

 

 

0,88 

 

 

1 

 

 

7 

Tabell 4.4: kvantitativ data 

 

 

 

10. Hur påverkades revisionsrisken under finanskrisen? 

 Medelvärde Standardavvikelse T-värde/P-värde 

Större företag 5,18 0,76 2,84/0,005 

Mindre företag 4,71 0,93 3,16/0,002 

    

    

Tabell 4.5: Two-Sample T-Test  

 

4.5 Presentation av frågor inom granskning 

 

För granskningsområdet har vi valt ut ett antal frågor som täcker de viktigaste delarna inom 

ämnet. I tabell 4.6 ställde vi frågan över huruvida respondenten med egen erfarenhet kan säga 

att granskningen av olika tillgångsposter har blivit mer invecklade och problematiska. 

Resultatet för vår studie visar att 15 respektive 66 procent har svarat att det instämmer eller 

håller med till viss del. Vilket indikerar att en majoritet av respondenterna upplever att det har 

skett en förändring efter finanskrisen. P-värdet för vårat Chi-square test hamnar på 0,06/0,02 

för våra oberoende variabler och är gränsfall för vad som anses vara signifikant data ur en 

forskningssynpunkt    

 

12. Kan du med egen erfarenhet säga att granskningen av olika tillgångsposterna blivit 

mer invecklade och problematiska? 

 Antal Procent Revisionsbyrå Företagsstorlek  

Jag instämmer helt 37 15    

Håller med till viss 

del 

 

164 

 

66,7 
   

Håller inte med alls 45 18,3    

Totalt 246 100    

P-värde   0.06 0,02  

Chi2   7,203 14,757  

DF   3 6  

Tabell 4.6: kvalitativ data 

 

I tabell 4.7 presenteras kvantitativ data där respondenten som tidigare i enkäten fått svara mot 

en ordinalskala mellan 1-7, där 4 motsvarar neutral eller oförändrad status. För att få djupare 

förståelse för hur respondenterna resonerar kring problematiken och komplexiteten i 

granskningsarbetet. Har respondenterna fått svara specifikt för vilka poster som de upplever 

har förändrats efter finanskrisen. Som framgår i tabellen så är medelvärdet för posterna 

mellan 4 och 5 vilket bekräftar tillsammans med resultatet i tabell 4.6 en ökad komplexitet för 

revisorns granskningsarbete. (fyll på text) 
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Fråga Medelvärde Standardavvikelse Minvärde Maxvärde 

13. Förändringen av 

värdering av 

tillgångsposter 

   

 

 

 

- Kundfordringar 

 

 

4,50 

 

0,90 

1 7 

- Materiella 

tillgångar 

 

4,32 

 

0,81 

 

1 

 

7 

- Immateriella 

tillgångar 

 

4,98 

 

1,05 

 

1 

 

7 

 

- Lager 

 

4,48 

 

0,87 

1 7 

16. Har substans- och 

interna kontroller blivit 

mer komplex?  

 

 

 

  

 

 

 

 

 

- Substans- 

granskning 

 

4,34 

 

0,84 

 

1 

 

7 

- Granskning av 

kontroller 

 

4,30 

 

0,79 

 

1 

 

7 

Tabell 4.7: kvantitativ data 

 

För frågorna 13 och 16 i tabell 4.7 har two-sample tester utförts, resultatet av testet visas 

nedan. På frågan om förändringen av värdering av tillgångsposter så kan vi se i tabellen nedan 

att standardavvikelsen för kundfordringar är relativt låg. Detta innebär att spridningen i svaren 

inte var långt ifrån varandra vilket tyder på att de var eniga i sin bedömning. Oberoende om 

de var revisorer från större eller mindre företag. På posten immateriell tillgång kan vi även här 

se att spridningen på svaren inte var så långt ifrån varandra, vilket tyder på att de även här var 

eniga i sin bedömning. Denna trend stämmer också överens på frågan om substansgranskning 

och granskning av kontroller. 

 

13. Förändringen av värdering av tillgångsposter 

 Medelvärde Standardavvikelse T-värde/P-värde 

[Kundfordringar]    

Större företag 4,82 0,86 2,93/0,004 

Mindre företag 4,33 0,90 3,00/0,004 

    

[Immateriell tillgång]    

Större företag 5,16 1,10  2,00/0,046 

Mindre företag 4,78 0,98  2,00/0,046 

    

16. Har substansgranskningen och interna kontroller blivit mer komplex? 

 Medelvärde Standardavvikelse T-värde/P-värde 

[Substansgranskning]    

Större företag 4,92 0,96 5,17/0,000 

Mindre företag 4,13 0,77 4,59/0,000 

    



 

- 19 - 

[Granskning 

av kontroller] 

   

Större företag 4,39 0,88 0,23/1,19 

Mindre företag 4,21 0,79 0,26/1,12 

    

Tabell 4.8: Two-Sample T-Test 

 

4.6 Presentation av frågor inom dokumentation och rapportering 

 

Fråga 17 är en så kallad nominalskala med två svarsalternativ. 163 revisorer eller 66,5 % 

svarade att kontakten med kunderna inte blivit mer regelbunden under finanskrisen. Medan 

33.5% sa att den blivit det. I fråga 18 vill vi ta reda på hur revisorerna ser på kraven för 

dokumentation. Där ser vi att en tydlig majoritet som säger att kraven har blivit strängare, hela 

86,1% svarade det medan 13,9 % svarade att den inte blivit det. 

 

 

17. Har kontakten med kunderna blivit mer regelbunden? 

 

 Antal Procent Revisionsbyrå Företagsstorlek  

Ja, den blivit mer 

regelbunden 

 

82 

 

33,5 
   

Nej, den har varit 

oförändrad 

 

163 

 

66,5 
   

Totalt 245 100    

P-värde   0,06 0,08  

Chi2   0,894 14,757  

DF   2 4  

 

18. Har kraven för dokumentationen blivit strängare? 

 Antal Procent 

Ja 211 86,1 

Nej, oförändrad 34 13,9 

Totalt 245 100 

Tabell 4.9: kvantitativ data 
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5 Analys 
 

I detta kapitlet kommer studiens resultat analyseras med hjälp av studiens teoretiska ramverk. 

Vi redogör för likheter och skillnader mellan de båda.  

5.1 Revisionsriskmodellen 

 

I FAR (2006) beskrivs revisionsriskmodellen som ett etablerat verktyg för revisorn att 

bedöma revisionsrisken. En riskbedömning underlättar för revisorn att avgöra vart väsentliga 

fel i redovisningen kan förekomma eller upptäcka svagheter i den interna kontrollen. 

Inledningsvis för enkätundersökning valde vi ut en fråga i syfte att bekräfta huruvida 

revisorerna använder sig av revisionsriskmodellen eller ej. Det empiriska materialet visar att 

majoriteten av respondenterna svarade att de använder riskmodellen eller vid behov, och 

finner därmed ett samband mellan resultat och det teoretiska materialet. Snyder & Jongward 

(2007) belyser modellens användbarhet i revisorernas arbete med risk. De skriver också om 

revisionsrisken i större bolag och syftet modellen kan ha i att identifiera potentiella framtida 

riskområden. De talar alltså för att modellen fortfarande är användbar och vårat resultat för 

enkäten understryker att den fortfarande är ett väletablerat redskap för revisorerna. Enligt 

Allen et al (2006) så menar man att riskmodellen inte är tillräcklig utan ytterligare faktorer 

behöver att betraktas i riskbedömningen, där företagets affärsrisk och företagets strategi 

behöver analyseras. Affärsrisken beskrivs i FAR (2006) och representerar ett samlingsnamn 

för risk management, rapporteringsrisk och efterlevnadsrisker. En mer omfattande riskanalys 

kan komma att skapa högre revisionsarvoden för kunden då mer omfattande revisionsarbete 

kräver mer tid och resurser från revisorernas sida enligt Snyder & Jongward (2007).  

På frågan om finanskrisen resulterat i en noggrannare arbetsprocess för revisorn har endast 

30,8 % svarat att den har det och resterande 69,2 % svarat att den är oförändrad. Det tycker vi 

ger indikationer på finanskrisen inte påverkat alla revisorer i lika stor grad. De revisorer som 

påverkats mest är de som hanterar större bolag. Det finns en genomgående trend bland svaren 

på vår enkätundersökning där vi också kan styrka detta.  

5.2 Allmänt 

 
Att företagen försöker försköna sina egna kalkyler och prognoser är ett problem som kan 

komplicera arbetet för revisorerna. En av frågorna vi ställde till respondenterna var om det 

upplevde någon optimism ute hos företagen gällande sina egna kalkyler och prognoser under 

finanskrisen. Enligt FAR (2006) så finns det en risk att företagsledningen i kristider försöker 

att vinkla bolagets finansiella rapporter, och därmed påverka resultatet. Endast en liten 

procentandel av respondenterna svarade att företagen överskattade sina egna kalkyler och 

prognoser under finanskrisen. Vårat resultat representerar därmed inte någon majoritet som 

styrker det teoretiska underlaget fullt ut. Däremot visar resultatet att en del respondenter 

upplever att företagen försöker påverka sina kalkyler, vilket innebär att det förekommer i viss 

mån. 

  

När vi frågade respondenterna om det  uppstod någon tydlig likviditetsbrist ute hos företagen 

fick vi ett resultat som fördelade sig mot hälften som svarade att det fanns en likviditetsbrist, 

medan den andra halvan svarade att den var oförändrad. Tittar vi i våran cross-tabulation från 

bilaga 3 mellan de som arbetar på big four mot det som arbetar på en annan revisionsfirma så 

finner vi vissa skillnader. Av de respondenter som svarade att det fanns en likviditetsbrist ute 

hos företagen var det fler som arbetade på någon av big four byråerna. Det finns alltså ett 
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samband som tyder på att finanskrisen har  påverkat likviditeten hos de företag inom big four 

byråerna gentemot det som arbetar på det mindre byråerna. Rent objektivt så säger resultatet 

att det fanns en likviditetsbrist ute hos företagen, men också att många företag i Sverige 

klarade sig väldigt bra under finanskrisen. Bäckström & Forsell (2008) skriver att Sverige 

hade en bra kris jämfört med andra länder. The Swedish model” har tidigare fått beröm från 

omvärlden för att ha stått upp bra mot kriser och revisorerna har haft en betydelsefull roll i 

dessa sammanhang. 

5.3 Planering 

 
Planeringsarbetet kräver enligt RS (300) att  revisorn skaffar sig tillräcklig information för att 

identifiera och förstå de händelser och transaktioner som kan ha en väsentlig påverkan för 

revisionsuppdraget. I FAR (2006) uttrycker man vikten av att revisorn tar hänsyn till de risker 

som berör det specifika uppdraget. När vi frågade respondenterna om revisionsrisken ökade så 

resulterade det i ett värde på 4,84 från en skala mellan 1 till 7, vilket tyder på att större delen 

av respondenterna upplever att revisionsrisken har ökat mer eller mindre. Att revisionsrisken 

ökar innebär alltså att felaktiga uppgifter i transaktioner och saldon kan förekomma i större 

mån och blir svårare för revisorn att upptäcka. Detta innebär för revisorerna ur ett teoretiskt 

perspektiv att fokusen kring väsentlighetstalen ökar. Resultatet för vår studie visar en ökning 

av fokusen kring väsentlighetstalen och bekräftar vår teori. Detta finner vi naturligt eftersom 

en ökad risk kräver att revisorerna får lägga ett större fokus kring vad som är väsentligt för 

granskningen. Detta kräver en mer djupgående planeringsprocess för att en tillförlitlig 

riskbedömning ska vara möjlig att utföra. I enkätundersökningen frågade vi respondenterna 

om ytterligare förhör och intervjuer var nödvändiga för att ta fram revisionsbevisen. 

Resultatet visade att mer än hälften av respondenterna bekräftar att det varit nödvändigt. De 

vanliga revisionsbevisen är inte tillräckliga för att bedöma risken och medför att 

riskbedömning har blivit bredare och mer omfattande. Likt Allen et al. (2006) teori om att 

utnyttja företagets affärsrisker och strategier i sin riskbedömning, har dessa faktorer använts 

hos revisorerna i en bredare omfattningen.  

Fortlevnadsförmågan är ett område som får större fokus för revisorerna under en 

lågkonjunktur. När företagen går sämre och risken för konkurs ökar uppstår ett ökat fokus i 

företagets fortsatta drift som en naturlig konsekvens. Enligt RS 570 ska revisorn bedöma om 

det finns tvivel på kundens förmåga att fortsätta att driva verksamheten den kommande 

tolvmånadersperioden. I enkäten frågade vi respondenterna hur de upplevde att arbetet med 

den fortsatta driften påverkades.  Resultatet ur nominalskalan 1 till 7 visar ett medelvärde på 

5,28 som bekräftar ett ökat fokus bland revisorerna. Vi finner även i vårat Two-sample t-test 

att medelvärdet mellan två olika grupper skiljer sig åt. För revisorer som arbetar med större 

företag upplever att de fått lägga mer fokus kring företagets fortsatta drift än de revisorer som 

reviderar små företag. Större företag drabbades hårdare av finanskrisen än det mindre enligt 

Bäckström & Forsell (2008) vilket har tvingat revisorerna som arbetar med större företag att 

lägga mer energi på fortlevnadsförmågan.  

5.4 Granskning 

 
Granskningen för revisorerna blir under kristider mer problematisk och komplex. Den ökade 

risken skapar en osäkerhet och försvårar granskningen av olika poster i verksamheten för 

revisorn. Enligt respondenterna så är det en majoritet som svarat att de till viss del eller helt 

och hållet har upplevt en ökad komplexitet kring granskningen av olika poster. Som redan 

konstaterat i analysen så har företagen haft problem med kassaflöde och likviditet, detta 
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menar Bäckström & Forsell (2008) berodde till stor del på att bankerna blev betydligt 

restriktivare i sin kreditgivning mot företagen. Parallellt med hårdare krav för krediterna så 

tvingas revisorerna att säkerställa så bankernas krav och villkor uppfylls enligt avtal. Till följd 

av en ökad risk och komplexitet uppstår ett ökat fokus kring granskningen. Resultatet för det 

empiriska underlaget ligger i enlighet med teorin. Likviditetsbristen skapar således en 

osäkerhet för exempelvis kundfordringarna och kräver mer omfattande granskningsåtgärder. I 

enkätundersökningen där  respondenterna fick svara på i vilken grad de upplevde att olika 

tillgångsposter påverkades under finanskrisen, svarade inte så oväntat majoriteten ett ökat 

fokus för kundfordringar, materiella-, immateriella tillgångar och lager. Syftet med frågan var 

att ställa det olika medelvärdena mot varandra, detta möjliggör en bedömning över vilken 

tillgångspost respondenterna upplevde som mest problematiska under finanskrisen. 

Immateriella tillgångar var den post som hade högst medelvärde och representerade ett värde 

på 4,98 på nominalskalan 1 till 7. Power (2003) uttrycker just svårigheterna med immateriella 

tillgångar och speciellt goodwillposterna. Värderingen av goodwill baseras ofta på företagens 

subjektiva bedömning och uppskattningar, detta skapar problem för revisorn och kräver därför 

ett ökat fokus för att undvika feltolkningar.  

5.5 Dokumentation/rapportering  

 

Dokumentationen ska innehålla sådan information som är väsentlig för revisorns arbetet samt 

hans eller hennes opartiskhet och självständighet ska kunna bedömas i efterhand. Vidare ska 

dokumentationen enligt FAR (2013) ska innehålla de material som upprättats av och för 

revisorn eller som revisorn inhämtat och bevarat med genomförandet av revisionen. Under en 

lågkonjunktur eller krissammanhang kan kraven för dokumentationen komma att påverkas för 

revisorerna, vilket kan bekräftas i enlighet med Blomberg & Svernlöv (2003).  De beskriver 

hur införandet av SOX blev en direkt konsekvens av revisionsskandalerna som uppdagades i 

samband med Enrons konkursbegäran (2001). Med argument för att tidigare kriser och 

skandaler har resulterat i striktare regler för dokumentationen ligger det som grund för att 

finanskrisen har resulterat i hårdare krav. När vi fråga respondenterna om kraven för 

dokumentation blivit strängare så fick vi ett resultat som speglade sig mot hela 86,1 procent 

som svarade att dokumentationen blivit hårdare, där resterande andel svarade att den har varit 

oförändrad. Med det teoretiska underlaget som påvisar att krissituationer och skandaler skapar 

en hårdare lagstiftning och ställer högre krav på revisorer, kan vi jämföra med resultatet för 

vår enkätundersökning. Det empiriska underlaget redogör alltså för att finanskrisen har skapat 

strängare krav vilket således skapar mer arbete för revisorerna. Ett merarbete innebär att 

revisorerna tvingas lägga mer tid och resurser på dokumenteringen vilket kan påverka 

effektiviteten för revisionsarbetet. Detta är en konsekvens som är nödvändig för att yrket ska 

upprätthålla en tillförlitlighet gentemot marknaden och ligger i enlighet med vad  Power 

(1999) argumenterar för. 

 

När vi frågade respondenterna om kontakten blivit mer regelbunden i samband med 

finanskrisen fick vi ett resultat som fördelade sig mot 33 procent som svarade att kontakten 

blivit mer regelbunden och resterande andel som svarade att den har varit oförändrad. För vår 

cross-tabulation i bilaga 3 ser vi fördelningen över vilken företagsstorlek som respondenterna 

representerar. Där framgår det tydligt att respondenterna som arbetar med små och medelstora 

företag upplever att kontakten med kunderna blivit mer regelbunden jämfört med de som 

arbetar med större. Teoretiskt sett är kraven för större bolag enligt FAR (2013) hårdare och 

revisorerna som reviderar dessa uppfyller en regelbunden kontakt i största mån. Resultatet 

speglar en ökad kontakt för de respondenter som reviderar mindre bolag vilket är en naturlig 

konsekvens av finanskrisen. En ökad kontakt med kunden kan även ha nackdelar. Enligt 
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Moore (2006) finns det en risk att en ökad kontakt  skapar förutsättningar för en relation 

mellan kunden och revisorn. En sådan relation skapar förutsättningar för att revisorns 

oberoende och tillförlitlighet försämras. 
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6 Slutdiskussion  

 
Studien har undersökt vilken påverkan finanskrisen har haft för revisionsarbetet inom ramarna 

för svenska revisorer. Som tema har risk och väsentlighet varit begrepp som genomsyrat 

studien från början till slut. Vid sammanställningen av den teoretiska referensramen och det 

empiriska underlaget har  resulterat i slutsatser för studien. Med utgångsläge för 

problemställning och syfte kommer relevanta ställningstaganden att knytas ihop och 

presenteras. Enligt Power (1999) är det vid finansiella kriser och skandalsammanhang som 

revisorernas kompetens sätts på prov vilket gör ämnet intressant att studera.  

I FAR (2006) beskrivs revisionsriskmodellen som ett etablerat verktyg för revisorn att 

bedöma revisionsrisken. Vår studie visar att revisionsriskmodellen är ett verktyg som 

fortfarande används i stor omfattning av revisorerna. Som framgår i analysen så har 

revisionsrisken ökat i samband med finanskrisen. Resultatet av att risken ökar tvingar 

revisorerna till ett mer djupgående arbete som innebär en mer omfattande riskanalys. Som 

konsekvens av att riskbedömningen har ökats inneburit mer djupgående arbete som enligt 

Allen et al (2006) numera inkluderar affärsrisker i analysen.  

 

Det finns en risk att företag försöker överskatta sina egna kalkyler och prognoser för att 

påverka resultatet enligt FAR (2006), detta är något som kan förekomma oavsett kris eller 

inte. För vår studie kan vi konstatera att det finns en koppling då det har skett en ökning kring 

optimismen då frågan varit direkt kopplad mot finanskrisen. Detta kan anses som en negativ 

konsekvens av finanskrisen och kan skapa problem för revisorns oberoende. Analysen visar 

att fortlevnadsförmågan är ett område som fått större fokus för revisorerna under krisen. Det 

har resulterat i ett minskat kassaflöde för företagen och skapar därmed problem för 

fortlevnadsförmågan. Resultatet för det empiriska materialet visade att fortlevnadsförmågan 

var det fokusområde som ökade mest på vår nominalskala och kan därför ses som en direkt 

konsekvens av finanskrisen. Vidare kan konstatera att revisorer som arbetar med större 

företag upplever ett högre fokus kring företagets fortsatta drift jämför med vad revisorerna 

som reviderar mindre företag. En slutsats som kan bekräftas enligt Bäckström & Forsell 

(2008) som menar att större företag utsätts för högre risk än vad jämförelsevis mindre företag 

gör.  

 

Utifrån vår analys kan vi konstatera att granskningen för revisorerna blir under kristider mer 

problematisk och komplex. Den ökade risken skapar en osäkerhet och försvårar granskningen 

av olika poster i verksamheten för revisorn. Revisorerna upplever att immateriella tillgångar 

är den post som ökat mest i fokus, det beror dels på att immateriella tillgångar enligt FAR 

(2006) och Power (2003) utgörs av subjektiva bedömningar och företagets egna 

uppskattningar. Tillsammans med den likviditetsbrist som uppstod bland företagen skapar det 

ett försvårat arbete för revisorn och innebär att posterna måste granskas mer djupgående. 

Kraven för dokumentation har efter finanskrisen blivit betydligt hårdare. Med underlag från 

det empiriska materialet kan vi redogöra för att hårdare krav innebär ett merarbete för 

revisorerna. Ett mer djupgående arbete innebär att revisorerna tvingas lägga mer tid och 

resurser på dokumenteringen vilket kan påverka effektiviteten för revisionsarbetet. 

I ett avslutande stycke kan vi konstatera att finanskrisen har haft en tydlig påverkan på 

revisionsarbetet. Det intressanta för studien är att vi har fått en bredare helhetssyn över hur 

revisorerna påverkats. Statistiska variabler har skapat förutsättningar för olika grupperingar 

och bidragit med värdefull information som har presenterats i analysen. Konsekvensen av 

finanskrisen har varit både positiva och negativa. Den ökade risken tvingar revisorerna till ett 

mer djupgående riskanalyser, detta upplever vi som en positiv konsekvens av finanskrisen. 
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Även granskningsarbetet har fått ett ökat fokus och tvingat revisorerna till ett mer 

noggrannare arbete. En negativa konsekvens är att kraven för dokumentationen har ökat vilket 

skapat betydligt mer arbete för revisorerna, något som vi anser kan komma att påverka 

effektiviteten för revisionsarbetet.  Revisionen är ett yrke som ständigt måste förbättras, 

Damon (2007) beskriver hur yrket ur ett historiskt perspektiv ständigt fått arbete med att 

upprätthålla sin status och så tror vi att det kommer vara i en fortsatt framtid.    
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Bilaga 1: Följebrev till revisorerna 
 

Bäste revisor! 
 

Vi är tre studenter som hoppas att du vill lägga fem minuter av din tid till att anonymt 
svara på våra frågor.  
 

Vi skriver just nu vårt examensarbete i företagsekonomi med inriktning redovisning på 
Högskolan i Borås. I vår undersökning tittar vi närmare på hur den senaste finanskrisen 
har påverkat arbetet för dig som revisor inom planering, granskning och dokumentation 
med risk som tema.  
 

Enkäten utgörs av enkla kryssfrågor som vi noggrant valt ut och skickar till dig och andra 
revisorer som idag är godkända eller auktoriserade. Vi hoppas att du känner dig 
engagerad i vårt val av ämne och tackar för att du tagit dig tid att läsa vårt mejl och 
förhoppningsvis tagit dig tid att svara på våra frågor.  
 
Klicka här för att komma till enkäten 

 

Tack på förhand! 
 

Med vänliga hälsningar,  
 

Fredrik Felczak                    Alexander Lohman   Tim Allstrin 

  

https://www.webbenkater.com/s/d4d8c83
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Bilaga 2: Enkätfrågor 
 

Enkätundersökning  

 

* Obligatorisk fråga 

 

 

Demografiska frågor  

 

1. Kön *  

 

☐ Man  

 

☐ Kvinna  

 

 

2. Hur gammal är du? *  

 

☐ 21-30  

 

☐ 31-40  

 

☐ 41-50  

 

☐ 51-60  

 

☐ 61- 

 

 

3. Vilken revisionsbyrå arbetar du för? *  

 

☐ BDO  

 

☐ Deloitte  

 

☐ Ernst & Young  

 

☐ Grant Thornton  

 

☐ KPMG  

 

☐ PWC  

 

☐ Annan  

 

☐ Vill ej uppge 

 

 

 

4. Hur många år har du aktivt arbetat som godkänd och/eller auktoriserad revisor? * 
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Skriv in antal år här 

 

 

5. Vilken typ av företag arbetar du med? *  

 

☐ Större företag  

 

☐ Medelstora företag  

 

☐ Mindre företag 

 

 

Allmänna frågor 

 

7. Använder du revisionsriskmodellen när du bedömer riskerna med en kund? * 

Revisionsrisk = inneboende risk x kontrollrisk x upptäcktsrisk. 

 

☐ Ja  

 

☐ Nej  

 

☐ Vid Behov  

 

 

7. Har finanskrisen resulterat i en noggrannare arbetsprocess för dig som revisor? * 

 

☐ Ja, den har blivit noggrannare   

 

☐ Nej, den har varit oförändrad 

 

 

8. Uppstod det någon tydlig likviditetsbrist hos företagen under och efter finanskrisen? 

* 
 

☐ Ja  

 

☐ Nej  

 

 

9. Uppstod det någon optimism hos företagen gällande egna kalkyler och prognoser 

under finanskrisen? * 

 

☐ Ja  

 

☐ Nej  
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Frågor om planering, granskning och rapportering 

 

10. Hur upplevde du att revisionsrisken påverkades i samband med finanskrisen? * 
 

4 = oförändrad, < 4 = Minskad, > 4 = Ökad 

 

          1     2    3    4    5    6    7 

    ☐  ☐   ☐    ☐    ☐   ☐    ☐   

 

 

11. Lade du under finanskrisen ett större fokus kring företagens fortsatta drift? * 

 

4 = oförändrad, < 4 = Minskad, > 4 = Ökad 

 

          1     2    3    4    5    6    7 

    ☐  ☐   ☐    ☐    ☐   ☐    ☐   

 

 

12. Kan du med egen erfarenhet säga att värderingen av olika tillgångsposter blivit mer 

invecklade och problematiska? * 

 

☐ Jag instämmer helt  

 

☐ Jag håller med till viss del  

 

☐ Håller inte med alls 

 

 

13. I vilken omfattning upplevde du att tillgångsposterna förändrades efter 

finanskrisen? * 

 

4 = oförändrad, < 4 = Minskad, > 4 = Ökad 

 

Kundfordringar                                 1     2    3    4    5    6    7 

    ☐  ☐   ☐    ☐    ☐   ☐    ☐   

 

Materiella tillgångar                         1     2    3    4    5    6    7 

    ☐  ☐   ☐    ☐    ☐   ☐    ☐   
 

Immateriella tillgångar           1     2    3    4    5    6    7 

    ☐  ☐   ☐    ☐    ☐   ☐    ☐   
 

Lager                                                 1     2    3    4    5    6    7 

    ☐  ☐   ☐    ☐    ☐   ☐    ☐   
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14. Hur upplevde du att bedömning av väsentlighetstalen förändrades efter 

finanskrisen? * 

 

☐ Ökat fokus då bedömningen försvåras  

 

☐ Minskat fokus  

 

☐ Oförändrad 

 

 

15. Har ytterligare förhör och intervjuer varit nödvändiga i arbetet med att ta fram 

revisionsbevisen? * 

 

☐ Ja, planeringen har krävt mer djupgående revisionsbevis  

 

☐ Nej, det har inte varit nödvändigt alls  

 

 

16. Tycker du att substansgranskning och granskning av interna kontroller blivit mer 

komplexa i samband med finanskrisen? * 

 

4 = oförändrad, < 4 = Minskad, > 4 = Ökad 

 

Substansgranskning                                 1     2    3    4    5    6    7 

       ☐  ☐   ☐    ☐    ☐   ☐    ☐   

 

Granskning av kontroller                         1     2    3    4    5    6    7 

       ☐  ☐   ☐    ☐    ☐   ☐    ☐   

 

 

17. Har kontakten med kunderna blivit mer regelbunden? * 

 

☐ Ja, kontakten har blivit mer regelbunden  

 

☐ Nej, den har varit oförändrad 

 

 

18. Har kraven för dokumentation blivit strängare? 

 

☐ Ja  

 

☐ Nej  
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Bilaga 3: Statistiska uträkningar 
 

Cross-tabulation Chi-square tester av oberoende variabel 

6. Använder du dig av revisionsriskmodellen? (%) 

 

Revisionsbyrå 

 

Ja 

 

Nej 

 

Vid behov 

 

Ej svarat 

 

Annan  27,3 6,1 9,8 2,4  

Big four  41,3 3,7 4,4 4,7  

Totalt  68.6 9,9 14,3 7,1  

Pearson Chi-värde = 16,468 DF = 3 P-värde = 0.001 

 

Företagsstorlek Ja Nej Vid behov Ej svarat  

Stor  12,9 0.6 1,3 1,3  

Medel  25,9 2 3,4 3,7  

Liten  29,6 7,1 9,5 2  

Totalt  68,6 9,9 14,3 7,1  

Pearson Chi-värde = 18,242 DF = 6 P-värde = 0.006 

 

 

8. Uppstod det någon tydlig likviditetsbrist hos företagen efter finanskrisen? 

Företagsstorlek Ja Nej Vid behov Ej svarat  

Stor  12,9 0.6 1,3 1,3  

Medel  25,9 2 3,4 3,7  

Liten  29,6 7,1 9,5 2  

Totalt  68,6 9,9 14,3 7,1  

Pearson Chi-värde = 18,242 DF = 6 P-värde = 0.006 

 

 

9. Uppstod det någon optimism hos företagen gällande egna kalkyler och prognoser? 

(%) 

 

Revisionsbyrå 

 

Ja 

 

Nej 

 

Ej svarat 

 

 

 

Annan  3,8 39,2 2,7   

Big four  10,2 38,6 5,5   

Totalt  14 77,8 8,2   

Pearson Chi-värde = 9,425 DF = 2 P-värde = 0.009 

 

Företagsstorlek Ja Nej Ej svarat   

Stor  3,8 11,3 1,4   

Medel  5,5 25,6 4,1   

Liten  4,8 41 2,7   

Totalt  14 77,8 8,2   

Pearson Chi-värde = 18,242 DF = 6 P-värde = 0.05 
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12. Kan du med egen erfarenhet säga att värderingar av olika tillgångsposter har blivit 

mer invecklade och problematiska? (%) 

 

Revisionsbyrå 

 

Jag 

instämmer 

helt 

 

Jag håller 

med till 

viss del 

 

Håller 

inte med 

alls 

 

Ej svarat 

 

Annan  3,8 26,6 8,9 6,5  

Big four  8,9 29,4 6,5 9,6  

Totalt  12,6 56 15,4 16  

Pearson Chi-värde = 7,203 DF = 3 P-värde = 0.06 

 

Företagsstorlek Jag 

instämmer 

helt 

Jag håller 

med till 

viss del 

Håller 

inte med 

alls 

Ej svarat  

Stor  4,4 7,2 1,7 1,3  

Medel  4,4 19,8 4,8 3,7  

Liten  3,8 29 8,9 2  

Totalt  12,6 56 15,4 7,1  

Pearson Chi-värde = 14,757 DF = 6 P-värde = 0.02 

 

 

17. Har kontakten med kunderna blivit mer regelbunden? (%) 

 

Revisionsbyrå 

 

Ja, den har 

blivit mer 

regelbunden 

 

Nej, den 

har varit 

oförändrad 

 

Ej svarat 

 

 

 

Annan  13,3 25,9 6,5   

Big four  14,7 29,7 9,9   

Totalt  28 55,6 16,4   

Pearson Chi-värde = 0,894 DF = 2 P-värde = 0.06 

 

Företagsstorlek Ja, den har 

blivit mer 

regelbunden 

Nej, den 

har varit 

oförändrad 

Ej svarat   

Stor  2,7 10,2 3,4   

Medel  12,6 16,4 6,1   

Liten  12,6 29 6,8   

Totalt  28 55,6 16,4   

Pearson Chi-värde = 14,757 DF = 4 P-värde = 0.0 

 

 

 

Presentation av data från kvantitativa variabler 

Fråga Medelvärde Standardavvikelse Minvärde Maxvärde 

10. Hur påverkades 

revisionsrisken 
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påverkades under 

finanskrisen? 

 

4,84 

 

0,87 

 

1 

 

7 

11. Lade du under 

finanskrisen större fokus 

på fortsatta drift? 

 

 

5,28 

 

 

0,88 

 

 

1 

 

 

7 

13. Förändringen av 

vädering av 

tillgångsposter 

   

 

 

 

- Kundfordringar 

 

 

4,50 

 

0,90 

1 7 

- Materiella 

tillgångar 

 

4,32 

 

0,81 

 

1 

 

7 

- Immateriella 

tillgångar 

 

4,98 

 

1,05 

 

1 

 

7 

 

- Lager 

 

4,48 

 

0,87 

1 7 

16. Har substans- och 

interna kontroller blivit 

mer komplex?  

 

 

 

  

 

1 

 

 

7 

- Substans- 

granskning 

 

4,34 

 

0,84 

 

1 

 

7 

- Granskning av 

kontroller 

 

4,30 

 

0,79 

 

1 

 

7 

Data från kvantitativa variabler. 

 

Two-Sample T-Test 

10. Hur påverkades revisionsrisken påverkades under finanskrisen? 

 Medelvärde Standardavvikelse T-värde / P-värde 

Större företag 5,18 0,76 2,84 / 0,005 

Mindre företag 4,71 0,93 3,16 / 0,002 

    

    

13. Förändringen av vädering av tillgångsposter 

 Medelvärde Standardavvikelse T-värde / P-värde 

[Kundfordringar]    

Större företag 4,82 0,86 2,93 / 0,004 

Mindre företag 4,33 0,90 3,00 / 0,004 

    

[Immateriell tillgång]    

Större företag 5,16 1,10 0,46 / 2,00 

Mindre företag 4,78 0,98 0,46 / 2,00 

    

16. Har substansgranskningen och interna kontroller blivit mer komplex? 

 Medelvärde Standardavvikelse T-värde / P-värde 

[Substansgranskning]    

Större företag 4,92 0,96 5,17 / 0,000 
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Mindre företag 4,13 0,77 4,59 / 0,000 

    

[Granskning av 

kontroller] 

   

Större företag 4,39 0,88 0,23 / 1,19 

Mindre företag 4,21 0,79 0,26 / 1,12 

    

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

 

 

 

 
 

 

 
 

 
 

 

 

 



 

 

 
 

 
Högskolan i Borås är en modern högskola mitt i city. Vi bedriver utbildningar inom ekonomi och 
informatik, biblioteks- och informationsvetenskap, mode och textil, beteendevetenskap och 
lärarutbildning, teknik samt vårdvetenskap. 
 
På institutionen Handels- och IT-högskolan (HIT) har vi tagit fasta på studenternas framtida behov. 
Därför har vi skapat utbildningar där anställningsbarhet är ett nyckelord. Ämnesintegration, helhet och 
sammanhang är andra viktiga begrepp. På institutionen råder en närhet, såväl mellan studenter och lärare 
som mellan företag och utbildning. 
 
Våra ekonomiutbildningar ger studenterna möjlighet att lära sig mer om olika företag och förvaltningar 
och hur styrning och organisering av dessa verksamheter sker. De får även lära sig om samhällsutveckling 
och om organisationers anpassning till omvärlden. De får möjlighet att förbättra sin förmåga att analysera, 
utveckla och styra verksamheter, oavsett om de vill ägna sig åt revision, administration eller 
marknadsföring. Bland våra IT-utbildningar finns alltid något för dem som vill designa framtidens IT-
baserade kommunikationslösningar, som vill analysera behov av och krav på organisationers information 
för att designa deras innehållsstrukturer, bedriva integrerad IT- och affärsutveckling, utveckla sin förmåga 
att analysera och designa verksamheter eller inrikta sig mot programmering och utveckling för god IT-
användning i företag och organisationer. 
 
Forskningsverksamheten vid institutionen är såväl professions- som design- och utvecklingsinriktad. 
Den övergripande forskningsprofilen för institutionen är handels- och tjänsteutveckling i vilken kunskaper 
och kompetenser inom såväl informatik som företagsekonomi utgör viktiga grundstenar. Forskningen är 
välrenommerad och fokuserar på inriktningarna affärsdesign och Co-design. Forskningen är också 
professionsorienterad, vilket bland annat tar sig uttryck i att forskningen i många fall bedrivs på 
aktionsforskningsbaserade grunder med företag och offentliga organisationer på lokal, nationell och 
internationell arena. Forskningens design och professionsinriktning manifesteras också i InnovationLab, 
som är institutionens och Högskolans enhet för forskningsstödjande systemutveckling. 
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