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Sammandrag:

Förväntningsgapet, det vill säga gapet mellan revisorers faktiska prestationsnivå och de olika
förväntningar som samhället har på revisorernas utföranden, har forskats i och blivit bekräftat i
olika avseenden, i alla länder där det undersökts. Stora företagsskandaler har resulterat i att
revisorsyrket allt mera har ifrågasatts och kritiserats på grund av att revisorer inte lyckats upptäcka
och rapportera oegentligheter i sina kundföretag. Revisorns ansvar för oegentligheter har således
länge tillhört de bidragande orsakerna till detta förväntningsgap.

För att få en djupare insikt på området är syftet med denna avhandling att undersöka
förväntningsgapet i Finland, gällande revisorns ansvar för oegentligheter. Undersökningen gjordes i
form av en enkätundersökning, som skickades ut till finska CGR-revisorer, ekonomichefer,
controllers och bankdirektörer. Av de totalt 433 enkäterna som skickades ut svarade 29 CGR-
revisorer, 23 ekonomichefer, 29 controllers och 17 bankdirektörer.

Företagsledarna, d.v.s. ekonomicheferna och controllers, representerade de som ansvarar för
uppgörandet av bokslutet medan bankdirektörerna representerade användarna av bokslutet.
Enkäten bestod av 22 påståenden, som respondenterna skulle ta ställning till med hjälp av en 7
gradig likertskala. Påståendena baserade sig på aspekterna; Vad är revisorns ansvar för
upptäckandet av oegentligheter? Vad är revisorns ansvar för att ytterligare utreda misstankar
om oegentligheter? Till vem skall revisorn rapportera upptäckta oegentligheter? och Borde
revisorn avstå från sitt uppdrag ifall lämpliga korrigeringar inte görs av enheten?

Resultatet av undersökningen bevisade att det existerar ett betydligt förväntningsgap mellan CGR-
revisorer och de övriga målgrupperna. De oberoende t-testen som användes för att identifiera
åsiktsskillnaderna resulterade i signifikanta gap på 11 påståenden mellan CGR-revisorer och
företagsledare och på 10 påståenden mellan CGR-revisorer och bankdirektörer. Påståendena som
gav upphov till signifikanta gap indelades och analyserades enligt Porters (1991) modell i
prestations-, standards- och rimlighetsgap beroende på om påståendet i fråga var en existerande
uppgift för revisorn, om uppgiften i framtiden rimligen skulle kunna utföras av revisorn eller om
uppgiften är orimlig för revisorn att utföra.

De mest betydliga åsiktsskillnaderna uppstod gällande revisorns ansvar för upptäckandet av
oväsentliga oegentligheter och att revisorerna borde upptäcka väsentliga oegentligheter, som har
uppstått i maskopi. Mellan CGR-revisorerna och bankdirektörerna uppstod det även ett mycket
signifikant gap på påståendet att revisorerna borde rapportera väsentliga oegentligheter till
relevanta myndigheter. Som förväntat uppstod de mest betydliga åsiktsskillnaderna mellan CGR-
revisorerna och bankdirektörerna. Även företagsledarna hade i flera avseenden mycket avvikande
åsikter från CGR-revisorernas, vilket var oväntat med tanke på deras arbetsuppgifter och nära
relation till de externa revisorerna.

Nyckelord: förväntningsgap, revision, oegentligheter, revisor
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1 INLEDNING

1.1 Inledning och problemområde

Sedan början av millenniet har diskussionen kring revisorers skyldigheter och

ansvarsområden varit mera aktuell än någonsin förut. Enronskandalen år 2001 var

början till en rad massiva företagsskandaler, där stora koncerner uppmärksammades

för grova bedrägerier (se även: Worldcom, HealthSouth, Tyco, Parlamat etc.).

Skandaler som dessa leder bland annat till att effektiviteten på kapitalmarknaden

rubbas, i och med att marknadsaktörer får det betydligt svårare att lita på bokslut och

tillhörande revisionsutlåtanden. Revisorerna, som haft som uppgift att granska dessa

företag, har ofta fått ta på sig skulden, vilket i sin tur har lett till att hela revisorsyrket

ifrågasatts och kritiserats. (Rezaee & Riley 2010: 6)

Akademiker runtom i världen har ansett det vara avgörande att kartlägga samhällets

förväntningar på revisorns plikter, för att det sedan kunde vidtas åtgärder för att

anpassa dessa förväntningar med revisorns utföranden (Bollen et al. 2009).

Förväntningsgapet, det vill säga gapet mellan revisorers faktiska prestationsnivå och

de olika förväntningarna som samhället har på revisorernas utföranden, har forskats i

och blivit bekräftat i olika avseenden, i alla länder där det undersökts (Epstein & Geiger

1994 – USA; Schelluch 1996 – Sydafrika; Lin & Chen 2004 – Kina; Dixon, Woodhead &

Sohliman 2006 – Egypten; Troberg & Viitanen 1999 – Finland, etc.).

Revisorernas arbetsuppgifter för att förebygga, upptäcka och rapportera oegentligheter

är bland de mest kontroversiella frågorna inom revisorsyrket och således bland de mest

bidragande faktorerna till förväntningsgapet. Incitament som belönar individer för

kortsiktiga resultat, framsteg inom teknologi och allt mera avancerade

affärstransaktioner och -metoder, är exempel som har ökat möjligheterna och

frestelsen för att begå oegentligheter i företag (Sacks 2004). I början av 1900-talet var

huvudsyftet med revisionen att upptäcka oegentligheter. Sedan det har uppfattningen

delvis förändrats, framförallt hos revisorerna själva, som anser det vara orimligt att

bära ansvaret för upptäckandet av oegentligheter. Däremot riktas det press från olika

håll i samhället, var man litar på att revisorerna alltid borde kunna upptäcka

felaktigheter och särskilt oegentligheter i bokslutet. (Porter 1997 refererat i Turley

1997: 32-35)
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På olika håll i världen har revisorsorgan försökt utveckla standarder och ge praktiska

råd för att bestyrka revisorernas ansvarsområden gällande oegentligheter (AICPA - SAS

99; IFAC - ISA 240). Revisionsstandarderna angående revisorns ansvar för

upptäckandet och rapporteringen av oegentligheter är i dagens läge kvantitativt

utförliga. Standarderna kan dock tolkas på olika sätt och enligt bokslutsanvändarna har

inte revisorernas ansvar ökat märkbart, i och med dessa.

I Finland gjordes en extensiv förväntningsgapsundersökning av Troberg och Viitanen

år 1999, var det även framgick att förväntningsgapet var som störst gällande revisorns

ansvar för upptäckandet och rapporteringen av oegentligheter. Således är det viktigt

att, i Finland, undersöka denna aspekt av förväntningsgapet mera ingående. (Troberg &

Viitanen 1999)

1.2 Syfte och avgränsningar

Syftet med avhandlingen är att undersöka förväntningsgapet i Finland, gällande

revisorns ansvar för oegentligheter.

Genom att undersöka externa revisorers, bokslutsuppgörares och bokslutsanvändares

uppfattningar om revisorns ansvar för oegentligheter, är målet att identifiera ifall ett

förväntningsgap i detta avseende existerar i Finland.

Undersökningen görs på finska respondenter och grundar sig således på relevanta

finska revisionsstandarder och lagstiftning. I studien undersöks, förutom revisorerna,

företagsledare, för att representera bokslutsuppgörarna, och bankdirektörer, för att

representera bokslutsanvändarna. De externa revisorerna som undersöks i den

empiriska delen har avgränsats till att endast behandla CGR-revisorer.

Företagsledargruppen indelas ytterligare i ekonomichefer och controllers. Dessa

avgränsningar gjordes för att försäkra om att grupperna har den expertis som krävs för

att en undersökning av denna art skall ge lyckade resultat. I avhandlingen fokuseras det

på hur revisorns ansvar för oegentligheter inverkar på förväntningsgapet, medan de

andra dimensionerna av förväntningsgapet avgränsas.



3

1.3 Uppläggning av studien

Arbetet är uppdelat i 7 huvudkapitel. Efter inledningskapitlet behandlar kapitel 2 den

teoretiska delen var de för studien relevanta begreppen redogörs och den historiska

utvecklingen av revisorns ansvar för oegentligheter gås igenom. Vidare behandlas de

relevanta revisionsstandarderna och lagstiftningarna i Finland och USA. Kapitel 3 står

för tidigare forskning inom området. I kapitlet gås det igenom betydande

undersökningar i olika länder, som behandlat förväntningsgapet gällande revisorns

ansvar för oegentligheter. I Kapitel 4 presenteras forskningsmetoderna, som använts

för att genomföra undersökningen. I kapitel 5 presenteras och analyseras resultaten

från undersökningen. I kapitel 6 diskuteras resultaten och kopplas ihop med tidigare

forskning på området. I kapitel 7 avslutas avhandlingen med konklusioner och

rekommendationer för fortsatt forskning.
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2 DEFINITIONER, HISTORISK BAKGRUND OCH

FÖRESKRIFTER

Syftet med kapitlet är att stå som grund för genomgången av den tidiga litteraturen och

den empiriska undersökningen. I kapitlet förklaras de mest relevanta begreppen,

oegentligheter och förväntningsgapet, varefter den historiska utvecklingen av

revisorns ansvar för oegentligheter genomgås. Därefter beskrivs relevanta

lagstiftningar och revisionsstandarder i Finland och USA, för att ge en översikt på hur

revisorns ansvar i detta avseende definieras. De amerikanska standarderna behandlas

eftersom de har påverkat revisionsstandarder i Europa och resten av världen, var de

utformats till liknande koncept.

2.1 Definitioner på oegentligheter

Oegentligheter är ett omfattande begrepp vilket det finns ett antal olika definitioner på.

Enligt Porter (1991), som har en allmänt erkänd definition, betyder oegentligheter

(fraud) följande: 1) användning av manipulation, förfalskning eller förändring av

redovisnings- eller andra dokument i syfte om att uppnå ekonomiska fördelar, på ett

orättvist eller olagligt sätt, 2) avsiktliga fel i redovisningen eller utlämnandet av

händelser i bokslutet, 3) avsiktlig fel tillämpning av redovisningsprinciper relaterade

till belopp, klassifikationer och sättet att presentera, 4) förskingring av tillgångar eller

stöld.

Revisionsstandard 240: Tilintarkastajan velvollisuus ottaa väärinkäytös huomioon

tilintarkastuksessa, som är en översättning av International Standards of Accounting

nr. 240: The Auditor’s responsibility to Consider Fraud in an Audit of Financial

Statements, definierar oegentligheter som en avsiktlig handling av en eller flera

individer bland ledningen, övriga anställda, eller tredje part, som utövar bedrägeri för

att få en obehörig eller olaglig fördel.

ISA 240 hävdar att fel och brister i bokslutet kan bero på antingen oegentligheter eller

fel. Det som skiljer sig mellan oegentligheter och fel är om felen och bristerna i

bokslutet har uppstått avsiktligt eller oavsiktligt. Med ”fel” menas brister och fel,

omfattande oavsiktligt bortlämnande av tal eller presenterad information. Med

oegentligheter menar man däremot avsiktlig manipulering av företagets information

(Föreningen CGR 2009: 250-291). Statement on Auditing Standards No. 99:

Consideration of Fraud in a Financial Statement Audit, beskriver ”fraud” som en

avsiktlig handling som resulterar i väsentliga fel i bokslutet. Felen kan uppstå antingen
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på grund av bedrägligt bokslut eller förskingring av tillgångar. Bedräglig redovisning

uppstår då avsiktligen missvisande information ges i bokslutet. Förskingring av

tillgångar uppstår då stöld av företagets tillgångar resulterar i ett missvisande bokslut.

2.2 Definitioner på förväntningsgapet

Det finns flera definitioner på förväntningsgapet som har utvecklats allt sedan

begreppet introducerades av Liggio år 1974. Liggio (1974) definierade

förväntningsgapet som skillnaden mellan graderna av förväntade prestationer så som

revisorn och de som använder boksluten föreställer sig dem: “The difference between

the levels of expected performance as envisioned by the independent accountant and

by the user of financial statements”.

The Cohen Commission i USA (1978) utvidgade denna definition genom att överväga

om ett gap kan finnas mellan vad allmänheten förväntar sig eller behöver och vad

revisorerna rimligen kan och borde förvänta sig att utföra: ’’The gap between what the

public  expects  or  needs  and  what  auditors  can  and  should  reasonably  expect  to

accomplish.’’ (Koh & Woo 1998)

Porter (1991) vidareutvecklade begreppet och började kalla det för ”the audit

expectation-performance gap”, där hon definierade det som gapet mellan samhällets

förväntningar på revisorer och revisorernas utförande, som det uppfattas av samhället:

”The gap between society’s expectations of auditors and auditors’ performance, as

perceived by society”.  Som  figur  1.  på  följande  sida  visar  delade  hon  in

förväntningsgapet i två olika komponenter, rimlighetsgapet (reasonableness gap) och

prestationsgapet (performance gap). Rimlighetsgapet kan definieras som gapet mellan

vad samhället förväntar av revisorer att uppnå och vad revisorerna rimligen kan

förväntas utföra. Prestationsgapet definieras som gapet mellan vad samhället rimligen

förväntar att revisorer kan åstadkomma och vad revisorer verkligen uppfattas

åstadkomma. Prestationsgapet kan ytterligare delas upp i bristfälliga standarder

(deficient standards) och bristfälliga prestationer (deficient performance). Bristfälliga

standarder är gapet mellan de plikter som rimligen kan förväntas av en revisor och

revisorns existerande plikter enligt lag och professionella föreskrifter. Bristfälliga

prestationer är gapet mellan den förväntade prestationsnivån av revisorns existerande

plikter, och revisorernas nuvarande prestationer (Porter 1991).
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Figur 1. Porters förväntnings-prestationsgaps modell

Erhållen                                                 Samhällets
prestation av  Förväntningsgapet                                          förväntningar

   revisorer                                                                                                                                                på revisorer

                           Prestationsgap    Rimlighetsgap

Bristfälliga Bristfälliga       Orimliga
                                  prestationer standarder                   förväntningar

revisorernas       Skyldigheter som
  existerande        rimligt kan förväntas
 skyldigheter      av revisorer

(Porter 1991)

I Finland har existensen av förväntningsgapet undersökts av Troberg & Viitanen (1999)

och de definierar gapet som skillnaden mellan det som allmänheten tror och förväntar

sig av en revisor och det vad revisorn egentligen gör. De delar in förväntningsgapet i

fem delområden, vilka är; revisorns och revisionens roll, upptäckandet av

oegentligheter och andra olagligheter, revisorns rapportering, revisorns tilläggsuppdrag

och utvidgade revisionstjänster.

2.3 Förväntningsgapet gällande revisorns ansvar för

oegentligheter

Allmänheten ser ofta på revisionen som en garanti att bokslutet är rättvisande och som

en försäkringsåtgärd mot oegentligheter och andra olagligheter (Epstein & Geiger

1994). Bokslutsanvändarna förväntar sig, generellt, att revisorerna måste ta på sig

ansvar utöver granskande och bestyrkande av ett rättvisande bokslut genom att även

axla en skyldighet att skydda intresset för bokslutsanvändarna genom att upptäcka och

rapportera oegentligheter (t.ex. Sikka et al. 1992). Revisorerna har däremot sett detta

som orimligt i många avseenden. Det har bland annat talats om att revisorn inte skall

behöva bete sig som en ”blodhund” som febrilt letar efter oegentligheter (Lee 2004).

Porter (1993) hävdade att för att uppgifter rimligen skall kunna förväntas av revisorer

måste de vara kostnads- och tidseffektiva för revisorerna att utföra. Med detta menar
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man att vissa av plikterna eventuellt inte passar inom kostnads- och tidsramarna för

revisorernas tjänster. Företagsskandaler, som skett strax efter att revisorer gett ett rent

utlåtande om bokslutet, har dock allt som oftast resulterat i att revisorer blivit beskyllda

för misslyckande att upptäcka oegentligheter (Humphrey, Moizer & Turley 1993).

Redan en längre tid, särskilt sedan början av millenniet, har revisorns ansvar för

upptäckandet av oegentligheter varit ett väldigt kontroversiellt ämne, som

revisorsyrkets rykte har lidit av. Revisionsstandarderna angående revisorns ansvar för

oegentligheter, som uppdaterats med jämna mellanrum, har delvis haft som mål att

förminska gapet mellan revisorernas och olika intressenters uppfattningar om vad

revisorns  ansvar  är  (t.ex.  AICPA  -  SAS  99  och  IFAC  -  ISA  240).  Frågan  är  om  dessa

lyckats  i  sin  uppgift.  Som  Bollen  et  al.  (2009)  summerar,  har  det  typiska  för

revisorsprofessionen länge varit att försöka minimera betydelsen av sin roll vid fall av

oegentligheter, och istället överföra så mycket som möjligt av ansvaret på

företagsledningen (Bollen et al. 2009). Genom att avstå från ansvaret strävar

revisorerna även till att undvika sina rättsliga skyldigheter och därmed från att bli

åtalade i rätten (Humphrey et al. 1993; Bollen et al. 2009).

2.4 Historiska utvecklingen av revisorns ansvar vid upptäckandet

och rapporteringen av oegentligheter

Porter (1997) (refererat i Turley 1997:32-35) delade för enkelhetens skull in den

historiska utvecklingen av revisorns ansvar för upptäckandet och rapporteringen av

oegentligheter i fyra olika tidsfaser. 1) Fasen före 1920-talet, 2) fasen mellan 1920- och

1960 talet, 3) fasen mellan 1960- och 1980-talet och 4) fasen efter 1980-talet.

Före 1920-talet var revisorns huvudsakliga mål att upptäcka oegentligheter vilket klart

framgår i den tidens texter. Bl.a. Dicksee (1898) ansåg att en revision består av tre olika

delar; upptäckandet av bedrägeri, upptäckandet av tekniska fel och upptäckandet av

principiella felaktigheter. Även Montgomery (1912) skrev att de primära målen för

revisorer var förebyggandet och upptäckandet av fel och oegentligheter i bokslutet. Som

resultat av vissa rättegångar i slutet på 1800-talet bestämdes trots allt att revisorn skall

framföra sin revision beroende på omständigheterna och förväntades inte att upptäcka

varje litet fel i bokslutet. Revisorn förväntades inte förhålla sig misstänksam till

bokslutet om revisorn inte hade någon anledning att misstänka företaget för

oegentligheter. Om det fanns ens en liten anledning att misstänka företaget förväntades

revisorn dock att utreda fallet noggrant. Detta antagande råder i stora drag i de

anglosaxiska länderna samt i Finland ännu i dag. (Turley 1997:32-35)
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Efter 1920 – fram till 1960-talet rörde sig åsikterna inom revisorsyrket progressivt mot

att revisorerna inte skulle axla ett lika stort ansvar för upptäckandet av oegentligheter.

Istället ansågs det att ansvaret för förebyggandet och upptäckandet av oegentligheter

skulle axlas av företagsledningen och att den huvudsakliga uppgiften för revisorer var

att bokslutet skulle få mera trovärdighet i och med revisionen. Denna förändring i

revisorers tänkande kan förklaras med hjälp av den socioekonomiska utvecklingen

under perioden då storleken och komplexiteten i företagen växte, när bland annat

ansvaret för samlandet av bokföringsdata överfördes till anställda, som inte var i

ledarpositioner. För att kunna övervaka de anställdas aktiviteter, och framförallt

förhindra och upptäcka fel och oegentligheter i bokföringen och i andra uppgifter

grundade företagsledningen system för internkontroll. Allt eftersom företagen växte

och transaktionerna blev större och flera, ansågs det omöjligt för revisorerna att kunna

gå igenom all bokföringsdata inom givna kostnads- och tidsbegränsningar. Detta ledde

till att revisorer istället fokuserade på att sanningsenligt och rättvist försöka uppskatta

informationen i företagets bokslut. (Turley 1997:32-35)

På 1960-talet kritiserades revisorerna på grund av deras inställning till upptäckandet av

oegentligheter. Det ansågs att om inte revisorer axlade mera ansvar så skulle

allmänheten inte lita på revisionsutlåtandet och därmed vore det ingen ide med det.

Under perioden mellan 1960- och 1980-talet återupprättades delvis revisorns

skyldighet att upptäcka oegentligheter. American Institute of Public Accountants,

AICPA, var tvungna att ändra på definitionen till att revisorer bör vara medvetna om

att oegentligheter kan förekomma och att revisionsutlåtandet kan påverkas om

bokslutsinformationen är felaktig. På grund av att revisionsuppdragen inte planeras

utgående från att finna oegentligheter, betonade AICPA dock att man inte kan förvänta

att alla oegentligheter blir upptäckta. (Turley 1997:32-35)

Efter 1980-talet fick antagandet att revisorer skulle upptäcka och framförallt

rapportera oegentligheter allt mera uppmärksamhet. Detta var ett resultat av att antalet

och omfattningen av oegentligheter ökade vilket ledde till att journalister, politiker, och

domstolar allt mera kritiserade revisorernas förmåga att upptäcka oegentligheter. Det

ökande antalet företagsskandaler ledde till att standarder, rekommendationer och även

lagar stiftades för att klarare försöka definiera vilka revisorns ansvarsområden vid

upptäckandet och rapporteringen av oegentligheter är och därmed även försöka

förminska på det växande förväntningsgapet (Turley 1997:32–35).

Idag står det i standarderna av exempelvis AICPA och IFAC, att revisorns ansvar är att

förse användarna av bokslutet med en ”rimlig” säkerhet att bokslutet är rättvisande,
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vilket betyder att revisorerna inte kan garantera att de upptäcker alla fel och

oegentligheter i bokslutet. Företagen idag är mera komplicerade än för 100 år sedan, då

revisorns huvudsakliga uppgift var att upptäcka oegentligheter. Revisorerna anser

således att det är omöjligt för dem att bära det huvudsakliga ansvaret för att upptäcka

fel och oegentligheter i bokslutet. Marknadsaktörer har dock en tendens att förvänta sig

att revisorn borde upptäcka och rapportera fel och brister, framförallt de som orsakats

av oegentligheter, även om det inte i de flesta länderna krävs att revisorn ger full

säkerhet om att bokslutet inte innehåller fel och oegentligheter (Rezaee & Riley 2010).

2.5 Relevanta revisionsstandarder och lagstiftning

2.5.1 Finland

I Finland har det inte funnits någon utförlig standard som definierar revisorns ansvar

för att upptäcka oegentligheter före ISA 240 togs i bruk år 2006. Tidigare har revisorer

varit tvungna att agera enligt revisionsslagen och delvis enligt strafflagen var revisorns

ansvar för oegentligheter dock inte behandlats utförligt.

ISA 240

I Finland trädde revisionsstandard 240: tilintarkastajan velvollisuus ottaa

väärinkäytös huomioon tilintarkastuksessa,  i  kraft  den  1.7.2006  och  är  en

översättning av IFAC:s International Standards of Auditing (ISA) no. 240: The

Auditor’s responsibility to Consider Fraud in an Audit of Financial Statements. ISA

240 har i sin tur antagit de grundläggande principerna av den amerikanska SAS no. 99.

I standarden skiljer man på felaktigheter och brister i bokslutet med att dela in dem i

fel och oegentligheter. Fel har orsakats oavsiktligt, inkluderande bortlämnandet av tal

eller presenterad information medan oegentligheter orsakats avsiktligt. ISA 240 anger

att ansvaret för förebyggandet och upptäckandet av oegentligheter i första hand hänger

på såväl enhetens styrelse som på företagsledningen.

Revisorns mål vid revisionen enligt ISA 240 är att a) identifiera och bedöma riskerna

för väsentliga felaktigheter i de finansiella rapporterna som beror på oegentligheter, b)

inhämta tillräckliga och ändamålsenliga revisionsbevis avseende de bedömda riskerna

för väsentliga felaktigheter som beror på oegentligheter genom att utforma och

genomföra ändamålsenliga åtgärder och c) på lämpligt sätt hantera oegentligheter eller

misstänkta oegentligheter som identifieras under revisionen.
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En revisor som genomför en revision i enlighet med ISA standarder är ansvarig för att

erhålla rimlig säkerhet om att bokslutet som helhet är fritt från väsentliga felaktigheter,

oavsett om de orsakats av oegentligheter eller fel. Standarden anger att det är omöjligt

för revisorerna att upptäcka alla felaktigheter i ett bokslut på grund av de naturliga

begränsningar som finns vid revisionen, även om revisionen är planerad och utförd

enligt ISA standarder. Standarden kräver att revisorn upprätthåller en attityd av

professionell skepticism och förstår att väsentliga felaktigheter på grund av

oegentligheter kan förekomma. Revisorns tidigare uppfattning om enheten angående

ärligheten och hederligheten hos styrelsen och företagsledningen skall bortses ifrån.

Uppdragsteamet skall diskutera och lägga särskild vikt vid hur och var företagets

finansiella rapporter kan vara känsliga för väsentliga felaktigheter som beror på

oegentligheter, samt hur oegentligheter kan uppstå.

Interna kontrollprocesserna anknutna till uppgörandet av bokslutet bör granskas på de

ställen där risken för väsentliga felaktigheter som beror på oegentligheter finns. I

standard 240 betonas även kommunikation med styrelsen, företagsledningen och med

andra i företaget där risken för att oegentligheter kan ha uppstått är hög. (Föreningen

CGR 2009: 250-291)

2.5.2 EU:s grönbok

Eu:s grönbok - roll, ställning och ansvar för revisorer som utför lagstadgad revision

inom europeiska unionen – som utfärdades av Europeiska kommissionen 1996 anger

allmänna riktlinjer för revisorer i medlemsländer inom europeiska revisionen. Vad

gäller revisorns ansvar vid fall av oegentligheter behandlar denna grönbok i stora drag

samma ämnen som numera också finns i ISA 240 och i finsk revisionslagstiftning.

Nedan följer en redogörelse på de mest relevanta direktiven som behandlas.

I Grönboken tas det upp att flera medlemsstater har infört revisionsriktlinjer gällande

revisorns och företagsledningens ansvar för upptäckandet och rapporteringen av

oegentligheter. Företagsledningen bär det huvudsakliga ansvaret för avslöjandet av

oegentligheter, annan oredighet eller misstag medan revisorns ansvar är att planera,

genomföra och utvärdera sitt revisionsarbete på ett sådant sätt att han har en rimlig

möjlighet att upptäcka väsentliga felaktiga uppgifter i redovisningen, oavsett om dessa

orsakats av oegentligheter, annan oredlighet eller misstag. Det förefaller rimligt att

styrelsen förväntas ansvara för att upprätta och underhålla system för intern kontroll

för att bland annat minimera möjligheterna till oegentligheter och maximera

sannolikheten för att eventuella oegentligheter skall kunna upptäckas så tidigt som
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möjligt. Enligt Grönboken förefaller det också rimligt att förvänta sig att revisorn i sin

revisionsberättelse skall bekräfta att sådana system för intern kontroll finns och yttra

sig om huruvida dessa förefaller vara väl lämpade för sitt syfte. Likaså förefaller det

rimligt att revisorn förväntas stödja styrelsens arbete med att förebygga och avslöja

bedrägerier genom att meddela styrelsen om denne upptäcker svagheter i systemen

eller får misstankar om oegentligheter.

I dessa riktlinjer rekommenderas även att revisorn om han under revisionens gång

fattar misstankar om en oegentlighet skall vara skyldig att undersöka saken till dess att

misstankarna antingen vederläggs eller bekräftas. I vissa medlemsstater

rekommenderas revisorn att omedelbart underrätta styrelsen om eventuella

oegentligheter som upptäcks under revisionen, även om oegentligheterna inte är

väsentliga för företagets redovisning som helhet. Det enda fall där revisorn inte skall

underrätta styrelsen på detta sätt är då han misstänker att styrelsen är inblandad i

oegentligheten. Då skall han i stället underrätta den ansvariga myndigheten. I vissa

medlemsstater är revisorn skyldig att avlägga en rapport till justitiedepartementet.

Om det upptäckts en väsentlig oegentlighet måste revisorn se till att redovisningen

avspeglar effekten av oegentligheten och att alla relevanta detaljer redovisas. Om detta

har skett och revisorn är övertygad om att redovisningen ger en sann och rättvisande

bild, behöver han inte ange något förbehåll. Om oegentligheten inte är väsentlig för

redovisningen som helhet är det styrelsens ansvar att fatta beslut om huruvida det är

nödvändigt att redovisa bedrägeriet. Emellertid förefaller det vara revisorns uppgift, för

att hans åsikt skall kunna anses vara välgrundad, att vidta de åtgärder han anser vara

nödvändiga för att upptäcka väsentliga oegentligheter, eftersom väsentliga

oegentligheter som inte upptäckts gör att redovisningen inte ger en sann och

rättvisande bild. (Grönbok - roll, ställning och ansvar för revisorer som utför

lagstadgad revision inom europeiska unionen – 1996)

2.5.3 USA

År 1977 utgav American Institute of Certified Public Accountants (AICPA) standarden

Statement on Auditing Standards (SAS) no. 16: The Independent Auditors’

Responsibility for Detection of Errors and Irregularities, som år 1988 ersattes av SAS

no. 53: The Auditor's Responsibility to Detect and Report Errors and Irregularities. År

1997 utgavs SAS no. 82: Consideration of Fraud in a Financial Statement Audit.

Bokföringsskandalerna i USA (framförallt Enron 2001), resulterade i att Sarbanes-
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Oxley Act of 2002 stiftades samt bidrog till en uppdatering i form av standarden SAS

no. 99 år 2002.

SAS no. 82

SAS no. 82 var den första standarden som specifikt behandlade oegentligheter (fraud),

och utgavs för att revisorn skulle få bättre vägledning i att kunna överväga om bokslutet

innehåller oegentligheter. Föregångaren SAS no. 53 behandlade hur revisorn bör

planera och utföra revisionen för att erhålla en rimlig säkerhet om bokslutet är fritt från

väsentliga felaktigheter, vare sig det är frågan om bedrägeri eller fel. SAS no. 82

beskriver ytterligare hur revisorn skall kunna vara mera professionellt omtänksam i

arbetet, bland annat då de gäller att vara skeptisk och behandla bokslutet enligt ”rimlig

säkerhet” konceptet. Standarden identifierar att det finns oegentligheter som begåtts av

enskilda parters förfaranden och oegentligheter som begåtts i maskopi med anställda

inom företaget eller med tredje parter, och att även en väl utformad revision inte alltid

kan upptäcka en oegentlighet som uppstått i maskopi.

SAS no. 82 kräver att revisorn specifikt bedömer risken av att väsentliga felaktigheter

kan finnas på grund av oegentligheter och standarden erbjuder således olika kategorier

av riskfaktorer som revisorn borde ta i beaktande vid revisionen. Därtill ger standarden

vägledning om hur revisorn skall reagera på resultatet av riskbedömningen. SAS no. 82

beskriver också hur revisorn bör dokumentera riskbedömningsprocessen, det vill säga

hur revisorn överväger de riskfaktorer som denne tror att betydligt inverkar på risken

för väsentliga oegentligheter i bokslutet samt revisorns agerande på dessa riskfaktorer.

SAS no. 82 erbjuder även vägledning för hur revisorn skall diskutera oegentligheter

med företagsledningen, revisionsutskottet och övriga. (Munter & Ratcliffe 2009)

SAS no. 99

SAS no. 99 erbjuder revisorer en mera utvecklad och specifik vägledning för att

upptäcka oegentligheter och är därmed en direkt uppdatering av SAS no. 82.

Standarden kräver inte att alla revisorer måste bli detektiver som letar efter

oegentligheter, men den kräver dock att revisionen bör innehålla ökad betoning på att

identifiera oegentligheter i bokslutet. I standarden skiljer man mellan två typer av

oegentligheter; de som uppstår på grund av bedräglig finansiell rapportering och de

som uppstår på grund av förskingring av tillgångar. Det betonas dock att revisorn bör

koncentrera sig endast på ”väsentlig” förskingring av tillgångar. Standarden identifierar

även att företagsledningen har bättre förutsättningar än anställda att manipulera
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bokslutsinformationen och att revisorn härmed skall fokusera på undersökning av

dessa.

SAS 99 kräver att revisorerna lägger en ökad betoning på professionell skepticism.

Revisorerna bör alltid förhålla sig skeptiskt till bokslutet och skall varje gång gå in med

tankegången att alla kunder inte är ärliga. Standarden ger förslag på hur revisorerna

kan anta en mera kritisk och skeptisk mentalitet igenom hela revisionen men

framförallt vid planerings skedet och vid evalueringen av revisionsresultaten.

Ett nytt krav som tidigare inte funnits i revisionslitteratur är diskussionen inom

uppdragsteamet. Uppdragsteamet skall enligt SAS 99, som en del av planeringsstadiet,

diskutera sinsemellan var i företagets bokslut oegentligheter möjligtvis kan förekomma

och var företagets finansiella rapporter kan vara känsliga för väsentliga felaktigheter

som beror på oegentligheter.

Revisorerna bör samla den information som behövs för att identifiera risken för

väsentliga felaktigheter i bokslutet på grund av oegentligheter genom att: 1) fråga

ledningen och andra inom företaget om risken för oegentligheter, 2) överväga

resultaten av de analytiska processerna som gjorts i planeringen av revisionen, 3)

överväga riskfaktorer för oegentligheter och 4) överväga viss annan information.

SAS 99 behandlar i stort sätt samma punkter som föregångaren SAS 82 men på ett

betydligt mera utförande och beskrivande sätt. Detta betyder att revisorerna, ifall de

följer standarden som de borde, har mera arbete än tidigare. Standarden ökar dock inte

revisorns ansvar märkbart. (Ramos 2003)

Sarbanes-Oxley Act of 2002

Sarbanes-Oxley (SOX) lagen blev antagen år 2002 och stiftades som ett resultat av det

ökade antalet redovisningsskandaler som var anknutna till oetiskt uppförande,

bedräglig affärsverksamhet och stora revisionsbyråers misslyckande av att upptäcka

och rapportera oegentligheter. Lagen gäller för alla bolag, samt deras revisionsbyråer,

som är listade på de amerikanska börserna och är därför även välkänd i Europa och

Finland och väsentlig inom revisorsyrket i så gott som hela världen.

SOX lagens syfte är att skydda investerare genom att förbättra riktigheten och

tillförlitligheten av företagens upplysningar, det vill säga stärka den interna kontrollen

för att företagen skall bli lättare att genomskåda och därmed lättare för revisorer att

granska väsentlig information relaterat till bokslutet. Härmed får investerare ett bättre

förtroende och vågar investera i företagen.
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I samband med lagen grundades en nämnd, Public Company Accounting Oversight

Board  (PCAOB)  som  har  som  uppgift  att  övervaka  revisorer  och  deras

revisionsutförande och se till att revisorerna följer lagen. Securities and Exchange

Commission (SEC) kontrollerar PCAOB och har det slutliga ansvaret för vad nämnden

bestämmer, inklusive godkännande av nämndens regler, standarder och budget. Till

PCAOBs uppgifter hör att 1) registrera alla revisorer för börsnoterade företag, 2)

inspektera och disciplinera revisorerna, 3) genomföra överensstämmelse med SEC,

samt att 4)etablera eller anta standarder för revision. (PCAOB 2011)
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3 TIDIGARE FORSKNING

I kapitlet studeras tidigare undersökningar för att ge en översikt på förväntningsgapet

gällande revisorns ansvar för oegentligheter. Forskningarna beskrivs i kronologisk

ordning för att identifiera, om gapet mellan revisorer och olika intressentgrupper har

förändrats, samt ifall skillnader råder mellan olika länder. Relevanta undersökningar,

som lagt grunden för och/eller baserar sig på standarderna och lagstiftningarna som

togs upp i föregående kapitel, studeras. Flera av undersökningarna som behandlas

omfattar flera delområden av förväntningsgapet, men i denna översikt betonas endast

resultaten av förväntningsgapet gällande revisorns ansvar för oegentligheter.

3.1 Baron, Johnson, Searfoss & Smith (1977)

Baron et al. undersökte revisorernas och bokslutsanvändarnas åsikter om revisorers

skyldighet att upptäcka och avslöja oegentligheter och andra olagliga handlingar.

Författarna  var  de  första  i  USA  som  började  forska  om  det  verkligen  finns  märkbara

skillnader i åsikterna mellan revisorer och den finansiella sektorn gällande revisorns

ansvar för oegentligheter. År 1975 genomförde de en stor undersökning på olika

segment i finansvärlden, vars resultat diskuterades i artikeln som kom ut två år senare.

I artikeln jämfördes resultatet med de centrala bestämmelserna i de på den tiden nya

revisionsstandarderna SAS No. 16: The Independent Auditors’ Responsibility for

Detection of Errors and Irregularities och 17: Illegal Acts by Clients,  samt  med

rekommendationerna av Commission on Auditors’ responsibilities, för att kunna

bestämma till vilken omfattning dessa uttalanden motsvarar åsikterna i

undersökningsdatat.

Undersökningsenkäten var utformad för att få fram synpunkter från individer, inom

den finansiella sektorn, på två viktiga frågor; (1) Revisorns ansvar för att upptäcka

oegentligheter och andra olagligheter och (2) revisorns ansvar för att avslöja

oegentligheter och andra olagligheter. Urvalet valdes slumpmässigt från fem grupper

inom det amerikanska näringslivet, som alla antogs vara välmedvetna om och berörda

av revisionsstandarderna. Dessa grupper var: revisorerna – CPAs från små - och

partners från stora revisionsbyråer, förberedarna – företagens ekonomiska ledning och

användarna av bokslutet – bankdirektörer och finansanalytiker. Totalt sändes drygt

1400 enkäter ut varav knappa 25 % av svaren returnerades i användbart skick.

Resultatet från undersökningen visade att det rådde märkbara skillnader mellan

revisorer och övriga intressenters åsikter och preferenser gällande revisorns ansvar för
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att upptäcka och avslöja oegentligheter och andra olagligheter. Alla grupper ansåg att

revisorerna hade ett stort ansvar att upptäcka väsentliga oegentligheter. Dock ansåg

revisorerna sig ha ett betydligt mindre ansvar än vad de andra grupperna ansåg att

revisorerna har. Alla de andra grupperna var dessutom färdiga att tillskriva ett större

ansvar åt revisorerna medan revisorerna själva ville förminska på sitt ansvar i detta

avseende. Härmed, visade resultatet att ett klart förväntningsgap existerade mellan

revisorer och de övriga grupperna inom finansvärlden, gällande revisorns ansvar att

upptäcka väsentliga oegentligheter. Det samma gällde för oväsentliga oegentligheter.

Revisorgrupperna tyckte på denna punkt att deras ansvar var för högt och borde sänkas

medan de andra grupperna ansåg att revisorerna har och i framtiden borde ha, ett

betydligt större ansvar. Baron et al. konstaterar dock att Auditing Standard Executive

Committee  (AudSEC),  som  två  år  efter  undersökningen  kom  ut  med  SAS  16  och  17,

hade gjort märkbara framsteg i att klargöra revisorns uppgifter, vilket antogs att skulle

minska på förväntningsgapet. SAS 16 omdefinierade standarderna som är relaterade till

upptäckandet av väsentliga felaktigheter, så att de bättre stämde överens med

preferenserna för bankirer, finansanalytiker och ekonomichefer, som medverkade i

undersökningen.

Vad gällde revisorns ansvar att avslöja oegentligheter och andra olagligheter var de nya

uttalandena mindre kompatibla med åsikterna i undersökningsdatat. SAS 17 lyckas

också delvis förtydliga revisorns ansvar för olagligheter, men motsvarar dock mindre

preferenserna för de undersökta än SAS 16. Vidare konstaterar författarna att The

Commission on Auditors’ Responsibilities har rekommenderat förändringar för att

förbättra standarderna och givit flera innovativa förslag vars syfte är att minska på

förväntningsgapet. Baron et al. ansåg att förväntningsgapet blev mindre på grund av

agerande från både revisorer och den finansiella sektorn i och med dessa uttalanden,

även om det rådde vissa skillnader mellan dessa och åsikterna i undersökningsdatat.

3.2 Porter (1993)

År 1989 undersökte Porter empiriskt förväntningsgapet och prestationsgapet i Nya

Zeeland. Två år tidigare hade en börskrasch inträffat i landet, var det framgick att

många av företagen hade oegentligheter i boksluten. Detta resulterade i att samhällets

förtroende för revisorer var på en låg nivå vid undersökningen. Frågeformuläret

skickades ut i två olika versioner. Ena versionen var avsedd för individer inom

näringslivet, som antogs vara bekanta med extern revision; revisorer, ekonomichefer på

offentliga bolag, finansanalytiker och revisionsakademiker. Den andra versionen var



17

avsedd för ”allmänheten”, som omfattade individer vilka inte var lika insatta i dessa

frågor, det vill säga; jurister och journalister.

Frågor ställdes åt deltagarna där de skulle ange ifall de tyckte att särskilda uppgifter

hörde till revisorns existerande plikter. Därtill skulle de ge sin åsikt ifall särskilda

uppgifter borde eller inte borde tillhöra revisorns plikter. För att bedöma ifall

revisorerna utförde sina uppgifter tillfredställande skulle deltagarna välja mellan fyra

olika alternativ; ”Svagt”, ”adekvat”, ”bra” och ”kan inte bedöma”. 1700 enkäter

skickades ut varav 1184 besvarades. Svaren analyserades enligt ramarna för

förväntningsgapet, som introducerades i Porter (1991), där förväntningsgapet delades

in i ”rimlighetsgapet” och ”prestationsgapet”, varav det senare delades in i ”bristfälliga

standarder” och ”bristfälliga prestationer”.

Alla utom fem av de 30 föreslagna plikterna för revisorer, som fanns listade i

frågeformuläret, visade sig bidra till förväntnings- och prestationsgapet. Två av de tio

plikterna som samhället förväntade, men som inte var kostnadseffektiva för revisorerna

att utföra var; plikterna för ”upptäckandet” och ”avslöjandet” av oegentligheter av

företagsledningen som inte direkt påverkar företagets konton. Dessa bidrar därmed till

de orimliga förväntningarna. Porter hävdade dock att revisorernas kompetensområde

skulle kunna utvidgas för att ta sig an dessa plikter, men inom den tidens revisions

kostnadsramar ansågs detta inte rimligt. De som bidrog mest till det orimliga

förväntningsgapet var att revisorn skall ha ansvaret för att i revisionsberättelsen avslöja

och rapportera till tillsynsmyndigheter, om stöld av företagets tillgångar av anställda

som inte är i ledarpositioner. Två av de mest väsentliga påståendena som bidrog till

standardsgapet, var revisorns ansvar att rapportera till tillsynsmyndigheter gällande

”avsiktlig förvrängning av bokslutsinformation” och ”förskingring av företagstillgångar

av företagsledningen”.

3.3 Epstein & Geiger (1994)

Epstein & Geiger gjorde år 1994 en nationell undersökning i USA där de undersökte

investerares åsikter om aktuella frågor gällande olika aspekter av ekonomisk

rapportering. Deltagarna valdes med kriteriet att de innehar över 100 aktier listade på

de amerikanska börserna eller på börsen i New York. Totalt erhölls 246 svar vilka

representerade individer från alla 50 amerikanska stater. Två olika frågor ställdes till

investerarna var det frågades, vilken nivå av säkerhet de ansåg att revisorn skulle förse

för upptäckandet av väsentliga felaktigheter som (1) uppstått på grund av oavsiktliga fel

och (2) som uppstått på grund av oegentligheter (avsiktliga felaktigheter).
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Graden av säkerhet som förväntades, var betydligt högre för investerarna än för

revisorerna. Det mest signifikanta var nivån av säkerhet, för upptäckandet av

oegentligheter, som investerarna ansåg att revisorerna skulle förse dem med. Över 70

% av investerarna ansåg att de borde erhålla absolut säkerhet, det vill säga att

revisorerna upptäcker alla väsentliga felaktigheter som uppstått på grund av

oegentligheter. Enligt revisorsprofessionen och SAS 53 anses det att väsentliga

felaktigheter som beror på oegentligheter är betydligt svårare att upptäcka än

oavsiktliga väsentliga fel.

Resultatet i undersökningen påvisar att investerare söker efter en mycket hög nivå av

säkerhet av revisorer, om att bokslutet är rättvisande särskilt då det gäller

upptäckandet av oegentligheter. Epstein och Geiger anser att revisorer bör vara väldigt

medvetna om dessa uppfattningar som intressenterna har. Om investerare och andra

intressenter förväntar sig detta och rättsliga åtgärder görs för att revisorer skall förse

fullständig säkerhet kommer ansvaret för revisionen att stiga mycket. Därför är det

viktigt, ur såväl ett samhällsperspektiv som ur revisorsprofessionens perspektiv att

revisorer har som mål att förminska gapet. Detta kräver dock att grupperna från

vardera sidan av gapet tar initiativet för att förändring skall kunna ske.

3.4 Anderson, Maletta & Wright (1998)

Anderson et al. undersökte faktorer, som tas upp i professionella revisionsstandarder

och i internationell press som viktiga bestämningsfaktorer för revisorns ansvar i två

sammanhang; upptäckandet av oegentligheter och fortlevnadsprincipen (Going

Concern). Angående upptäckandet av oegentligheter behandlades två faktorer;

väsentligheten av oegentligheten och omfattningen av maskopi. Därtill undersöktes två

faktorer relaterade till konkursförutsägbarhet; tillförlitligheten i de tillgängliga

revisionsbevisen och tidpunkten för revisionsyttrandet i förhållande till

konkursdeklarationen. Det övergripande syftet med undersökningen var att studera det

potentiella förväntningsgapet mellan revisorer och det rättsliga samhället, särskilt

domare, för att behandla revisorernas tillskrivning av ansvar i samband med

upptäckandet av oegentligheter och förutspåbarheten av fortlevnadsprincipen, enligt

hur dessa beskrivs i revisionsstandarderna.

I SAS No. 82 och i ISA No. 240 skiljer man mellan oegentligheter som härstammar från

enskilda parters förfaranden och oegentligheter som involverar kundens maskopi.  I

dessa uttalanden sägs det härmed att även en välutformad revision inte alltid kan

upptäcka en oegentlighet som uppstått genom maskopi. I många revisionsstandarder
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betonas det att revisorer bör planera och utföra revisionen för att erhålla rimlig

säkerhet om att bokslutet inte innehåller väsentliga felaktigheter. De två faktorerna,

väsentlighet och maskopi, är således kritiska då revisorns ansvar skall bestämmas.

Undersökningen baserades på realistiska fall och omfattade två grupper; 105

revisorpartners och 97 domare.

Resultaten som erhölls visade att revisorernas tillskrivning av ansvar påverkades

betydligt av väsentlighet och maskopi. Det, som även hade förväntats, var att domarnas

bedömning av revisorns ansvar påverkades av samverkan mellan deras allmänna

attityder gällande revisorsyrket och maskopi. Särskilt, då faktorerna väsentlighet och

maskopi inte inverkade tillskrev domare, som förhöll sig negativt till revisorsyrket,

betydligt mera ansvar åt revisorerna än de domarna som förhöll sig positivt till

revisorsyrket. Då maskopi faktorn inverkade, förändrades dock domarnas attityder och

således tillskrev de mindre ansvar åt revisorerna för upptäckandet av oegentligheter.

Dessa resultat tyder på att, medan vissa faktorer tas i beaktande av rättsväsendet då de

bedömer ansvaret för revisorerna, är väsentlighet en faktor som inte påverkar hur

domarna tillskriver ansvar åt revisorerna. På basen av resultaten som erhölls i

undersökningen av Anderson et al. kan man avslutningsvis konstatera att ett

förväntningsgap existerar mellan rättsväsendet och revisorerna, gällande faktorer som

påverkar revisorns ansvar för upptäckandet av oegentligheter.

3.5 Troberg & Viitanen (1999)

Troberg och Viitanen (1999) gjorde en undersökning med syfte att undersöka

förväntningsgapet i Finland och analysera dess beståndsdelar för att sedan jämföra

undersökningsresultaten med motsvarande anglosaxiska studier. Undersökningen

behandlade revisorers och intressenters uppfattningar angående revisorers plikter och

utförande av dessa plikter. Intressenterna bestod av ekonomichefer, affärsjurister,

bankdirektörer, aktieägare och finansanalytiker.

Mellan  juni  1997  och  januari  1998  skickade  de  ut  frågeformuläret  per  post  till  782

slumpmässigt valda medlemmar i grupper som i Finland på något sätt påverkades av

externa revisorers arbete. Frågorna utvecklades enligt dåvarande finska rättsliga krav,

professionella revisionsrekommendationer, IFAC och AICPA standarder och på basen

av  tidigare  forskning,  framför  allt  Humphrey  et  al  (1993)  och  Porter  (1993).

Frågeformuläret bestod av 38 frågor varav svaren i 37 kunde användas. Varje fråga

bestod av tre delar. Först skulle respondenterna ange ifall plikten som ingick i frågan

hörde till revisorns existerande plikter. Om de var av denna åsikt skulle de på en skala
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från 1 (dåligt) till 5 (utmärkt) ange hur väl de ansåg att revisorerna för tillfället utför

plikten. Om respondenterna inte ansåg, eller var osäkra, om att den ifrågavarande

plikten hörde till revisorernas existerande plikter ombads de ange ifall denna plikt

borde vara en plikt för revisorn.

Resultaten kategoriserades med hjälp av Porters (1991) modell. Det visade sig att

revisorns ansvar för upptäckandet av oegentligheter samt rapporteringen av

oegentligheter och andra olagliga handlingar till tillsynsmyndigheter var de mest

kontroversiella påståendena, det vill säga där förväntningsgapet var som störst.

Den plikten som påverkade gapet för ”bristfälliga prestationer” mest var att ”revisorn

borde upptäcka och rapportera olagliga handlingar av företagets anställda, som direkt

påverkar företagets konton.” Troberg och Viitanen tror att detta kan bero på den rätt

allmänna uppfattningen som finns om att revisorerna har en plikt att upptäcka och

avslöja företagets anställdas misslyckande att utföra sitt arbete enligt lagar och

förordningar. Dessutom antar författarna att ordet anställda (employees) kan ha

missuppfattas, av många respondenter, för att även inkludera individer ur

företagsledningen.

Gällande orsaker som bidrog till gapet för ”bristfälliga standarder” var det även

oegentligheter och därtill relaterade frågor som var högst på listan. Fyra av sex plikter

angick dessa frågor. Den plikt som bidrog överlägset mest till detta gap var att

”Revisorn borde upptäcka och rapportera väsentliga oegentligheter som uppstått i

företaget som revideras.” Eftersom det inte på den tiden fanns något rättsligt krav eller

någon standard i Finland som tydligt uttryckte att revisorn har ett ansvar för att

upptäcka väsentliga oegentligheter, klassades denna plikt under gapet för ”bristfälliga

standarder”. Troberg och Viitanen ansåg därför att det fanns ett brådskande behov att

klargöra och mera exakt definiera revisorns plikt angående upptäckandet och

rapporteringen av oegentligheter. För att lyckas med detta påstod de också att mycket

uppmärksamhet borde riktas mot, omfattningen av ansvar som revisorerna i

verkligheten kan anta, och det rättsliga skydd som kunde erbjudas till revisorerna,

särskilt gällande rapporteringen av oegentligheter till myndigheter. Författarna

menade att den verkliga orsaken varför revisorerna inte ville ta sig an detta ansvar inte

nödvändigtvis berodde på att de skulle vara för mycket arbete, utan för att de är rädda

för att ställas inför rätta ifall de rapporterar allting angående oegentligheter.

Plikter som hörde till ”rimlighetsgapet” var sådana plikter vars kostnad skulle överstiga

nyttan ifall dessa skulle krävas av revisorn och ansågs därför orimliga. Den plikten som
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bidrog mest var att ”revisorn borde upptäcka och rapportera stöld/förskingring av

företagets tillgångar av anställda som inte är i ledarpositioner”. Även andra plikter

relaterade till revisorns ansvar för upptäckandet och avslöjandet av oegentligheter och

olagligheter bidrog till detta ansvar. Troberg och Viitanen ansåg att detta eventuellt

berodde på intressenternas allmänna ogillande av olagligheter, oberoende av hur stor

inverkan dessa hade på bokslutet. Många ansåg att revisorn har en plikt att upptäcka

och avslöja ledningens misslyckande att utföra redovisningen enligt lagar och

föreskrifter. Troberg & Viitanen (1993) konstaterade dock att revisorns huvudsakliga

fokus var på väsentlig förvrängning av bokslutet och att det inte därmed vore

kostnadseffektivt att kräva att revisorn upptäcker alla oväsentliga olagliga handlingar.

3.6 Frank, Lowe & Smith (2001)

Frank et al. (2001) undersökte jurymedlemmars, redovisningsstuderandens och

revisorers uppfattningar gällande deras förväntningar på revisorsyrket i USA. Målet

med undersökningen var tvåsidig. Till en början undersöktes och jämfördes

jurymedlemmars attityder till revisionsbranschen för att kunna bestämma ifall

olikheter existerar mellan dessa grupper och för att ta reda på hur dessa olikheter

kunde ha rättsliga konsekvenser för revisionsbranschen. Efter det jämfördes revisorers

och redovisningsstuderandens attityder i syfte att få en bättre uppfattning om när

redovisare/revisorer utvecklar dessa attityder. I undersökningen deltog; 100 revisorer,

100 jurymedlemmar samt 100 redovisningsstuderanden. Alla deltagare fick åtta frågor

som de skulle svara på med hjälp av en skala mellan 0 (starkt av annan åsikt) och 10

(starkt av samma åsikt). De åtta ”attitydfrågorna” kategoriserades i tre kategorier; (1)

kunskap om revision, (2) revisorns roll och (3) allmänna attityder till branschen.

Resultaten visade stora skillnader mellan revisorers, jurymedlemmars och

studerandens uppfattningar gällande deras förväntningar på revisionsbranschen.

Framförallt jurymedlemmarnas uppfattningar skilde sig betydligt från de två andra

gruppernas.

Tre av påståendena behandlade revisorns roll som; ”en försäkrare mot stora förluster

för aktieägare”, ”en vakthund (public watchdog) för samhället” och ”en som aktivt letar

efter även den minsta oegentligheten”. Revisorerna motsatte sig starkt mot rollen som

en försäkrare. Däremot var jurymedlemmarna betydligt mera överens om att detta var

en av revisorns roller. Detta resultat kan leda till betydliga rättsliga konsekvenser

eftersom jurymedlemmar inte nödvändigtvis är emot att sprida aktieägares risker på

revisionsbranschen. Jurymedlemmarna var också relativt överens med påståendet
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gällande revisorns roll som en ”vakthund” för samhället och som en som letar efter

även den minsta oegentligheten, medan de två andra grupperna var av måttligt annan

åsikt. Beträffande revisorn som en som letar efter även den minsta oegentligheten, var

gapet mellan revisorer och jurymedlemmar allra störst. Ett resultat på 7,39 bland

jurymedlemmar, gentemot 1,79 för revisorer, visade att de förväntade sig att revisorer

skall leta efter alla oegentligheter oberoende av storlek.

3.7 Fadzly & Ahmad (2004)

Fadzly & Ahmad undersökte revisorers och bokslutsanvändares uppfattningar för att

bestämma om ett förväntningsgap existerade i Malaysia, för att sedan jämföra

resultaten med motsvarande singaporianska undersökning av Best et al. (2001). De

undersökte dessutom ifall omfattande läsmaterial (reading material) kan utbilda

bokslutsanvändarna och därmed påverka deras snedvridna uppfattningar om revisorns

roll. Respondenterna i undersökningen bestod av revisorer, investerare, mäklare och

bankirer.

Ett av de väsentligaste gapen mellan grupperna uppstod gällande revisorns ansvar att

upptäcka och förhindra oegentligheter. Resultatet av påstående 5, ”revisorn bör inte

upptäcka alla oegentligheter”, är intressant eftersom revisorernas medeltal var 3,53 (på

en 7 gradig likertskala) vilket kan tyda på att de är osäkra på sin roll gällande

upptäckandet av oegentligheter. Författarna diskuterar härmed att det kan bero på den

ökade pressen som revisorer har att förse bokslutsanvändarna med absolut försäkring

om att bokslutet inte innehåller oegentligheter. Såväl i undersökningen i Malaysia som

i Singapore (3 år tidigare) kan detta tydligt skådas, då alla bokslutsanvändare var

inriktade mot att revisorerna skall upptäcka alla oegentligheter.

Vad gäller revisorns ansvar för förhindrandet av oegentligheter fanns det också ett gap

men det var signifikant endast för mäklarna och bankirerna medan investerarna var

överens med revisorerna att förhindrandet av oegentligheter inte hör till revisorernas

ansvar. Dock var investerarna minst överens med revisorerna att upptäckandet av

oegentligheter är revisorns ansvar. Bankirerna och investerarna var överens med

påståendet att ”revisorer skall dela ansvaret med företagsledningen då företaget går

under på grund av oegentligheter”, vilket mäklarna och framförallt revisorerna inte var

överens om.
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3.8 Alleyne & Howard (2005)

Alleyne & Howard undersökte hur revisorer och bokslutsanvändare uppfattar;

revisorns ansvar för att upptäcka oegentligheter, karaktären och omfattningen av

oegentligheter i Barbados, och åtgärder inom revision som gjorts i Barbados efter

Enron skandalen. Totalt 43 respondenter tillfrågades med hjälp av såväl kvalitativa

som kvantitativa metoder om deras uppfattningar och erfarenheter gällande

oegentligheter. Kvalitativa intervjuer gjordes som stöd till den kvantitativa

undersökningen för att få mera djup på ämnet i fråga. De valde att göra personliga

intervjuer bland annat för att få en bättre insikt i respondenters underliggande

motiveringar, känslor, värderingar, attityder och uppfattningar, om upptäckandet av

oegentligheter. De undersökta var 19 revisorer (bl.a. partners från BIG-four företag och

statliga revisorer) och 24 bokslutsanvändare (chefer från bland annat finansiella

institutioner). The Institute of Chartered Accountants of Barbados (ICAB) är det

reglerande organet för revisorsyrket i Barbados. ICAB tillhör IFAC och alla dess

medlemmar är även anknutna till revisorsorgan som exempelvis AICPA. Deltagarna

inom båda grupperna var mycket erfarna vilket ansågs vara viktigt för att resultatet

skulle bli rättvisande. Deltagarna ombads svara på frågor på en skala mellan 1 - starkt

av annan åsikt och 5 - starkt av samma åsikt. Frågeformuläret innehöll också

fördjupade frågor om oegentligheter där de intervjuade ombads kommentera. De

intervjuade hade även rätt att tala öppet i undersökningen om frågor beträffande

revision och oegentligheter.

Resultaten visade att alla revisorer och 29,2 % (7 personer) av bokslutsanvändarna var

av ”starkt annan åsikt” med att upptäckandet av oegentligheter är revisorns ansvar,

eftersom omfattningen av deras arbetsuppgifter begränsar dem att göra det. Det

kvantitativa resultatet visade dock en stor skillnad mellan revisorerna och användarna

gällande revisorns ansvar för upptäckandet av oegentligheter. Användarna var delvis

överens med påståendet med ett medeltal på 3,38 medan revisorerna klart emotsatte

sig påståendet med ett medeltal på 1,00. Det fanns även ett signifikant gap mellan

revisorer och användare gällande påståendet att revisorns ansvar för att upptäcka och

rapportera oegentligheter borde lagstiftas. Som väntat var revisorer av starkt annan

åsikt (1,11) medan användarna var mera överens (3,25). Användarna var även av den

åsikten att revisorer aktivt skall leta efter oegentligheter medan revisorerna inte var

överens med detta påstående. Båda grupperna var dock överens om att revisionsarbetet

har förbättrats sedan Enron skandalen och var också medvetna om faktorerna som

orsakade Enrons kollaps. Även om ingendera av grupperna ansåg att oegentligheter var
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ett stort problem på Barbados så rådde det trots allt stora skillnader i revisorers och

bokslutsanvändares uppfattningar angående revisorns ansvar att upptäcka

oegentligheter.

3.9 Haniffa & Hudaib (2007)

Haniffa & Hudaib undersökte förväntningsgapet i Saudi Arabien och ifall affärsmiljön

och den sociala miljön påverkar bokslutsanvändares och revisorers uppfattningar om

revisionsutförandet. I undersökningen betonades aspekter om revisorers

ansvarsområden, som uppkommit på grund av rättsliga uttalanden, ansvarsområden

gällande upptäckandet av oegentligheter och erbjudandet av sidotjänster som rimligen

kan förväntas av revisorer. Därtill behandlades faktorer i omgivningen som kan

påverka revisionsutförandet, som licenspolitiken, rekryteringsprocessen, politiska och

rättsliga strukturen och dominerande samhälleliga värden.

Deltagarna bestod av revisorer och åtta olika bokslutsanvändargrupper. Insamlingen av

data gjordes i tre steg. Först gjordes inledande intervjuer med revisorer och

bokslutsanvändare, som alla hade god insikt i redovisning och revision och bestod av

kredithandläggare, finansieringsanalytiker, aktieägare, ekonomichefer och

representanter för statliga organ. Sedan skickades frågeformulär per post till 350

personer inom de åtta grupperna varefter de utförde personliga intervjuer med 48

respondenter valda från de åtta grupperna. Kvalitativ undersökning gjordes som stöd

för den kvantitativa och som hjälp för att förstå orsakerna till förväntningsgapet och

sätt att förminska det. Frågeformuläret omfattade fyra delar var den första var till för

att samla demografisk data.  Övriga delarna bestod av påståenden, där respondenterna

skulle uttrycka sin åsikt med hjälp av en 5 punkters likertskala.

Haniffa & Hudaib (2007) undersökte förväntningsgapet avseende revisorns ansvar för

oegentligheter, genom att skilja mellan revisorers ansvar för; upptäckandet av

väsentliga oegentligheter, oegentligheter som orsakats av företagsledningen och

avsiktlig förvrängning av bokslutsinformation. De undersökte även revisorers och

bokslutsanvändares uppfattningar, om upptäckta oegentligheter skall avslöjas i

revisionsberättelsen och ifall en misstanke om att oegentligheter förekommer skall

rapporteras till relevanta myndigheter.

I resultaten framkom det att alla bokslutsanvändargrupper förväntade att revisorn

borde ha ansvaret för att upptäcka och rapportera oegentligheter, förutom

ekonomicheferna som delade samma åsikter med revisorerna om att det inte hör till
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revisorernas ansvarsområden. Det mest signifikanta gapet mellan revisorer och

bokslutsanvändare förekom vid påståendet att ”revisorn skall rapportera all misstanke

om oegentligheter till relevanta myndigheter” följt av påståendet ”revisorn skall

upptäcka väsentliga oegentligheter och stöld” och ” revisorn skall avslöja upptäckten av

förvrängning av bokslutsinformation” och ” revisorn skall upptäcka alla oegentligheter

och stöld som orsakats av företagsledningen”. Det minsta gapet mellan revisorer och

bokslutsanvändare förekom vid påstående 14. att revisorer skall ”upptäcka avsiktlig

förvrängning av bokslutsinformation”.

Intervjuerna som gjordes med revisorerna bevisade även deras negativa inställning till

att syssla med upptäckandet av oegentligheter eftersom de ansåg att det inte tillhör

deras ansvarsområde. De trodde också att det finns ett missförstånd om vad begreppet

”väsentlighet” betyder bland bokslutsanvändare, som ansåg att revisorerna borde

upptäcka alla felaktigheter, utan att ta i beaktande begränsningarna gällande både

tiden och kostnaden för revisionen. Revisorerna noterade även att, för att bedöma ifall

det finns oegentligheter i bokslutet är de tvungna att lita på information som fås av

interna revisorer. Detta är dock svårt i Saudi Arabien där många av företagen inte har

interna revisorer. För att man skall kunna upptäcka oegentligheter, krävs det större

professionell kompetens och skepticism samt strängare disciplinära åtgärder. Haniffa &

Hudaib hade förväntat ett stort förväntningsgap gällande revisorns ansvar för

oegentligheter framförallt eftersom revisionsbranschen i Saudi Arabien är svag och

standarder som tydligt reglerar revisionsutförandet finns inte.

3.10 Bollen, Hassink, Meuwissen & de Vries (2009)

Syftet med studien av Bollen et al. var att identifiera den eventuella existensen och

karaktären av prestationsgapet, standardsgapet och rimlighetsgapet, angående

revisorns ansvar för oegentligheter. Undersökningen utfördes i Holland där revisorerna

följer revisionsstandarden AS 240 vilken är en översättning av ISA 240 med en del

kompletterande föreskrifter, bland annat gällande rapporteringen av oegentligheter. I

studien undersöktes särskilt förväntningsgapet mellan revisorer och företagsledare,

gällande revisorns ansvar vid fall av oegentligheter. Till företagsledargruppen hörde

ekonomichefer och andra finansiella förvaltare som ansvarar över den finansiella

rapporteringen, metoder för att förhindra oegentligheter och behandlingen av dessa då

de upptäckts. I tillägg till dessa grupper undersöktes bankirer, som representerade

bokslutsanvändarna. Dessa är viktiga eftersom de ser på det reviderade företaget ur ett
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annat perspektiv, grund av att de utsätts för informationsasymmetri och även om de

påverkas av revisorerna så behöver de inte betala för deras tjänster.

Frågeformuläret som användes i undersökningen bestod av två delar. Den ena delen

var till för att samla ihop demografisk data om respondenterna. Den andra delen

innehöll flera påståenden om definitionen och omfattningen av oegentligheter och

revisorers ansvarsområden angående oegentligheter i kundföretaget. Påståendena var

klassade enligt följande fem aspekter angående revisorns ansvar vid fall av

oegentligheter: (1) definitionen för oegentligheter, (2) vad är revisorernas ansvar vid

upptäckandet av oegentligheter, (3) vad är revisorernas ansvar för att vidare utreda

misstankar om oegentligheter, (4) till vem borde revisorer rapportera upptäckta

oegentligheter och (5) hur bör revisorerna reagera då kundföretaget misslyckas att

upptäcka oegentligheter. Respondenterna skulle ange om de var överens eller inte med

påståendet i fråga på en 7 punkters likertskala. Ett signifikant gap i gruppernas

medeltal tydde på att det existerade antingen ett prestationsgap, ett standardsgap eller

ett rimlighetsgap, beroende på ifall påståendet angick en existerande plikt för revisorn,

en rimlig plikt som revisorn rimligen kunde ta sig an, eller en plikt som inte rimligen

kan krävas av revisorer. Ett signifikant förväntningsgap konstaterades på 20 av de 35

påståendena i frågeformuläret. Om både den procentuella andelen av företagsledare

som var överens med ett särskilt påstående var hög, det vill  säga de som svarade 5, 6

eller 7 på likertskalan, och medeltalsskillnaden var stor, klassades påståendet som ”hög

prioritet”.

Resultatet visade att revisorer inte är särskilt medvetna om sina professionella

förpliktelser att under alla omständigheter reda ut varenda misstanke om

oegentligheter. Detta gällde framförallt oegentligheter av företagsledningen, som inte

hade en betydlig inverkan på bokslutet (påstående 17). Påståendet var det enda

prestationsgapet som klassades som hög prioritet.

Gällande standardsgapet var det två påståenden som klassades under ”hög prioritet”.

Dessa gap tydde på ett förslag av företagsledarna att komplettera existerande

revisionsstandarder med två regler; att rapportera fall av väsentliga oegentligheter i

revisionsberättelsen (påstående 28) och att informera revisorsnämnden (supervisory

board) även vid oväsentliga fall av oegentligheter (påstående 20). Bollen et al. (2009)

ansåg att rapporteringen av väsentliga oegentligheter i revisionsberättelsen var ett

markant förslag av företagsledarna, med hänsyn till deras roll vid fall av oegentligheter

och deras gemensamma preferenser att lösa oegentligheter internt.
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Alla tre påståenden som bidrog till rimlighetsgapet klassades under ”hög prioritet”.

Resultatet tydde på att företagsledarna och bankirerna, hade orimliga förväntningar på

att revisorerna ansvarar för upptäckandet av oväsentliga oegentligheter eller

upptäckandet av oegentligheter (såväl väsentliga som oväsentliga) när det förekommer

maskopi. Författarna föreslår att företagsledare och bankirer borde vara bättre

informerade om omfattningen och begränsningarna av en revision, särskilt angående

dessa tre frågor.
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3.11 Sammanfattning av tidigare forskning

I kapitlet behandlades allt från tidiga underökningar från och med 1970-talet då man

började forska inom förväntningsgapet till färskare undersökningar, som gjorts efter de

stora företagsskandalerna i början av millenniet. De tidiga kända undersökningarna

gjordes främst i USA och andra anglosaxiska länder medan förväntningsgapet senare

undersöktes i länder på olika håll i världen.

Flera av undersökningarna behandlade olika delar av förväntningsgapet medan

revisorns ansvar för oegentligheter var en faktordel. En del av undersökningarna

betonade specifikt revisorns ansvar för oegentligheter och tillät därmed forskarna att gå

djupare in på vilka specifika områden som bidrar till förväntningsgapet i detta

avseende (Baron et al. 1977; Epstein & Geiger 1994; Bollen et al 2009 etc.). Hur som

helst, existerade ett betydligt förväntningsgap, gällande revisorns ansvar för

upptäckandet och rapporteringen av oegentligheter, i alla undersökningar där dessa

faktorer behandlades. Förväntningsgapet i dessa avseenden varierade dock bland annat

beroende på vilka intressenter som undersöktes, vilka rättsliga föreskrifter och andra

omständigheter som gällde i de olika länderna, samt vilka specifika påståenden som

respondenterna skulle ta ställning till.

I och med Porters (1991) förväntnings- prestationsgaps modell, kunde forskarna på ett

mera logiskt sätt gruppera gapen i förväntningarna. De kunde klassa de specifika

gapen, beroende på om arbetsuppgiften i fråga var en existerande uppgift för revisorn,

om uppgiften rimligen skulle kunna utföras av revisorn eller om uppgiften var orimlig

för revisorn att utföra. På basen av dessa kunde forskare sedan dra slutsatser för hur

man eventuellt kunde förminska på de särskilda gapen. Mycket av forskningen som har

behandlats har bidragit till stiftandet av utförligare revisionsstandarder och -lagar

gällande revisorns ansvar för upptäckandet och rapporteringen av oegentligheter. På

basen av de färskare undersökningarna kan man dock konstatera att detta ansvar ännu

idag hör till de största bidragarna till förväntningsgapet. De flesta akademikerna ansåg

dock att samhället har orimliga förväntningar i många avseenden. Flera forskare anser

att detta problem borde kunna åtgärdas bland annat genom utbildning av

intressenterna angående revisorns faktiska arbete (Porter 1993; Troberg & Viitanen

1999; Bollen et al. 2009, etc.).

Begrepp som ”rimlig säkerhet”, ”väsentlighet”, ”maskopi” etc., har delat åsikter mellan

revisorer och intressenter en längre tid, även om dessa numera behandlas relativt

omfattande i professionella standarder. ”Väsentlighet” tycks vara det begrepp som
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revisorer och olika intressentgrupper har svårast att vara ense om. Rätt länge har det

varit relativt klart i länder med utvecklad revisionsverksamhet att revisorer borde

kunna upptäcka ”väsentliga” oegentligheter, framförallt då de inte förekommer

”maskopi”. Flera av olika intressentgrupperna som undersökts har oftast även ansett

att oväsentliga oegentligheter bör upptäckas vilket revisorerna klart emotsatt sig till.

Detta gap förekommer, som en av de största bidragarna till förväntningsgapet i så gott

som alla undersökningar, som behandlat detta påstående (Porter 1993; Epstein &

Geiger 1994; Anderson et al. 1998; Troberg & Viitanen 1999; Frank et al. 2001; Bollen

et al 2009). Däremot var revisorer i mera utvecklade revisionsländer, med utförligare

revisionsstandarder och -lagstiftning, mera överens med intressenterna om att

väsentliga oegentligheter hör till revisorernas ansvar att upptäcka (Frank et al. 2001;

Bollen et al. 2009).

I flera av undersökningarna i de icke anglosaxiska eller europeiska länderna skyllde

man på att förväntningsgapet i detta avseende bland annat berodde på bristfälliga

föreskrifter, revisorernas dåliga inställning till upptäckandet och den bristfälliga

revisionsverksamheten överlag (Best et al. 2001 Singapore; Fadzly & Ahmad 2004

Malaysia; Haniffa et Hudaib 2007 Saudi Arabien). Trots allt var gapen i dessa länder

inte märkbart större än i exempelvis undersökningen av Bollen et al. (2009) i Holland.

Även i Holland år 2009 visade det sig att revisorer inte var särskilt medvetna om sina

professionella förpliktelser att under alla omständigheter reda ut varenda misstanke

om oegentligheter. Detta tyder på att revisorer runtom i världen, oberoende av hur

utförliga revisionsförpliktelser de anpassar sig efter, generellt sätt har en negativ

inställning till ansvarandet för oegentligheter.

I flera sammanhang, framförallt vad gällde rapporteringen av oegentligheter till

utomstående parter, ansågs revisorer ofta vara dåligt rättsligt skyddade och således

rädda för att bli åtalade för att exempelvis sprida konfidentiell information. Attityden

som revisorer har angående oegentligheter beror således inte nödvändigtvis på att

ansvarandet för oegentligheter belastar revisorerna med för mycket arbete utan även

att revisorerna inte har tillräckligt med rättsligt skydd av föreskrifterna (Troberg &

Viitanen 1999, Haniffa & hudaib 2007, etc.).
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4 FORSKNINGSUPPGIFT

På basen av tidigare litteratur är det ett faktum att ett förväntningsgap gällande

revisorns ansvar för oegentligheter existerar och har existerat på olika håll i världen, så

länge som man forskat i det. Förväntningsgapet gällande revisorns ansvar vid fall av

oegentligheter, var i samtliga undersökningar bland de mest väsentliga åsiktsdelarna.

Syftet med denna undersökning är således, att i Finland identifiera ifall ett

förväntningsgap existerar, genom att undersöka externa revisorers, företagsledares och

bankdirektörers uppfattningar om revisorns ansvar angående oegentligheter.

I kapitlet presenteras forskningsmetoden och -frågorna, målgrupperna och urvalet,

samt analysstrategin.

4.1 Metodik

För att forska i förväntningsgapet har det visat sig att en kvantitativ undersökning är

den dominerande metoden på grund av att det behövs ett stort antal respondenter för

att kunna generalisera och analysera de olika respondentgruppernas uppfattningar.

Den empiriska undersökningen i denna avhandling gjordes i form av en enkätstudie.

Enkäten skickades per e-mail till finländska CGR-revisorer, företagsledare

(ekonomichefer och controllers) och bankdirektörer. En enkätstudie valdes eftersom

det på basen av tidigare litteratur visat sig vara ett enkelt och effektivt sätt då man

undersöker ett stort urval med syftet att skapa en generell uppfattning över de olika

respondentgrupperna.

4.1.1 Frågeformulär

Enkäten är indelad i två delar. Första delen består av frågor avsedda för att samla

bakgrundsinformation om respondenterna. Med dessa kartläggs respondenters yrke,

kön, ålder och arbetserfarenhet. Denna del möjliggör att analysera skillnader mellan de

olika målgrupperna och ifall kön, ålder och arbetserfarenhet inverkar på

respondenternas åsikter. Den andra delen av enkäten består av 22 påståenden avsedda

att avspegla de olika respondenternas åsikter om revisorers ansvar vid fall av

oegentligheter. Påståendena besvaras med hjälp av en 7 gradig likertskala, med ”7 –

starkt av samma åsikt”, ”6 – av samma åsikt”, ”5 – delvis av samma åsikt”, ”4 – neutral

åsikt”, ”3 – delvis av annan åsikt”, ”2 – av annan åsikt” och ”1 – starkt av annan åsikt”.

Därutöver har respondenterna möjlighet att välja svarsalternativet ”0 – ingen åsikt”.

En sådan typs opinionsskala har använts i flera förväntningsgapsundersökningar
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(Humphrey  et  al.  1993,  Best  et  al.  2001,  Fadzly  &  Ahmad  2004,  Haniffa  &  Hudaib

2007, Bollen et al. 2009, etc.) och har visat sig vara ett effektivt tillvägagångssätt för att

undersöka och jämföra de olika respondentgruppernas uppfattningar.

Påståendena i undersökningen kan grupperas enligt följande 4 aspekter; Vad är

revisorns ansvar för upptäckandet av oegentligheter? Vad är revisorns ansvar för att

ytterligare utreda misstankar om oegentligheter? Till vem skall revisorn rapportera

upptäckta oegentligheter? och Borde revisorn avstå från sitt  uppdrag ifall  lämpliga

korrigeringar inte görs av enheten?

Påståendena utvecklades på basen av; (1) relevanta revisionsstandarder av AICPA och

IFAC (framförallt, revisionsstandard 240), (2) finsk revisionslagstiftning och (3) på

basen av tidigare undersökningar, särskilt undersökningen av Bollen et al. (2009),

som i stort sätt bestod av motsvarande påståenden. Oegentligheter klassificeras i

revisionsföreskrifter utgående från deras väsentlighet, ifall oegentligheterna uppstått

på grund av maskopi och ifall oegentligheterna orsakats av företagsledningen eller

anställda som inte är i ledarpositioner. Påståendena har således utformats utgående

från dessa benämningar. För att sedan kunna identifiera ifall påståendena (om det

finns ett gap) går under rimlighetsgapet, prestationsgapet eller standardsgapet bör man

ha klart för sig vad som allmänt anses som rimligt eller orimligt och vad som det, enligt

relevanta revisionsföreskrifter och allmänt accepterad revisionssed, sägs att revisorn

skall ansvara för.

En del av påståendena grundar sig på finska revisorers lagliga skyldigheter, som finns

upptagna i revisionslagen eller i CGR-föreningens revisionsstandarder. Andra

påståenden grundar sig inte på någon specifik revisionsstandard eller revisionslag i

Finland, men på allmänt accepterad revisionssed, det vill säga något som rimligen

kunde förväntas av revisorn att utföra. De återstående påståendena grundar sig på

påstådda skyldigheter, som varken finns upptagna i lag- eller standardtext eller som

allmänt anses vara accepterade skyldigheter för revisorn. Till näst följer en redogörelse

på påståendena som ingår i undersökningen.
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Revisorerna borde upptäcka:

... väsentliga oegentligheter, som inte har uppstått i maskopi med anställda

inom företaget eller med tredje part

... oväsentliga oegentligheter, som inte har uppstått i maskopi med anställda

inom företaget eller med tredje part

... väsentliga oegentligheter, som har uppstått i maskopi med anställda inom

företaget eller med tredje part

... oväsentliga oegentligheter, som har uppstått i maskopi med anställda inom

företaget eller med tredje part

I ISA 240 står det att fel och brister som uppkommit på grund av oegentligheter ofta är

svårare att upptäcka än de fel och brister som uppkommit på grund av oavsiktliga fel.

Detta eftersom oegentligheter avsiktligen döljs på olika vis så att de inte skall upptäckas

av revisorn. Det poängteras att det ytterligare blir svårare för revisorn att upptäcka

oegentligheter ifall de uppstått i maskopi med ledningen och/eller övriga anställda,

eftersom revisorerna i detta fall lätt blir vilseledda. (Föreningen CGR 2009: 250-291)

Detta betyder att det är orimligt att förvänta sig att revisorn skall kunna upptäcka

väsentliga och framförallt oväsentliga oegentligheter, som uppstått i maskopi. Däremot

kan det anses rimligt att revisorn skall kunna upptäcka väsentliga oegentligheter, som

inte uppstått i maskopi. Även om detta påstående inte klart krävs i finska

revisionsstandarder eller i revisionslagstiftningen, kan detta klassas som rimligt enligt

allmänt accepterad revisionssed. Revisorn har dock enligt relevanta

revisionsföreskrifter eller enligt allmänt accepterad revisionssed inget ansvar för att

upptäcka oväsentliga oegentligheter, vare sig de orsakats i maskopi eller inte. Dessa

påståenden ingick även i undersökningen av Bollen et al. (2009).

Revisorerna borde upptäcka:

... väsentliga oegentligheter, som förorsakats av ledningen

... oväsentliga oegentligheter, som förorsakats av ledningen

... väsentliga oegentligheter, som förorsakats av anställda som inte är i

ledarpositioner

... oväsentliga oegentligheter, som förorsakats av anställda som inte är i

ledarpositioner
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Enligt revisionsstandard 240 är risken att revisorn inte upptäcker fel och brister, som

uppkommit på grund av oegentligheter, större ifall de orsakats av företagsledningen än

ifall de orsakats av anställda, som inte är i ledarpositioner. Detta på grund av att

företagsledningen ofta har möjligheten att direkt eller indirekt manipulera enhetens

redovisningsmaterial och således presentera bedräglig finansiell information. Personer

i vissa ledarpositioner har möjlighet att åsidosätta de interna kontrollsystem, vilka

ursprungligen har utformats för att upptäcka motsvarande oegentligheter av anställda

som inte är i ledarpositioner. Företagsledarna kan åsidosätta de interna kontrollerna

bland annat genom att beordra anställda, som inte är i ledarpositioner, att låta bli att

mata in särskild redovisningsdata eller beordra dem att mata in felaktig

redovisningsdata. De kan i sina auktoritetspositioner beordra anställda som inte är i

ledarpositioner att göra någonting för dem eller be dem om hjälp för att genomföra

bedrägerier, antingen så att de anställda är medvetna om det eller inte. (Föreningen

CGR 2009: 250-291)

På basen av detta kan man dra slutsatsen att det rimligen kan förväntas av revisorerna

att de skall upptäcka väsentliga oegentligheter, som begåtts av anställda som inte är i

ledarpositioner, även om detta inte direkt framgår eller krävs i finska

revisionsföreskrifter. Påståendet att revisorn skall upptäcka väsentliga oegentligheter,

som begåtts av företagsledningen är inte ett krav enligt revisionslagstiftningen men

eftersom revisorn enligt revisionsstandard 240 med rimlig säkerhet skall upptäcka

(alla) väsentliga oegentligheter så kan detta även rimligen krävas. Revisorn har enligt

finska revisionsföreskrifter eller enligt allmänt accepterad revisionssed inte ansvaret

för att upptäcka oväsentliga oegentligheter, vare sig det är frågan om oegentligheter

som orsakats av företagsledningen eller anställda som inte är i ledarpositioner.

Liknande påståenden ingick i exempelvis undersökningarna av Haniffa & Hudaib

(2007) och Bollen et al. (2009).
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Revisorerna borde ytterligare utreda misstankar om:

... oegentligheter, som förorsakats av ledningen, med en högst sannolik

väsentlig inverkan på bokslutet

... oegentligheter, som förorsakats av anställda som inte är i ledarpositioner,

med en högst sannolik väsentlig inverkan på bokslutet

... oegentligheter, som förorsakats av ledningen med en oklar inverkan på

bokslutet

... oegentligheter, som förorsakats av anställda som inte är i ledarpositioner,

med en oklar inverkan på bokslutet

... oegentligheter, som förorsakats av ledningen, med oväsentlig inverkan på

bokslutet

... oegentligheter, som förorsakats av anställda som inte är i ledarpositioner,

med oväsentlig inverkan på bokslutet

I Finland skall revisorn enligt revisionsstandard 240 alltid ytterligare utreda

misstankar om oegentligheter med en högst sannolik väsentlig inverkan på kontona,

vare sig det är frågan om oegentligheter förorsakade av ledningen eller anställda, som

inte är i ledarpositioner. Om revisorn tror, att felet eller bristen beror på oegentligheter,

men felet eller bristen inte väsentligt påverkar bokslutet, skall revisorn beräkna dess

effekter, särskilt dessa effekter, som har att göra med den ifrågavarande personens

position i organisationen. Exempelvis om den misstänkta oegentligheten uppstått på

grund av en förskingring i hanteringen av en liten handkassa, är det onödigt för

revisorn att ytterligare utreda ifall det skett en väsentlig oegentlighet, eftersom såväl

metoden för hanteringen av denna typs tillgångar och tillgångens storlek begränsar

förskingringens storlek. Denna typ av hantering av tillgångar, sker även oftast av en

anställd som inte är i en ledarposition. Om det gäller en person i organisationens

ledning kan det, fastän summan inte vore väsentlig med tanke på bokslutet, vara ett

tecken på ett djupare problem, som hänför sig till den operativa ledningens

uppriktighet. (Föreningen CGR 2009: 250-291)

Misstankar om oegentligheter med en högst sannolik väsentlig inverkan på kontona

skall således alltid ytterligare utredas enligt finska revisionsstandarder, vare sig det är

frågan om oegentligheter förorsakade av ledningen eller anställda som inte är i

ledarpositioner. Ifall revisorn inte är säker på hur väsentlig inverkan de misstänkta
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oegentligheterna har på kontona bör dessa ytterligare utredas av revisorn, oberoende

om det är frågan om oegentligheter orsakade av ledningen eller av anställda som inte är

i ledarpositioner (Föreningen CGR 2009: 250-291). Utgående från ovanstående

exempel kan man dock tyda att finska revisorer inte har ansvaret för att ytterligare

utreda misstankar om oegentligheter av anställda, som inte är i ledarpositioner med

oväsentlig inverkan på kontona, men har emellertid ansvaret för att ytterligare utreda

misstankar om oegentligheter av ledningen med oväsentlig inverkan på kontona. Dessa

påståenden ingick i undersökningen av Bollen et al. (2009) och var således baserade på

holländska revisionsföreskrifter. I Holland hör alla ovanstående påståenden till

revisorns ansvar.

Revisorerna borde rapportera till operativa ledningen och/eller styrelsen

ifall de upptäckt:

... väsentliga oegentligheter

... oväsentliga oegentligheter

I Finland skall revisorn enligt revisionsstandard 240 alltid meddela den operativa

ledningen på ett lämpligt sätt snarast möjligast efter att de har upptäckt oegentligheter,

oberoende av hur väsentliga dessa beräknas vara och om oegentligheterna orsakats av

ledningen eller anställda. Om revisorn har upptäckt en oegentlighet, som orsakats av;

(1) någon tillhörande den operativa ledningen, (2) anställda som har en betydande roll i

den interna kontrollen, eller (3) andra ifall oegentligheten orsakar ett väsentligt fel eller

en väsentlig brist, skall revisorn meddela styrelsen om denna snarast möjligast.

Meddelandet kan levereras muntligen eller skriftligen beroende på vem som orsakat

oegentligheten och hur väsentlig inverkan oegentligheten har i bokslutet (Föreningen

CGR 2009: 250-291). Dessa påståenden ingick även i undersökningen av Bollen et al.

(2009).

Revisorerna borde rapportera till relevanta myndigheter om:

... väsentliga oegentligheter

... oväsentliga oegentligheter

Revisorn har i många avseenden en plikt att förvara kundens information som

konfidentiell från utomstående parter. Tystnadsplikten gäller dock inte en

omständighet som ”1) revisorn skall meddela eller ge ett utlåtande om med stöd av lag,

2) den i vars intresse tystnadsplikt har föreskrivits ger sitt samtycke till att får röjas, 3)

en myndighet, domstol eller ett i denna lag avsett tillsynsorgan eller en annan person
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på  basis  av  lag  har  rätt  att  få  kännedom  om,  eller  som  4)  har  kommit  till  allmän

kännedom”. Godkända revisorer är med stöd av lag skyldiga att till tillsynsorgan ge all

den krävda informationen. Revisorerna har även en plikt att aktivt upplysa

myndigheterna, det vill säga utan myndigheternas begäran (Revisionslagen 459/2007

Kap. 4 § 26). I lagen om förhindrande och utredning av penningtvätt och av

finansiering av terrorism står det att revisorerna är skyldiga att aktivt eller vid begäran

lämna ut uppgifter om penningtvätt och finansiering av terrorism till centralen för

utredning av penningtvätt (18.7.2008/503. kap. 6 § 37) . För övrigt finns det dock i

finsk lagstiftning eller i relevanta revisionsstandarder, inga konkreta exempel på vilken

typ av oegentligheter som revisorn får rapportera. Enligt revisionsstandard 240 skall

revisorn i svåra situationer be om juridisk hjälp för att kunna bestämma om vilka

åtgärder som skall tas (Föreningen CGR 2009: 250-291). Liknande påståenden ingick

exempelvis i undersökningarna av Troberg & Viitanen (1999), Haniffa & Hudaib (2007)

och i Bollen et al. (2009).

Revisorn borde avgå från sitt uppdrag om lämpliga korrigeringar inte

görs av enheten angående:

... väsentliga oegentligheter, som förorsakats av ledningen

... oväsentliga oegentligheter, som förorsakats av ledningen

... väsentliga oegentligheter, som förorsakats av anställda som inte är i

ledarpositioner

... oväsentliga oegentligheter, som förorsakats av anställda som inte är i

ledarpositioner

Enligt revisionsstandard 240 är det omöjligt att exakt beskriva när det är lämpligt för

revisorn att avgå från sitt uppdrag, eftersom omständigheterna kan vara mycket

varierande. Revisorn kan ha orsak att avgå bland annat på grund av följande

situationer:

a) i enheten vidtas inte lämpliga korrigeringar av oegentligheterna, vilka revisorn i

dessa situationer anser vara nödvändiga, även om oegentligheten inte har en väsentlig

inverkan på bokslutet, b) de av revisorn beräknade väsentliga riskerna för

oegentligheter och de tester som gjorts under revisionen tyder på en väsentlig och

omfattande risk för oegentligheter, eller c) revisorn har en signifikant misstanke om

den operativa ledningens eller styrelseorganens kompetens eller uppriktighet.

(Föreningen CGR 2009: 250-291)
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Frågor som påverkar revisorns beslut, är bland annat ifall ledning eller styrelseorgan

varit inblandade i orsakandet av oegentligheten (vilket kan påverka pålitligheten av den

information, som ges ut av ledningen) samt hur kundförhållandet kommer att påverkas

i fortsättningen. Eftersom en sådan situation är ovanlig och man är tvungen att bedöma

de rättsliga kraven, skall revisorn överväga att söka juridisk rådgivning om att avgå från

uppdraget och därtill hörande lämpliga åtgärder, exempelvis om möjligheten att

rapportera till aktieägarna, myndigheterna eller andra parter (Föreningen CGR 2009:

250-291).

4.1.2 Målgrupper och urval

I tidigare förväntningsgapsundersökningar har det forskats i mycket varierande

populationer, däribland investerare, mäklare (Fadzly & Ahmad, 2004), bankirer (Best

et al., 2001), investeringsanalytiker, regeringstjänstemän (Haniffa & Hudaib, 2007) och

jurymedlemmar (Frank et al., 2001). Vid forskning inom förväntningsgapet gällande

revisorns ansvar för oegentligheter måste man ta i beaktande att respondenterna bör

ha en viss expertis på området. Detta är särskilt viktigt ifall man vill minska på graden

av respondenternas orimliga förväntningar på revisorns plikter. (Bollen et al. 2009)

Bollen et al (2009) undersökte förväntningsgapet i detta avseende i Holland och

undersökningen gjordes således på holländska respondenter och grundade sig på

holländsk lagstiftning. Syftet med denna avhandling var således att göra en

motsvarande undersökning i en finsk miljö, där revisorerna anpassar sig efter finska

revisionsföreskrifter och -lagar. I denna studie undersöks, förutom externa revisorer

också företagsledare, för att representera bokslutsuppgörarna och bankdirektörer, för

att representera bokslutsanvändarna. Gruppernas svar jämförs sedan för att identifiera

i vilka avseenden det råder ett förväntningsgap.

Företagsledarna har en direkt anknytning till uppgörandet av bokslutet eftersom de har

det övervakande ansvaret för att bokföringen och bokslutet uppgörs på ett hederligt och

korrekt sätt. Företagsledarna representeras i denna undersökning av ekonomichefer

och controllers. Ekonomicheferna har det huvudsakliga ansvaret för uppgörandet och

presentationen av bokslutet, för förhindrandet av oegentligheter och för att vidta

korrigerande åtgärder när oegentligheter väl har uppstått. Controllers har däremot ofta

det operationella ansvaret för övervakandet av kvaliteten av redovisningen och

uppgörandet av bokslutet i ett företag. De är således ofta den externa revisorns direkta

kontaktperson gällande operationella ärenden. Det bör dock nämnas att skillnaden

mellan ekonomichefers och controllers arbetsuppgifter ofta är små och man kan
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härmed inte alltid göra någon klar gränsdragning mellan dessa. Bokslutsanvändarnas, i

detta fall bankdirektörernas, åsikt är viktig i förväntningsgapsundersökningar eftersom

de oftast förhåller sig annorlunda till det reviderade företaget. I alla de tidigare

förväntningsgapsundersökningarna, i vilka revisorns ansvar för oegentligheter har

behandlats, har det varit större skillnader mellan revisorerna och bokslutsanvändarna

(investerare, bankirer, investeringsanalytiker, etc.) än mellan revisorerna och

bokslutsuppgörarna (verkställande direktörer, ekonomichefer, controllers, etc.).

Bankdirektörer är typiskt utsatta för större informationsasymmetri och har således

troligtvis andra förväntningar om revisorns roll gällande oegentligheter. En annan

aspekt som skiljer bokslutsanvändarnas åsikter från de andra, är att dessa inte utsätts

för tids- och kostnadsaspekten av revisionen. Bokslutsanvändare, har således ”råd” att

förvänta sig en större, ofta orimlig, insats av revisorerna (Bollen et al. 2009).

Enkäten för undersökningen skickades till 160 CGR-revisorer, 100 ekonomichefer, 100

controllers och 73 bankdirektörer. Beträffande revisorerna gjordes urvalet till denna

undersökning slumpmässigt genom centralhandelskammarens internetsidor. Beslutet

att undersökningen endast innefattade CGR-revisorer togs dels för att urvalet skulle

vara enhetligt och dels för att CGR benämningen indikerar att revisorerna har en viss

expertis som krävs för att en undersökning av denna art skall ge goda resultat. Enkäten

skickades ut till såväl CGR-revisorer från BIG-four revisionsbyråer och till CGR-

revisorer från andra byråer. De övriga gruppernas urval gjordes genom Fonectas

företagsdatabas.  Företagsledargruppen avgränsades till att endast innefatta

ekonomichefer och controllers ur företag med över 100 anställda. Som sökord för

ekonomicheferna användes ”talousjohtaja” och för controllers användes ”controller”.

Sökningen gav 204 resultat för ekonomicheferna och 208 för controllers varav endast

200 resultat kunde visas för respektive grupp. Resultaten var i vardera fallen i

slumpmässig ordning och urvalet gjordes således börjandes från och med det första

resultatet. Ifall företaget som personen arbetade för inte hade över 50 anställda valdes

följande person på listan. För bankdirektörerna användes sökordet ”pankinjohtaja”

vilket gav ett resultat på 46 personer. Därutöver användes kända finska bankers

hemsidor för att leta reda på ytterligare 21 bankchefer.

Av de totalt 429 utskicken returnerades 99 svar varav 29 CGR-revisorer, 23

ekonomichefer, 30 controllers och 17 bankdirektörer. Av utskicken var det slutligen 29

som inte gick fram på grund av felaktig adress eller annan orsak. Till dessa hörde 6

CGR-revisorer, 10 ekonomichefer, 11 controllers och 2 bankdirektörer.
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4.1.3 Analysstrategi

De erhållna svaren förs in i programmet SPSS för att möjliggöra olika statistiska test.

Den demografiska informationen från enkäterna gör det möjligt att dela in

respondenterna enligt yrke samt även enligt arbetserfarenhet, kön och ålder.

Företagsledarna (ekonomicheferna och controllers) och bankdirektörerna jämförs

sedan med CGR-revisorerna på basen av hur de svarat på de 22 påståendena. Som

primär analysmetod används oberoende T-test för att identifiera ifall det finns

statistiskt signifikanta skillnader mellan de olika gruppernas medeltal. Ifall det råder en

statistisk signifikant skillnad mellan gruppernas medeltal på något påstående, bidrar

detta till förväntningsgapet. Förväntningsgapen grupperas sedan i standards-,

prestations-, eller rimlighetsgap, beroende på vilket det ifrågavarande påståendet är.

Respondenterna skall ange sin åsikt på alla 22 påståenden med hjälp av en 7 punkters

likertskala; ”7 – starkt av samma åsikt”, ... , ”4 – neutral åsikt”, ... ,”1 - starkt av annan

åsikt”. Därutöver fanns alternativet “0 - ingen åsikt”. Detta alternativ elimineras från

datat för att det inte skall påverka gruppernas medeltal.
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5 RESULTAT

I detta kapitel presenteras resultaten av enkätundersökningen. Syftet är att ge en

översikt på respondentgruppernas åsikter och identifiera i vilka avseenden det

förekommer ett förväntningsgap mellan CGR-revisorerna och de övriga målgrupperna.

Inledningsvis gås respondentgruppernas demografiska data igenom för att redogöra för

svarsprocenten för respektive grupp samt för yrkes-, arbetserfarenhets-, ålders- och

könsfördelningen. De 22 påståendena, som respondenterna skulle ge sin åsikt om,

delas in i: Påståenden som bidrar till förväntningsgapet och påståenden som inte

bidrar till förväntningsgapet. Ekonomicheferna och controllers behandlas som en

gemensam grupp ”företagsledare”, för att representera bokslutsuppgörarna medan

bankdirektörerna representerar bokslutsanvändarna. Förväntningsgapet identifieras

både mellan CGR-revisorerna och företagsledarna och mellan CGR-revisorerna och

bankdirektörerna.  Närmare analys och gruppering av förväntningsgapet görs i kapitel

6.

5.1 Respondenter

Som det kan ses i tabell 1. på följande sida skickades enkäterna ut till 433 personer

varav 160 CGR-revisorer, 100 ekonomichefer, 100 controllers och 73 bankdirektörer.

Totalt svarade 99 respondenter varav 29 CGR-revisorer, 23 ekonomichefer, 30

controllers och 17 bankdirektörer. Av CGR-revisorerna var 22 från BIG-four

revisionsbyråer och 7 från andra byråer. Den totala svarsprocenten för undersökningen

var 22,86 %. För CGR-revisorerna var svarsprocenten 18,13 % vilken också var den

lägsta av alla respondentgrupper. Den låga svarsprocenten för CGR-revisorer kan delvis

förklaras med tidpunkten för undersökningen. Enkäterna skickades ut i medlet av

februari vilket faller in i den brådaste tiden för revisorer. För ekonomicheferna var

svarsprocenten 23 % och för controllers var svarsprocenten 30 % och därmed den

högsta bland respondentgrupperna. Av bankdirektörerna erhölls en svarsprocent på

23,29%.

31 av respondenterna var kvinnor och 68 var män. I alla grupper var majoriteten av

respondenterna män förutom i controllersgruppen där det var 16 (53,33 %) kvinnor och

14  (46,67  %)  män  som  svarade.  För  CGR-revisorerna  var  20  (68,97  %)  män  och  9

(31,03  %)  kvinnor  och  för  ekonomicheferna  var  17  (73,91  %)  män  och  6  (26,09  %)

kvinnor. Av bankdirektörerna var alla 17 respondenter män.
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Tabell 1. Respondentstatistik

                                utskick            svar                 män               kvinnor           svarsprocent
CGR-revisorer
Ekonomichefer
Controllers
Bankdirektörer
Totalt

Respondentgruppernas medelålder ligger nära varandra. Medelfödelseårtalen ligger

mellan ekonomichefernas 1962 (ca 50 år) och CGR-revisorernas 1967 (ca 45 år).

Ekonomicheferna hade även i medeltal mest arbetserfarenhet med ca 25 år följt av

controllers och bankdirektörer med medeltal som låg på ca 20 år. CGR-revisorerna

hade minst arbetserfarenhet med ett medeltal på 18 år. Noggrannare redogörelse för

åldersfördelning och arbetserfarenhet för respondenterna finns i slutet av arbetet.

5.2 Påståenden

5.2.1 Bidrar till förväntningsgapet

De oberoende t-testen visade att ett signifikant gap mellan CGR-revisorer och

företagsledare (ekonomichefer och controllers) fanns på 11 av de 22 påståendena.

Statistiskt signifikanta gap mellan CGR-revisorerna och bankdirektörerna

identifierades på 10 påståenden. I tabell 2. på följande sida presenteras samtliga

påståenden som bidrog till förväntningsgapet mellan CGR-revisorerna och

företagsledarna och/eller CGR-revisorerna och bankdirektörerna. För att kunna påstå

att ett förväntningsgap existerar används en signifikansnivå på  < 0,05. Ju högre

signifikansnivån är desto mindre är gapet. De tre kolumnerna till vänster står för

gruppernas medeltal. De två kolumnerna till höger står för signifikansen på gapen

mellan CGR-revisorerna och företagsledarna och mellan CGR-revisorerna och

bankdirektörerna.

160 29 20 9 18,13 %
100 23 17 6 23 %
100 30 14 16 30 %
73 17 17 0 23,29 %
433 99 68 31 22,86 %
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Tabell 2. Påståenden som bidrar till förväntningsgapet

1. Revisorerna borde upptäcka väsentliga oegentligheter, som inte har

uppstått i maskopi med anställda inom företaget eller med tredje part. På

detta påstående hade både företagsledarna och bankdirektörerna klart högre

förväntningar än CGR-revisorerna. Alla gruppers medeltal var över 5 (av samma åsikt).

Revisorerna svarade med medeltalet 5,14 medan företagsledarnas och

bankdirektörernas medeltal låg på 6,17 respektive 6,41. Revisorernas svar varierade

överlägset mest med en standardavvikelse på 1,552 följt av företagsledarnas 0,944 och

bankdirektörernas 0,712. Speciellt var att alla bankdirektörer svarade 5 eller över på

den 7 gradiga likertskalan. T-testen resulterade i en signifikans på 0,002 för gapet

mellan CGR-revisorerna och företagsledarna och 0,000 mellan CGR-revisorerna och

bankdirektörerna.

Påståenden CGR-
revisorer

Företags-
ledare

Bank-
direktörer

CGR-revisorer
kontra
företagsledare
sign.

CGR-revisorer
kontra
bankdirektörer
sign.

Revisorerna borde upptäcka:
1. väsentliga oegentligheter, som inte har uppstått i maskopi
med anställda inom företaget eller med tredje part

5,14 6,17 6,41 ,002 ,000

2. oväsentliga oegentligheter, som inte har uppstått i
maskopi med anställda inom företaget eller med tredje part

3,00 4,31 4,47 ,005 ,005

3. väsentliga oegentligheter, som har uppstått i maskopi
med anställda inom företaget eller med tredje part

4,79 6,32 6,59 ,000 ,000

4. oväsentliga oegentligheter, som har uppstått i maskopi
med anställda inom företaget eller med tredje part

3,10 4,94 5,76 ,000 ,000

Revisorerna borde upptäcka:
5. väsentliga oegentligheter, som förorsakats av ledningen 5,52 6,60 6,88 ,000 ,000
6. oväsentliga oegentligheter, som förorsakats av ledningen 3,38 5,17 5,59 ,000 ,000
7. väsentliga oegentligheter, som förorsakats av anställda
som inte är i ledarpositioner

5,07 5,87 6,06 ,017 ,042

8. oväsentliga oegentligheter, som förorsakats av anställda
som inte är i ledarpositioner

2,86 4,30 5,00 ,000 ,000

Revisorerna borde ytterligare utreda misstankar om:
9. oegentligheter, som förorsakats av ledningen, med en
högst sannolik väsentlig inverkan på bokslutet

6,24 6,66 6,71 ,035 ,095

Revisorerna borde rapportera till relevanta
myndigheter om:
17. väsentliga oegentligheter 4,25 4,86 6,59 ,192 ,000
18. oväsentliga oegentligheter 2,46 3,00 4,06 ,161 ,002
Revisorn borde avgå från sitt uppdrag om lämpliga
korrigeringar inte görs av enheten angående:
19. väsentliga oegentligheter, som förorsakats av ledningen 5,76 4,76 5,88 ,012 ,780
20. oväsentliga oegentligheter, som förorsakats av
ledningen

4,03 3,22 3,94 ,032 ,859



43

2.  Revisorerna  borde  upptäcka  oväsentliga  oegentligheter,  som  inte  har

uppstått  i  maskopi  med  anställda  inom  företaget  eller  med  tredje  part.

Revisorerna emotsatte sig klart mest detta påstående med ett medeltal på 3,00.

Företagslederna svarade med ett medeltal på 4,31 medan bankdirektörerna var mest

överens med medeltalet 4,47. Bankdirektörerna hade även den största

standardavvikelsen på 1,875. Revisorernas standardavvikelse var 1,464 och

företagsledarnas var 1,591. T-testen bevisade en statistisk signifikant skillnad mellan

CGR-revisorerna och företagsledarna samt mellan CGR-revisorerna och

bankdirektörerna. Signifikansen var 0,005 i båda fallen.

3.  Revisorerna  borde  upptäcka  väsentliga  oegentligheter,  som  har

uppstått i maskopi med anställda inom företaget eller med tredje part. På

detta påstående förhöll sig revisorerna betydligt mera skeptiskt än de andra grupperna.

CGR-revisorerna svarade med ett medeltal på 4,79 medan företagsledarna och

bankdirektörerna verkade vara överens med påståendet med medeltalen 6,32

respektive 6,59. Revisorernas svar varierade även mest med en hög standardavvikelse

på 1,740. Företagsledarnas standardavvikelse var 1,173 och bankdirektörerna visade sig

vara mest övertygade med den lägsta standardavvikelsen på 0,795. Gapen mellan CGR-

revisorerna och företagsledarna samt mellan CGR-revisorerna och bankdirektörerna

hade båda en signifikans på 0,000.

4. Revisorerna borde upptäcka oväsentliga oegentligheter, som har

uppstått  i  maskopi  med  anställda  inom  företaget  eller  med  tredje  part.

Revisorerna hade det överlägset lägsta medeltalet på 3,10 gentemot företagsledarnas

4,74 och bankdirektörernas överlägset högsta medeltal på 5,76. Standardavvikelserna

var för alla grupper relativt höga. Bankdirektörernas standardavvikelse var även här

den lägsta med 1,200. CGR-revisorernas standardavvikelse var 1,698 medan

företagsledarnas var den högsta med 1,865. Gapen var i båda fallen signifikanta på

0,000 nivån.

5. Revisorerna borde upptäcka väsentliga oegentligheter, som

förorsakats av ledningen. På detta påstående överensstämde både företagsledarna

och bankdirektörerna med medeltal på 6,60 och 6,88. Båda grupperna hade även en

relativt låg standardavvikelse, som för företagsledarna var 0,716 och för

bankdirektörerna var 0,332. CGR-revisorerna hade ett lägre medeltal på 5,52 och en

betydligt högre standardavvikelse på 1,271. Alla företagsledare svarade över 4 medan

alla bankdirektörer svarade 6 eller 7 på den 7 gradiga likertskalan, vilket ytterligare

bestyrker deras överensstämmande med påståendet. Förväntningsgapet kunde



44

identifieras med en signifikansnivå på 0,000 såväl mellan CGR-revisorerna och

företagsledarna som mellan CGR-revisorerna och bankdirektörerna.

6. Revisorerna borde upptäcka oväsentliga oegentligheter, som

förorsakats av ledningen. Revisorerna svarade med medeltalet 3,38, som ligger på

den negativa sidan av likertskalan medan företagsledarna och bankdirektörernas

förhöll  sig  klart  mera  positivt  med  medeltal  på  5,17  respektive  5,59.  Både  CGR-

revisorernas och företagsledarnas standardavvikelser var dock höga med 1,720

respektive 1,707, medan bankdirektörerna visade sig vara aningen mera övertygade

med en standardavvikelse på 1,121. Gapen var i båda fallen signifikanta på nivån 0,000.

7. Revisorerna borde upptäcka väsentliga oegentligheter, som

förorsakats av anställda som inte är i ledarpositioner. Baserat på medeltalen

var alla grupper mera eller mindre överens med påståendet. CGR-revisorerna hade

dock det klart minsta medelvärdet på 5,07 medan företagsledarna hade 5,87 och

bankdirektörerna det högsta 6,06. Standardavvikelsen var störst för CGR-revisorerna

med 1,646 medan den för bankdirektörerna var 1,345 och för företagsledarna 1,287.

Gapet mellan CGR-revisorerna och företagsledarna hade signifikansnivån 0,017 och

gapet mellan CGR-revisorerna och bankdirektörerna hade signifikansnivån 0,042.

8. Revisorerna borde upptäcka oväsentliga oegentligheter, som

förorsakats av anställda som inte är i ledarpositioner. Revisorerna verkar

vara negativt inställda till påståendet och har svarat med medeltalet 2,86.

Företagsledarnas och framförallt bankdirektörernas åsikter lutar mot den positiva

sidan  med  medeltal  på  4,30  respektive  5,00.  Alla  grupper  har  dock  relativt  höga

standardavvikelser; CGR-revisorer 1,620, företagsledare 1,659 och bankdirektörer

1,461. Alla grupper använde sig av alla svarsalternativ förutom CGR-revisorerna som

svarade mellan 1 och 6. Signifikansen på gapen var 0,000 i båda fallen.
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9. Revisorerna borde ytterligare utreda misstankar om oegentligheter,

som förorsakats av ledningen, med en högst sannolik väsentlig inverkan

på bokslutet. Förväntningsgapet på detta påstående kunde endast identifieras mellan

CGR-revisorerna och företagsledarna med en signifikansnivå på 0,035 medan gapet

mellan CGR-revisorerna och bankdirektörerna hade en signifikans på 0,095 vilket inte

understiger kriteriet på 0,05. Alla grupper verkade vara relativt överens med

påståendet och CGR-revisorernas och företagsledarnas medeltal låg på 6,24 respektive

6,66. Revisorerna hade dock en högre standardavvikelse på 1,023 mot företagsledarnas

0,732.

17. Revisorerna borde rapportera till relevanta myndigheter om

väsentliga oegentligheter. På detta påstående rådde en signifikant åsiktsskillnad

endast mellan CGR-revisorerna och bankdirektörerna. CGR-revisorernas medeltal var

4,25 medan bankdirektörerna förhöll sig överlägset mest positivt till påståendet med

ett medeltal på 6,59. Revisorernas standardavvikelse var hög 1,917 medan

bankdirektörerna verkade vara mera bestämda och hade en betydligt lägre

standardavvikelse på 0,795. Signifikansen för gapet mellan CGR-revisorerna och

företagsledarna var 0,000.

18.  Revisorerna  borde  rapportera  till  relevanta  myndigheter  om

oväsentliga oegentligheter. Också på detta påstående identifierades endast ett

signifikant gap mellan CGR-revisorerna och bankdirektörerna med en signifikans på

0,002. Gapet mellan CGR-revisorerna och företagsledarna hade en signifikans på 0,161

vilket inte understiger kriteriet 0,05. Bankdirektörernas medeltal låg på 4,06 medan

CGR-revisorernas medeltal endast var 2,46. Standardavvikelserna var 1,527 för CGR-

revisorerna och 1,652 för bankdirektörerna.

19. Revisorerna borde avgå från sitt uppdrag ifall inte lämpliga

korrigeringar görs av enheten angående väsentliga oegentligheter, som

förorsakats av ledningen. CGR-revisorerna och bankdirektörerna var relativt

överens om påståendet och svarade med medeltal på 5,76 respektive 5,88.

Företagsledarnas medeltal låg dock endast på 4,76. Att företagsledarnas medeltal var

lägre än CGR-revisorernas, var väntat på grund av påståendets natur.  Företagsledarnas

standardavvikelse var till och med 1,912 medan CGR-revisorernas låg på 1,504. Endast

gapet mellan CGR-revisorerna och företagsledarna var signifikant på nivån 0,032. Dock

kan det debatteras om att detta påstående inte bidrar till ett förväntningsgap i dess

ursprungliga bemärkelse eftersom revisorerna var mera överens om påståendet än

företagsledarna.
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20. Revisorerna borde avgå från sitt uppdrag ifall inte lämpliga

korrigeringar görs av enheten angående oväsentliga oegentligheter, som

förorsakats av ledningen. Även på detta påstående identifierades endast ett

signifikant gap mellan CGR-revisorerna och företagsledarna medan CGR-revisorerna

och bankdirektörerna visade sig vara mera överens. CGR-revisorernas medeltal var det

högsta 4,03, följt av bankdirektörernas 3,94. Företagsledarnas medeltal var endast

3,22. Samtliga grupper använde sig av alla svarsalternativen på skalan. CGR-

revisorernas standardavvikelse var den största på 1,783 följt av bankdirektörernas

1,702 och företagsledarnas 1,856. Gapet mellan CGR-revisorerna och företagsledarna

hade en signifikans på 0,032. Gapet kan ses som att det inte bidrar till ett

förväntningsgap i dess ursprungliga bemärkelse eftersom revisorerna var mera överens

än företagsledarna. Samtliga gruppers låga medeltal tyder även på att de inte

överensstämmer med att detta borde vara en plikt för revisorn.
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5.2.2 Bidrar inte till förväntningsgapet

De oberoende T-testen visade att det inte fanns något signifikant gap mellan CGR-

revisorerna och företagsledarna på 11 påståenden medan det mellan CGR-revisorerna

och bankdirektörerna inte fanns ett signifikant gap på 12 påståenden. I tabell 3. nedan

presenteras alla gap som överstiger signifikanskriteriet på 0,05. Ju högre

signifikansnivån är desto mindre är gapet. De tre vänstra kolumnerna beskriver

medeltalen för respektive grupp medan de två högra beskriver signifikansen på gapen.

Tabell 3. Påståenden som inte bidrar till förväntningsgapet

Påståenden CGR-
revisorer

Företagsledare Bankdirektörer CGR-revisorer
kontra
företagsledare
sign.

CGR-revisorer
kontra
bankdirektörer
sign.

Revisorerna borde ytterligare utreda
misstankar om:
9. oegentligheter, som förorsakats av
ledningen, med en högst sannolik väsentlig
inverkan på bokslutet

6,24 6,66 6,71 ,035 ,095

10. oegentligheter, som förorsakats av
anställda som inte är i ledarpositioner,
med en högst sannolik väsentlig inverkan
på bokslutet

6,03 6,43 6,44 ,088 ,250

11. oegentligheter, som förorsakats av
ledningen med en oklar inverkan på
bokslutet

5,69 5,64 5,71 ,860 ,963

12. oegentligheter, som förorsakats av
anställda som inte är i ledarpositioner,
med en oklar inverkan på bokslutet

5,38 5,17 5,25 ,507 ,753

13. oegentligheter, som förorsakats av
ledningen, med oväsentlig inverkan på
bokslutet

4,52 4,62 5,24 ,776 ,119

14. oegentligheter, som förorsakats av
anställda som inte är i ledarpositioner,
med oväsentlig inverkan på bokslutet

3,90 3,98 4,75 ,819 ,082

Revisorerna borde rapportera till
operativa ledningen och/eller styrelsen
ifall de upptäckt:
15. väsentliga oegentligheter 6,97 6,83 6,88 ,068 ,353
16. oväsentliga oegentligheter 5,90 5,53 6,00 ,232 ,794
Revisorerna borde rapportera till
relevanta myndigheter om:
17. väsentliga oegentligheter 4,25 4,86 6,59 ,192 ,000
18. oväsentliga oegentligheter 2,46 3,00 4,06 ,161 ,002
Revisorn borde avgå från sitt uppdrag
om lämpliga korrigeringar inte görs av
enheten angående:
19. väsentliga oegentligheter, som
förorsakats av ledningen

5,76 4,76 5,88 ,012 ,780

20. oväsentliga oegentligheter, som
förorsakats av ledningen

4,03 3,22 3,94 ,032 ,859
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9. Revisorerna borde ytterligare utreda misstankar om oegentligheter,

som förorsakats av ledningen, med en högst sannolik väsentlig inverkan

på bokslutet. Ett förväntningsgap kunde inte identifieras mellan CGR-revisorerna

och bankdirektörerna medan det fanns ett signifikant gap mellan CGR-revisorerna och

företagsledarna. Alla grupper var relativt överens om påståendet. Även om CGR-

revisorernas och företagsledarnas medeltal låg närmare varandra var endast

signifikansen mellan CGR-revisorerna och bankdirektörerna över signifikans kriteriet

och låg på 0,095. CGR-revisorernas standardavvikelse var den högsta på 1,023 medan

bankdirektörerna hade den lägsta på 0,588. Företagsledarnas standardavvikelse var

0,718. Alla bankdirektörer svarade 5 eller över på den 7 gradiga likertskalan.

10. Revisorerna borde ytterligare utreda oegentligheter, som förorsakats

av  anställda  som  inte  är  i  ledarpositioner,  med  en  högst  sannolik

väsentlig inverkan på bokslutet. På detta påstående fanns inget signifikant gap

varken mellan CGR-revisorerna och företagsledarna eller mellan CGR-revisorerna och

bankdirektörerna. Alla gruppers medeltal var höga och låg relativt nära varandra. CGR-

revisorernas medeltal var lägst med 6,03, medan företagsledarna svarade med

medeltalet 6,43 och bankdirektörerna med 6,44. Standardavvikelsen var överlägset

störst för CGR-revisorerna med 1,239. Företagsledarnas standardavvikelse var 0,844

och bankdirektörernas den lägsta på 0,814. Gapet mellan CGR-revisorerna och

företagsledarna hade en signifikans på 0,88 medan gapet mellan CGR-revisorerna och

bankdirektörerna var 0,250. Även på detta påstående svarade alla bankdirektörer 5

eller över på den 7 gradiga likertskalan.

11. Revisorerna borde ytterligare utreda oegentligheter, som förorsakats

av ledningen med en oklar inverkan på bokslutet. På detta påstående var det

små åsiktsskillnader mellan grupperna. Medeltalet var för CGR-revisorerna 5,69, för

företagsledarna 5,64 och för bankdirektörerna 5,71. CGR-revisorernas

standardavvikelse var störst med 1,198. Företagsledarnas standardavvikelse var 1,162

och bankdirektörernas återigen lägst med 0,985. Gapen var mycket obetydliga i båda

fallen. Mellan CGR-revisorerna och företagsledarna hade gapet en signifikansnivå på

0,860 och mellan CGR-revisorerna och bankdirektörerna hade gapet en signifikansnivå

på 0,963.
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12. Revisorerna borde ytterligare utreda oegentligheter, som förorsakats

av  anställda  som  inte  är  i  ledarpositioner,  med  en  oklar  inverkan  på

bokslutet. På detta påstående rådde det inte någon signifikant skillnad, varken mellan

CGR-revisorerna och företagsledarna eller mellan CGR-revisorerna och

bankdirektörerna. Det förstnämnda gapet hade en signifikans på 0,507 och det

sistnämnda en signifikans på 0,753. Alla gruppers medeltal låg nära varandra med

CGR-revisorernas 5,38, företagsledarnas 5,17 och bankdirektörernas 5,25. Revisorerna

hade den största standardavvikelsen 1,425 följt av företagsledarnas 1,326 och

bankdirektörernas 1,065.

13. Revisorerna borde ytterligare utreda oegentligheter, som förorsakats

av ledningen, med oväsentlig inverkan på bokslutet. Påståendet gav inte

upphov till stora åsiktsskillnader mellan grupperna. Medeltalet för CGR-revisorerna

var det lägsta på 4,52, för företagsledarna 4,62 och för bankdirektörerna det högsta på

5,25. CGR-revisorernas och företagsledarnas standardavvikelser var stora, på 1,682

respektive 1,547. Bankdirektörernas standardavvikelse var betydligt lägre på 1,033.

Bankdirektörerna svarade mellan 3 och 6 på likertskalan medan de andra grupperna

använde sig av alla svarsalternativ. Signifikansnivån på gapet mellan CGR-revisorerna

och företagsledarna var 0,776. Gapet mellan CGR-revisorerna och bankdirektörerna

hade en signifikans på 0,119.

14. Revisorerna borde ytterligare utreda oegentligheter, som förorsakats

av  anställda  som  inte  är  i  ledarpositioner,  med  oväsentlig  inverkan  på

bokslutet. CGR-revisorerna svarade återigen med det lägsta medeltalet 3,90 och den

största standardavvikelsen på 1,780. Företagsledarna hade ett aningen större medeltal

på 3,98 och en lägre standardavvikelse på 1,487. Bankdirektörernas medeltal var det

överlägset högsta på 4,75 och de hade även den överlägset lägsta standardavvikelsen på

0,931. Gapet mellan CGR-revisorerna och företagsledarna var mycket obetydligt på

nivån 0,819 medan gapet mellan CGR-revisorerna och bankdirektörerna var mera

signifikant på nivån 0,082. Ingendera av gapen gick dock under signifikanskriteriet på

0,05.

15. Revisorerna borde rapportera till operativa ledningen och/eller

styrelsen ifall de upptäckt väsentliga oegentligheter. Alla grupper visade sig

vara starkt överens med detta påstående. CGR-revisorerna hade det högsta medeltalet

på 6,97 följt av bankdirektörernas 6,88 och företagsledarnas 6,83. CGR-revisorernas

standardavvikelse var också väldigt liten på 0,186 vilket bevisar deras beslutsamhet.

Även de övriga grupperna hade relativt låga standardavvikelser med bankdirektörernas
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0,332 och företagsledarnas 0,470. Företagsledarna svarade 5 eller över medan CGR-

revisorerna och bankdirektörerna alla svarade 6 eller 7 på likertskalan. Gapet mellan

CGR-revisorerna och bankdirektörerna hade signifikansen 0,353 och gapet mellan

CGR-revisorerna och företagsledarna hade signifikansen 0,068. Ingendera av gapen

klassas således som förväntningsgap i denna undersökning.

16. Revisorerna borde rapportera till operativa ledningen och/eller

styrelsen ifall de upptäckt oväsentliga oegentligheter. Alla gruppers medeltal

låg nära varandra. Bankdirektörernas medeltal var det högsta på 6,00 följt av CGR-

revisorernas 5,90 och företagsledarnas 5,53. Standardavvikelserna grupperna emellan

var också nära varandra med företagsledarnas 1,324, CGR-revisorernas 1,319 och

bankdirektörernas 1,155. Gapen var obetydliga i båda fallen. Mellan CGR-revisorerna

och bankdirektörerna var signifikansen 0,794 medan det mellan CGR-revisorerna och

företagsledarna var 0,232.

17. Revisorerna borde rapportera till relevanta myndigheter om

väsentliga oegentligheter. Påståendet gav upphov till ett signifikant gap mellan

CGR-revisorerna och bankdirektörerna på nivån 0,000 medan gapet mellan CGR-

revisorerna och företagsledarna var obetydligt på nivån 0,192. Se mera under rubriken

”5.21 bidrar till förväntningsgapet”.

18.  Revisorerna  borde  rapportera  till  relevanta  myndigheter  om

oväsentliga oegentligheter. Också detta påstående resulterade i ett signifikant gap

mellan CGR-revisorer och bankdirektörerna med signifikansen 0,002 medan gapet

mellan CGR-revisorerna och företagsledarna var obetydligt på nivån 0,161. Se mera

under rubriken ”5.21 bidrar till förväntningsgapet”.

19. Revisorn borde avgå från sitt uppdrag om lämpliga korrigeringar inte

görs av enheten angående väsentliga oegentligheter. På påståendet fanns det

ett betydligt gap mellan CGR-revisorerna och företagsledarna på nivån 0,012 medan

gapet mellan CGR-revisorer och bankdirektörerna var mycket obetydligt på nivån

0,780. Läs mera under rubriken ”5.21 bidrar till förväntningsgapet”.

20. Revisorn borde avgå från sitt uppdrag om lämpliga korrigeringar

inte görs av enheten angående oväsentliga oegentligheter. Även detta

påstående gav upphov till ett signifikant gap mellan CGR-revisorerna och

företagsledarna med signifikansen 0,032 medan gapet mellan CGR-revisorerna och

bankdirektörerna var mycket insignifikant på nivån 0,859. Läs mera under rubriken

”5.21 bidrar till förväntningsgapet”.
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21. Revisorerna borde avgå från sitt uppdrag ifall inte lämpliga

korrigeringar görs av enheten angående väsentliga oegentligheter, som

förorsakats av anställda som inte är i ledarpositioner. Påståendet gav inte

upphov till ett statistiskt signifikant gap varken mellan CGR-revisorerna och

företagsledarna eller mellan CGR-revisorerna och bankdirektörerna. Bankdirektörerna

hade det högsta medeltalet på 5,31 följt av CGR-revisorernas medeltal på 4,69 och

företagsledarna med det lägsta medeltalet på 3,94. CGR-revisorerna hade den största

standardavvikelsen på 1,966 medan företagsledarnas var 1,856 och bankdirektörernas

1,702. Signifikansen mellan CGR-revisorerna och företagsledarna var 0,94 och

signifikansen mellan CGR-revisorerna och bankdirektörerna var 0,293.

22. Revisorerna borde avgå från sitt uppdrag ifall inte lämpliga

korrigeringar görs av enheten angående oväsentliga oegentligheter, som

förorsakats av anställda som inte är i ledarpositioner. På detta påstående

svarade alla grupper med ett medeltal som ligger under svarsalternativ 4 (neutral

åsikt), vilket redan indikerar på att ingen av grupperna anser att detta borde vara en

plikt för revisorerna. Bankdirektörernas medeltal var 3,88, CGR-revisorernas 3,03 och

företagsledarnas det minsta på 2,57. Standardavvikelse var för bankdirektörerna 1,708,

för företagsledarna 1,330 och för CGR-revisorerna 1,658.
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5.3 Åsiktsskillnader mellan företagsledare och bankdirektörer

Ur tidigare litteratur har det framgått att respondentgrupper som är anknutna till

uppgörandet av bokslut oftast är mera överens med revisorerna än övriga

respondentgrupper (särskilt i frågor om oegentligheter). Bokslutsanvändare, som inte

direkt är anknutna till uppgörandet eller granskandet av bokslutet och som inte måste

tänka på kostnads- eller tidsperspektivet av revisionen, har ofta annorlunda

förväntningar gällande vad som borde tillhöra revisorns ansvar.

I denna undersökning representerades bokslutsuppgörarna av ekonomichefer och

controllers (= företagsledare i denna undersökning) medan bokslutsanvändarna

representerades av bankdirektörer. Det som även hade förväntats, var att

företagsledarnas och bankdirektörernas åsikter generellt sätt låg betydligt närmare

varandra än CGR-revisorernas. Ett oberoende T-test mellan företagsledarna och

bankdirektörerna resulterade i en statistiskt signifikant skillnad i medelvärdena på 6

påståenden. Dessa påståenden var:

4. Revisorerna borde upptäcka oväsentliga oegentligheter, som har

uppstått  i  maskopi  med  anställda  inom  företaget  eller  med  tredje  part.

Företagsledarna svarade med ett medeltal på 4,94 medan bankdirektörernas var så

högt som 5,76. För företagsledarna var standardavvikelsen 1,865 vilken var betydligt

högre än bankdirektörernas 1,200. Bankdirektörerna använde svarsalternativen mellan

4 och 7 medan företagsledarna svarade mellan 1 och 7 på likertskalan. T-testet

resulterade i en signifikans på 0,04 som är under signifikanskriteriet 0,05.

17. Revisorerna borde rapportera till relevanta myndigheter om

väsentliga oegentligheter. Bankdirektörerna var mycket överens om att

påståendet borde tillhöra revisorernas uppgifter. De svarade med ett medeltal på 6,59

medan företagsledarna svarade med ett betydligt lägre medeltal på 4,86.

Bankdirektörerna verkade även vara mera bestämda än företagsledarna.

Standardavvikelsen var 0,796 för bankdirektörerna medan företagsledarna hade en

standardavvikelse som var så hög som 2,010. Företagsledarna använde sig av

svarsalternativen mellan 1 och 7 medan bankdirektörerna svarade mellan 5 och 7.

Signifikansen på gapet mellan de två grupperna 0,000.

18.  Revisorerna  borde  rapportera  till  relevanta  myndigheter  om

oväsentliga oegentligheter. Även på detta påstående hade bankdirektörerna ett

betydligt högre medeltal än företagsledarna. Bankdirektörernas medeltal var 4,06 och

företagsledarnas var 3,00. Gruppernas standardavvikelse låg på samma nivå med 1,652
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för bankdirektörerna och 1,649 för företagsledarna. Gapet mellan grupperna hade en

signifikans på 0,028.

19. Revisorn borde avgå från sitt uppdrag om lämpliga korrigeringar inte

görs av enheten angående väsentliga oegentligheter. Företagsledarna hade

det lägre medeltalet på 4,76 och en betydligt högre standardavvikelse på 1,912.

Bankdirektörernas medeltal var 5,88 och standardavvikelsen 1,317. Gapets signifikans

var 0,11.

21. Revisorerna borde avgå från sitt uppdrag ifall inte lämpliga

korrigeringar görs av enheten angående väsentliga oegentligheter, som

förorsakats av anställda som inte är i ledarpositioner. Bankdirektörerna

hade ett medeltal på 5,31 medan företagsledarnas medeltal var betydligt lägre på 3,94.

Båda grupperna hade en relativt hög standardavvikelse. Företagsledarnas

standardavvikelse var 1,856 medan bankdirektörernas var 1,702. Gapet mellan

grupperna hade signifikansen 0,011.

22. Revisorerna borde avgå från sitt uppdrag ifall inte lämpliga

korrigeringar görs av enheten angående oväsentliga oegentligheter, som

förorsakats av anställda som inte är i ledarpositioner. Båda grupperna

verkade vara mera negativt än positivt inställda till påståendet. Dock var skillnaden i

medeltalen betydliga, med bankdirektörernas 3,88 och företagsledarnas 2,57. På detta

påstående var bankdirektörernas standardavvikelse den högre på 1,708 gentemot

företagsledarnas på 1,330. Signifikansen på gapet var 0,002.
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5.4 Ekonomichefer kontra controllers

Ekonomichefer och controllers representerar bokslutsuppgörarna i denna

undersökning. Som tidigare konstaterats är dessa två grupper nära relaterade och har

således arbetsuppgifter, som sammanfaller med varandra. Såväl ekonomichefer som

controllers har oftast ett säte i företagets ledningsgrupp och båda har arbetsuppgifter,

som är nära anknutna till uppgörandet av bokslutet. Som förväntat var skillnaderna i

gruppernas åsikter små även i denna undersökning.

Oberoende T-testet bevisade att det inte fanns en statistiskt signifikant skillnad mellan

grupperna på något av de 22 påståendena. Endast på två påståenden var signifikansen

under nivån 0,1. Dessa påståenden var 5. Revisorerna borde upptäcka väsentliga

oegentligheter som förorsakats av ledningen och 11. Revisorerna borde ytterligare

utreda oegentligheter, som förorsakats av ledningen med en oklar inverkan på

bokslutet.

5.5 Kommentarer av respondenterna

Respondenterna hade även möjligheten att ge fritt formulerade kommentarer gällande

ämnet. Av de 88 som svarade på den finska enkäten var det 8 som gav kommentarer.

Av de 11 som svarade på den svenska enkäten var det 3 som gav kommentarer. Nedan

följer alla kommentarer ur respektive enkät, kategoriserade enligt yrkesgrupp.

CGR-revisorer

”Suomessa on syytä ottaa huomioon hallinnon tarkastuksen ulottuvuus, joka ei ole

sama kuin ISA-standardien Fraud and Error. Suomalainen tilintarkastaja keskittyy

hallinnon tarkastuksessa erityisesti siihen, onko ko. yhteisö- tai säätiölakia,

yhtiöjärjestystä/sääntöjä noudatettu tai onko hallituksen jäsen tai tj. syyllistynyt

tekoon tai laiminlyöntiin,josta saattaa seurata vahingonkorvausvelvollisuus

yhteisöä/säätiötä kohtaan.”

”Tilintarkastaja ei ole poliisi eikä verotarkastaja. En näe kovin mielekkäänä, että

tilintarkastajille annetaan velvollisuus raportoida viranomaisille. Ongelmat tulee

ilmetä tilintarkastajan raportoinnissa hallitukselle. Parempi on luopua sellaisista

toimeksiannoista, joissa asiakas ei suostu korjaaviin toimenpiteisiin väärinkäytöksien

suhteen. Tässä tulisi olla nolla-toleranssi.”

”Väärinkäytöksiin tulee aina suhtautua vakavasti riippumatta

tilinpäätösvaikutuksista. Tilanteet ovat kuitenkin harvoin mustavalkoisia ja selkeitä,
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jolloin myös tilintarkastajalta edellytetään vahvaa kokonaistilanteen ymmärrystä ja

harkintaa siitä, miten asiassa edetään/ miten asia vaikuttaa tilintarkastuksen

suorittamiseen.”

”Dendär frågan om rapportering till "relevanta myndigheter" var besvärlig då den

inte närmare anger vilka myndigeter det gäller. Jag är starkt av den åsikten att

revisorn inte får bli en form av polis, med t.ex. skyldighet att anmäla "brott" åt t.ex.

skatteverket. I så fall går revisorns förtroende förlorat. När det gäller penningtvätt

har vi ju redan denna skyldighet.”

”1) Kriminell verksamhet måste anmälas till myndighet. (ex. Anti Money laundering)

2)  Jag  vill  inte  granska  ett  bolag  där  jag  inte  kan  lita  på  ledningen.  3)  Oväsentiga

oegenligheter orsakade av anställda skall upptäckas av ledningen. Det är på

ledningens ansvar att bygga sådana interna kontroller att oegentligheter inte kan

uppstå ifall inte de anställda är i "maskopi". Segregation of Duties är viktigt.”

Ekonomichefer

”Väärinkäytöksistä ilmoittaminen viranomaisille ei oikeastaan olisi tilintarkastajan

tehtävä vaan tilintarkastajan tulee ilmoittaa osakkeenomistajille, jotka ovat valinneet

hänet tehtävään, ja he hoitavat ilmoittamisen viranomaisille. Tietysti rahanpesulaki

asettaa tilintarkastajalle eri vaatimuksia.”

”Tiukempi suhde ulkomaisiin omistaryhmiin, jotta kotimaiset lainvaatimukset tuli

täytettyä.”

Controllers

”Rahanpesuepäilystä tilintarkastaja on velvollinen ilmoittamaan viranomaiselle”

”Tärkeätä on raportoida omistajalle havaituista väärinkäytöksistä”

”Revisionen är en garanti för att bokslutet och de ekonomiska uppgifterna är till

väsentliga delar korrekta - det ger en trygghet för rutiner och arbetssätt för

framtiden. Revisorerna har också en viktig roll som bollplank, inte direkt konsulter,

men  för  att  diskutera  olika  frågor  och  hur  man  kunde  lösa  vissa  problem.

Konsulttjänster är också viktiga men inte av den ansvariga revisorn, utan från någon

annan från samma byrå.”

Bankdirektörer

”Tilintarkatajalta ei riitä jatkuva huomauttaminen, vaan hänen on erottava jos

halllitus/johto ei tee korjaavia toimenpiteitä.”
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5.6 Sammanfattning

Undersökningsenkäten besvarades av totalt 99 respondenter, varav 29 CGR-revisorer,

23 ekonomichefer, 30 controllers och 17 bankdirektörer. De 22 frågorna, som

respondenterna skulle ta ställning till på en 7 gradig likertskala, behandlade revisorns

ansvar för oegentligheter, ur fyra olika aspekter; Vad är revisorns ansvar för

upptäckandet av oegentligheter? Vad är revisorns ansvar för att ytterligare utreda

misstankar om oegentligheter? Till  vem  skall  revisorn  rapportera  upptäckta

oegentligheter? och Borde  revisorn  avstå  från  sitt  uppdrag  ifall  lämpliga

korrigeringar inte görs. Ett signifikant gap identifierades på 11 påståenden mellan

företagsledarna och CGR-revisorerna och på 10 påståenden mellan CGR-revisorerna

och bankdirektörerna.

Revisorns ansvar att upptäcka oegentligheter

På samtliga 8 påståenden som hade att göra med revisorns ansvar att upptäcka

oegentligheter identifierades förväntningsgap såväl mellan företagsledarna och CGR-

revisorerna som mellan bankdirektörerna och CGR-revisorerna. T-testen bevisade att

ett statistiskt signifikant gap ( <0,05) fanns på alla dessa påståenden. Revisorns ansvar

att upptäcka oegentligheter har i så gott som all tidigare forskning hört till de största

åsiktsdelarna mellan revisorer och övriga grupper. Så även i denna undersökning.

Bankdirektörerna, som i undersökningen representerade bokslutsanvändarna, svarade

på alla dessa påståenden med ett högre medeltal än företagsledarna, som

representerade bokslutsuppgörarna. Detta var dock förväntat på grund av deras olika

relation till revisionen.

Revisorns ansvar att ytterligare utreda oegentligheter

Ett förväntningsgap kunde även identifieras på det nionde påståendet; revisorerna

borde ytterligare utreda oegentligheter, som förorsakats av ledningen, med en högst

sannolik väsentlig inverkan på bokslutet. Detta påstående gav upphov till ett statistiskt

signifikant gap endast mellan CGR-revisorerna och företagsledarna. Påståendet kan

dock inte klassas som ett betydligt förväntningsgap på grund av att även CGR-

revisorerna var starkt överens med ett medeltal på 6,24. På de fem övriga påståendena

angående revisorns ansvar för att ytterligare utreda misstankar om oegentligheter,

uppstod inga signifikanta åsiktsskillnader mellan grupperna.
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Revisorns ansvar att rapportera oegentligheter

På de två påståendena angående revisorns ansvar att rapportera till ledningen och/eller

styrelsen ifall de upptäckt oegentligheter fanns det inget statistiskt signifikant gap

mellan CGR-revisorerna och de övriga grupperna. Mellan bankdirektörerna och CGR-

revisorerna fanns det dock signifikanta gap angående revisorns ansvar att rapportera

väsentliga och oväsentliga oegentligheter till relevanta myndigheter. Framförallt

påståendet att revisorn borde rapportera väsentliga oegentligheter till relevanta

myndigheter var ett signifikant förväntningsgap på grund av den stora skillnaden i

medeltalet och det att bankdirektörerna svarade med ett relativt sett, mycket högt

medeltal.

Revisorns avstående från uppdraget vid otillräckliga

korrigeringsåtgärder av enheten

Statistiskt signifikanta gap fanns mellan företagsledarna och CGR-revisorerna på två av

de fyra påståendena angående att revisorn borde avgå från sitt uppdrag ifall lämpliga

korrigeringar inte görs av enheten. Dessa gap var de enda gap som var statistiskt

signifikanta och där företagsledarna svarade med ett högre medeltal än CGR-

revisorerna.
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6 ANALYS

I detta kapitel analyseras påståendena som bidrog till förväntningsgapet. Påståendena

indelas och diskuteras enligt Porters (1991) förväntnings- prestationsgaps modell.

Resultatet av undersökningen jämförs sedan med den motsvarande holländska

undersökningen av Bollen et. al från år 2009 och med den finska

förväntningsgapsundersökningen av Troberg & Viitanen från år 1999.

6.1 Indelning av förväntningsgapet

Påståendena, som bidrog till ett statistiskt signifikant gap mellan CGR-revisorerna och

de övriga grupperna, indelas enligt Porters (1991) förväntnings- prestationsgaps

modell. Porters modell grundar sig på att de statistiskt signifikanta gapen, som

identifieras mellan revisorer och övriga samhället kan spjälkas upp för att problemet,

det vill säga förväntningsgapet, skall kunna analyseras på ett logiskt vis. De påståenden

som gav upphov till förväntningsgap, enligt kriterierna som redogjordes i föregående

kapitel, klassas in i prestationsgap, standardsgap eller rimlighetsgap beroende på om

påståendet i fråga är en existerande uppgift för revisorn, om uppgiften rimligen skulle

kunna utföras av revisorn eller om uppgiften är orimlig för revisorn att utföra.

Informationen om hur gapen skall indelas baserar sig således på relevanta finländska

revisionsföreskrifter (ISA 240 och revisionslagen) samt på tidigare litteratur och

antaganden. Det skall dock inte antas att Porters modell är en vetenskapligt exakt

analysmodell. Den har utsatts för kritik främst på grund av att det inte alltid är entydigt

gällande hur de olika gapen skall klassas och lösas. Även i denna undersökning kunde

somliga av gapen klassas på olika sätt beroende på hur de tolkas. Således fungerar

modellen snarare som ett analytiskt hjälpmedel. (Troberg & Viitanen 1999)

Mellan CGR-revisorerna och företagsledarna identifierades ett statistiskt signifikant

gap på 11 påståenden. På två av dessa (påstående 19 och 20) svarade CGR-revisorerna

med ett högre medeltal än företagsledarna, och behandlas således inte som

förväntningsgap i detta kapitel. Mellan CGR-revisorerna och bankdirektörerna fanns

det ett förväntningsgap på 10 påståenden. En prioritering på de olika gapen görs även

på basen av sambandet mellan skillnaden i medeltalen och hur stor andel av

företagsledarna och bankdirektörerna som överensstämde med påståendet, det vill

säga svarade 5, 6 eller 7 på likertskalan. I figur 1. och 2. på följande sida åskådliggörs

detta. I det första diagrammet åskådliggörs förväntningsgapen mellan CGR-revisorerna

och företagsledarna och i det andra förväntningsgapen mellan CGR-revisorerna och

bankdirektörerna. Ifall diagrammen skulle indelas i fyra lika stora kvadrater skulle de
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högst prioriterade påståendena befinna sig i kvadraten uppe till höger. Kvadraten nere

till vänster innehåller således de, påståenden som är lägst prioriterade eftersom både

medeltalsskillnaden och antalet företagsledares eller bankdirektörers

överensstämmande är lågt. Påståendena i kvadraten uppe till vänster skulle indikera på

att  ingen av grupperna var  riktigt  överens med att  påståendet  borde vara en plikt  för

revisorn även om medeltalsskillnaden är relativt hög. Kvadraten nere till höger

innehåller däremot påståenden, vilka de övriga grupperna överensstämmer mera med

men vilka även revisorerna generellt överensstämmer med.

Figur 2. Prioritets-diagram för gapen mellan CGR-revisorer och företagsledare

Figur 3. Prioritets-diagram för gapen mellan CGR-revisorer och bankdirektörer
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6.1.1 Prestationsgapet

Prestationsgapet definieras som gapet mellan den förväntade prestationsnivån av

revisorns existerande plikter, och revisorernas nuvarande prestationer (Porter 1991).

Tre av påståendena bidrog till prestationsgapet i denna undersökning:

1. Revisorerna borde upptäcka väsentliga oegentligheter, som inte har uppstått i

maskopi med anställda inom företaget eller med tredje part.

7. Revisorerna borde upptäcka väsentliga oegentligheter, som förorsakats av

anställda som inte är i ledarpositioner.

9. Revisorerna borde ytterligare utreda misstankar om oegentligheter, som

förorsakats av ledningen, med en högst sannolik väsentlig inverkan på

bokslutet.

Revisorerna borde upptäcka väsentliga oegentligheter, som inte har uppstått i

maskopi med anställda inom företaget eller med tredje part. Enligt  ISA 240 blir  det

svårare för CGR-revisorer att upptäcka oegentligheter ifall de uppstått i maskopi med

ledningen och/eller övriga anställda, eftersom revisorerna i detta fall lätt blir vilseledda

(Föreningen CGR 2009: 250-291). Däremot borde revisorerna med rimlig säkerhet

upptäcka väsentliga oegentligheter ifall det inte förekommer maskopi, vare sig de

förorsakats av ledningen eller anställda som inte är i ledarposition. CGR-revisorernas

medeltal  på  5,14  och  det  att  79,31  %  av  dem  svarade  5  eller  högre  på  likertskalan

indikerar att CGR-revisorerna var överens om att detta delvis tillhör deras ansvar.

Företagsledarna och bankdirektörerna svarade dock med ett betydligt högre medeltal,

på 6,17 respektive 6,41, samt med mera övertygelse vilket gav upphov till ett statistiskt

signifikant förväntningsgap i båda fallen. 96 % av företagsledarna och 100 % av

bankdirektörerna svarade 5 eller över på likertskalan.

Revisorerna borde upptäcka väsentliga oegentligheter, som förorsakats av anställda

som inte är i ledarpositioner. Personer som inte tillhör ledningen har på grund av sin

position sällan möjlighet att direkt eller indirekt manipulera enhetens

redovisningsmaterial och således presentera bedräglig finansiell information

(Föreningen CGR 2009: 250-291). Således kan det antas att revisorerna med rimlig

säkerhet borde upptäcka väsentliga oegentligheter, som förorsakats av anställda som

inte är i ledarposition. Revisorernas medeltal på påståendet var 5,07 gentemot

företagsledarnas 5,87 och bankdirektörernas 6,06. Som det kan ses befinner sig

påståendet i båda diagrammen nere mot högra hörnet vilket indikerar att ett

samförstånd finns hos CGR-revisorerna och de övriga grupperna om att påståendet
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borde tillhöra revisorns ansvarsområde. CGR-revisorerna använde sig av alla

svarsalternativ och hade den överlägset högsta standardavvikelsen på 1,646, men även

på detta påstående svarade 79,31 % av CGR-revisorerna 5 eller över på likertskalan.

Företagsledarnas högre medeltal, lägre standardavvikelse på 1,287 och det att 89 % var

överens (svarade 5,6 eller 7), betyder att ett prestationsgap mellan CGR-revisorerna

och företagsledarna existerar på påståendet. Bankdirektörerna använde

svarsalternativen mellan 3 och 7 och 82 % svarade 5, 6 eller 7 på likertskalan. En

medeltalsskillnad på 0,99 och en lägre standardavvikelse på 1,345 resulterar i att ett

prestationsgap identifieras även mellan CGR-revisorerna och bankdirektörerna.

Revisorerna borde ytterligare utreda misstankar om oegentligheter, som förorsakats

av ledningen, med en högst sannolik väsentlig inverkan på bokslutet. T-testen

identifierade ett statistiskt signifikant gap (  < 0,05) på påståendet, endast mellan

CGR-revisorerna och företagsledarna. Påståendet är definitivt en plikt för revisorer och

bidrar härmed till ett prestationsgap (Föreningen CGR 2009: 250-291). Samtliga

grupper, inkluderande CGR-revisorerna, var dock även starkt av den åsikten. CGR-

revisorernas medeltal på 6,24, att endast 2 personer svarade under 5 och att 52 %

svarade 7 på likertskalan bevisar deras överensstämmande med påståendet.

Företagsledarna svarade med ett ännu högre medeltal på 6,66, endast 1 svarade under

5 och 79 % svarade 7 på likertskalan. Som det kan ses i det första diagrammet befinner

sig påståendet (9) längst nere i det högra hörnet vilket indikerar en liten

medeltalsskillnad och ett stort samförstånd mellan CGR-revisorerna och

företagsledarna att påståendet är en plikt för revisorn. Härmed prioriteras inte

påståendet särskilt högt.

6.1.2 Standardsgapet

Standardsgapet är gapet mellan de plikter som rimligen kan förväntas av en revisor och

revisorns existerande plikter enligt lag och professionella föreskrifter (Porter 1991). I

denna undersökning klassades två av påståendena till standardsgapet:

17. Revisorerna borde rapportera till relevanta myndigheter om väsentliga

oegentligheter.

18. Revisorerna borde rapportera till relevanta myndigheter om oväsentliga

oegentligheter.

Revisorerna borde rapportera till relevanta myndigheter om väsentliga

oegentligheter. Påståendet bidrog till ett gap mellan CGR-revisorerna och
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bankdirektörerna med signifikansen 0,000 och på grund av den stora

medeltalsskillnaden samt det, att till och med 100 % svarade 5 eller över på

likertskalan, prioriteras påståendet mycket högt. De två påståendena om rapportering

av oegentligheter till relevanta myndigheter, var även de som resulterade i allra mest

kommentarer av respondenterna i slutet av enkäten. Påståendet har ingått i

förväntningsgapsundersökningar av bland andra Porter (1993), Troberg & Viitanen

(1999) och Bollen et al. (2009), och har allt som oftast gett upphov till betydliga

åsiktsskillnader mellan revisorer och bokslutsanvändare. I alla ovannämnda

undersökningar har påståendet klassats som ett standardsgap på grund av den vaga

beskrivningen och ordalydelsen i standarder och lagstiftningar. Påståendet är trots allt

inte entydigt och det finns flera orsaker för att påståendet kunde klassas som orimligt

(rimlighetsgap). Orsaken varför påståendet även här klassas som ett standardsgap är

för att det inte ännu heller, i finsk lagstiftning eller på internationellt plan, vidtagits

konkreta åtgärder för att lösa detta problem, vilket så gott som alltid bidragit till

signifikanta förväntningsgap mellan revisorer och bokslutsanvändare. Enligt ISA 240

kan revisorns yrkesmässiga ansvar för att behålla kundens information som

konfidentiell, hindra honom/henne att rapportera oegentligheter till utomstående part.

Det ifrågavarande landets lagstiftning, regleringar eller domstolsbeslut kan bryta denna

tystnadsplikt. Enligt finsk lagstiftning är det endast penningtvätt som ingår i revisorns

ansvar gällande aktiv rapportering av oegentligheter till myndigheter (Lag om

förhindrande och utredning av penningtvätt och av finansiering av terrorism

18.7.2008/503. kap. 6 § 37.). För övrigt bör varje fall av oegentligheter beaktas skilt för

sig och ofta med juridisk assistans. Enligt Porter (1993) kunde problemet lösas relativt

lätt och kostnadseffektivt med hjälp av att man identifierar en specifik myndighet som,

revisorerna kan rapportera till och att revisorerna får ett tillräckligt skydd mot de

eventuella anklagelserna för överträdande av kundens tystnadsplikt. Bland annat

Sverige har år 1998 tagit i bruk en lagparagraf som anger att revisorn skall rapportera

väsentliga brott (oegentligheter) till åklagaren ifall inte; (1) den ekonomiska skadan av

det misstänkta brottet har ersatts och övriga menliga verkningar av gärningen har

avhjälpts, (2) det misstänkta brottet redan har anmälts till polismyndighet eller

åklagare, eller (3) det misstänkta brottet är obetydligt (Sveriges Aktiebolagslag

2005:551, Kap. 9, § 44). Med detta som exempel kunde det definitivt diskuteras om en

ändring i finska lagstiftningen för att sänka tröskeln för revisorers anmälning av

oegentligheter.
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Revisorerna borde rapportera till relevanta myndigheter om oväsentliga

oegentligheter. Detta påstående är inte entydigt och beroende på tolkning, kunde det

klassas antingen som orimligt eller något som rimligen kunde förväntas av revisorn.

”Oväsentliga” oegentligheter kan ofta uppfattas som obetydliga, vilka man inte behöver

ödsla tid på att utreda eller rapportera, framförallt inte till någon utomstående part.

Ifall oegentligheterna förorsakats av personer från ledningen eller om de förorsakats i

maskopi, kunde dock även en ”oväsentlig” oegentlighet vara något som bör tas på allvar

eftersom det kan ha roten i ett djupare problem, som kan hänföra sig till

ledningens/kundorganisationens uppriktighet (Föreningen CGR 2009: 250-291). Såväl

detta som det föregående påståendet kunde ha förtydligats med mera information men

hölls som så för att de vore jämförbara med tidigare undersökningar. Detta påstående

gav också upphov till ett statistiskt signifikant gap mellan CGR-revisorerna och

bankdirektörerna men inte mellan CGR-revisorerna och företagsledarna. Att

företagsledarna emotsatte sig påståendet var förstås väntat på grund av att de knappast

vill att känslig information skall läcka ut ur organisationen. Medeltalsskillnaden mellan

CGR-revisorerna och bankdirektörerna var 1,6 och T-testet gav en signifikans på 0,002.

Bankdirektörernas medeltal var på 4,06 och endast 47 % av bankdirektörerna svarade 5

eller över på likertskalan, vilket bevisar att ingen av grupperna var särskilt överens om

att detta borde vara en plikt för revisorn. Således är påståendet inte särskilt högt

prioriterat även om en klar skillnad mellan bankdirektörerna och de övriga grupperna

kan identifieras.

6.1.3 Rimlighetsgapet

Rimlighetsgapet definieras som gapet mellan vad samhället förväntar revisorer att

uppnå och vad revisorerna rimligen kan förväntas utföra. I denna undersökning var det

sex av påståendena som bidrog till rimlighetsgapet (Porter 1991).

2. Revisorerna borde upptäcka oväsentliga oegentligheter, som inte har uppstått

i maskopi med anställda inom företaget eller med tredje part.

3. Revisorerna borde upptäcka väsentliga oegentligheter, som har uppstått i

maskopi med anställda inom företaget eller med tredje part.

4. Revisorerna borde upptäcka oväsentliga oegentligheter, som har uppstått i

maskopi med anställda inom företaget eller med tredje part.

5. Revisorerna borde upptäcka väsentliga oegentligheter, som förorsakats av

ledningen.
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6. Revisorerna borde upptäcka oväsentliga oegentligheter, som förorsakats av

ledningen.

8. Revisorerna borde upptäcka oväsentliga oegentligheter, som förorsakats av

anställda som inte är i ledarpositioner.

Revisorerna borde upptäcka oväsentliga oegentligheter, som inte har uppstått i

maskopi med anställda inom företaget eller med tredje part. Enligt  ISA  240  är  det

lättare för revisorn att upptäcka oegentligheter ifall de inte uppstått i maskopi med

ledningen och/eller övriga anställda, eftersom de inte då kan döljas från revisorn lika

enkelt. Revisorn har enligt relevanta revisionsföreskrifter eller enligt allmänt

accepterad revisionssed inte ansvaret för att upptäcka oväsentliga oegentligheter, vare

sig de orsakats av maskopi eller inte. Ifall oegentligheten förorsakats av

organisationens ledning kan det dock, fastän summan inte vore väsentlig med tanke på

bokslutet, vara ett tecken på ett djupare problem, som hänför sig till den operativa

ledningens uppriktighet. Oväsentliga oegentligheter, framförallt av ledningen, skall

således tas på allvar men det kan inte rimligen krävas att dessa upptäcks av revisorerna

på grund av revisionens tids- och kostnadsbegränsningar (Föreningen CGR 2009: 250-

291). Ingen av grupperna var starkt av denna åsikt men ett signifikant gap uppstod

mellan CGR-revisorerna och de två andra grupperna. CGR-revisorerna svarade med ett

medeltal på 3,00 gentemot företagsledarnas 4,31 och bankdirektörernas 4,47. 51 % av

företagsledarna och 59 % av bankdirektörerna svarade 5 eller över på likertskalan

medan motsvarande procent för revisorerna var endast 24 %.

Revisorerna borde upptäcka väsentliga oegentligheter, som har uppstått i maskopi

med anställda inom företaget eller med tredje part. Oegentligheter döljs avsiktligen på

olika vis så att de inte skall upptäckas av revisorn. Det blir ytterligare svårare för

revisorn att upptäcka oegentligheter ifall de uppstått i maskopi med ledningen

och/eller övriga anställda, eftersom revisorerna i detta fall lätt blir vilseledda

(Föreningen CGR 2009: 250-291). Härmed anses det orimligt att kräva av revisorerna

att de inom dagens tids- och kostnadsramar skall kunna upptäcka oegentligheter som

uppstått i maskopi, även om de är väsentliga. Dock kunde man anta att en stor del av de

väsentliga oegentligheterna uppstår i maskopi, och eftersom det i ISA 240 står att

revisorerna är ansvariga för att erhålla rimlig säkerhet om att bokslutet som helhet är

fritt från väsentliga oegentligheter, så borde de upptäcka även en stor del av dessa.

Företagsledarna och framförallt bankdirektörerna överensstämde starkt med

påståendet med medeltal på 6,32 respektive 6,59 medan revisorerna svarade med ett
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betydligt  lägre  medeltal  på  4,79.  T-testen  gav  således  upphov  till  en  signifikans  på

0,000 såväl mellan CGR-revisorerna och företagsledarna som mellan CGR-revisorerna

och bankdirektörerna. Av företagsledarna svarade 91 % och av bankdirektörerna

svarade 94 % 5 eller över på likertskalan. På grund av de stora medeltalsskillnaderna

och det starka överensstämmandet bland företagsledare och bankdirektörer, prioriteras

gapet mycket högt.

Revisorerna borde upptäcka oväsentliga oegentligheter, som har uppstått i maskopi

med anställda inom företaget eller med tredje part. Påståendet gav upphov till gap

med signifikansen 0,000 såväl mellan CGR-revisorerna och företagsledarna som

mellan CGR-revisorerna och bankdirektörerna. Revisorerna svarade med ett medeltal

på 3,10 gentemot företagsledarnas 4,94 och bankdirektörernas medeltal på 5,76. Som

det konstaterats tidigare anses det orimligt att kräva av revisorer att de upptäcker

oväsentliga oegentligheter inom dagens tids- och kostnadsramar. Ifall dessa oväsentliga

oegentligheter uppstått i maskopi blir det ytterligare svårare för revisorn att upptäcka

dem. Det vore således fullständigt orimligt att kräva att revisorn påtar sig en sådan

skyldighet. Oväsentliga oegentligheter som uppstår i maskopi kan dock vara

allvarligare än oegentligheter som inte uppstår i maskopi eftersom dessa görs genom

väluttänkta samarbeten för att dölja de olagliga handlingarna (Föreningen CGR 2009:

250-291). Detta kan eventuellt förklara bankdirektörernas överraskande höga medeltal

och att till och med 82 % svarade 5 eller över på likertskalan. Det att företagsledarna

svarade med ett såpass högt medeltal och att 66 % svarade 5 eller över på likertskalan

var också överraskande på grund av företagsledarnas position och deras kännedom om

revisorernas arbete. Endast knappa 28 % av revisorerna svarade 5 eller 6 och ingen

svarade 7. Alla gruppers svar hade en stor standardavvikelse och den sammanlagda

standardavvikelsen var den högsta bland alla påståenden (1,965).  Som det kan ses ur

det andra diagrammet befinner sig påståendet långt uppe i högra hörnet vilket betyder

att gapet mellan CGR-revisorerna och bankdirektörerna är mycket högt prioriterat. I

det första diagrammet befinner sig påståendet mera mot mitten, vilket indikerar att

gapet mellan CGR-revisorerna och företagsledarna inte är lika radikalt, trots att det

också är betydligt.

Revisorerna borde upptäcka väsentliga oegentligheter, som förorsakats av ledningen.

En revisor som genomför en revision i enlighet med ISA standarder är ansvarig för att

erhålla rimlig säkerhet om att bokslutet som helhet är fritt från väsentliga felaktigheter,

oavsett om de orsakats av oegentligheter eller fel. Detta påstående kunde således likaväl

klassas som ett prestationsgap. ISA 240 förklarar dock att risken för att revisorn inte
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upptäcker fel och brister som uppkommit på grund av oegentligheter är större ifall  de

orsakats av företagsledningen än ifall de orsakats av anställda som inte är i

ledarpositioner. Detta på grund av att företagsledningen ofta har möjligheten att direkt

eller indirekt manipulera enhetens redovisningsmaterial och således presentera

bedräglig finansiell information. Personer i vissa ledarpositioner har möjligheten att

åsidosätta interna kontrollsystem, vilka ursprungligen har utformats för att upptäcka

motsvarande oegentligheter av anställda som inte är i ledarpositioner. Företagsledarna

kan åsidosätta interna kontrollerna bland annat genom att beordra anställda som inte

är i ledarpositioner att låta bli att mata in särskild redovisningsdata eller beordra dem

att mata in felaktig redovisningsdata (Föreningen CGR 2009: 250-291). Alla grupper

svarade med höga medeltal på påståendet. Företagsledarnas 6,60 och bankdirektörerna

6,88 var dock betydligt högre medeltal än CGR-revisorernas 5,52. Bankdirektörerna

överensstämde mycket starkt med påståendet vilket bevisas av att 100 % svarade 6 eller

7 på likertskalan. 98 % av företagsledarna och 90 % av revisorerna svarade 5 eller över

på likertskalan. T-testen bevisade att gapet var mycket betydligt i båda fallen med

signifikansnivån 0,000. Som det kan ses i diagrammen befinner sig påståendet dock

nere mot högra hörnet vilket betyder en relativt stor enighet mellan CGR-revisorerna

de övriga grupperna om att detta tillhör revisorns ansvar.

Revisorerna borde upptäcka oväsentliga oegentligheter, som förorsakats av

ledningen. Revisorerna anses inte vara ansvariga för upptäckandet av oväsentliga

oegentligheter. Som det konstaterades på föregående påstående är det svårare att

upptäcka oegentligheter av ledningen på grund av att de ofta har möjligheten att direkt

eller indirekt manipulera enhetens redovisningsmaterial och således presentera

bedräglig finansiell information. Enligt ISA 240 kan det dock, även om oegentligheten

inte vore väsentlig med tanke på bokslutet, vara ett tecken på ett djupare problem, som

hänför sig till den operativa ledningens uppriktighet (Föreningen CGR 2009: 250-291).

En sådan plikt skulle i och med de tids- och kostnadsramar som finns idag inte kunna

påtas av revisorn. Revisorerna förhöll sig som förväntat inte positivt till detta

påstående, med ett medeltal på 3,38, medan företagsledarna och bankdirektörerna

överensstämde betydligt mera med medeltal på 5,17 respektive 5,59. 74 % av

företagsledarna och till och med 88 % av bankdirektörerna svarade 5 eller över på

likertskalan och T-testen hade i båda fallen en signifikans på 0,000. Gapet mellan

CGR-revisorerna och företagsledarna och framförallt gapet mellan CGR-revisorerna

och bankdirektörerna prioriteras således mycket högt, vilket också kan ses i

diagrammen, där påståendena ligger uppe i högra hörnen.
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Revisorerna borde upptäcka oväsentliga oegentligheter, som förorsakats av anställda

som inte är i ledarpositioner. Enligt ISA 240 skall revisorn erhålla rimlig säkerhet om

att bokslutet som helhet är fritt från väsentliga oegentligheter. Oväsentliga

oegentligheter tillhör på grund av tids- och kostnadsbegränsningar inte revisorns

plikter. Som det konstaterades av en CGR-revisor som kommenterade i enkäten, är det

på företagsledningens ansvar att de bygger upp interna kontroller, som upptäcker

anställdas oväsentliga oegentligheter. Om det gäller en person i organisationens

ledning kan det, fastän summan inte vore väsentlig med tanke på bokslutet, vara ett

tecken på ett djupare problem, som hänför sig till den operativa ledningens

uppriktighet. Oväsentliga oegentligheter som förorsakats av anställda, som inte är i

ledarpositioner, anses dock sällan vara allvarliga (Föreningen CGR 2009: 250-291). På

detta påstående uppstod således ett signifikant rimlighetsgap såväl mellan CGR-

revisorerna och företagsledarna och framförallt mellan CGR-revisorerna och

bankdirektörerna. 55 % av företagsledarna och 82 % av bankdirektörerna svarade 5

eller över på likertskalan och signifikansen på gapet var 0,000 i båda fallen. CGR-

revisorernas medeltal var så lågt som 2,86 medan företagsledarnas var 4,30 och

bankdirektörernas 5,00.
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6.1.4 Sammanfattning

Bankdirektörerna, som i undersökningen representerade bokslutsanvändarna, svarade

som väntat med det högsta medeltalet på alla påståenden, som bidrog till

förväntningsgapet. Signifikanta gap fanns även mellan företagsledarna och CGR-

revisorerna, vilket särskilt gällande de påståenden som bidrog till rimlighetsgapet var

överraskande, givet att företagsledarna som bestod av ekonomichefer och controllers,

borde ha en klar bild över revisorernas arbete och den tid och kostnad som krävs för att

genomföra en revision.

Prestationsgap identifierades på 3 påståenden mellan CGR-revisorerna och

företagsledarna och på 2 påståenden mellan CGR-revisorerna och bankdirektörerna.

Alla prestationsgap låg i den nedre högra kvadraten av båda diagrammen, vilket

betydde att medeltalsskillnaderna mellan CGR-revisorerna och de övriga grupperna var

relativt små, men att företagsledarna och bankdirektörerna var mycket övertygade om

att påståendena borde tillhöra revisorernas ansvar. Att CGR-revisorerna bara delvis var

av åsikten, att de borde upptäcka oegentligheter, som inte uppstått i maskopi samt att

de borde upptäcka väsentliga oegentligheter, som förorsakats av anställda som inte är i

ledarposition, leder härmed definitivt till prestationsgap. På påståendet om att

revisorerna ytterligare borde utreda misstankar om oegentligheter, som förorsakats av

ledningen, med en högst sannolik väsentlig inverkan på bokslutet, svarade alla grupper

med ett medeltal som låg över 6. Även om bankdirektörerna återigen hade det högsta

medeltalet gav T-testen endast ett signifikant gap mellan företagsledarna och CGR-

revisorerna. På grund av det höga överensstämmandet av revisorerna prioriteras dock

gapet inte särskilt högt.

Ett standardsgap identifierades på två påståenden och endast mellan CGR-revisorerna

och bankdirektörerna. CGR-revisorernas medeltal låg på en neutral nivå (4,25)

gällande påståendet att de borde rapportera till relevanta myndigheter om väsentliga

oegentligheter och på en klart negativ nivå (2,46) gällande påståendet om att de borde

rapportera oväsentliga oegentligheter till relevanta myndigheter. Bankdirektörerna var

däremot mycket starkt överens (6,59) med det förstnämnda och neutrala (4,06) på det

sistnämnda. Det förstnämnda gapet är mycket högt prioriterat eftersom såväl

medeltalsskillnaden som antalet bankdirektörer, som överensstämde var stort.

Gällande det andra gapet var medeltalsskillnaden också relativt stort men antalet

bankdirektörer, som överensstämde relativt litet, vilket betyder att gapet prioriteras

betydligt mindre. Påståendena gav upphov till många kommentarer av revisorerna men
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också av företagsledarna (ekonomicheferna och controllers). Revisorerna ansåg bland

annat att de inte får bli som poliser eller skattegranskare eftersom revisorernas

förtroende då skulle gå förlorat. En av revisorerna konstaterade däremot att

revisorerna skall rapportera kriminell verksamhet till myndigheterna. En annan CGR-

revisor sade att detta påstående var besvärligt då det inte närmare angav vilka

myndigeter det gällde. Problemet är att revisorerna inte har ett tillräckligt rättsligt

skydd att förbigå lagen om tystnads plikt samt att de inte har någon specifik myndighet

till vem de kunde rapportera dessa oegentligheter, förutom till centralen för utredning

av penningtvätt, dit penningtvätt och finansiering av terrorism skall rapporteras (Lag

om förhindrande och utredning av penningtvätt och av finansiering av terrorism

18.7.2008/503. kap. 6 § 37.). Gapen kunde ha klassats som orimliga förväntningar

beroende på tolkning av påståendena, men eftersom föreskrifterna, som finska

revisorer följer är vaga och bristfälliga klassas de som standardsgap.

Företagsledarna och bankdirektörerna verkar ha orimliga förväntningar på revisorerna

gällande framförallt upptäckandet av oegentligheter. Det uppstod ett rimlighetsgap på

6 påståenden, såväl mellan CGR-revisorerna och företagsledarna som mellan CGR-

revisorerna och bankdirektörerna. Att revisorerna borde påta sig ansvaret att upptäcka

oväsentliga oegentligheter är inte rimligt på grund av att det inte vore tids- och

kostnadseffektivt. Ifall oegentligheterna har döljts genom ohederligt samarbete

(maskopi) blir det ytterligare svårare samt mera tids- och kostnadskrävande för

revisorn att upptäcka dem. Oegentligheter, som förorsakats av företagsledningen är

svårare att upptäcka för revisorn än oegentligheter, som förorsakats endast av övriga

anställda. Detta eftersom personer i vissa ledarpositioner har möjligheten att åsidosätta

interna kontrollsystem, vilka ursprungligen har utformats för att upptäcka

motsvarande oegentligheter av anställda, som inte är i ledarpositioner. Revisorernas

åsikter var klart på den negativa sidan på alla påståenden, som gällde upptäckandet av

oväsentliga oegentligheter. De största och högst prioriterade rimlighetsgapen uppstod

således på påståendena angående upptäckandet av oväsentliga oegentligheter (4., 6.

och 8.). Ifall maskopi inverkade var revisorerna även skeptiska att de borde upptäcka

väsentliga oegentligheter. Företagsledarna och bankdirektörerna var däremot mycket

starkt av åsikten att revisorer borde upptäcka väsentliga oegentligheter, som uppstått i

maskopi, vilket således gav upphov till högt prioriterade rimlighetsgap. Såväl

företagsledarna, som bankdirektörerna svarade, överraskande nog, med ett högre

medeltal på påståendet att revisorerna skall upptäcka väsentliga oegentligheter som

uppstått i maskopi än på påståendet att de borde upptäcka väsentliga oegentligheter,
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som inte uppstått i maskopi. Alla grupper ansåg att oegentligheter av anställda var

aningen mindre viktiga för revisorn att upptäcka än oegentligheter av

företagsledningen. Dock uppstod det stora gap i båda fallen. På alla påståenden som

bidrog till rimlighetsgapet svarade bankdirektörerna med det överlägset högsta

medeltalet, vilket bevisar deras relation till revisionen och att de inte måste betala för

revisionen.

Att revisorn borde upptäcka ”oväsentliga oegentligheter”, ”oegentligheter orsakade av

kundens maskopi” och ”oegentligheter av ledningen”, vilka i revisionsföreskrifter

definieras som svårupptäckta, visade sig vara uppgifter som delade åsikterna allra mest

mellan revisorerna och de två andra grupperna. ”Väsentlighet” tycktes vara det

begrepp, som revisorerna och de övriga grupperna hade svårast att vara ense om.

Skillnaden mellan vad som är en väsentlig - och oväsentlig oegentlighet är svår att

definiera eftersom många små, ”oväsentliga”, oegentligheter kan bidra till stora,

”väsentliga”, oegentligheter. Detta kunde antas vara en orsak till varför företagsledarna

och framförallt bankdirektörerna hade högre förväntningar på att revisorer även skall

leta efter oväsentliga oegentligheter. Idag är det revisorerna själva som bestämmer vad

som är ”väsentligt” och vad som är ”oväsentligt” att upptäcka. Således kunde även

standarderna utvecklas för att ge en mera specifik beskrivning för revisorers

väsentlighetsbedömning.

Revisionsstandard ISA 240 som togs i bruk i Finland år 2006 har gett revisorer ett

konkret stöd, som de kan förhålla sig till gällande upptäckandet av oegentligheter och

behandlingen av dem efter att de upptäckts. Standarden har dock inte medfört ett

märkbart ökat ansvar för revisorer, utan snarare en utförligare vägledning för revisorer

samt beskrivningar om vilka begränsningar det finns gällande upptäckandet och

rapporteringen av oegentligheter. Standarden har därmed inte heller medfört en

märkbar förminskning av förväntningsgapet, vilket även framgår av

undersökningsresultaten.

Förväntningsgapen, som identifierades i undersökningen är dock omöjliga att

förminska endast med hjälp av utveckling av revisionsstandarder och en ökning av

revisorns ansvar för oegentligheter. Framförallt de gapen som i undersökningen

klassades under rimlighetsgapet måste i första hand förminskas med hjälp av

undervisning av intressenter gällande revisorns arbete och revisionens begränsningar.
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6.2 Jämförelse med tidigare litteratur

En stor del av påståendena som ingick i undersökningen har förekommit även i tidigare

undersökningar. Undersökningsresultaten kommer att jämföras framförallt med den

holländska undersökningen av Bollen et al. från 2009, där motsvarande påståenden,

målgrupper och analysmetoder användes. Resultaten jämförs även med den finska

undersökningen av Troberg & Viitanen från år 1999 för att se vad som har förändrats

på området i Finland.

Resultaten från undersökningen var i stora drag överens med tidigare litteratur, i

bemärkelsen att åsiktsskillnaderna mellan revisorer och intressentgrupper ännu idag

tycks vara betydliga gällande revisorns ansvar för upptäckandet och rapporteringen av

oegentligheter. Det är dock svårt att jämföra exakta skillnader eftersom det använts

aningen olika forskningsfrågor, målgrupper och analysmetoder. Förutom

undersökningen av Bollen et al. (2009) har det dessutom gjorts väldigt få

förväntningsgapsundersökningar, vilka enbart fokuserat sig på revisorns ansvar

gällande oegentligheter.

6.2.1 Jämförelse med Bollen et. al (2009)

I undersökningen av Bollen et al. (2009) identifierades ett förväntningsgap på 20 av 35

påståenden mellan revisorer och företagsledare, varav 7 bidrog till prestationsgapet, 7

till standardsgapet och 3 till rimlighetsgapet. 16 av de 22 påståendena som ingick i den

aktuella undersökningen var identiska eller delvis lika som påståendena i Bollen et al.:s

undersökning. Bollen et al. använde sig av tre olika signifikansgränser på 0,10,

0,05 och 0,01 medan det i denna undersökning endast användes 0,05

signifikansgränsen för att bestämma ifall ett påstående bidrog till förväntningsgapet.

Ifall endast 0,05 kriteriet använts i undersökningen av Bollen et al. skulle 18

påståenden har bidragit till förväntningsgapet.

Angående prestationsgapet skilde sig resultatet ur denna undersökning med Bollen et

al.:s undersökning framförallt gällande revisorns ansvar att ytterligare utreda

oegentligheter. På de 6 påståenden som gällde detta bidrog 3 till ett signifikant gap

( 0,05) i Bollen et al.:s undersökning, medan det i min undersökning endast

identifierades 1 signifikant gap. I Holland verkade revisorer inte vara särskilt medvetna

om sina professionella förpliktelser att under alla omständigheter reda ut varenda

misstanke om oegentligheter. Detta gällde framförallt oegentligheter av ledningen, som

inte hade en betydlig inverkan på bokslutet, vilket även var det enda prestationsgapet
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som klassades som ”hög prioritet”. Också revisorernas plikter att ytterligare utreda

oegentligheter, som förorsakats av anställda som inte är i ledarpositioner, med

oväsentlig inverkan på bokslutet och oegentligheter, som förorsakats av ledningen, med

en oklar inverkan på bokslutet, var signifikanta prestationsgap i Bollen et al.s

undersökning. På motsvarande 3 påståenden uppstod mycket obetydliga gap i min

undersökning. Däremot identifierades ett prestationsgap i min undersökning på

påståendet att revisorerna ytterligare borde utreda misstankar om oegentligheter, som

förorsakats av ledningen, med en högst sannolik väsentlig inverkan på bokslutet. Detta

gap var inte signifikant i undersökningen av Bollen et al. På påståendet att revisorerna

borde upptäcka väsentliga oegentligheter, som inte har uppstått i maskopi med

anställda inom företaget eller tredje part identifierades ett signifikant prestationsgap i

båda undersökningarna. I min undersökning var dock gapet mellan revisorer och de

övriga grupperna samt antalet respondenter ur de övriga grupperna som var överens

med påståendet (svarade 5,6 eller 7 på likertskalan) betydligt större än i

undersökningen av Bollen et al.

Påståendena att revisorn borde rapportera väsentliga och oväsentliga oegentligheter till

någon myndighet gav upphov till standardsgap i båda undersökningarna. Både i

Holland och i Finland är revisionsföreskrifterna bristfälliga i detta avseende. I min

undersökning gav dessa påståenden upphov till signifikanta gap mellan revisorerna och

bankdirektörerna, men inte mellan revisorerna och företagsledarna. I undersökningen

av Bollen et al. uppstod det däremot signifikanta gap i båda fallen. Dock var

skillnaderna mellan revisorerna och bankdirektörerna betydligt större i min

undersökning, framförallt gällande rapporteringen av väsentliga oegentligheter. Detta

gap prioriteras mycket högt eftersom medeltalsskillnaden, mellan CGR-revisorerna och

bankdirektörerna, var betydlig samt antalet bankdirektörer som överensstämde med

påståendet (svarade 5,6 eller 7) var relativt sätt mycket stort. I undersökningen av

Bollen et al. svarade däremot alla respondentgrupper med medeltal som låg under 4 på

påståendet. En skillnad var dock att Bollen et al. använde sig av begreppet ”central

reporting agency” medan jag använde mig av det mera allmänna begreppet ”relevanta

myndigheter”, vilket antagligen orsakade olika uppfattningar hos respondenterna.

De tre rimlighetsgapen som identifierades i undersökningen av Bollen et al.

identifierades även i min undersökning. Såväl i Finland år 2012 som i Holland 2009

hade företagsledare och bankirer/bankdirektörer orimliga förväntningar på att

revisorerna borde ansvara för upptäckandet av oväsentliga oegentligheter eller

upptäckandet av oegentligheter (väsentliga och oväsentliga) när det förekommer
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maskopi. På påståendena att revisorn borde upptäcka oväsentliga oegentligheter, som

inte har uppstått i maskopi svarade alla respondentgrupper med ett aningen högre

medeltal i undersökningen av Bollen et al. Däremot svarade företagsledarna och

framförallt bankdirektörerna i min undersökning med ett betydligt högre medeltal på

påståendena om att revisorerna borde upptäcka väsentliga och oväsentliga

oegentligheter som uppstått i maskopi.

Bollen et al. (2009) klassade gapen som ”hög prioritet” om medeltalsskillnaden var

över 1,9 och om antalet företagsledare som var överens, det vill säga svarade 5, 6 eller 7

på likertskalan, var över 50 %. Ifall samma kriterium skulle ha använts i min

undersökning skulle alla utom 2 påståenden som bidrog till förväntningsgapet har

klassats som hög prioritet. Mellan företagsledare och CGR-revisorer var endast

påståendet att ”revisorer borde upptäcka väsentliga oegentligheter, som förorsakats av

anställda, som inte är i ledarpositioner” det som gick under denna

medeltalsskillnadsgräns. På påståendet att ”revisorerna borde rapportera till relevanta

myndigheter om oväsentliga oegentligheter” var däremot endast 47 % av

bankdirektörerna överens, och var således det enda gapet mellan revisorerna och

bankdirektörerna, som enligt Bollen et al.:s kriterier inte skulle ha klassats som ”hög

prioritet”.

6.2.2 Jämförelse med Troberg & Viitanen (1999)

Troberg & Viitanen gjorde år 1999 en extensiv förväntningsgapsundersökning på finska

revisorer, ekonomichefer, affärsjurister, bankdirektörer, aktieägare och

finansanalytiker, där de konkluderade att de mest kontroversiella frågorna berörde

revisorernas ansvar gällande upptäckandet av oegentligheter och rapporteringen av

dem till myndigheter. De motsvarande påståendena bidrog till förväntningsgapet i båda

undersökningarna. Vid denna tidpunkt fanns det dock ingen bedrägeristandard i

Finland, vilket betydde att gapen klassades på olika sätt i Porters förväntnings-

prestationsgapsmodell. Påståendet att ”revisorer borde upptäcka och rapportera

olagliga handlingar av anställda i företaget, vilka direkt inverkar på företagets

bokslutsposter” var det som bidrog mest till prestationsgapet i undersökningen av

Troberg & Viitanen. I min undersökning var det motsvarande påståendet att

”revisorerna borde upptäcka väsentliga oegentligheter, som förorsakats av anställda

som inte är i ledarpositioner” även ett betydligt prestationsgap. Påståendet att ”revisorn

borde upptäcka och rapportera väsentliga oegentligheter som förorsakats i

kundföretaget” var klassat som ett standardsgap i undersökningen av Troberg &
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Viitanen. Detta påstående bidrog överlägset mest till standardsgapet i Trobergs och

Viitanens undersökning. I min undersökning gav motsvarande påstående också upphov

till ett betydligt gap. Idag anpassar sig finska revisorer efter ISA 240, där det framgår

att ”en revisor som genomför en revision i enlighet med ISA standarder är ansvarig för

att erhålla rimlig säkerhet om att bokslutet som helhet är fritt från väsentliga

felaktigheter, oavsett om de orsakats av oegentligheter eller fel”. Detta påstående kunde

således likaväl ha klassats som ett prestationsgap i min undersökning. ISA 240

förklarar dock att risken för att revisorn inte upptäcker fel och brister, som uppkommit

på grund av oegentligheter, är större ifall de orsakats av företagsledningen än ifall de

orsakats av anställda som inte är i ledarpositioner. Detta på grund av att

företagsledningen ofta har möjligheten att direkt eller indirekt manipulera enhetens

redovisningsmaterial och således presentera bedräglig finansiell information. Ifall

oegentligheten dessutom uppkommit genom maskopi blir det ytterligare svårare för

revisorerna att upptäcka den. Beroende på tolkning kunde påståendet i dagens läge

således antingen klassas som rimlighets- eller prestationsgap. Det andra motsvarande

påståendet, som klassades som standardsgap i Trobergs och Viitanens undersökning

var att ”revisorn borde rapportera till en relevant myndighet om oegentligheter i

kundföretaget”. Även om revisionsföreskrifterna, inkluderande ISA 240, idag

behandlar detta finns det inga klara riktlinjer för hur revisorerna skall gå till väga.

Således klassas detta påstående, vilket även i min undersökning gav upphov till ett

mycket signifikant gap, också som ett standardsgap. Påståendet att ”revisorn borde

upptäcka och rapportera stöld/förskingring av tillgångar av anställda som inte är i

ledarpositioner” klassades i Trobergs och Viitanens undersökning som ett signifikant

rimlighetsgap. Det motsvarande påståendet i min undersökning att ”revisorn borde

upptäcka väsentliga oegentligheter som förorsakats av anställda som inte är i

ledarposition” klassades som ett prestationsgap, på basen av förklaringen ovan.

Däremot klassas påståendet att ”revisorn skall upptäcka oväsentliga oegentligheter som

förorsakats av anställda som inte är i ledarposition” som ett rimlighetsgap även idag, på

grund av att en sådan plikt inte vore tids- och kostnadseffektiv för revisorn att

genomföra.

I revisorsyrket i Finland har det skett en förändring sedan undersökningen av Troberg

& Viitanen (1999), framförallt i bemärkelsen att revisorerna idag har ett konkretare

stöd i ISA 240 angående hur de skall gå till väga för att med större sannolikhet

upptäcka oegentligheter och behandla dem när de upptäckt dem. Revisorernas ansvar

gällande upptäckandet och rapporteringen av oegentligheter har dock inte ökat
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märkbart i och med ISA 240 och andra förändringar i revisionsföreskrifterna. De

samma betydliga åsiktsskillnaderna finns även idag, vilket beror på ett samband mellan

orimliga förväntningar av såväl bokslutsuppgörarna som bokslutsanvändarna, och

revisorers ogillande att ansvara för oegentligheter.
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7 KONKLUSIONER

7.1 Huvudresultat och kontribution

Syftet med denna avhandling var att undersöka förväntningsgapet i Finland, gällande

revisorns ansvar för oegentligheter.

Resultatet i denna undersökning bevisade att det ännu idag existerar betydliga

förväntningsgap i detta avseende. Mellan CGR-revisorer och företagsledare (som

bestod av ekonomichefer och controllers) identifierades signifikanta åsiktsskillnader på

11 påståenden och mellan CGR-revisorer och bankdirektörer identifierades signifikanta

åsiktsskillnader på 10 av de totalt 22 påståendena, som ingick i undersökningen. I

undersökningen representerade företagsledarna de, som ansvarar för uppgörandet av

bokslutet, medan bankdirektörerna representerade användarna av bokslutet.

Påståenden gällande upptäckandet av oegentligheter samt rapporteringen av

oegentligheter till myndigheter visade sig vara de mest kontroversiella.

Påståendena som gav upphov till signifikanta gap indelades enligt Porters (1991)

modell i prestations-, standards- och rimlighetsgap beroende på om påståendet i fråga

var en existerande uppgift för revisorn, om uppgiften i framtiden rimligen skulle kunna

utföras av revisorn eller om uppgiften är orimlig för revisorn att utföra. Mellan CGR-

revisorer och företagsledare bidrog 3 av påståendena till prestationsgapet och 6 till

rimlighetsgapet, medan inga bidrog till standardsgapet. Mellan CGR-revisorerna och

bankdirektörerna bidrog 2 av påståendena till prestationsgapet, 2 till standardsgapet

och 6 till rimlighetsgapet. Förutom att signifikansen av de enskilda påståendena

bestämdes med hjälp av de oberoende T-testen gjordes även en prioritering på de olika

gapen genom att mäta sambandet mellan skillnaden i medeltalen och hur stor andel av

företagsledarna och bankdirektörerna som överensstämde med påståendet, det vill

säga svarade 5, 6 eller 7 på likertskalan.

Det högst prioriterade prestationsgapet uppstod på påståendet att ”revisorerna borde

upptäcka väsentliga oegentligheter,  som  inte  har  uppstått  i  maskopi  med  anställda

inom företaget eller med tredje part”. Revisorerna verkade inte vara fullständigt

övertygade om att denna uppgift borde kunna utföras av dem, medan företagsledarna

och framförallt bankdirektörerna var betydligt mera överens om påståendet. Enligt

finska revisionsföreskrifter borde dock revisorerna kunna upptäcka väsentliga

oegentligheter med rimlig säkerhet, och med ännu större säkerhet då oegentligheterna

inte uppstått i maskopi.
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Två av påståendena, som gav upphov till signifikanta gap mellan CGR-revisorerna och

bankdirektörerna klassades som standardsgap. Dessa gällde rapportering av väsentliga

- och oväsentliga oegentligheter till myndigheter. Påståendet, att revisorerna borde

rapportera väsentliga oegentligheter till relevanta myndigheter, tillhör de absolut högst

prioriterade gapen i min undersökning, eftersom såväl medeltalsskillnaden som antalet

bankdirektörer, som överensstämde var mycket högt. I Finland är

revisionsföreskrifterna bristfälliga i detta avseende och kunde således kompletteras för

att ge bättre rättsligt stöd åt revisorerna och därmed sänka tröskeln för revisorers

anmälning av oegentligheter.

Mellan CGR-revisorer och de övriga grupperna identifierades 6 rimlighetsgap, vilka alla

hade att göra med upptäckandet av oegentligheter. Alla rimlighetsgap var statistiskt

mycket signifikanta. Revisorernas åsikter var klart på den negativa sidan på alla

påståenden som gällde upptäckandet av oväsentliga oegentligheter. De största och

högst prioriterade rimlighetsgapen uppstod således på påståendena angående

upptäckandet av oväsentliga oegentligheter. Ifall maskopi inverkade förhöll sig

revisorerna aningen skeptiskt till att de borde upptäcka väsentliga oegentligheter.

Företagsledarna och bankdirektörerna var däremot mycket starkt av åsikten att

revisorer borde upptäcka väsentliga oegentligheter som uppstått i maskopi.

Påståendena om att revisorn borde avgå från sitt uppdrag om lämpliga korrigeringar

inte görs av enheten angående väsentliga - och oväsentliga oegentligheter, gav upphov

till signifikanta gap mellan CGR-revisorerna och företagsledarna. På dessa två

påståenden svarade företagsledarna med ett signifikant lägre medeltal än CGR-

revisorerna och kan således inte klassas som förväntningsgap i dess traditionella

bemärkelse. Dock är framförallt det förstnämnda påståendet, viktigt eftersom

företagsledarna bör inse att det är en plikt för revisorer att avgå ifall de inte vidtar

lämpliga korrigeringsåtgärder gällande väsentliga oegentligheter.

Bokslutsanvändarna som representerades av bankdirektörerna i denna undersökning,

svarade med det högsta medeltalet på alla påståenden, som bidrog till

förväntningsgapet. Detta var förväntat på grund av att de inte är tvungna att ta i

beaktande tids- och kostnadsperspektivet av revisionen. Företagsledarnas åsikter skilde

sig även märkbart från revisorernas. Detta var överraskande, framförallt på

påståendena som bidrog till rimlighetsgapet, givet att företagsledargruppen, som

bestod av ekonomichefer och controllers, borde vara väl medvetna om revisorers arbete

och revisionens begränsningar gällande oegentligheter.
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I tabell 4. på följande sidor visas samtliga påståenden, som ingick i undersökningen och

vilka av påståendena som bidrog (det vill säga hade en signifikans på under 0,05) till

prioritetsgapet, standardsgapet eller rimlighetsgapet.
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Tabell 4. Förväntningsgapsresultat för alla påståenden som ingick i undersökningen

Påståenden Förväntningsgapet
CGR-
revisorer

Företagsledare Bankdirektörer CGR-revisorer
kontra
företagsledare
sign.

signifikant
gap?

CGR-revisorer
kontra
bankdirektörer
sign.

signifikant
gap?

Typ av gap

Revisorerna borde upptäcka:
1. väsentliga oegentligheter, som inte har
uppstått i maskopi med anställda inom
företaget eller med tredje part

5,14 6,17 6,41 ,002 JA ,000 JA prestationsgap

2. oväsentliga oegentligheter, som inte har
uppstått i maskopi med anställda inom
företaget eller med tredje part

3,00 4,31 4,47 ,005 JA ,005 JA rimlighetsgap

3. väsentliga oegentligheter, som har
uppstått i maskopi med anställda inom
företaget eller med tredje part

4,79 6,32 6,59 ,000 JA ,000 JA rimlighetsgap

4. oväsentliga oegentligheter, som har
uppstått i maskopi med anställda inom
företaget eller med tredje part

3,10 4,94 5,76 ,000 JA ,000 JA rimlighetsgap

5. väsentliga oegentligheter, som
förorsakats av ledningen

5,52 6,60 6,88 ,000 JA ,000 JA rimlighetsgap

6. oväsentliga oegentligheter, som
förorsakats av ledningen

3,38 5,17 5,59 ,000 JA ,000 JA rimlighetsgap

7. väsentliga oegentligheter, som
förorsakats av anställda som inte är i
ledarpositioner

5,07 5,87 6,06 ,017 JA ,042 JA prestationsgap

8. oväsentliga oegentligheter, som
förorsakats av anställda som inte är i
ledarpositioner

2,86 4,30 5,00 ,000 JA ,000 JA rimlighetsgap

Revisorerna borde ytterligare utreda
misstankar om:
9. oegentligheter, som förorsakats av
ledningen, med en högst sannolik
väsentlig inverkan på bokslutet

6,24 6,66 6,71 ,035 JA ,095 NEJ prestationsgap

10. oegentligheter, som förorsakats av
anställda som inte är i ledarpositioner,
med en högst sannolik väsentlig inverkan
på bokslutet

6,03 6,43 6,44 ,088 NEJ ,250 NEJ prestationsgap
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11. oegentligheter, som förorsakats av
ledningen med en oklar inverkan på
bokslutet

5,69 5,64 5,71 ,860 NEJ ,963 NEJ prestationsgap

12. oegentligheter, som förorsakats av
anställda som inte är i ledarpositioner,
med en oklar inverkan på bokslutet

5,38 5,17 5,25 ,507 NEJ ,753 NEJ prestationsgap

13. oegentligheter, som förorsakats av
ledningen, med oväsentlig inverkan på
bokslutet

4,52 4,62 5,24 ,776 NEJ ,080 NEJ prestationsgap

14. oegentligheter, som förorsakats av
anställda som inte är i ledarpositioner,
med oväsentlig inverkan på bokslutet

3,90 3,98 4,75 ,819 NEJ ,041 NEJ rimlighetsgap

Revisorerna borde rapportera till
operativa ledningen och/eller styrelsen
ifall de upptäckt:
15. väsentliga oegentligheter 6,97 6,83 6,88 ,068 NEJ ,353 NEJ prestationsgap
16. oväsentliga oegentligheter 5,90 5,53 6,00 ,232 NEJ ,794 NEJ prestationsgap
Revisorerna borde rapportera till
relevanta myndigheter om:
17. väsentliga oegentligheter 4,25 4,86 6,59 ,192 NEJ ,000 JA standardsgap
18. oväsentliga oegentligheter 2,46 3,00 4,06 ,161 NEJ ,002 JA standardsgap
Revisorn borde avgå från sitt uppdrag
om lämpliga korrigeringar inte görs av
enheten angående:
19. väsentliga oegentligheter, som
förorsakats av ledningen

5,76 4,76 5,88 ,012 JA ,780 NEJ prestationsgap

20. oväsentliga oegentligheter, som
förorsakats av ledningen

4,03 3,22 3,94 ,032 JA ,859 NEJ prestationsgap

21. väsentliga oegentligheter, som
förorsakats av anställda som inte är i
ledarpositioner

4,69 3,94 5,31 ,094 NEJ ,293 NEJ standardsgap

22. oväsentliga oegentligheter, som
förorsakats av anställda som inte är i
ledarpositioner

3,03 2,57 3,88 ,173 NEJ ,115 NEJ rimlighetsgap
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7.2 Begränsningar och förslag till fortsatt forskning

De största begränsningarna med undersökningen gällde den låga representeringen i

respondentgrupperna. Av bankdirektörerna svarade endast 17 personer medan

ekonomicheferna representerades av endast 23 personer. Svaren för respektive grupp

kan således inte generaliseras på hela populationen. Av CGR-revisorerna erhölls

dessutom en mycket låg svarsprocent på 18,13 %, vilken var den överlägset lägsta av

alla grupper.

En annan begränsning har att göra med enkätundersökningar i allmänhet. Påståendena

i enkäten kan i flera fall ha varit tvetydiga, vilket kan har orsakat oavsiktlig spridning i

åsikterna. Även påståendenas kontroversiella och känsliga natur kan ha orsakat under-

eller överdrivning av respondenterna med syftet att ge socialt önskvärda svar.

Revisorerna i undersökningen bestod endast av CGR-revisorer, bokslutsanvändarna

endast av bankdirektörer och bokslutsuppgörarna endast av controllers och

ekonomichefer ur företag med över 50 anställda. Således vore det av intresse att även

undersöka övriga revisorer samt andra bokslutsanvändare och bokslutsuppgörare för

att se om resultatet skulle variera.

Som det kom fram i såväl denna undersökning som i tidigare undersökningar är

begreppet ”väsentlighet” (och ”oväsentlighet”) något som kraftigt delar åsikter mellan

revisorer och övriga målgrupper och kunde härmed forskas mera i. Hur skall man

tackla problemet att många små ”oväsentliga” oegentligheter bidrar till stora

”väsentliga” oegentligheter? Krävs det att lagen definierar exakta gränser för vad som

är väsentligt och oväsentligt? Kvalitativa intervjuer skulle även vara skäl att göra som

stöd för den kvantitativa undersökningen med syftet att få en bättre insikt i

revisorernas och de övriga gruppernas resoneringar.
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oegentligheter.

Stort tack för Ert samarbete!

Anton Engström

Tel. 040 777 9800
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APPENDIX 2 Enkäten

Del 1: Bakgrundsinformation

Vänligen svara på de följande 4 frågorna gällande Er bakgrund. Med hjälp av
bakgrundsinformationen är det möjligt att gruppera respondenterna för att
noggrannare analysera undersökningens resultat.

Yrke: *

CGR-revisor, big four

CGR-revisor, annan byrå

Ekonomichef

Controller

Bankdirektör

Annat, vilket?

Kön: *

Man

Kvinna

Arbetserfarenhet i år: *

Födelseår:
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DEL 2: Revisorns ansvar för oegentligheter

Denna del omfattar 22 påståenden gällande revisorns ansvar vid fall av
oegentligheter. Vänligen markera i vilken mån Ni instämmer med påståendena. Ifall
Ni inte vet, svara "ingen åsikt". (följande skala följde efter varje påstående i den verkliga
enkäten)

starkt
av
samma
åsikt

av
samma
åsikt

delvis
av
samma
åsikt

neutral
åsikt

delvis
av
annan
åsikt

av
annan
åsikt

starkt
av
annan
åsikt

ingen
åsikt

Revisorerna borde upptäcka:

...väsentliga oegentligheter, som inte har uppstått i maskopi med anställda inom
företaget eller med tredje part

...oväsentliga oegentligheter, som inte har uppstått i maskopi med anställda inom
företaget eller med tredje part

...väsentliga oegentligheter, som har uppstått i maskopi med anställda inom
företaget eller med tredje part

...oväsentliga oegentligheter, som har uppstått i maskopi med anställda inom
företaget eller med tredje part

Revisorerna borde upptäcka:

...väsentliga oegentligheter, som förorsakats av ledningen

...oväsentliga oegentligheter, som förorsakats av ledningen

...väsentliga oegentligheter, som förorsakats av anställda som inte är i

ledarpositioner

...oväsentliga oegentligheter, som förorsakats av anställda som inte är i

ledarpositioner

Revisorerna borde ytterligare utreda misstankar om:

...oegentligheter, som förorsakats av ledningen, med en högst sannolik väsentlig
inverkan på bokslutet

...oegentligheter, som förorsakats av anställda som inte är i ledarpositioner, med
en högst sannolik väsentlig inverkan på bokslutet

...oegentligheter, som förorsakats av ledningen med en oklar inverkan på bokslutet

...oegentligheter, som förorsakats av anställda som inte är i ledarpositioner, med
en oklar inverkan på bokslutet

...oegentligheter, som förorsakats av ledningen, med oväsentlig inverkan på
bokslutet

...oegentligheter, som förorsakats av anställda som inte är i ledarpositioner, med
oväsentlig inverkan på bokslutet



88

Revisorerna borde rapportera till operativa ledningen och/eller styrelsen

ifall de upptäckt:

...väsentliga oegentligheter

...oväsentliga oegentligheter

Revisorerna borde rapportera till relevanta myndigheter om:

...väsentliga oegentligheter

...oväsentliga oegentligheter

Revisorn borde avgå från sitt uppdrag om lämpliga korrigeringar inte görs

av enheten angående:

...väsentliga oegentligheter, som förorsakats av ledningen

...oväsentliga oegentligheter, som förorsakats av ledningen

...väsentliga oegentligheter, som förorsakats av anställda som inte är i

ledarpositioner

...oväsentliga oegentligheter, som förorsakats av anställda som inte är i

ledarpositioner

Skriv gärna fritt formulerade kommentarer om era synpunkter angående
ämnet.

Vänligen ange ert namn och e-post adress Ifall ni vill veta undersökningens
slutresultat.

Stort tack för Ert medverkande i undersökningen!
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APPENDIX 3 Respondentstatistik

Yrke

Frequency Percent Valid Percent Cumulative

Percent

CGR-revisorer 29 29,3 29,3 29,3

Ekonomichefer 23 23,2 23,2 52,5

Controllers 30 30,3 30,3 82,8

Bankdirektörer 17 17,2 17,2 100,0

Total 99 100,0 100,0

Kön

Frequency Percent Valid Percent Cumulative

Percent

Valid

Män 68 68,7 68,7 68,7

Kvinnor 31 31,3 31,3 100,0

Total 99 100,0 100,0

Arbetserfarenhet i medeltal

Yrke Mean N Std. Deviation

CGR- revisorer 18,31 29 9,539

Ekonomichefer 25,39 23 9,543

Controllers 20,10 30 11,466

Bankdirektörer 19,94 17 9,909

Total 20,78 99 10,413

Födelseår:

Yrke: Mean N Std. Deviation

CGR-revisorer 1966,55 29 10,762

Ekonomichefer 1962,23 22 8,485

Controllers 1964,37 30 10,997

Bankdirektörer 1964,94 17 8,743

Total 1964,63 98 10,012
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APPENDIX 4 T-test CGR-revisorer / företagsledare

Independent Samples Test

Levene's Test for
Equality of Variances

t-test for Equality of Means

F Sig. t df Sig. (2-
tailed)

Mean
Differenc

e

Std. Error
Differenc

e

95% Confidence
Interval of the

Difference

Lower Upper

p1

Equal variances
assumed 6,725 ,011 -3,736 79 ,000 -1,035 ,277 -1,587 -,484

Equal variances
not assumed -3,270 39,81

3 ,002 -1,035 ,317 -1,675 -,395

p2

Equal variances
assumed ,681 ,412 -3,647 79 ,000 -1,308 ,359 -2,021 -,594

Equal variances
not assumed -3,735 62,21

5 ,000 -1,308 ,350 -2,007 -,608

p3

Equal variances
assumed 2,994 ,087 -4,732 80 ,000 -1,528 ,323 -2,170 -,885

Equal variances
not assumed -4,231 42,25

2 ,000 -1,528 ,361 -2,256 -,799

p4

Equal variances
assumed ,233 ,631 -4,406 80 ,000 -1,840 ,418 -2,671 -1,009

Equal variances
not assumed -4,530 62,50

9 ,000 -1,840 ,406 -2,652 -1,028

p5

Equal variances
assumed 9,577 ,003 -4,961 80 ,000 -1,087 ,219 -1,522 -,651

Equal variances
not assumed -4,249 37,95

8 ,000 -1,087 ,256 -1,604 -,569

p6

Equal variances
assumed ,562 ,456 -4,530 80 ,000 -1,791 ,395 -2,577 -1,004

Equal variances
not assumed -4,519 57,33

9 ,000 -1,791 ,396 -2,584 -,997

p7

Equal variances
assumed 1,446 ,233 -2,431 80 ,017 -,799 ,329 -1,453 -,145

Equal variances
not assumed -2,263 47,02

0 ,028 -,799 ,353 -1,509 -,089

p8

Equal variances
assumed ,439 ,510 -3,788 80 ,000 -1,440 ,380 -2,196 -,683

Equal variances
not assumed -3,815 58,93

1 ,000 -1,440 ,377 -2,195 -,685
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p9

Equal variances
assumed 3,800 ,055 -2,145 80 ,035 -,419 ,195 -,808 -,030

Equal variances
not assumed -1,949 44,03

5 ,058 -,419 ,215 -,852 ,014

p10

Equal variances
assumed 1,214 ,274 -1,730 80 ,088 -,399 ,231 -,859 ,060

Equal variances
not assumed -1,551 42,54

4 ,128 -,399 ,258 -,919 ,120

p11

Equal variances
assumed ,007 ,934 ,177 80 ,860 ,048 ,271 -,492 ,588

Equal variances
not assumed ,176 56,20

4 ,861 ,048 ,274 -,500 ,597

p12

Equal variances
assumed ,312 ,578 ,666 80 ,507 ,209 ,314 -,416 ,835

Equal variances
not assumed ,652 54,28

2 ,517 ,209 ,321 -,434 ,853

p13

Equal variances
assumed ,592 ,444 -,286 80 ,776 -,105 ,369 -,839 ,628

Equal variances
not assumed -,279 53,71

5 ,781 -,105 ,378 -,863 ,652

p14

Equal variances
assumed 3,972 ,050 -,229 80 ,819 -,085 ,369 -,818 ,649

Equal variances
not assumed -,218 49,58

0 ,829 -,085 ,389 -,865 ,696

p15

Equal variances
assumed 10,135 ,002 1,486 80 ,141 ,135 ,091 -,046 ,317

Equal variances
not assumed 1,850 74,64

1 ,068 ,135 ,073 -,010 ,281

p16

Equal variances
assumed ,431 ,513 1,206 80 ,232 ,368 ,305 -,240 ,976

Equal variances
not assumed 1,207 57,93

4 ,232 ,368 ,305 -,242 ,979

p17

Equal variances
assumed ,000 ,995 -1,317 77 ,192 -,613 ,465 -1,539 ,314

Equal variances
not assumed -1,335 58,01

4 ,187 -,613 ,459 -1,531 ,306

p18

Equal variances
assumed ,353 ,554 -1,417 77 ,161 -,536 ,378 -1,289 ,217

Equal variances
not assumed -1,449 59,48

0 ,152 -,536 ,370 -1,275 ,204

p19 Equal variances
assumed 6,346 ,014 2,411 77 ,018 ,999 ,414 ,174 1,823
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Equal variances
not assumed 2,569 69,97

3 ,012 ,999 ,389 ,223 1,774

p20

Equal variances
assumed ,238 ,627 2,179 78 ,032 ,819 ,376 ,071 1,567

Equal variances
not assumed 2,083 50,89

2 ,042 ,819 ,393 ,030 1,608

p21

Equal variances
assumed ,002 ,964 1,693 77 ,094 ,750 ,443 -,132 1,631

Equal variances
not assumed 1,667 55,90

2 ,101 ,750 ,450 -,151 1,650

p22

Equal variances
assumed 2,201 ,142 1,375 78 ,173 ,466 ,339 -,209 1,140

Equal variances
not assumed 1,295 48,61

1 ,202 ,466 ,360 -,257 1,189
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APPENDIX 5 T-test CGR-revisorer / bankdirektörer

Independent Samples Test

Levene's Test for
Equality of Variances

t-test for Equality of Means

F Sig. t df Sig. (2-
tailed)

Mean
Differenc

e

Std. Error
Differenc

e

95% Confidence
Interval of the

Difference

Lower Upper

p1

Equal variances
assumed 4,756 ,035 -3,182 44 ,003 -1,274 ,400 -2,081 -,467

Equal variances
not assumed -3,791 42,20

1 ,000 -1,274 ,336 -1,952 -,596

p2

Equal variances
assumed 2,079 ,156 -2,962 44 ,005 -1,471 ,496 -2,471 -,470

Equal variances
not assumed -2,776 27,47

5 ,010 -1,471 ,530 -2,557 -,385

p3

Equal variances
assumed 5,517 ,023 -4,002 44 ,000 -1,795 ,449 -2,699 -,891

Equal variances
not assumed -4,771 42,14

6 ,000 -1,795 ,376 -2,554 -1,036

p4

Equal variances
assumed 4,322 ,043 -5,674 44 ,000 -2,661 ,469 -3,607 -1,716

Equal variances
not assumed -6,202 42,29

0 ,000 -2,661 ,429 -3,527 -1,795

p5

Equal variances
assumed 15,461 ,000 -4,324 44 ,000 -1,365 ,316 -2,001 -,729

Equal variances
not assumed -5,473 34,09

2 ,000 -1,365 ,249 -1,872 -,858

p6

Equal variances
assumed 8,195 ,006 -4,728 44 ,000 -2,209 ,467 -3,151 -1,267

Equal variances
not assumed -5,266 43,39

7 ,000 -2,209 ,419 -3,055 -1,363

p7

Equal variances
assumed ,065 ,800 -2,100 44 ,042 -,990 ,471 -1,940 -,040

Equal variances
not assumed -2,214 39,17

5 ,033 -,990 ,447 -1,894 -,086

p8 Equal variances
assumed 1,995 ,165 -4,384 43 ,000 -2,138 ,488 -3,121 -1,154
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Equal variances
not assumed -4,519 33,89

8 ,000 -2,138 ,473 -3,099 -1,176

p9

Equal variances
assumed 3,908 ,054 -1,709 44 ,095 -,465 ,272 -1,012 ,083

Equal variances
not assumed -1,955 43,99

8 ,057 -,465 ,238 -,943 ,014

p10

Equal variances
assumed ,503 ,482 -1,167 43 ,250 -,403 ,345 -1,100 ,294

Equal variances
not assumed -1,312 41,51

4 ,197 -,403 ,307 -1,023 ,217

p11

Equal variances
assumed ,361 ,551 -,047 44 ,963 -,016 ,344 -,709 ,677

Equal variances
not assumed -,050 39,01

7 ,961 -,016 ,327 -,677 ,644

p12

Equal variances
assumed 1,112 ,297 ,317 43 ,753 ,129 ,408 -,694 ,952

Equal variances
not assumed ,345 38,92

7 ,732 ,129 ,375 -,630 ,888

p13

Equal variances
assumed 6,366 ,015 -1,589 44 ,119 -,718 ,452 -1,629 ,193

Equal variances
not assumed -1,793 43,85

6 ,080 -,718 ,400 -1,525 ,089

p14

Equal variances
assumed 13,946 ,001 -1,782 43 ,082 -,853 ,479 -1,819 ,112

Equal variances
not assumed -2,111 42,94

3 ,041 -,853 ,404 -1,669 -,038

p15

Equal variances
assumed 5,018 ,030 1,093 44 ,280 ,083 ,076 -,070 ,237

Equal variances
not assumed ,949 21,98

0 ,353 ,083 ,088 -,099 ,265

p16

Equal variances
assumed ,344 ,561 -,263 43 ,794 -,103 ,394 -,897 ,690

Equal variances
not assumed -,273 34,72

2 ,786 -,103 ,379 -,872 ,665

p17

Equal variances
assumed 14,338 ,000 -4,768 43 ,000 -2,338 ,490 -3,327 -1,349

Equal variances
not assumed -5,697 39,16

2 ,000 -2,338 ,410 -3,168 -1,508

p18

Equal variances
assumed ,308 ,582 -3,242 42 ,002 -1,598 ,493 -2,593 -,603

Equal variances
not assumed -3,172 29,33

8 ,004 -1,598 ,504 -2,628 -,568
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p19

Equal variances
assumed ,037 ,849 -,282 44 ,780 -,124 ,439 -1,009 ,762

Equal variances
not assumed -,292 37,33

1 ,772 -,124 ,424 -,983 ,736

p20

Equal variances
assumed ,409 ,526 ,179 43 ,859 ,097 ,541 -,995 1,189

Equal variances
not assumed ,183 33,13

5 ,856 ,097 ,529 -,980 1,174

p21

Equal variances
assumed ,192 ,663 -1,065 43 ,293 -,623 ,585 -1,802 ,557

Equal variances
not assumed -1,111 35,04

3 ,274 -,623 ,561 -1,761 ,515

p22

Equal variances
assumed ,218 ,643 -1,611 43 ,115 -,841 ,522 -1,893 ,212

Equal variances
not assumed -1,597 30,27

0 ,121 -,841 ,526 -1,915 ,234
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APPENDIX 6 T-test företagsledare / bankdirektörer

Independent Samples Test

Levene's Test for
Equality of Variances

t-test for Equality of Means

F Sig. t df Sig. (2-
tailed)

Mean
Differenc

e

Std. Error
Differenc

e

95% Confidence
Interval of the

Difference

Lower Upper

p1

Equal variances
assumed ,236 ,629 -,956 67 ,343 -,239 ,250 -,737 ,260

Equal variances
not assumed

-
1,101

35,93
1 ,278 -,239 ,217 -,678 ,201

p2

Equal variances
assumed ,885 ,350 -,351 67 ,727 -,163 ,465 -1,090 ,765

Equal variances
not assumed -,322 24,00

3 ,750 -,163 ,505 -1,206 ,880

p3

Equal variances
assumed 3,314 ,073 -,876 68 ,384 -,267 ,305 -,877 ,342

Equal variances
not assumed

-
1,064

40,11
5 ,294 -,267 ,251 -,775 ,240

p4

Equal variances
assumed 5,468 ,022 -

1,702 68 ,093 -,821 ,483 -1,784 ,142

Equal variances
not assumed

-
2,118

42,51
5 ,040 -,821 ,388 -1,604 -,039

p5

Equal variances
assumed 10,733 ,002 -

1,545 68 ,127 -,279 ,180 -,638 ,081

Equal variances
not assumed

-
2,191

58,97
1 ,032 -,279 ,127 -,533 -,024

p6

Equal variances
assumed 3,048 ,085 -,945 68 ,348 -,418 ,443 -1,302 ,465

Equal variances
not assumed

-
1,165

41,55
4 ,251 -,418 ,359 -1,143 ,306

p7

Equal variances
assumed ,670 ,416 -,527 68 ,600 -,191 ,363 -,914 ,532

Equal variances
not assumed -,515 26,08

0 ,611 -,191 ,371 -,953 ,572

p8

Equal variances
assumed 5,061 ,028 -

1,514 67 ,135 -,698 ,461 -1,619 ,223

Equal variances
not assumed

-
1,622

27,75
0 ,116 -,698 ,430 -1,580 ,184
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p9

Equal variances
assumed ,468 ,496 -,233 68 ,817 -,046 ,195 -,435 ,344

Equal variances
not assumed -,261 33,35

0 ,796 -,046 ,174 -,400 ,309

p10

Equal variances
assumed ,000 ,989 -,015 67 ,988 -,004 ,239 -,480 ,473

Equal variances
not assumed -,015 25,53

5 ,988 -,004 ,234 -,485 ,478

p11

Equal variances
assumed ,342 ,560 -,206 68 ,838 -,064 ,313 -,689 ,560

Equal variances
not assumed -,224 31,52

8 ,824 -,064 ,287 -,650 ,521

p12

Equal variances
assumed ,394 ,532 -,221 67 ,826 -,080 ,363 -,805 ,644

Equal variances
not assumed -,249 30,42

3 ,805 -,080 ,323 -,738 ,578

p13

Equal variances
assumed 3,761 ,057 -

1,524 68 ,132 -,613 ,402 -1,415 ,190

Equal variances
not assumed

-
1,865

40,82
4 ,069 -,613 ,328 -1,276 ,051

p14

Equal variances
assumed 3,259 ,076 -

1,950 67 ,055 -,769 ,394 -1,556 ,018

Equal variances
not assumed

-
2,483

40,13
7 ,017 -,769 ,310 -1,395 -,143

p15

Equal variances
assumed ,842 ,362 -,424 68 ,673 -,052 ,123 -,298 ,193

Equal variances
not assumed -,505 38,26

9 ,616 -,052 ,103 -,261 ,157

p16

Equal variances
assumed 1,609 ,209 -

1,284 67 ,204 -,472 ,367 -1,205 ,262

Equal variances
not assumed

-
1,382

28,00
6 ,178 -,472 ,341 -1,171 ,227

p17

Equal variances
assumed 10,835 ,002 -

3,436 66 ,001 -1,725 ,502 -2,728 -,723

Equal variances
not assumed

-
5,057

63,93
3 ,000 -1,725 ,341 -2,407 -1,044

p18

Equal variances
assumed 1,048 ,310 -

2,247 65 ,028 -1,063 ,473 -2,007 -,118

Equal variances
not assumed

-
2,245

25,11
0 ,034 -1,063 ,473 -2,037 -,088

p19 Equal variances
assumed 6,174 ,016 -

2,241 65 ,028 -1,122 ,501 -2,123 -,122
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Equal variances
not assumed

-
2,682

40,36
6 ,011 -1,122 ,419 -1,968 -,277

p20

Equal variances
assumed ,238 ,627 -

1,628 65 ,108 -,722 ,443 -1,607 ,164

Equal variances
not assumed

-
1,555

23,45
9 ,133 -,722 ,464 -1,681 ,238

p21

Equal variances
assumed ,340 ,562 -

2,624 64 ,011 -1,373 ,523 -2,417 -,328

Equal variances
not assumed

-
2,746

27,38
1 ,011 -1,373 ,500 -2,398 -,347

p22

Equal variances
assumed ,237 ,628 -

3,196 65 ,002 -1,306 ,409 -2,123 -,490

Equal variances
not assumed

-
2,804

21,02
7 ,011 -1,306 ,466 -2,275 -,338



99

APPENDIX 7 T-test Ekonomichefer / Controllers

Independent Samples Test

Levene's Test for
Equality of
Variances

t-test for Equality of Means

F Sig. t df Sig. (2-
tailed)

Mean
Difference

Std. Error
Difference

95% Confidence
Interval of the

Difference

Lower Upper

p1

Equal variances
assumed ,007 ,935 1,194 50 ,238 ,313 ,262 -,214 ,841

Equal variances
not assumed 1,195 47,552 ,238 ,313 ,262 -,214 ,841

p2

Equal variances
assumed ,001 ,978 -,361 50 ,719 -,162 ,448 -1,062 ,738

Equal variances
not assumed -,365 48,727 ,717 -,162 ,444 -1,054 ,731

p3

Equal variances
assumed 3,229 ,078 1,094 51 ,279 ,355 ,324 -,296 1,006

Equal variances
not assumed 1,152 50,203 ,255 ,355 ,308 -,264 ,974

p4

Equal variances
assumed ,101 ,752 -,103 51 ,919 -,054 ,522 -1,101 ,994

Equal variances
not assumed -,102 46,414 ,919 -,054 ,525 -1,110 1,003

p5

Equal variances
assumed 7,621 ,008 1,616 51 ,112 ,316 ,196 -,077 ,708

Equal variances
not assumed 1,712 49,429 ,093 ,316 ,185 -,055 ,687

p6

Equal variances
assumed ,004 ,948 ,661 51 ,511 ,314 ,476 -,640 1,269

Equal variances
not assumed ,666 48,579 ,509 ,314 ,472 -,635 1,264

p7

Equal variances
assumed ,026 ,873 ,008 51 ,994 ,003 ,360 -,720 ,726

Equal variances
not assumed ,008 49,688 ,994 ,003 ,355 -,710 ,716

p8

Equal variances
assumed ,573 ,453 -,655 51 ,515 -,303 ,462 -1,231 ,625

Equal variances
not assumed -,669 50,346 ,507 -,303 ,453 -1,212 ,606
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p9

Equal variances
assumed ,187 ,667 ,304 51 ,762 ,062 ,205 -,349 ,473

Equal variances
not assumed ,302 45,897 ,764 ,062 ,206 -,353 ,478

p10

Equal variances
assumed ,267 ,608 ,991 51 ,326 ,232 ,234 -,238 ,701

Equal variances
not assumed ,992 47,509 ,326 ,232 ,234 -,238 ,702

p11

Equal variances
assumed 1,274 ,264 1,763 51 ,084 ,557 ,316 -,077 1,190

Equal variances
not assumed 1,821 50,969 ,074 ,557 ,306 -,057 1,170

p12

Equal variances
assumed 1,721 ,195 ,643 51 ,523 ,238 ,370 -,504 ,980

Equal variances
not assumed ,668 50,972 ,507 ,238 ,356 -,476 ,952

p13

Equal variances
assumed ,097 ,757 ,656 51 ,515 ,283 ,431 -,583 1,148

Equal variances
not assumed ,655 47,220 ,516 ,283 ,432 -,586 1,151

p14

Equal variances
assumed ,165 ,687 ,080 51 ,936 ,033 ,416 -,802 ,869

Equal variances
not assumed ,080 47,316 ,937 ,033 ,417 -,804 ,871

p15

Equal variances
assumed 1,440 ,236 ,531 51 ,598 ,070 ,131 -,194 ,333

Equal variances
not assumed ,563 49,236 ,576 ,070 ,124 -,179 ,318

p16

Equal variances
assumed 2,002 ,163 1,230 51 ,224 ,449 ,365 -,284 1,183

Equal variances
not assumed 1,195 41,424 ,239 ,449 ,376 -,310 1,209

p17

Equal variances
assumed ,001 ,971 -,579 49 ,565 -,333 ,576 -1,490 ,824

Equal variances
not assumed -,585 44,652 ,562 -,333 ,570 -1,482 ,815

p18

Equal variances
assumed 2,344 ,132 -

1,213 49 ,231 -,567 ,467 -1,505 ,372

Equal variances
not assumed

-
1,178 38,466 ,246 -,567 ,481 -1,540 ,407

p19 Equal variances
assumed 1,157 ,287 -,402 48 ,690 -,221 ,549 -1,325 ,884
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Equal variances
not assumed -,397 42,866 ,693 -,221 ,556 -1,343 ,901

p20

Equal variances
assumed ,038 ,846 ,747 49 ,458 ,320 ,428 -,540 1,180

Equal variances
not assumed ,741 45,406 ,462 ,320 ,431 -,549 1,189

p21

Equal variances
assumed ,728 ,398 -,870 48 ,389 -,461 ,530 -1,527 ,605

Equal variances
not assumed -,854 41,711 ,398 -,461 ,540 -1,550 ,628

p22

Equal variances
assumed 2,518 ,119 -,226 49 ,822 -,085 ,378 -,845 ,674

Equal variances
not assumed -,230 48,991 ,819 -,085 ,371 -,831 ,660


