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Sammandrag: 

Syftet med arbetet är att undersöka om det finns skillnader på finska och ryska revisorers åsikter 

gentemot revision. På basis av dessa förväntningar kommer att dras en slutsats om revisionen i 

Finland, ett land med en långt etablerad revisionsfunktion, skiljer sig från revisionen i Ryssland, ett 

land med en mindre etablerad revisionsfunktion. 

 

För att uppnå syftet skickades ett frågeformulär till CGR revisorer i Finland och auktoriserade 

revisorer i Ryssland. Returnerade svaren analyserades med hjälp av statistiska metoder för att se 

om signifikanta skillnader kan hittas mellan gruppernas svar. Statistiska metoderna som användes i 

undersökningen var T-testet för två oberoende grupper och Mann Whitney U testet. Det formades 

därtill antaganden före undersökningen gjordes gällande vilka skillnader som kommer att hittas 

mellan respondent gruppernas svar. Dessa antaganden analyserades i jämförelse till de verkliga 

svaren för att se om överraskande svar kom fram.  

 

Resultaten visade att revisionen i Ryssland skiljer sig från revisionen i Finland på en del av de 

undersökta problemområdena. Särskilt visade det sig att revisionsmetoderna som används av ryska 

revisorer inte motsvarar revisionsmetoderna som används av finska revisorer. Det kom också fram 

att ryska revisorer inte är lika avgränsade gällande de uppgifter som de anser att de skall sköta i 

klientföretag som finska revisorerna. Till resultaten som överraskade hörde bland annat den 

positiva inställningen som ryska revisorerna hade gentemot internationaliseringen av revision. Det 

kom också fram att finska och ryska revisorernas uppfattningar kring oberoende är mycket lika 

vilket var emot antagandena som gjordes i arbetet. 
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1. Inledning 

1.1 Problemområde 

Revisionen i Finland har redan en lång historia bakom sig, med lagstadgad revision som började 

redan 1895 (Kosonen 2005:36). Revisionspraxisen i allmänhet kan anses vara en ingjuten del av 

vårt samhälle, och en av de många byggstenar som hela vårt samhälle rullar på. 

Revisionsstandarderna som används i Finland är direkt översatta från International Standards on 

Auditing (ISA), och i allmänhet kan revisionen i Finland anses vara på en utvecklad nivå. 

Revisionen i Ryssland har varit på tapeten under de senaste åren på grund av den snabba 

marknadsekonomiska tillväxten, som landet njöt av före finansiella krisen. En viktig faktor i denna 

tillväxt var kapitalet som flödade in i landet, och det behov kapitalet hade på att kunna lita på den 

finansiella informationen den får från företag. Detta tillit försöks konstant förbättras genom att 

harmonisera rysk finansiell rapporterings praxis med den västerländska praxisen. En viktig ställning 

i harmoniseringsprocessen har burits av revisionen. Revisionen i Ryssland fick sin början i sin 

nuvarande form under perestroikan före sovjetunionens fall, och även till större grad efter fallet. 

Första revisionslagen stadgades först 2001, och i samband med den togs Russian Standards on 

Auditing (RSA) i bruk. Dessa standarder kritiserades ändå hårt då de utgavs, och har utvecklats en 

hel del för att bättre motsvara internationella standarder. Riktningen som man tagit i Ryssland 

gällande utvecklingen av revisionsstandarderna har gått i samma riktning som den som tagits i 

Finland, alltså att de lokala standarderna allt mera motsvarar ISA standarderna som är gjorda av 

International Federation of Accountants (IFAC). (Samsonova, 2006) 

 

Från finskt perspektiv har rysk bokslutsinformations trovärdighet haft en särskilt stor betydelse på 

grund av den starka expansionen som finska företag har haft till Ryssland. Det märks ändå klart i 

finsk verksamhet att man ännu inte litar på den ryska finansiella rapporteringsprocessen, eller 

därmed den ryska revisionen fullständigt. Konkret syns det genom att det ofta skickas finska 

revisorer för att granska koncernbokslut till Ryssland, fastän ryska tjänster skulle kunna användas. 

På grund av att finska revisorer inte kan uträtta den lagstadgade revisionen i Ryssland går det ofta 

så att ryska revisorerna också anställs att sköta lagstadgade revisionen. Därmed granskas alltså 

bokslut till och med två gånger i vissa fall. Faktorer som påverkar att så händer är finska 

företagsledares skepticism mot rysk revision samt bristen på sakkunniga revisorer i Ryssland 

(Löytönen 2008:89). I finska undersökningar där man intervjuat finska rysslands experter som bor i 

Finland har också flera punkter kommit fram, som får en att tvivla över kvaliteten på rysk revision. 
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Bland annat har det kommit fram att revisorernas rapportering ofta är otillräcklig i Ryssland och att 

rapporteringen där ofta handlar om att hitta och rapportera om så många småfel som möjligt 

(Löytönen 2008:91). Därmed har inte väsentlighetsprincipen en sådan roll den borde i Ryssland 

enligt finska experter. En annan punkt som kommit fram är att revisorernas oberoende i Ryssland är 

på en oacceptabel nivå, och att revisorn byts direkt om inte företagsledningen är nöjd med 

revisionsberättelsen (Löytönen 2008:91). 

 

Fastän revisionen i Ryssland har utvecklats en hel del och regleringen kring revisionen konstant 

utvecklas för att uppnå västerländsk nivå, verkar det som förtroendet emot ryska revisionen 

åtminstone ur ett finskt perspektiv är på en låg nivå. Det kan delvis bero på en allmän skepticism 

emot Ryssland som ofta förekommer i Finland, men det kan också bero på att ryska revisionens 

kvalitet inte motsvarar finska revisionens kvalitet. Regleringen kring revision i Ryssland är i dagens 

läge så nära internationell reglering att de generellt sett är jämförbara (PWC 2009:39). Det tyder på 

att revisionen i Ryssland borde motsvara finsk revision. Ett faktum är ändå att revisionen i Finland 

har hunnit utvecklas till sin nuvarande form i mycket längre tid än den ryska. Det kan tyda på att 

själva revisionspraxisen i Ryssland ännu inte har uppnått de krav som ställs av den relativt sett nya 

ryska regleringen kring revision. Det kan alltså hända att den finska skepticismen som finns 

gentemot rysk revision faktiskt är berättigad, och att finsk revision skiljer sig från rysk revision 

fastän regleringen kring dem är mycket likadan. 

 

1.2 Syfte och avgränsningar 

Syftet med arbetet är att undersöka om det finns skillnader på finska och ryska revisorers åsikter 

gentemot revision. På basis av dessa förväntningar kommer att dras en slutsats om revisionen i 

Finland, ett land med en långt etablerad revisionsfunktion, skiljer sig från revisionen i Ryssland, ett 

land med en mindre etablerad revisionsfunktion. 

 

Första avgränsningen i arbetet gäller själva undersökningsdelen. Undersökningen kommer att 

fokusera på att hitta skillnader mellan endast ryska och finska revisorers åsikter. Alla andra 

intressentgrupper som kunde ha åsikter om revisionen i Finland och Ryssland förblir utanför 

undersökningen. Därmed söks det inte här efter ett traditionellt förväntningsgap som definierats 

som: skillnaden mellan bokslutsanvändares och revisorers förväntningar om revision (Liggio 

1975:23). Istället söks efter skillnader mellan åsikterna av de personerna som är mest insatta inom 

revision i två länder, alltså revisorerna. Det har valts att göra på det här sättet för att ett stort intresse 
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i arbetet är om revisionen i Finland och Ryssland skiljer sig. Revisorers åsikter antas vara de mest 

relevanta åsikterna då den frågan analyseras. Den andra avgränsningen i arbete gäller främst kapitlet 

3 i arbetet som behandlar bland annat revisionen i Ryssland. På grund av att forskningsområdet 

kring rysk revision är litet, finns det få relevanta arbeten på området som är aktuella. Därmed är 

arbetets teoridel gällande revisionen i Ryssland avgränsad till ett fåtal informationskällor. Speciellt 

vill Anna Samsonovas namn lyftas fram för att utan hennes arbeten, där hon klart hämtat fram en 

hel del information om ryska revisionens utveckling, skulle skapandet av en teoridel till det här 

arbetet ha varit betydligt mycket svårare. 

  

1.3 Arbetets fortsatta uppläggning 

I kapitel 2 kommer det att presenteras relevant forskning som gjorts gällande förväntningsbaserade 

undersökningar. I kapitel 3 kommer det att visas på vilka olika sätt revisionspraxis i Finland och 

Ryssland har utvecklats samt nått den form de har idag. Det kommer också att behandlas finsk och 

rysk reglering kring revision. Därtill kommer skillnader mellan revision i Finland och Ryssland att 

behandlas.  I kapitel 4 kommer det att presenteras hur undersökningen kommer att göras. Det 

kommer att göras genom en redogörelse av metoden samt analysstrategin som kommer att användas 

i arbetet. I kapitel 5 kommer resultaten från undersökningen att analyseras. I kapitel 6 kommer 

avslutningen till arbetet att presenteras. Där kommer bland annat att presenteras en sammanfattning 

av arbetet samt konklusionerna till det. 
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2. Förväntningsbaserade undersökningar kring revision 

2.1 Kapitlets innehåll och syfte 

Kapitlet är indelat i två delar. Först kommer forskning som har gjorts kring förväntningsgapet inom 

revision att presenteras. Därefter kommer forskning som har gjorts kring revisorers oberoende 

mellan olika länder att presenteras. Kapitlets syfte är att göra det klart för hurudana undersökningar 

det har gjorts tidigare om förväntningar gentemot revision. 

 

2.2 Förväntningsgapet 

2.2.1 Bakgrund 

Då revisionen som yrke började formas i USA från 1850 till 1900 talet var revisorers huvudsakliga 

uppgift att med nästan absolut säkerhet se till att bedrägeri inte sker i företag samt att avsiktlig 

misskötsel av företag inte förekommer (Epstein & Geiger 1994:60). Med åren har ändå revisionens 

syfte förändrats mycket och i dagens läge är dens uppgift att med rimlig säkerhet uttala sig om 

finansiella rapporters pålitlighet. En hel del missuppfattningar finns ändå mellan vad det anses av 

allmänheten att revision innebär, samt vad den egentligen innebär. Förväntningsgapet definierades 

först som skillnaden mellan bokslutsanvändares och revisorers förväntningar om revision (Liggio 

1975:23). Andra definitioner kring förväntningsgapet har senare kommit fram där den till exempel 

definieras som gapet mellan publikens förväntningar om revisorer och revisorers uppfattade 

presterande (Porter 1991:4). Förväntningsgapet blev ett allmänt uppfattat problemområde inom 

forskningen kring revision efter att the American Institute of Certified Public Accountants (AICPA) 

grundade Cohen kommissionen år 1974. Kommissionen hade till uppdrag att ta reda på om det 

finns ett gap mellan vad allmänheten förväntar sig och behöver av revisionen, samt vad revisorer 

kan förväntas prestera. AICPA tog initiativet att grunda kommissionen på grund av stark kritik som 

revisorer fått av politiker, samt på grund av att det fanns en stor risk att staten skulle inblanda sig i 

revisionen (Porter 1991:3). 

 

Gällande orsaker till varför förväntningsgapet existerar gjorde Porter i sitt arbete från 1991 viktiga 

påhitt. Hon indelade förväntningsgapet i två delar, alltså i ett rimlighetsgap och i ett prestationsgap. 

Rimlighetsgapet definierades som skillnaden mellan vad publiken anser att revisorer skall utföra 

samt vad de rimligen kan anta att revisorer skall utföra. Därmed gäller det här gapet vad samhället 
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orimligt anser att revisorer skall prestera. Prestationsgapet definierades som skillnaden mellan 

skyldigheterna som publiken rimligen kan förvänta att revisorer utför och vad revisorernas uppfattas 

prestera. Prestationsgapet indelades därefter ännu i två delar, alltså i gapet som beror på bristfälliga 

standarder och gapet som beror på bristfälliga prestationer av revisorerna. Gapet som beror på 

bristfälliga standarder beror på att samhället förväntar sig att revisorerna skall prestera på ett annat 

sätt än regleringen kring revisionen bestämmer. Gapet som beror på bristfälliga prestationer av 

revisorerna beror på att samhället förväntar sig att revisorer skall prestera enligt 

revisionsregleringen medan revisorerna inte i själva verket gör det. Denna indelning som Porter 

gjorde har blivit mycket viktig också i senare forskning då förväntningsgap har undersökts. 

 

2.2.2 Tidigare forskning på området 

Förväntningsgapet är ett mycket undersökt område inom revisionen, och i många studier som gjorts 

runt omkring i världen har det kommit fram att förväntningsgap existerar. I Porters undersökning 

från 1993 kom det fram att det existerar ett stort förväntningsgap i Nya Zeeland mellan 

yrkesgrupper som känner till revision och mellan publiken. Hennes undersökning var till sin form 

mycket omfattande med runt 1700 skickade frågeformulär. Den gick ut på att respondenterna skulle 

ge sin åsikt om trettio föreslagna skyldigheter faktiskt hör till revisorers skyldigheter. Tio av de 

föreslagna skyldigheterna hörde till revisorers verkliga skyldigheter. Resultaten visade att det fanns 

en skillnad mellan respondent gruppernas svar i alla förutom 5 föreslagna skyldigheter. Ett klart gap 

fanns alltså mellan respondent gruppernas förväntningar. Av svaren kunde man dra den slutsatsen 

att 34 % av förväntningsgapet beror på rimlighetsgapet som var en av komponenterna av 

förväntningsgapet som Porter beskrev i sin artikel från 1991. 50 % av förväntningsgapet berodde på 

bristfälliga standarder, alltså att samhället förväntar sig att revisorerna skall prestera på ett annat sätt 

än regleringen kring revisionen bestämmer. 16 % av förväntningsgapet berodde på bristfälliga 

prestationer av revisorerna. I helhet utgjorde Porters undersökning en viktig etapp inom 

forskningsområdet kring förväntningsgap. 

 

En annan viktig undersökning gällande förväntningsgapet är Humphreys, Moizers, och Turleys 

undersökning från 1993. Där undersöktes förväntningsgapet i Storbritannien. Ett frågeformulär 

skickades till 2445 respondenter vilka bestod av auktoriserade revisorer, ekonomichefer, 

börsanalytiker, bankirer och finansiella reportrar. Respondenterna skulle ge sin åsikt gällande 

områden som behandlade revisionens natur och roll, vilka egenskaper som respondenterna 

associerar med revisorer och hur respondenterna tror att revisorer skulle bete sig i vissa situationer. 
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Resultaten visade att respondent gruppernas svar differentierade speciellt mycket gälland vad de 

ansåg om revisionens natur och revisionens roll. En av största skillnaderna som kom fram gällande 

respondenternas svar var deras åsikt gällande om en av revisorernas roller är att se till att företags 

balansräkningar ger en rättvis värdering av företaget. 73 % av auktoriserade revisorerna var emot 

påståendet medan 58 % av ekonomicheferna och 81 % av de andra respondenterna var av samma 

åsikt med påståendet. Ett klart förväntningsgap visade sig alltså också i Storbritannien med hjälp av 

undersökningen. 

 

På mera lokal nivå har också gjorts en del undersökningar kring förväntningsgapet. Först 

undersöktes förväntningsgapet i Finland av Viitanen i sin undersökning från 1994. Undersökningen 

var en enkätundersökning som tog reda på vad revisorer samt olika intressentgrupper anser gällande 

påståenden som behandlade revision och revisorns roll, revisorns ansvar för upptäckt av 

oegentligheter och andra olagligheter, revisorns rapportering, revisorns tilläggsuppdrag och 

utvidgade revisionstjänster. I undersökningen kom det fram tydligt att det finns ett förväntningsgap 

i Finland gällande alla de undersökta områdena. Troberg och Viitanen fortsatte att undersöka 

förväntningsgapet i Finland i sitt arbete som publicerades 1999. I arbetet användes delvis 

annorlunda metoder än de som användes i Viitanens tidigare undersökning. Metoderna baserade sig 

på metoderna som hade använts av Porter i hennes arbete från 1993 och metoderna som användes 

av Humphrey et al. i deras undersökning från 1993. Förväntningsgapet gällande revisionen i 

Finland kom igen fram i undersökningen. Speciellt skiljde sig respondenternas svar gällande 

revisorers ansvar att upptäcka och rapportera om bedrägeri. Revisorers skyldighet att rapportera om 

företags möjligheter att fortsätta sin verksamhet var ett område som också delade respondenternas 

åsikter starkt. Andra länder där förväntningsgap har hittats på senaste åren är Libanon (2007), 

Egypten (2006), Malta (2005), Bangladesh (2005), Malaysia (2004), Kina (2004) och Singapore 

(2001) (Siddiqui, Nasreen & Choudhury-Lema 2009). Forskningen kring förväntningsgap är alltså 

ännu idag aktiv, och förväntningsgap hittas fortsättningsvis runt omkring i världen. 

 

2.2.3 Hur förväntningsgapet kan motverkas 

Flera studier har gjorts omkring sätt med vilka man kunde motverka förväntningsgap. Bland annat 

har tilläggsskolningens inverkan på förväntningsgap undersökts en hel del. Det har visat sig i en 

nyligen publicerad artikel gällande revisionsskolningens betydelse i utvecklande länder att särskilt 

där spelar en förbättrad revisionsskolning en viktig roll för att minska förväntningsgapet (Siddiqui 

et al. 2009). Också tidigare forskning kring området som har gjorts i utvecklade länder har varit på 
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samma linjer (Pierce & Kilcommins 1997). Porter skrev i sin artikel från 1991 om motverkningssätt 

som hon ansåg vara relevanta till att motverka förväntningsgapet. Hon indelade motverkningssätten 

i tre olika kategorier på basis av hennes indelning av förväntningsgapet: 

1. I de fall där publiken förväntar att revisorer skall utföra sådana uppgifter som det inte 

rimligen är möjligt att uppnå, måste revisionen som yrke förändra dessa förväntningar. Hon 

anser att revisionen som yrke borde lära publiken om revisionens natur samt om revisorers 

skyldigheter. Genom en aktivare kommunikation till publiken om sådana faktorer kunde 

man klart verka för att publikens förväntningar blir rimligare gällande revision. 

2. I de fall då publiken förväntar att revisorer skall utföra sådana uppgifter som enligt 

revisionsreglering inte behöver göras, men som det är fullständigt möjligt för revisorer att 

utföra, skall nuvarande regleringen kring revisionen på basis av en objektiv evaluering 

ändras så att förväntade uppgifterna faktiskt hör till revisorernas uppgifter. Här anser hon att 

den regleringen kring revisionen som inte uppfyller det som förväntas så snabbt som möjligt 

skall omformuleras till att bättre stå ihop med publikens förväntningar. 

3. I de fall då revisorerna inte uppfyller deras skyldigheter som revisorer skall revisionen som 

yrke se till att situationen förbättras. Hon anser obligatoriska skolningsprogram som 

revisorer måste delta i kontinuerligt under sina karriärer är en metod att förbättra situationen 

gällande den här punkten. Hon anser också att en mer omfattande övervakning av att 

ikraftvarande regleringen kring revisionen följs, och starkare disciplinära åtgärder då 

regleringen inte följs skulle behövas för att motverka förväntningsgapet gällande den här 

punkten. 

Porter nämner också att en hel del har gjorts för att minska på förväntningsgapet genom att förbättra 

på regleringen kring revision, så att den bättre täcker det som de allmänt förväntas att den skall 

täcka. Hon hävdar ändå att allt för liten del av utvecklingen som görs kring att minska på 

förväntningsgapet går in på att minska på rimlighetsgapet och på gapet som beror på bristfälliga 

prestationer av revisorer.  

 

2.3 Revisorers oberoende mellan olika länder 

2.3.1 Revisorers oberoende 

Revisorers oberoende har varit viktigt ända sedan revision började utföras. Revisionen fick sin 

början på grund av behovet som ägare hade att övervaka sin egendom som kontrollerades av 

agenter, som anställts att ta hand om den. Då ägandet i större skala började skiljas från ledande, blev 
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en oberoende revision som utfördes av en tredje part allt viktigare (Baker 2005:24). Publicerade 

artiklarna som skrivits kring oberoende kan indelas i två grupper. Första gruppen består av artiklar 

som behandlar faktorer som uppfattas påverka revisorers oberoende. Andra gruppen består av 

artiklar som behandlar trycken som är kännetecknande för revisionsbranschen, vilka påverkar 

revisorers oberoende. Skillnaden mellan grupperna kan beskrivas så att första gruppen mera 

fokuserar på faktorer som är centrala för revisorer att uppehålla sitt oberoende medan andra gruppen 

mera fokuserar på källorna av de tryck, som försämrar på revisorers oberoende. Till nästa 

presenteras exempel från båda grupperna:  

1. Till första gruppen har traditionellt hört bland annat restriktionerna kring att revisorer inte 

får vara ägare i de företag de reviderar. Också peer review modellerna som får revisorer att 

övervaka varandra är viktiga här (Baker 2005:26). Andra åtgärder som man har märkt att 

uppehåller revisorers oberoende är rotationen av ledande partnern och revisorerna i 

revisionsuppdrag (Umar & Anandarajan 2004:100).  

2. Till andra gruppen, alltså trycken som finns inom revisionsbranschen som påverkar 

revisorers oberoende hör en hel del faktorer som Umar och Anandarajan räknar upp i sin 

artikel från 2004. Den ökade konkurrensen som finns inom revisionsbranschen nämns som 

en faktor som påverkar revisorers oberoende en hel del. Erbjudandet av olika sorter av 

konsultering till företaget räknas också upp som en faktor som påverkar här. Att 

revisionsbyråer lättare ger rena revisionsberättelser till de företag som de erbjuder 

konsulteringstjänster till, är ett faktum som har kommit fram i undersökningar som har 

gjorts. En annan faktor som klart anses påverkar revisorernas oberoende är att revisorn lätt 

byts ut om konfliktsituationer, som kan bero på oklarheter i reviderade företagets 

rapportering, uppkommer mellan parterna. 

Under senaste åren har en livlig diskussion förts kring revisorers oberoende, särskilt efter att 

Sarbanes-Oxley Act (SOX) togs i bruk i USA år 2002. SOX togs i användning  på grund av stora 

skandaler kring amerikanska företags ekonomiska rapportering som kom fram i början av 2000-

talet. Ett av de elva områdena som SOX behandlar är revisorernas oberoende. Revisorernas 

oberoende försöks med hjälp av SOX bland annat förbättras genom att begränsa revisorernas 

möjligheter att erbjuda konsulteringstjänster till sina kunder samt genom införanden av en 

obligatorisk revisionsrotation för ansvariga delägarna i revisionsuppdrag. 

2.3.2 Tidigare forskning på området 

Undersökningar där revisorernas oberoende mellan olika länder har jämförts har det gjorts en del 

av. 1991 publicerades en artikel av Agacer och Doupnik där de presenterade en undersökning som 
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de gjorde gällande om det finns skillnader på uppfattningarna som auktoriserade revisorerna i USA, 

Filippinerna och Väst-tyskland har om oberoende. Undersökningen genomfördes i form av 

enkätundersökning. Resultaten visade att revisorernas uppfattningar gällande oberoende klart 

skiljde sig mellan de undersökta länderna. Speciellt kom det fram att revisorerna i Väst-tyskland 

uppfattade att det finns en klart större risk för att revisorernas oberoende är nedsatt där, i jämförelse 

till vad revisorerna från USA och Filippinerna ansåg om oberoendet i deras land. Agacer och 

Doupnik motiverade att skillnaderna som de hittade berodde på kulturella skillnader mellan 

länderna, men motiverade ändå inte kulturella skillnaderna desto vidare. De diskuterade också i 

artikeln att det skulle vara mycket svårt att ta i användning revisionsstandarder runt om i världen 

som skulle få revisorers utlåtanden att bära samma betydelse och värde i olika länder på grund av 

att standarderna skulle uppfattas på olika sätt i olika länder. 

 

I en artikel som publicerades år 2000 undersöker Patel och Psaros den uppfattningen som 

redovisningsstuderanden som studerar för sista året i sina kandidatstudier anser om revisorers 

oberoende. Undersökningen gjordes i fyra länder, alltså i Storbritannien, Australien, Indien och 

Malaysia. Motivet till att undersökningen gjordes var att se om det finns skillnader mellan hur en så 

central definition för revision som oberoende uppfattas i olika delar av världen. Idén var att se om 

antaganden som hade gjorts av dåvarande International Accounting Standards Committee (IASC) 

och IFAC, gällande att centrala termer inom standarderna som de uppgör inte uppfattas på olika sätt 

i olika länder var sann. Resultaten visade att oberoende uppfattades på olika sätt mellan de 

undersökta länderna. Det kom också fram att svaren från de länder som har mera liknande politiska, 

ekonomiska och sociokulturella förhållanden liknar varandra mycket mera. I undersökningen kom 

det konkret fram genom att svaren från Storbritannien och Australien var mycket likadana. Patel 

och Psaros hänvisar därmed att mera fokus borde sättas på att det som lärs ut gällande internationell 

reglering faktiskt uppfattas på samma sätt i alla ställen där det lärs ut. De hävdar alltså att kulturella 

skillnader också syns inom redovisning och revision. 

 

Umar och Anandarajan presenterade i sin artikel som publicerades 2004 sin undersökning gällande 

trycken som finns inom revisionsbranschen som påverkar revisorers oberoende. Undersökningen 

gjordes i USA och Australien.  Primära syftet i arbetet var att skapa en bättre förståelse om dessa 

tryck som präglar revisorers oberoende. Sekundära syftet var att se om skillnader finns mellan hur 

revisorerna i USA och Australien uppfattar dessa tryck. Undersökningen gjordes genom att skicka 

enkäter till auktoriserade revisorer i båda undersökta länderna. Resultaten visar att revisorers 

oberoende påverkas av dessa tryck som finns inom revisionsbranschen. Svaren mellan de 
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undersökta länderna hade inte signifikanta skillnader vilket tyder på att revisorer som arbetar i 

länder med en liknande politisk, ekonomisk och sociokulturell atmosfär har liknande uppfattningar 

om revisorers oberoende. Det diskuteras ännu till i arbetet om det över huvudtaget är 

ändamålsenligt att revisorer måste konkurrera med varandra om kunder. Det har nämligen visat sig i 

många studier att den konkurrensen klart påverkar att revisorer inte kan vara fullständigt oberoende 

i sin uppgift. 

 

2.4 Sammanfattning 

Gällande första delen av arbete som behandlade förväntningsgapet har det kommit fram att 

förväntningsgap existerar runt omkring i världen. Det kom också fram att förväntningsgapet kan 

bättre förstås om man indelar gapet i två delar, alltså ett rimlighetsgap och ett prestationsgap. 

Prestationsgapet kan därtill ännu indelas i två delar, alltså i gapet som beror på bristfälliga 

standarder, och gapet som beror på bristfälliga prestationer av revisorer (Porter 1991). Gällande 

andra delen av kapitlet som behandlade oberoende har det kommit fram att revisorers och andra 

intressentgruppers uppfattningar om oberoende skiljer sig mellan olika länder. Det tyder alltså på att 

användningen av internationella revisionsstandarder inte behöver betyda att revisionen kring 

världen fullständigt harmoniseras. Det har ändå visat sig att uppfattningar kring begreppet inte 

skiljer sig signifikant mellan länder med liknande politiska, ekonomiska och sociokulturella 

förhållande. I helhet kom det fram att förväntningsbaserade studier är ett effektivt sätt att undersöka 

revision. 
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3. Revisionspraxis i Ryssland och Finland 

3.1 Kapitlets innehåll och syfte 

I det här kapitlet kommer att presenteras historia, vardag samt reglering kring revisionspraxis i 

Ryssland och Finland. Idén är att försöka skapa en helhetsbild av dessa för att bättre kunna förstå 

om det finns skillnader på revisionen i ett land med en etablerad revisionsfunktion och ett land med 

en mindre etablerad revisionsfunktion. Efter att information gällande revisionen i bägge länderna 

har presenterats kommer möjliga skillnader i revisionspraxis mellan länderna att presenteras.  

 

Syftet med kapitlet är alltså att skapa en helhetsbild av revisionen i Ryssland och Finland åt läsaren, 

samt att presentera skillnader mellan revisionen i dessa länder. 

3.2 Revision i Ryssland 

3.2.1 Utveckling 

Statsgranskningar av företag 

Granskningen av företag har långvariga traditioner i Ryssland, men det som har karakteriserat dessa 

granskningar i långa tider är statens fullständiga kontroll över dem. Statskontrollen av företag fick 

sin början år 1655 då det grundades en statsavdelning, som särskilt skulle sköta redovisnings 

ärenden. Denna statsavdelning kontrollerade och uträttade företags granskningar ända tills den 

ryska revolutionen 1917. Efter revolutionen skapades det ett nytt institut inom sovjetunionen som 

hade till uppgift att granska statsföretagen som verkade där. Idén med dessa granskningar var att ge 

staten en fullständig överblick om att allt sköts enligt deras direktiv i statsföretagen. Granskningarna 

var också ett av de centrala verktygen för att kunna styra en fullständig planekonomi. Metoderna 

som användes i dessa granskningar påminde delvis om de metoder som revisorer använder sig av 

idag, med granskningen av både dokument och bokföring som viktiga granskningsmetoder. Ett 

fenomen som ändå tyvärr ofta förekom var att granskarna endast försökte hitta så många små fel i 

olika procedurer samt dokumentering som möjligt. Det gjordes för att varje fel, oberoende av dess 

väsentlighet behandlades skilt för sig. Därmed blev det ofta så att de granskare som lyckades hitta 

mest fel ansågs vara de mest professionella. Således fokuserades inte särskilt mycket på 

väsentligheten som felen bar. Granskningarna var också sällan oberoende till sin natur, för att 

statsledare ofta kunde ”beordra” granskarna att hitta fel i företag för att fälla företagsledningen i 

vissa företag på grund av politiska motiv. I helhet kan man alltså säga att fastän granskningar av 
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företags bokföring har gjorts länge i Ryssland, har granskningarna historiskt sett haft ganska litet att 

göra med självständig västerländsk revision. (Samsonova 2006:68-70) 

 

Västerländska revisionsmodellen blir allt viktigare 

En mera västerländsk form av revision började först komma in i bilden under perestroika fasen i 

sovjetunionen i slutet av 1980-talet. Drivande faktorer som fick västerländska revisionen att bli mer 

populär var de stora förändringarna som perestroikan medförde samhället i helhet. Till dessa hörde 

bland annat privatföretag som kom med i bilden samt tillåtandet av utländska investeringar in i 

sovjetekonomin. Också framväxandet av nya företagsformer som till exempel banker och 

föreningar samt privatiseringen av statsföretag väckte klart ett behov på självständig revision. 

Första revisionsbolaget i Ryssland grundades 1987. Bolaget ägdes till en början till största delen av 

staten men bolagets arbetare blev ägare i bolaget några år efter det grundades. Redan 1991 fanns det 

800 revisionsbolag i Ryssland. År 1990 expanderade Ernst & Young sin verksamhet in i Ryssland 

som den första av de stora revisionsbolagen. De andra stora följde då snabbt efter. Mellan åren 1993 

och 2001 tredubblade mängden revisionsbolag i Ryssland, vilket klart tyder på en stark efterfrågan 

på revisions tjänster. År 2006 fanns det ca 7100 licensierade revisionsbolag i Ryssland (MSI Global 

Alliance 2007). (Samsonova 2006:71-72) 

 

Enligt Podolsky et al. (se Samsonova 2006:73) kan utvecklingen av revision i Ryssland indelas i tre 

faser: 

1. I första fasen från 1987 till 1993 togs revision i bruk för första gången. Samtidigt 

utvecklades en institutionell ram kring revisionen för att kunna bygga upp samt förbättra 

revisionen i Ryssland. Till den ramen hörde bland annat information samt krav kring 

skolningen samt auktoriseringen av revisorer. Allmänt taget var revision mycket främmande 

för folk under den här tidsperioden. Majoriteten av statens ämbetsmän tyckte till exempel att 

revision var till för att inskränka samt kontrollera de nya företagsformerna som tilläts i 

ekonomin. Företagsledare missförstod ofta också revision och trodde ofta att det endast 

behövdes om man behövde byta ut företagsledare eller ge sparken åt arbetare som man 

misstänkte av bedrägeri eller stöld. Ofta ansågs att revisorerna var opålitliga granskare som 

man inte ville visa företagets dokumentering åt.  

2. Den andra fasen i revisionens utveckling som pågick mellan 1993 och 2001 kännetecknades 

mera av uppbyggnaden av en legislativ grund för revisionspraxis. Under den tidsperioden 

fastställdes bland annat en kommitté som skulle utveckla ryska revisionsstandarderna 

(RSA). Också började det formas professionella organisationer av revisorer för att 
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upprätthålla en hög standard på revision. En av viktigaste händelserna under andra fasen var 

att International Centre for Accounting Reform (ICAR) översatte ISA standarderna till 

ryska. Det ledde till att information gällande internationell revisionspraxis blev tillgänglig 

för alla revisorer i Ryssland, speciellt då språkkunskaperna i engelska ofta inte är särskilt bra 

i Ryssland. Dessutom har EU inverkat samt hjälpt till med att utveckla rysk revisionspraxis 

genom tre projekt sedan 1993, med det senaste projektet som heter TACIS (Technical Aid 

for the Commonwealth of Independent States) ”Audit Reform in Russia” projektet. 

3. Tredje fasen som har pågått från 2001 fram till idag kännetecknas främst av att ryska 

revisionslagen har publicerats. Här har man också konstant försökt förbättra RSA 

standarderna så att de bättre passar överens med ISA standarderna.  

 

Legislativa utvecklingen gällande revisionen i Ryssland 

Legislativa utvecklingen kring revision i Ryssland har alltid kommit en del efter användningen av 

revisionen i praktiken. Det beror bland annat på de enorma samhälleliga förändringarna som landet 

gick genom via sovjetunionens fall. Utvecklingen kring revisionen har numera följt efter 

västerländsk modell, och särskilt har också västerländska investerare satt ett tryck på att 

harmonisera revisionen i Ryssland med internationell praxis. När revisionslagen först kom i spel var 

det ändå inte så självklart. När lagförslagen för en revisionslag först skickades till statsduman 1993, 

fanns det två alternativ som stred om platsen som lag. Ena var upprättad av myndigheterna i 

Ryssland medan andra var upprättad av ryska samt internationella revisorer. Ryska myndigheterna 

ansåg att staten borde ha en stark roll i regleringsprocessen kring revisionen medan revisorerna 

ansåg att yrket borde ha stor roll i att reglera sig själv. Efter stridigheter gällande problemet kom 

revisorernas lagförslag igenom parlamentet men presidenten skrev inte under lagen. Det ledde till 

att det användes en temporär revisionslag som direkt baserade sig på myndigheternas lagförslag i ett 

flertal år. En ny revisionslag började arbetas på 1995, men det tog ända till 2001 före lagen kom i 

bruk. Lagen kom till att bli en kompromiss mellan de två ursprungliga lagförslagen och staten 

förblev med ganska stark kontroll över regleringsprocessen kring revision. Att lagen accepterades 

blev ett stort steg för rysk revision i allmänhet. Lagen fastslog bland annat vad revision är, 

revisorers rättigheter och skyldigheter, certifiering och licensiering, etik, professionell skolning och 

reglering kring revision. (Samsonova 2007:227-228) 

 

Några andra viktiga områden som det har arbetats en hel del på gällande revisionen i Ryssland är 

revisionsstandarderna samt utvecklingen av professionella yrkesorganisationer för revisorer. Första 

revisionsstandarderna började det arbetas på 1993. De baserade sig på ISA standarderna och hette 
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RSA. De fick ändå en hel del kriticism på sig på grund av att de gjorts allt för ingående och inte 

lämnade nästan något för revisorerna att tänka ut själv via sin yrkeskunskap. De var alltså som en 

fullständig manual till revision. Nya standarder började utvecklas 2001 i samband med TACIS 

”Audit Reform in Russia” projektet. Projektet var 2 år långt och efter det var klart publicerades nya 

RSA standarder som bättre motsvarade ISA standarder. Standarderna har ändå fortsättningsvis 

kritiserats, och det arbetas ännu för att förbättra dem. Från och med 1 januari 2009 hade ryska staten 

godkänt 33 revisionsstandarder (Pricewaterhousecoopers 2009:39). Gällande professionella 

yrkesorganisationerna för revisorer etablerades redan ett flertal sådana på 90 talet fastän de officiellt 

definierades först då revisionslagen accepterades 2001. Deras roll som utvecklare av revisionspraxis 

samt säkrare av revisionskvalitet har blivit allt mer fastställd. (Samsonova 2007:228-230) 

 

Kvaliteten på revision betonas allt mera 

Då revisionen började bli allt mer allmän i Ryssland satsades det mycket på att göra revisions 

tjänster så använda som möjligt. Det satsades ändå inte lika mycket för att upprätthålla en bra 

kvalitet på revisionen som utfördes. Bland annat försökte man få så många nya revisorer som 

möjligt att erbjuda sina tjänster i Ryssland, utan att närmare granska hur de sköter sina uppgifter. 

För att göra det certifierades en stor mängd revisorer i början av 1990-talet utan att desto mera testa 

deras kunnande. Enligt Terekhov (se Samsonova 2009:232) har revisionsbranschen gått genom en 

fas där kvantiteten revision anses betyda mera än kvaliteten på den. Också snedvreds revisorernas 

uppgifter då revision först kom in i bilden i Ryssland på grund av att statens skatteverk ofta var 

primära användaren av reviderade boksluten. Så småningom har man ändå börjat fokusera allt mera 

på att förbättra revisionens kvalitet i Ryssland samt tillrättställa motiven bakom revisionen bort från 

skatteinriktningen. Efterfrågan på revisionskvaliteten har kommit bland annat från utländska börser 

där flera ryska företag är noterade. Också har internationaliseringen av ryska ekonomin klart fört 

med sig krav gentemot revisionskvaliteten. En nationell dialog har man också börjat föra runt 

revisionens kvalitet i Ryssland, vilket kan exemplifieras bra genom att se på de stora problemen 

som förekommit i Gazprom då PricewaterhouseCoopers har fungerat som deras revisor. Det 

kommer att presenteras senare i detta arbete. (Samsonova 2007:232-234) 

 

Konkreta åtgärder som tagits på senaste tiden för att förbättra revisionskvaliteten kan grovt indelas i 

tre olika nivåer. Dessa nivåer är förbundsnivån, professionella nivån samt firma nivån. Dessa 

åtgärder kommer här att presenteras i samband med den nivån de gjorts på: 

1. Åtgärder på förbundsnivå är steg som tagits på statlig nivå för att förbättra revisionens 

kvalitet samt trovärdighet. På den här nivån har bland annat certifieringen av revisorer samt 
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godkännandet av revisionsbolag försvårats, för att endast kompetenta aktörer skall kunna 

komma in på marknaden. Också har det tagits i bruk nya kriterier som skall följas av alla 

certifierade revisorer, till exempel en konstant skolning av sig själv med ett minimum antal 

lektioner man hamnar ta varje år. Revisionsbolagens storleks krav har också höjts, från en 

till fem personer, så att de allra minsta revisionsbolagen har gallrats bort från marknaden. 

Det har gjorts för att förbättra revisionsbolagens oberoende, samt för att bättre kunna 

kontrollera revisionsbolagen. 

2. Åtgärder på professionell nivå är steg som har tagits på revisionssamfundens nivå för att 

förbättra revisionens kvalitet samt trovärdighet. Här är främsta åtgärden som tagits 

ibruktagandet av ett ”peer review” system. Meningen med systemet är att revisorer själv 

skall kontrollera andra revisorer samt upprätthålla yrkets kvalitet. 

3. Åtgärder på firma nivå är steg som har tagits på revisionsbolagens nivå för att förbättra 

revisionens kvalitet samt trovärdighet. Här står en standard som reglerar revisionsbolags 

interna kvalitetskontroll som den största åtgärden som tagits. Den reglerar bland annat 

revisorernas professionella beteende, valet av revisor för specifika uppdrag och användandet 

av utomsidig hjälp i specialfall. Standarden skapades för att skapa en atmosfär inom 

revisionsbolag som gynnar revisionskvaliteten. (Samsonova 2007:234-236) 

 

Användningen av internationella revisionsstandarder i Ryssland 

Användningen av internationella standarder kring revision och redovisning har blivit allt mer 

allmänt i Ryssland under speciellt 2000-talet. Standardiseringen styrs ändå ofta inte genom 

professionellt sätt logiska framsteg, utan istället finansiellt sätt logiska framsteg för att främja 

rörligheten av kapital (Botzem & Quack: 2006). Därmed behöver standardiseringen inte alltid 

utvecklas så att lokala professionalismen skulle må bäst av den. Situationen märks bra då 

utvecklingen av revisionen i Ryssland studeras. Landet gick genom otroliga förändringar i början av 

1990-talet, då hela ekonomin snabbt förvandlades till en marknadsekonomi. Den ekonomin 

utvecklas ännu också konstant, men de revisionsstandarderna som används där baserar sig på 

samma standarder som används i utvecklade marknadsekonomier världen runt. Att använda 

standarder som har utvecklats i utvecklade västerländska marknadsekonomier för att styra 

revisionen i en utvecklande marknadsekonomi så som den ryska, lämnar en del öppna frågor om hur 

bra integreringen av standarderna lyckas där. Nästa stycke redovisar situationen ur mera praktisk 

synvinkel. 
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I en artikel från 2008 av Andrea Mennicken undersöks det hur ett ledande revisionsbolag i Ryssland 

under år 2002 använde sig av ISA standarderna i sina normala arbetsprocesser. Analyserade 

informationen i artikeln baserar sig på kunskap som Mennicken själv hade fått om företagets 

arbetsmetoder under hennes praktiktid i företaget. Datamaterialet kommer från intervjuer samt 

observationer från företaget. I artikeln kommer fram att ISA standarderna hade tagits emot mycket 

entusiastiskt i företaget, och de sågs som ett sätt att avancera procedurerna kring revision i 

företaget. Flera åtgärder hade tagits i företaget för att skapa en så bra arbetsatmosfär som möjligt för 

användningen av ISA standarder. Bland annat hade modeller upprättats för att revisorer i företaget 

lätt kunde jobba enligt metoderna och uppfylla målen som kommer fram i standarderna. Drivande 

faktorer bakom hela användningen av ISA standarderna i företaget var att förbättra sin praxis för att 

uppnå västerländsk revisionskvalitet och bli internationellt accepterat som en revisor. Det visade sig 

ändå att den stora strävan som gjordes omkring ibruktagandet av revisionsstandarder inte förtjänade 

företaget någon sorts internationell acceptans. Istället visade det sig att bästa sättet för företaget att 

kunna tävla på mera internationella revisionsmarknader om mera internationella revisionskunder 

var med att fara med i ett av de stora revisionssamfunden. Mennicken beskriver också att fastän 

analyserade revisionsbolaget kom att tillhöra en av de stora internationella revisionsbyråerna fanns 

det en klar tudelning inom företagets revisionstjänster mellan lokala kunder som reviderades på 

mera lokala sätt och internationella kunder som reviderades enligt internationell praxis. Artikeln 

visar därmed att integreringen av internationella standarder inte hade lyckats fullständigt i Ryssland 

åtminstone ännu vid tidpunkten då artikeln skrevs för att lokal och mera traditionell revisionspraxis 

ännu spelade en roll även i en internationell revisionsbyrå. I artikeln kommer också fram att 

internationell acceptans på revisionsmarknaderna inte uppnås genom en användning av 

internationella standarder, utan genom tillhörandet till ett globalt revisionsnätverk. 

 

3.2.2 Revisionen idag 

Allmän information om ryska revisionsmarknaden samt rysk revision 

I dagens läge delas revisionsbolagen på ryska revisionsmarknaden i de stora internationella 

byråerna, medelstora ryska byråer samt små ryska aktörer. Enligt en underökning gjord av ryska 

finansministeriet 2006 finns ca 7100 licensierade revisionsbolag i Ryssland, varav ca 40 % befinner 

sig i Moskva, 8 % i St Petersburg och 52 % annanstans i Ryssland. Konsulteringstjänster samt 

andra företagstjänster utgör en hel del av omsättningen för revisionsbolagen i Ryssland med 

företagen från Moskva och St Petersburg som får endast ca 40 % av sin omsättning från revision, 

medan företagen annanstans i Ryssland får ca 60 % av sin omsättning från revision. Andelen av 
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revisionsbolagens omsättning som tas av Big 4 byråerna är 31 % medan de största 50 bolagen tar ca 

55,7 %. Omsättningen per person per år i de olika byråerna varierar starkt beroende på vart de har 

verksamhet. Byråerna som har verksamhet i Moskva och St Petersburg tjänar i medeltal $24 300 per 

arbetare per år medan byråerna som verkar annanstans i Ryssland tjänar $10 000 per arbetare per år. 

Big 4 byråerna tjänar ca $200 000 per arbetare per år. (MSI Global Alliance 2007) 

 

Orsaken till att Big 4 byråerna har en så mycket högre omsättning per person per år än de andra 

revisionsbolagen beror på att deras internationella brand skapar en mycket stark efterfrågan på deras 

tjänster. Bland annat behöver alla internationella bolag som börjar ha verksamhet i Ryssland 

praktiskt taget en av Big 4 byråerna att revidera dem. Därtill behöver alla stora ryska bolag som 

kommer att expandera sin verksamhet utanför ryska gränser också en Big 4 byrå för att sköta sin 

revision. Det har lett till en stark delning på ryska marknaden mellan Big 4 byråerna och resten av 

revisionsbyråerna. Ofta anses att Big 4 byråerna erbjuder en tjänst av mycket högre kvalitet än 

resten av revisionsbyråerna och det har också lett till att prisen på deras tjänster har stigit kraftigt. 

 

För att få revidera i Ryssland måste man vara en certifierad revisor. Certifieringen av revisorer sköts 

i Ryssland av en statlig institution. Efter man blivit godkänd av den institutionen skall man bli 

medlem i en professionell yrkesorganisation för revisorer (Samsonova 2007:234). För tillfället finns 

det fem professionella yrkesorganisationerna i Ryssland. Dessa är: The Audit Chamber of Russia, 

The Moscow Audit Chamber, The Institute of Professional Auditors of Russia, The Russian 

Collegium of Auditors och The Institute of Professional Accountants of Russia (Samsonova 

2009:530). Dessa organisationer skall bland annat föra vidare revisionsyrket i Ryssland, utveckla 

sina medlemmars kunskap i revision, kontrollera kvaliteten som deras medlemmar sköter sina 

uppgifter enligt samt representera sina medlemmar för internationella revisions organisationer 

(Samsonova 2006:142). Revisionsbolag har också en skyldighet att ha medlemskap i en av 

professionella yrkesorganisationerna för att få ha verksamhet i Ryssland. 

 

Bristfälligheter i dagens revision 

I dagens läge är revisionen i Ryssland en allt viktigare del av samhället, men det kan ändå inte sägas 

att revisionen skulle ha fått en lika viktig roll i ryska samhället som den har i västerländska 

samhällen. Enligt ryska revisionslagen är det obligatoriskt för bland annat följande samfund att 

revidera sina bokslut: öppna bolag, banker och övriga institutioner som lånar ut pengar, 

försäkringsbolag, aktie- och råvarubörser, investerings institutioner samt bolag med stor 

omsättning. Listan sträcker sig längre, men en hel del företag blir ändå utanför listan. För dessa 
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företag har det ofta visat sig att inte vara värt ansträngningen att revidera sina bokslut frivilligt på 

grund av den ofullständigt fungerande ryska kapitalmarknaden samt bristen på professionella 

investerare. Det har alltså visat sig för många företag att det helt enkelt inte ger deras företag något 

mervärde att revidera sina bokslut, speciellt när revideringen i Ryssland är ganska dyr att utföra. 

Annat är det förstås för internationella företag som verkar i Ryssland som givetvis måste ha 

reviderade bokslut.  I västländerna är situationen nästan motvänd, för att revision ofta är en nyckel 

till att ha tillgång till kapital på kapitalmarknaden. Ryska kapitalmarknaden borde alltså bli mera 

effektiv och kräva reviderade bokslut för att få frivillig revision att börja förekomma. (Samsonova 

2007:231) 

 

Revisorns ansvar är ett annat område som inte har utvecklats långt i Ryssland. Mera konkret 

kommer problemet fram genom att revisorer mycket sällan bestraffas för sina fel i Ryssland. Fastän 

lagstiftningen tar upp revisorernas skyldigheter finns det inte någon effektiv övervakning på att 

dessa skyldigheter uppfylls. Därtill händer det sig sällan att till exempel aktieägarna i företag skulle 

lyfta åtala emot revisorer i Ryssland på grund av att de skulle ha skött sig fel. Det påverkar klart på 

inställningen revisorer har mot sitt arbete samt utvecklingen av revisionen. Varför sköta arbetet 

bättre eller till och med ärligt om man ändå inte hamnar ut för problem? (Samsonova 2007:232) 

 

Revisorernas certifiering är också ett område som inte fungerar som det borde ännu. I en intervju av 

Anna Samsonova som hon gjorde 2005 av en kvalitet kontroll partner i ett stort ryskt revisionsbolag 

är värdet på ryska revisionscertifieringen mycket låg. Enlig kvalitet kontrolls partnern är en rysk 

certifiering endast ett körkort för att få praktisera revision i Ryssland men om man faktiskt vill 

bevisa sin yrkesskicklighet skall man ta en utländsk respekterad certifiering som till exempel 

Certified Public Accountant (CPA) eller The Association of Chartered Certified Accountants 

(ACCA) (Samsonova 2006:151). Det har också skrivits att ryska certifieringen är väldigt enkel att 

få och att den till och med i vissa fall går att köpa åt sig. Därmed har certifieringen ingen 

trovärdighet i ögonen av många användare av finansiella rapporter i Ryssland. Marknaden värderar 

ändå innehavandet av utländska respekterade certifieringar högt, vilket leder till att det ofta krävs 

två certifieringar av revisorer i Ryssland för att bevisa sin yrkeskunskap (McGee & 

Preobragenskaya 2005:136-137). 

 

Praktiska exempel på oklarheter med revisionspraxis i Ryssland  

Gazprom är Rysslands största företag och världens största producent av naturgas. Bolaget bildades 

1989 då ministeriet för gas industrin i sovjetunionen privatiserades. Runt bolaget har förekommit 
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många oklarheter gällande användningen av dess tillgångar. Dessutom har Gazprom också 

traditionellt haft en stark roll som ett politiskt spelknapp i Ryssland. PricewaterhouseCoopers har 

skött revisionen av Gazprom sedan 1996.  

 

För första gången kom Gazprom på tapeten 2002 då det visade sig att en hel del av företagets 

tillgångar hade sålts till priser rejält under sina marknadspris. Till exempel hade naturgas reserver 

värt ca 400 miljoner dollar sålts till ett annat bolag för 1200 dollar. I ett annat fall hade Gazprom 

betalat en skatteskuld värt 200 miljoner dollar till skattemyndigheter i Yamal-Nenetsk provinsen i 

Ryssland i underprissatt gas istället för kontanter. Skattemyndigheterna hade då sålt underprissatta 

gasen vidare till ett gasbolag som heter Itera. Om Gazprom istället skulle ha sålt gasen själv till 

marknadspris har det räknats ut att de skulle ha tjänat ca 5,5 miljarder dollar i vinst med affären. Av 

denna summa skulle man lätt ha kunnat betala skatteskulden också. Förutom att båda ovannämnda 

transaktionerna ur marknadsekonomisk synvinkel är obegripliga har de klara förbindelser till 

gasbolaget Itera som har en oklar ägarbas. Enligt Boris Federov som är en före detta ledare av 

finansministeriet i Ryssland som 2001 valdes till styrelsemedlem i Gazprom gick ca 2-3 miljarder 

dollar förlorat i Gazprom varje år på grund av korruption och stöld (Knapp 2004:15-16). 

PricewaterhouseCoopers som har fungerat som revisor under alla dessa transaktioner har gett rena 

revisionsberättelser åt Gazprom varje år. (Russia’s Enron? 2002) 

 

När information om dessa transaktioner kom fram i median, var det flera minoritets aktieägare som 

var mycket onöjda. Också ryska staten med Putin i ledningen var en storägare i Gazprom då 

transaktionerna kom fram i median, och Putin satte sig givetvis starkt emot dem i median. För att 

klargöra situationen valde Gazproms styrelse att låta PricewaterhouseCoopers revidera de kritiska 

transaktionerna om igen och skriva en rapport om det. Givetvis var många emot att själva revisorn 

som skrivit under ett bokslut med så stora problem skulle göra om det igen och bland annat Deloitte 

föreslogs för uppdraget istället. PricewaterhouseCoopers försvarade sig själv med att säga att andra 

revisorer från deras byrå, än de som varit ansvariga för Gazprom skulle göra rapporten (Auditing 

the auditor 2002). Styrelsen fortsatte med sin förbestämda linje med att välja 

PricewaterhouseCoopers trots kritiken. Rapporten som skrevs innehöll få märkvärdiga fynd 

gällande Itera eller andra olagliga transaktioner. Situationen hjälptes inte av att Federov som nu var 

styrelse medlem, samt ett flertal minoritetsägare starkt protesterade mot det hela. Då Gazprom 

skulle välja ny revisor för nästa boksluts period spekulerades det starkt att PricewaterhouseCoopers 

inte skulle kunna väljas på grund av att de mist publikens förtroende. Ändå valdes 

PricewaterhouseCoopers för att revidera Gazprom också i fortsättningen. Minoritetsägarna i 
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Gazprom motsatte sig mot detta och väckte åtal mot PricewaterhouseCoopers för att upphäva deras 

revisionslicens i Ryssland, utan succé. Det här fallet ledde till ett media fiasko för både Gazprom 

och PricewaterhouseCoopers som båda miste en hel del av publikens förtroende gentemot dem. 

(Knapp 2004). 

 

Ett annat fall av oklarhet kom fram 2006 och det hade också att göra med revisionspraxis utfört  av 

PricewaterhouseCoopers. Dessa anklagelser hade att göra med revisionen av oljeföretaget Yukos 

som anklagades 2004 av ryska skattemyndigheter för att ha låtit bli att betala en hel del skatt under 

sin tillvaro. Yukos dömdes då att betala 27 miljarder dollar skatt i efterhand. Då det var klart att 

Yukos inte skulle kunna betala fordringen och gå i konkurs, tillbakadrog PricewaterhouseCoopers 

alla sina tidigare revisionsrapporter från 1995-2004 för Yukos. De hänvisade till att de inte fått 

fullständig information om Yukos transaktioner, fastän Yukos ledning starkt emotsatte sig emot 

dessa påståenden (PwC withdraws a... 2007). Det spekulerades starkt att PricewaterhouseCoopers 

skulle mista sitt revisionslicens i Ryssland på grund av anklagelser att de avsiktligt gett rena 

revisions berättelser åt Yukos fastän de borde ha gett orena berättelser. Det bestämdes ändå av 

finansministeriet i Ryssland att PricewaterhouseCoopers licens skulle förlängas och att de skulle 

betala $480 000 i böter för felaktig revision (Moving the market... 2007). 

 

De fallen som redogjordes ovan visar bra ryska revisionsmarknadens situation i dagens läge. 

Tävlingen på revisionsmarknaden är hård, och till och med stora revisorer är rädda att tappa stora 

kunder. Fallen exemplifierar ändå också situationer där ryska kapitalmarknader har börjat kräva 

bättre information från företag, och särskilt till och med revisionen har fått en hel del kriticism. Det 

stora media uppropet kring händelserna bevisar att en nationell samt internationell dialog har börjat 

föras kring revisionens kvalitet i Ryssland, vilket är ett stort steg från ett litet över ett årtionde bakåt 

då situationen var så kaotisk att det närmast skulle ha varit ett skämt att kritisera revisionens kvalitet 

i Ryssland. 

 

3.2.3 Reglering 

Det nuvarande systemet av reglering kring revision i Ryssland består av tre viktiga element. Dessa 

är revisionslagen, revisionsstandarder och en etisk kod för revisorer. Dessa kommer nu kort att 

presenteras (Samsonova 2009:531). 
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Revisionslagen i Ryssland 

Nuvarande revisionslagen i Ryssland stadgades i slutet av 2008. Den bygger på den första 

revisionslagen som stadgades 2001. Lagen har förbättrats från tidigare lagstiftningen genom att 

ersätta licensieringen av revisionsbolag med ett obligatoriskt medlemskap i en professionell 

yrkesorganisation för revisorer. Därtill har obligatorisk kvalitetskontroll introducerats och striktare 

krav kring revisorers oberoende har också tagits i bruk (PricewaterhouseCoopers 2009:39). 

Revisionslagen i Ryssland innehåller 26 artiklar vilka listas nedan för att ge en överblick av lagen. 

Article 1. Auditing 

Article 2. Legislation of the Russian Federation and other regulations on auditing  

Article 3. Audit firm 

Article 4. Auditor 

Article 5. Mandatory audit 

Article 6. Audit report 

Article 7. Auditing standards and code of professional ethics of auditors  

Article 8. Independence of audit firms, auditors  

Article 9. Audit secrecy 

Article 10. Control over the quality of work of audit firms, auditors  

Article 11. Auditor qualification certificate 

Article 12. Grounds and procedure for annulling an auditor qualification certificate  

Article 13.  Rights and obligations of the audit firm or individual auditor  

Article 14. Rights and obligations of the audited entity and party that concluded the 

 audit contract  

Article 15. Statutory regulation in the field of auditing 

Article 16. The Audit Council 

Article 17. Self-regulating organizations of auditors 

Article 18. Conditions on membership in a self-regulating organization of auditors  

Article 19. Maintenance of the register of auditors and audit firms 

Article 20. Disciplinary measures in respect of audit firms and auditors 

Article 21. Keeping of the state register of self-regulating organizations of auditors  

Article 22. State control (oversight) over the activity of self-regulating organizations 

 of auditors 

Article 23. Concluding provisions 

Article 24. On amendments to the Federal Law On the Licensing of Certain Types 

 of Activity  
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Article 25. On invalidating certain legislative acts (provisions of legislative acts) 

 of the Russian Federation 

Article 26. Entry into force of this Federal Law 

Som man ser från lagartiklarna som presenterades ovan, innehåller ryska revisionslagen alla 

relevanta områden som man kan tänka sig att borde finnas i en modern revisionslag. Dessutom ser 

man att lagen är innehållsmässigt mycket lika med finska revisionslagen. 

 

Revisionsstandarder i Ryssland 

Ryska revisionsstandarder har utvecklats sedan 1993 och år 2000 togs 37 standarder i bruk som var 

löst baserade på ISA standarderna av IFAC. Dessa standarder fick ändå en hel del kritik åt sitt håll 

för att de var för komplicerade och inte lämnade utrymme för revisorers yrkeskunskap. 2001 

börjades det arbetas på nya revisionsstandarder i närmare samarbete med västerländska institutioner 

(Samsonova 2009:531). De nya standarderna var gjorda att bättre motsvara ISA standarderna och 

från och med 1 januari 2009 hade staten godkänt 33 nya revisionsstandarder som generellt sett 

motsvarar internationella standarder (PricewaterhouseCoopers 2009:39). En jämförelsetabell av 

ryska revisionsstandarderna, ISA samt finska revisionsstandarderna presenteras i bilaga 1. 

 

Etisk kod för revisorer i Ryssland 

Finansministeriet i Ryssland utfärdade 2003 en etisk kod för revisorer i Ryssland. Koden 

specificerar revisorers etiska skyldigheter och yrkesetiska principer som revisorer skall följa 

(Samsonova 2009:531). Koden är till sin stil mycket likadan med etiska koderna som används av 

revisorerna i utvecklade västerländska marknadsekonomier som görs av IFAC. Användningen av 

etiska koden i Ryssland är rekommenderat men inte obligatoriskt enligt lag. 

 

3.3 Revision i Finland 

3.3.1 Utveckling 

Industrialiseringen för med sig ett krav om tillförlitlighet 

På 1800-talet började industrialiseringen i Finland komma igång allt mera. Det ledde till att 

främmande kapital blev en allt viktigare faktor för företag, att kunna utvidga sin verksamhet. 

Ägarna av främmande kapitalet behövde tillförlit gentemot företagen dit de investerade sitt kapital. 

Också skiljandet av ägandet från kontrollen i ett företag förde med sig ett behov av tillförlit för 

ägarna i bolagen. Dessa faktorer ledde till ett behov av ett externt organ som kunde övervaka att 
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kapitalet användes rätt och företaget sköttes väl. I det här skedet började revisionen komma med i 

bilden allt mer (Kosonen 2005:30). Regleringen kring revision var i början av 1900-talet mycket 

oklar till sin form och lämnade många frågor oklara till revisorer samt användarna av deras tjänster. 

Ofta nämndes revisionen i diverse lagar men revisionen i sig presenterades konkret inte ordentligt i 

lagstiftning före stadgandet av 1978 aktiebolagslagen (Kosonen 2005:222).  I början av 1900-talet 

var det alltså ofta klart för revisorer att bokföringen samt ledningen skall granskas men ingen visste 

egentligen hur man skulle göra det. Det ledde till att respekterade och kända personer som var 

insatta i affärsverksamhet valdes att sköta revisionsuppgiften på grund av förtroendet som de väckte 

i människor. Dessa personer var ofta samhälleligt viktiga som till exempel lektorer på 

handelshögskolor. Det har påståtts att förtroendet som revisorn väckte i publiken hade i denna 

tidsperiod en även större betydelse än den har idag, för att detta förtroendet var egentligen ända 

orsaken till att vissa människor valdes till revisorer (Niemi & Sundgren 2009:79-80).  

 

Diskussionen kring revision i Finland blev allt aktivare i början av 1900-talet, speciellt i 

handelskretsar. Finska staten hade inte ett särskilt stort intresse att utveckla revision ännu på den 

tiden så första revisionssamfundet, finska revisionsföreningen grundades för att höja på yrkets 

betydelse för näringslivet. Yrkesmässiga revisionen började först på 1920-talet i Finland då 

auktoriseringen av revisorer förflyttades till centralhandelskammaren. I samband med att ansvaret 

för auktoriseringen av revisorer förflyttades till centralhandelskammaren grundades också 

centralhandelskammarens revisionsnämnd 1924. CGR föreningen tog över finska 

revisionssamfundets uppgifter 1925. När efterfrågan på revision ökade allt mera, och kraven för att 

bli CGR revisor ansågs vara för höga för att möjliggöra en stark tillväxt i mängden revisorer 

grundades en till grupp revisorer som kallades GRM revisorer. De börjades auktoriseras 1950 i 

Finland, och 1951 grundades också GRM föreningen. Kraven för att kunna bli GRM revisor var 

betydligt lägre än kraven att bli CGR revisor. GRM revisorer är revisorer som får revidera alla utom 

de största företagen i Finland (Kosonen 2005:152-153). Utöver dessa grupper revisorer börjades det 

1992 auktoriseras också OFR revisorer som kunde anställas för att revidera sammanslutningar eller 

stiftelser där en kommun eller samkommun har ett bestämmande inflytande (Niemi & Sundgren 

2009:82). Utöver de auktoriserade revisorerna har så kallade lekmanna revisorer haft en viktig roll i 

finsk revision. Lekmannarevisorer är revisorer som inte behöver ha någon auktorisering men 

behöver ha kunskaper i bokföring för att kunna granska bokslut. 
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Legislativa utvecklingen gällande revisionen i Finland 

Första gången nämns revision i finsk lagstiftning då aktiebolagslagen stadgades år 1895. Lagen 

nämner klart att bokföringen samt ledningen i företaget skall granskas av en eller flera ansvariga 

personer. Det nämndes ändå mycket litet om hur revision skulle utföras samt vad det egentligen var. 

(Kosonen 2005:36) Det fanns inte heller någon lag om bokföring ännu på den här tiden, vilket ledde 

till att revisionsuppdragen kunde skilja sig märkvärdigt. Första bokföringslagen kom ut 1925 och 

den klargjorde märkvärdigt bokföringen i Finland. 1928 kom det ut en lag om boksluts 

offentliggörande vilket i praktiken innebar att behovet av revisorer förstärktes. På 1930-talet 

omformulerades aktiebolagslagen gällande revision så att minst två revisorer skulle väljas att 

granska bolagen, samt att vissa aktiebolag behövde välja en av centralhandelskammaren godkänd 

revisor för sin revision.  

 

En officiell diskussion kring stadgandet av en revisionslag började först föras på 1940-talet, och 

behovet på lagen blev allt mer tydlig under de kommande årtiondena. Från och med 1970-talet 

började rekommendationer utgivna av CGR föreningen göra revisionspraxisen i Finland mera 

enhetlig. Också centralhandelskammarens och bokföringsnämndens anvisningar samt 

ställningstaganden påverkade revisionen i Finland en hel del. Aktiebolagslagen som utgavs 1978 

reglerade revisionen i klarare form än tidigare lagstiftningen men lagen fick mycket negativ kritik 

från revisorer på grund av att flera saker ännu inte klargjordes ordentligt. En stor faktor i att en 

revisionslag i Finland stadgades kom att bli konkursen av flera stora företag i slutet av 1980-talet. 

Speciellt konkursen av Wärtsilä Meriteollisuus Ab och Mancon Ab 1989 blev händelser som väckte 

en het debatt om revisionsyrket i allmänhet. Revisorerna fick en hel del kritik på grund av 

konkurserna samt företagens rapportering före konkurserna. Via debatten kom man fram till att 

regleringen kring revision i Finland behövde förbättras och det ledde till att Finlands första 

revisionslag togs i bruk 1995. Slutet av 1990-talet samt början av 2000-talet kännetecknades ur 

finska revisionens synvinkel som en tid då revisionen i Finland blev allt mer internationell. IFACs 

ISA standarder kom i praktiken att utgöra rekommendationerna utgivna av CGR-föreningen. 

Revisionslagen förnyades 2007 och den lagen är i kraft ännu idag. (Kosonen 2005:89-91). 

 

3.3.2 Revisionen idag 

Allmän information om finska revisionsmarknaden samt finsk revision 

I dagens läge delas revisionsbolagen på den finska revisionsmarknaden främst i Big 4 byråerna samt 

små revisionsbolag. Några medelstora revisionsbolag finns också men de är till sitt antal ytterst få. 
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Små revisionsbolag anställer i allmänhet endast några personer. Big 4 byråerna har en andel på ca 

93% av omsättningen samt personalen av alla CGR-samfund. Endast mellan 17-26% av personalen 

i Big 4 byråerna består av CGR och GRM revisorer, beroende på byrån (Centralhandelskammarens 

revisionsnämnd 2008:6-8). I Finland finns 709 CGR revisorer och 712 GRM revisorer. Det finns 43 

CGR-samfund och 31 GRM-samfund (Centralhandelskammaren 2010).  

 

För att få fungera som revisor i Finland som en fysisk person måste man höra till en av fyra 

grupper. Första gruppen är CGR-revisorerna som representerar högsta graden av kunnande gällande 

revision, och som kan ta ansvaret för revideringen i alla sammanslutningar och stiftelser i Finland. 

För att bli CGR-revisor måste man bli godkänd av centralhandelskammarens revisionsnämnd. 

Andra gruppen är GRM-revisorerna som kan ansvara för revisionen för alla utom de största 

sammanslutningarna och stiftelserna. GRM-revisorer godkänns av en handelskammare i Finland. 

Tredje gruppen är OFR revisorer som kan ansvara för en sådan sammanslutning eller stiftelse där en 

kommun eller samkommun har bestämmande inflytande. OFR revisorerna godkänns av OFR-

nämnden. Fjärde gruppen är lekmannarevisorer som inte har någon auktorisering men måste inneha 

den yrkesskicklighet som behövs för att utföra revisionsuppdraget. Den här gruppen revisorer 

kommer ändå att försvinna från och slutet av 2011 då övergångsbestämmelserna till nya 

revisionslagen gällande den här punkten har upphört. Det finns en central förening för CGR, GRM 

samt OFR revisorer som har till uppgift att utveckla revisionsseden i vårt land. Föreningarna har 

också som uppgift att utföra så kallade ”peer review” program som baserar sig på ISA 220 

standarden om kvalitetskontroll (Niemi & Sundgren 2009:88). 

 

3.3.3 Reglering 

Nuvarande regleringen av revisionen i Finland baserar sig på två viktiga pelare: statliga regleringen 

och självregleringen. Dessa kommer nu kort att presenteras.  

 

Statliga regleringen i Finland 

Statliga regleringen bygger främst på revisionslagen, men andra nationella lagar samt EU direktiv 

gällande revision hör också hit. På grund av dens starka ställning som reglerare av revisionen i 

Finland kommer finska revisionslagen kort att presenteras. Finlands nuvarande revisionslag 

stadgades 2007. Lagen byggde på den tidigare lagen som stadgades 1995. Huvudsakliga 

förändringarna som skedde mellan lagarna var att de minsta sammanslutningarna och stiftelserna 

befriades från revisionsskyldigheten, och att lekmannarevisorerna slopades. Revisionslagen i 
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Finland innehåller 10 kapitel vilka kommer att listas nedan för att ge en helhetsbild om lagens 

innehåll: 

1 kap  Allmänna bestämmelser 

2 kap  Skyldighet att låta förrätta revision 

3 kap  Revisionens innehåll 

4 kap  Övriga bestämmelser om revisorer 

5 kap  Specialbestämmelser som gäller revisor för en sammanslutning som är föremål för 

offentlig handel 

6 kap  Godkännande och registrering av revisorer 

7 kap  Styrning, utveckling och tillsyn 

8 kap  Internationellt tillsynssamarbete 

9 kap  Påföljder 

10 kap  Särskilda bestämmelser 

11 kap  Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser 

 

Självregleringen i Finland 

Självregleringen av revision bygger delvis på revisionsstandarderna som CGR föreningen ger ut 

gällande god revisionssed. Revisionsstandarderna som används i Finland publiceras av CGR-

föreningen i boken Tilintarkastusalan standardit ja suositukset. Standarderna är praktiskt taget ISA 

standarderna översatt till finska. CGR-föreningens rekommendationer finns med i 

jämförelsetabellen i bilaga 1. En annan viktig ställning i självregleringen av revision spelas av 

etiska anvisningarna som CGR-föreningen ger ut. Etiska anvisningarna som utges av CGR-

föreningen baseras nuförtiden också direkt på Code of Ethics från ISA standarderna av IFAC. 

Självregleringen bygger också på kvalitetskontroll programmen som utförs främst av CGR och 

GRM föreningarna. Dessa program är närmast ”peer-review” program som görs för att säkerställa 

revisionens kvalitet i Finland. De godkända revisorerna som inte hör till sin yrkesförening granskas 

av centralhandelskammarens revisionsnämnd eller en handelskammares revisionsutskott. 

Självregleringen representeras också starkt av centralhandelskammarens revisionsnämnd och 

handelskamrarnas revisionsutskott. 
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3.4 Skillnader mellan revisionen i Finland och Ryssland 

3.4.1 Allmänt 

Ryssland och Finland har liknande reglering kring revision. Det beror på revisionens 

internationalisering samt harmoniseringen av regelverket kring revisionen runt om i världen. Det 

märks klart när man jämför revisionslagarna samt standarderna. Revisionslagarna i Finland och 

Ryssland motsvarar varandra innehållsmässigt långt. Skillnader finns gällande praktiska detaljer 

som till exempel certifieringarna som finns i länderna, med Finland som har 3 olika certifieringar 

och Ryssland som har bara en. Andra små skillnader finns också. I det stora hela är ändå 

lagstiftningen mycket lika och på basis av statliga regleringen borde revisorerna i Finland och 

Ryssland arbeta under samma spelregler. Gällande revisionsstandarderna som används är Ryssland 

och Finland också nära varandra. RSA standarderna är mycket nära ISA standarderna, och i Finland 

är rekommendationerna av CGR föreningen byggda direkt på ISA standarderna. I Ryssland 

utvecklas RSA standarderna konstant för att bli mer lika ISA standarderna. Etiska regleringen i 

Finland och Ryssland är också likadan. Till skillnad från Finland är det ändå endast rekommenderat 

att använda etiska regleringen i Ryssland, medan det i Finland är lagstadgat. Regleringen runt 

revisionen i Finland och Ryssland har alltså mycket likheter. 

 

Skillnader som förekommer i revisionen i Finland och Ryssland baserar sig långt på praktiska 

skillnader som förekommer då revision utförs istället för den legislativa bakgrunden till revision. 

För att klargöra varför det är så kan man se på de stora skillnaderna i hur revision uppkommit i 

Finland och Ryssland. Ryssland har gått genom enorma förändringar under senaste 20 åren och en 

fungerande västerländsk marknadsekonomi är ännu en utopi i många delar av landet. Regleringen 

kring revisionen i Ryssland är ändå av västerländsk standard. Att revisionen regleras av lagar och 

standarder som är menade för utvecklade västerländska marknadsekonomier ställer klart till med 

problem. I Finland gick utvecklingen av revisionen tvärtom. Här utvecklades först en 

marknadsekonomi som därefter skapade ett behov att övervaka agentförhållanden. Revisionen 

utvecklade alltså här mera naturligt till den punkt den är idag. Att revidera i en utvecklande 

marknadsekonomi och en utvecklad marknadsekonomi är klart annorlunda, och den skillnaden syns 

antagligen främst då finsk och rysk revision jämförs. 
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3.4.2 Skillnader i revisionspraxis 

Här kommer att presenteras skillnader som framförts gällande revisionen i Finland och Ryssland. 

Skillnaderna som presenteras här baserar sig på subjektiva åsikter som har kommit fram i tidigare 

kvalitativ undersökning (Löytönen 2008) gällande revision i Ryssland. Åsikterna har getts av 5 

finska experter inom rysk revision. De intervjuade experterna var Timo Matilainen från Russian 

Business Consulting, Anne Rautio från PriceWaterhouseCoopers, Robert Kajander från Deloitte, 

Taija Kaivola från KPMG och Veijo Seppänen från Ernst & Young.  

 

1. Interna kontrollomgivningen: I Ryssland är företags interna kontroller ett relativt nytt begrepp 

och företags interna kontrollomgivningar har ännu inte utvecklats till samma nivå som de har i 

Finland. På grund av det kan man ofta inte utföra revision i Ryssland genom att fokusera starkt på 

interna kontrollerna i företaget, utan istället måste man använda sig av andra granskningsmetoder 

(Löytönen 2008:71). I Finland är revision ofta numera, särskilt i stora företag närmare en 

granskning av företagets interna kontroller än själva bokföringsinformationen.  

 

2. Väsentlighet: I Ryssland baserar sig revision ofta på en faktura granskning eller någon annan 

form av substansgranskning och meningen är att hitta så många små fel som möjligt i bokföringen. I 

Finland baserar sig revisionen på att hitta väsentliga fel genom användningen av varierande 

revisionsmetoder, med bland annat analytiska granskningar som ett viktigt verktyg. 

Väsentlighetsprincipen har alltså inte alls samma roll i Ryssland som den har i Finland. (Löytönen 

2008:59)  

 

3. Rapportering: I Ryssland rapporteras det ofta om alla små fel som hittas i bokföringen. Därmed 

finns det ofta en hel del information som inte är relevant i ryska revisionsrapporter (Löytönen 

2008:91). Till skillnad från Finland är det också populärt att upprätta skiljda rapporter till ledningen 

i reviderade företagen i Ryssland där det gås på djupet in i alla småfel som hittats då revisionen har 

utförts. Dessa rapporter kan ofta vara tiotals sidor långa och innehåller en hel del information som 

inte är väsentlig. Också revisionsberättelserna i Ryssland antas innehålla mera oväsentlig 

information än de standardformade berättelserna som ges ut i Finland.  

 

4. Skatteinriktelse eller true and fair view: I Ryssland förekommer ett tankesätt att bokslutet är 

ett instrument att visa sitt resultat samt tillgångar till beskattaren. Det har lett till att också 

revisionen ofta satsar mera på att hitta potentiella fel som kan komma fram i en skattegranskning, 

istället för att fullständigt satsa på att bokslutet ger en riktig bild av företagets verksamhet. 
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(Löytönen 2008:75-76) Överhuvudtaget har också true and fair view som ett begrepp en mycket 

mindre betydelse i Ryssland för att boksluts betydelse för företags olika intressenter inte fullständigt 

har förståtts. Det beror antagligen delvis på att ryska kapitalmarknaden inte fungerar på 

västerländskt sätt. I Finland är revisionens utgångspunkt att säkerställa att företagets finansiella 

rapportering ger en riktig bild (true and fair view) av vad som sker i företaget. 

 

5. Oberoende: I Ryssland finns en hel del små revisionsbyråer med bara några få arbetare, som 

klart är beroende av sina större kunder. I dessa fall är revisorernas oberoende ofta vid risk. Också är 

det vanligt att revisorerna byts direkt om revisionsberättelsen inte tillfredställer ledningen 

(Löytönen 2008:74). Dessutom finns inte direkt något organ i Ryssland som granskar att revision 

utförs i alla bolag som enligt lag borde låta utföra revision. Därmed går det ofta så att revisorer 

anställs av ledningen för att hjälpa den i oklara situationer samt för skatteplaneringsskäl, istället för 

en oberoende granskning av företaget. (Löytönen 2008:72-73) I Finland finns det få små 

revisionsbolag med Big 4 byråerna som granskar största delen av finska företag. Därmed är risken 

gällande oberoende mindre på den fronten i Finland.  

 

6. Attityder till internationella standarder och kunskap om dem: Ryska revisorers kunskap om 

internationella standarder är ännu inte på västerländsk nivå. Det beror på användningen av ISA samt 

IAS/IFRS ännu är relativt sett nytt i Ryssland. Också skatteinriktelsen i revisionen påverkar starkt 

på att rapporteringen enligt rysk bokföringslag ofta fokuseras då revision utförs. (Löytönen 

2008:76-77)Dessutom antas ofta att attityderna kring internationell reglering är relativt negativt i 

Ryssland (Löytönen 2008:91). I Finland har internationella standarderna integrerats en hel del 

längre. 

 

7. Korruption och olaglighet: Ryska marknadsomgivningen är inte nära heller lika reglerad och 

ren från korruption som den finska. Därmed förekommer också korruption och olaglighet mycket 

lättare där gällande revision än i Finland. Bland annat har det märkts att rena revisionsberättelser 

kan direkt köpas av revisorer utan att någon granskning görs. (Löytönen 2008:72, 75) 

 

3.5 Sammanfattning 

Revisionen i Ryssland och Finland har utvecklats till den formen de är idag på mycket olika sätt. 

Revisionen fick sin början i Ryssland under perestroika fasen i Sovjetunionens historia under slutet 

av 1980-talet. Genom de stora ekonomiska förändringarna som skedde efter Sovjetunionen fall blev 
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revisionens ställning allt viktigare i Ryssland. Institutionella och legislativa ramen kring revisionen 

har utvecklats starkt under hela revisionens tillvaro i Ryssland, speciellt under 1990-talet. Under 

2000-talet har man satsat en hel del på att försöka konvergera revisionen i Ryssland med 

internationell revisionspraxis. Fastän regleringen kring revisionen i Ryssland är nästan identisk med 

regleringen kring revisionen i en utvecklad marknadsekonomi verkar själva revisionspraxisen ändå 

inte ha hunnit utvecklas till västerländsk nivå. Också verkar det som om kapitalmarknader inte är 

värst krävande gällande reviderade bokslut i Ryssland, vilket klart har påverkat att revisionen inte 

har utvecklats så snabbt den kunde. Revisionen i Finland fick sin början i slutet av 1800-talet för att 

kapitalmarknader började kräva en extern granskning av företag allt mera. Det ledde småningom till 

yrkesmässiga revisionen som började på 1920-talet. Den har småningom utvecklats för att passa 

kapitalmarknadens behov i allt större grad. På sista årtiondet har finska revisionen kännetecknats av 

att den har blivit allt mer internationell. Finska revisionen har alltså hunnit utvecklas till den form 

den har idag, på grund av ett naturligt behov som marknadsekonomin har haft i över ett århundrade. 

Ryska revisionen har däremot utvecklats till den form den har idag på två årtionden, med sin början 

i en chockterapi liknande entré. 

 

Skillnader mellan revisionen i Finland och Ryssland har kommit fram i tidigare kvalitativ 

forskning. Dessa skillnader kan kategoriseras inom sju områden. Första området är interna 

kontrollomgivningen, där det finns skillnader mellan hur interna kontroller granskas. Andra 

området är väsentlighet, där skillnader finns mellan hur väsentlighet uppfattas och beaktas. Tredje 

området är rapportering, där rapporteringsprinciperna mellan länderna skiljer sig. Fjärde området är 

tankesättet kring skatteinriktelse eller true & fair view, som tycks variera beroende på landet man 

reviderar i. Femte området är oberoende, där skillnader finns mellan hur oberoende revisorerna är. 

Sjätte området är attityderna till internationella standarder och kunskapen om dem som tycks 

variera beroende vilket land det revideras i. Sjunde området är korruption och olagligheter, där 

skillnader finns mellan hur den påverkar i revisionen. Alla dessa områden kommer att hänvisas till 

samt diskuteras ännu senare i arbetet. 



31 
 

 
 

4. Forskningsuppgift 

4.1 Kapitlets innehåll och syfte 

Kapitlet är indelat i tre delar. I första delen presenteras problemställningen i arbetet. I andra delen 

presenteras metoden som används för att utföra själva forskningsuppgiften. I tredje delen 

presenteras analysstrategin som kommer att användas för att analysera de erhållna resultaten. Syftet 

med det här kapitlet är att presentera hur forskningsuppgiften kommer att göras. 

4.2 Problemställning 

Revisionen i Ryssland är ett område som har blivit allt mer aktuellt i Finland på grund av den starka 

expansionen som finska företag har haft till Ryssland under senaste åren. Revisionens betydelse för 

finska företag är extremt viktig på grund av att den ofta är ett av de huvudsakliga sätten som de 

använder för att kontrollera sina ryska dotterbolag. Därmed vill finska företag ofta att revisionen i 

deras ryska dotterbolag skall skötas på ett sätt som de kan lita på. För att uppnå det har det visat sig 

att finska företag ofta skickar finska revisorer för att revidera sina ryska dotterbolag fastän ryska 

tjänster skulle kunna användas för samma ändamål. Det görs fastän ryska revisorer i varje fall måste 

revidera finska dotterbolagen som verkar i Ryssland på grund av rysk lagstiftning. Att finska 

revisorer används i Ryssland antas bero på två viktiga orsaker. Först och främst har det visat sig att 

det finns en misstro mot rysk revision i Finland. Det har visat sig att flera rysslandsexperter i 

Finland är negativt inställda mot rysk revision. Dessutom har flera områden inom revisionen 

kommit fram där rysk revision antas skilja sig från finsk revision. Dessa presenterades i kapitel 

3.4.2. För det andra har det kommit fram att användandet av ryska Big 4 byråerna som anses 

erbjuda de enda högklassiga revisionstjänsterna Ryssland är så dyrt att det för finska företag ofta 

ekonomiskt sett kan vara lönsamt att låta finska revisorer sköta revisionen av deras ryska 

dotterbolag, och därtill låta en liten rysk byrå sköta den lagstadgade revisionen i Ryssland. Allt det 

här leder till en intressant frågeställning kring om den skeptiska och till och med delvis negativa 

attityden gentemot rysk revision som finns i Finland är berättigad och om revisionen i Ryssland 

faktiskt skiljer sig från revisionen i Finland.   

 

Syftet med arbetet är att undersöka om det finns skillnader på finska och ryska revisorers åsikter 

gentemot revision. På basis av dessa förväntningar kommer att dras en slutsats om revisionen i 

Finland, ett land med en långt etablerad revisionsfunktion, skiljer sig från revisionen i Ryssland, ett 

land med en mindre etablerad revisionsfunktion. 
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4.3 Metod 

För att uppnå syftet kommer ett frågeformulär att skickas till finska och ryska revisorer. Därefter 

kommer svaren att statistiskt analyseras för att se om signifikanta skillnader kan hittas mellan 

gruppernas svar.  En kvantitativ undersökning har valts att göras på grund av att det redan finns en 

del kvalitativ forskning på området (Samsonova 2006, Heiskala 2007, Löytönen 2008). Tidigare 

forskningen som har gjorts har dessutom varit explorativ till sin natur vilket har skapat en möjlighet 

att göra en kvantitativ undersökning.  

 

4.3.1 Teoretisk utgångspunkt till forskningsuppgiften 

Den här undersökningen baserar sig på en teoretisk utgångspunkt som har byggts på basis av Elina 

Löytönens magisters avhandling från 2008. Löytönens avhandling behandlar revisionen av finska 

dotterbolag i Ryssland ur en finsk revisors perspektiv. Hennes undersökning är av kvalitativ natur, 

och till sin avhandling har hon intervjuat 5 finska experter inom revisionen av finska dotterbolag i 

Ryssland. Intervjuerna som hon gjorde var relativt omfattande och presenterades på ett omfattande 

sätt i hennes avhandling. Bland annat kom en hel del subjektiva åsikter fram i intervjuerna gällande 

ryska revisionens särdrag i jämförelse till finsk revision. Fastän Löytönens syfte inte direkt 

sammanhänger med syftet i det här arbetet har det varit möjligt att använda materialet från hennes 

intervjuer för att skapa en teoretisk utgångspunkt till den här undersökningen. Teoretiska 

utgångspunkten baserar sig på skillnaderna mellan revisionen i Finland och Ryssland som 

presenterades i kapitel 3.4.2. Huvudpunkterna som det ansågs finnas skillnader mellan var: 

1. Interna kontrollomgivningen 

2. Väsentlighet 

3. Rapportering 

4. Skattesinriktelse eller true and fair view 

5. Oberoende 

6. Attityder till internationella standarder och kunskap om dem 

7. Korruption och olaglighet 

 

Dessa punkter diskuterades därefter med Taija Kaivola som är finsk expert inom rysk revision hos 

KPMG under en intervju den 21.12.2009. Intervjun gjordes för att gå genom frågeformulärets 

teoretiska utgångspunkt med avsikt att kontrollera att undersökningen byggs på rätt basis. Hon 

ansåg att de områden som valts att vara med i undersökningen var sådana områden som är aktuella 

om skillnader mellan revisionen i Finland och Ryssland söks. Hon bidrog också med en hel del 
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tilläggs information gällande områdena. På basis av intervjun byggdes då ett frågeformulär som 

kom att utgöra metoden att uppfylla forskningsuppgiftens mål. 

 

4.3.2 Frågeformulär 

Revisorernas åsikter undersöks genom att skicka dem ett frågeformulär. Frågorna som används i 

frågeformuläret är till största dels skapade av skribenten för att bäst uppfylla undersökningens syfte. 

Tidigare frågeformulär inom förväntningsgaps undersökningar (Viitanen 1994, Troberg & Viitanen 

1999) i Finland har lästs före frågeformulärets uppbyggnad för att skapa ett frågeformulär som 

bygger på ett koncept som tidigare har fungerat. Fem frågor har dessutom lånats direkt ur Viitanens 

undersökning från 1994 (frågorna 3, 13, 15, 16, 22). Frågeformuläret byggdes direkt på teoretiska 

utgångspunkten som presenterades i förra kapitlet förutom för första punkten som handlar mera 

allmänt om revision. Indelningen av frågorna i frågeformuläret är följande: 

1. Allmänna frågor (frågorna 1-3) 

2. Intern kontrollomgivning (4-6) 

3. Väsentlighet (7-8) 

4. Rapportering (9-10) 

5. Skatteinriktelse eller true & fair view (11-12) 

6. Oberoende (13-15) 

7. Attityder till internationella standarder och kunskap om dem (16-19) 

8. Korruption och olaglighet (20-22) 

 

Alla frågor förutom bakgrundsfrågorna kommer att kunna svaras på genom att välja ett svar mellan 

ett (att man är av totalt motsatt åsikt) och fem (att man är av totalt samma åsikt). Den här formen av 

svarsalternativ har valts för att göra det så enkelt som möjligt åt respondenterna att uttrycka sina 

åsikter. Frågeformuläret har annars också uppbyggts att vara så enkelt som möjligt att förstå och 

svara på. En bidragande orsak till det är att skribenten inte visste om hur vana ryska revisorer är att 

svara på liknande frågeformulär. Med det i beaktande ansågs att svarsprocenten antagligen blir 

högre om frågeformuläret görs enkelt att förstå och svara på. Frågeformuläret presenteras i 

bilagorna. 
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4.3.3 Respondenter 

Som respondenter till forskningsuppgiften har valts certifierade revisorer i Finland och Ryssland. 

Certifierade revisorer har valts att vara med i undersökningen för att de anses ha en omfattande 

erfarenhet och kunskap av revision i sitt land. Det anses också att det på basis av deras åsikter är 

möjligt att dra en slutsats med hänseende till syfte. Revisorer med mindre erfarenhet som inte har 

certifierats gallrades ut ur undersökningen för att det anses att certifierade revisorer kan svara mer 

enhetligt på de frågade frågorna, vilket i sin tur bidrar till att man kan skapa sig en så bra bild 

möjligt av vad yrkesgruppen i vartdera landet i helhet anser. 

 

CGR-revisorer: CGR-revisorerna som var med i undersökningen valdes genom ett slumpmässigt 

urval från registret på CGR-revisorer i Finland som kan hittas från centralhandelskammarens 

register. Därefter söktes e-post adressen till respondenterna via Internet. Undersökningen skickades 

till 250 CGR revisorer. Enligt uppgifter från centralhandelskammarens hemsidor fanns det 719 

CGR revisorer i Finland den 10.03.2010. Därmed är stickprovet CGR revisorer som togs med i 

undersökningen ca 35 % av hela populationen i Finland. 

 

Certifierade revisorer i Ryssland: Certifierade revisorerna från Ryssland som var med i 

undersökningen valdes slumpmässigt bland annat från de professionella yrkesorganisationernas 

hemsidor för revisorer i Ryssland, och via sökningar på Yandex och Google. Respondenterna söktes 

på det här sättet, för att det visade sig omöjligt att direkt hitta revisorernas e-post adresser. 

Undersökningen skickades till 250 auktoriserade revisorer i Ryssland. Enligt uppgifter från ryska 

finansministeriet fanns det ca 21 100 auktoriserade revisorer i Ryssland den 25.2.2010. På basis av 

den statistiken innehöll stickprovet som togs av ryska revisorerna ca 1,2 % av hela populationen. 

Majoriteten av revisorerna som togs med i undersökningen arbetade i antingen St Petersburg eller 

Moskva, för att revisorerna annanstans i Ryssland sällan hade en e-mail adress. En del 

frågeformulär skickades ändå till andra delar av Ryssland också. 

 

4.3.4 Insamlingen av svar 

Insamlingen av svar via frågeformulär skedde mellan tiden 15.03.2010 – 31.03.2010 med hjälp av 

Internet baserade frågeformulär programmet Webropol. En påminnelse till respondenterna 

skickades 22.3.2010. Med frågeformuläret skickades en e-post som beskrev undersökningens syfte. 

Frågeformuläret skickades till revisorerna i Finland på finska, och till revisorerna i Ryssland på 

ryska. Frågeformulärets språkanvändning granskades av utomstående personer med kunskap i 
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revisionsterminologi i båda språkversionerna. Svaren mottogs till största dels via en individuell 

Internet länk som skickades till respondenterna. Några svar från Ryssland mottogs också via en 

offentlig Internet länk som skickades in i ett företag. Frågeformuläret skickades till totalt 500 

respondenter. 68 av frågeformulären nådde aldrig fram på grund av föråldrade eller felaktiga e-post 

adresser. Totalt mottog alltså 432 respondenter frågeformuläret och av dem svarade totalt 113. Två 

av svaren från Ryssland gallrades bort från undersökningen för att respondenterna inte var 

certifierade revisorer i Ryssland. Därmed blev totala mängden svar 111. Totala svarsprocenten i 

undersökningen blev 26 %. Statistik gällande skickade frågeformulären kan ses nedan: 

 

  Avsända 
frågeformulär 

Frågeformulär 
som inte for fram 

Frågeformulär som 
nådde 

respondenten 

Svar Svarsprocent 

Finska revisorer 250 16 234 72 31 % 

Ryska revisorer 250 52 198 39 20 % 

Totalt 500 68 432 111 26 % 

Tabell 1: Svarsprocenten till frågeformuläret 

4.4 Analysstrategi 

För att analysera resultaten kommer två huvudsakliga analyser att göras. Först kommer en statistisk 

analys att göras för att granska om skillnaden mellan finska revisorernas och ryska revisorernas svar 

är signifikanta. Därefter kommer en analys att göras där resultaten analyseras till antaganden som 

har skapats till alla frågorna i frågeformuläret. Båda dessa analyser beskrivs noggrannare nedan. 

4.4.1 Statistisk analys 

Svaren till frågeformuläret kommer alla att analyseras statistiskt för att se om skillnaden mellan 

svaren från de två grupperna som undersökts är signifikanta. Lämpliga statistiska test har valts på 

basis av hur bra de kan tillämpas för att analysera skillnader mellan två oberoende grupper.  

 

Svaren till frågorna ett och två som båda är bakgrundsfrågor kommer att presenteras med hjälp av 

deskriptiv statistik för att ge läsaren en bra bild om hur fördelningen av svaren ser ut för frågorna. 

Därtill kommer dessa svar också att testas med Mann-Whitneys U-testet som är ett icke-

parametriskt test. Mann-Whitneys U-testet används här för att svaren till frågorna ett och två är 

fördelade på ordinalnivå. Därtill passar Mann-Whitney U-testet bra för att analysera om det finns en 

statistisk skillnad mellan två grupper. 
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Svaren till frågorna tre och framåt kommer att analyseras med hjälp av ett T-test för två oberoende 

grupper och med Mann-Whitneys U-testet. Båda testen kommer att utföras för att se om p-värdena 

som fås starkt skiljer mellan de två testen. Det kommer att göras för att skalan med hjälp av vilken 

resultaten insamlades inte tydligt är en lineär skala utan kan också anses vara ordinal. Genom att 

använda båda testen testas resultaten både på lineär och också ordinal skala. Dessutom tillämpar sig 

t-testet bäst på svar som är normalfördelade, men i den här undersökningen kommer alla svar 

knappast att vara normalfördelade.  

 

Hypoteserna som kommer att användas då statistiska analysen i arbetet utförs är följande: 

 H0  -  Enligt nollhypotesen antas att skillnaden som uppkommer mellan medeltalen av ryska 

och finska revisorernas svar beror på slumpen, och så med kan det inte anses att skillnaden 

mellan gruppernas svar bär statistisk signifikans. 

 H1  -  Enligt mothypotesen avfärdas slumpen som en orsak till en potentiell skillnad mellan 

gruppernas svar, och därmed finns en signifikant skillnad mellan gruppernas svar. 

Skillnaden mellan gruppernas svar i det här arbetet kommer att testas på en 5% signifikansnivå. 

Därmed kommer H0  att förkastas alltid då p-värdet från de utförda testen är under 0,05. 

 

4.4.2 Antaganden till undersökningen 

Här kommer antaganden till undersökningen att presenteras. Med antaganden menas i det här 

sammanhanget de svar som skribenten tror att kommer att fås till frågeformuläret. Ett viktigt syfte 

med att ha dessa antaganden med i arbetet är att se om de skillnader som antas förekomma mellan 

undersökta grupperna faktiskt förekommer. Antagandena baserar sig på tidigare forskning som 

gjorts på området samt på en intervju som skribenten själv gjorde. Till stor del baserar sig 

antagandena på åsikter som kom fram i Elina Löytönens avhandling från 2008 men också Anna 

Samsonovas forskning på området från 2006, 2007 och 2009 har bidragit till vissa antaganden. 

Antagandena till frågorna som lånades från Janne Viitanens avhandling från 1994 baserar sig på 

resultaten från hans undersökning. Därtill baserar sig en del av antagandena på åsikter av Taija 

Kaivola, som skribenten intervjuade 21.12.2009. Alla dessa antaganden kommer senare i arbetet att 

jämföras till de verkliga resultaten, för att se om resultaten är överraskande. Antagandena till 

frågeformuläret kommer nu att presenteras enligt samma struktur som frågeformuläret är uppbyggt. 

 

 

 



37 
 

 
 

Allmänna frågor 

1. Hur länge har du arbetat med revision? 

2. Hur länge har du varit en auktoriserad revisor? 

Gällande de här frågorna antas att revisorerna i Finland allmänt sätt har betydligt mycket mera 

erfarenhet än revisorerna i Ryssland. Det beror på att revisionen i Ryssland har varit en starkt 

växande industri under de senaste 2 årtiondena, men före det existerade revisionen praktiskt taget 

inte i sin nuvarande form (Samsonova 2006:73). Statsgranskningarna av företagen som pågick via 

den centralstyrda sovjetekonomin var närmaste formen till revision före perestroika fasen samt 

sovjetunionens fall. Därmed antas också att mängden revisorer med erfarenhet men också 

auktorisering starkt växer efter sovjetunionens fall, alltså på 1990-talet. Det antas också att 

mängden revisorer med över 20 års arbetserfarenhet är mycket liten i Ryssland. Gällande 

auktoriseringen antas det också att en stark spik i mängden auktoriseringar kommer att finnas i 

början 1990-talet i Ryssland för att revisorer då antas ha auktoriserats utan desto vidare testning för 

att uppfylla efterfrågan på revisorer (Samsonova 2009:232). 

3. Kvaliteten på revision har förbättrat under de senaste åren. 

Här antas att de finska åsikterna gällande den här frågan kommer ganska långt att överstämma med 

resultaten ur Viitanens undersökning från 1994. Då ansåg finska revisorer att kvaliteten på 

revisionen klart hade förbättrats under de senaste åren. Gällande ryska revisorernas svar antas att de 

inte kommer att vara lika optimistiska gällande revisionens utveckling på senaste tiden på grund av 

den starka expansionen som Big 4 byråerna har haft på ryska marknaden, och den påverkan den haft 

på mindre ryska revisionsbyråers verksamhet. Dessutom antas också allmänt att införandet av 

internationella revisionsstandarder inte uppfattats helt positivt av ryska revisorerna (Löytönen 

2008:91). 

 

Interna kontrollomgivningen 

4. Företagen jag reviderar brukar ha ett internt kontrollsystem. 

5. Interna kontrollen är vanligtvis på en effektiv och pålitlig nivå. 

Gällande de här påståendena anses att revisorerna i Ryssland kommer att vara delvis emot att 

företagen de reviderar har interna kontrollsystem samt att interna kontrollsystemen är på en effektiv 

nivå. Finska revisorerna anses däremot vara delvis av samma åsikt med påståendena. Antagandena 

baserar sig på att det tycks att interna kontrollomgivningen i Ryssland ännu inte har nått 

västerländsk nivå (Löytönen 2008:71). Dessutom anses att revisorerna i Ryssland inte alltid har 

möjlighet att få tillgång till processerna bakom interna kontrollsystem, och därmed chansen att 

använda granskningen av interna kontroller för sin revision för att deras roll som självständiga 
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granskare inte ännu har accepterats på allmän nivå (Kaivola intervju). Därmed kan det hända att 

interna kontroller finns i en hel del ryska företag men att revisorerna helt enkelt inte har nån nytta 

av dem, för att de inte får tillgång till information om dem. 

6. Jag brukar använda en märkvärdig del av den tiden jag använder för hela 

revisionsuppdraget, för att granska interna kontroller. 

Här anses att ryska revisorer inte granskar interna kontrollsystem i samma utsträckning som finska 

revisorer. Antagandet baserar sig delvis på att det tycks att interna kontrollomgivningen inte 

fungerar lika bra i Ryssland som i Finland, och delvis på att andra granskningsmetoder används 

mera i Ryssland (Kaivola intervju). Med andra granskningsmetoder syftas närmast på 

substansgranskningar som går genom företagets processer mera på en fakturanivå istället för en 

mera allmän nivå. 

 

Väsentlighet 

7. Jag använder aktivt väsentlighetsgränser när jag bestämmer om ett fel skall noteras i 

revisionen. 

Gällande det här påståendet anses att det används väsentlighetsgränser i Ryssland mindre än i 

Finland. Det här anses för att väsentlighetsprincipen inte tycks spela en lika viktig roll i Ryssland 

som i Finland. Också antas att väsentlighetsgränserna i Ryssland är på en mycket lägre nivå än 

gränserna i Finland. Dessa antaganden baserar sig på att ryska revisorer klart tycks lägga märke vid 

totalt oväsentliga fel när de utför sina granskningar och rapporterar om dem (Kaivola intervju). 

Också har antagandena en historisk bakgrund i forna statsgranskningarna, som gick ut på att hitta så 

många fel som möjligt istället för att fokusera på väsentlighet (Samsonova 2006:68-70). Den 

mentaliteten kan fortsättningsvis spela en roll i rysk revision.  

8. Fakturagranskningar hör till mina mest använda sätt att revidera. 

Här antas att fakturagranskningar kommer att vara ett mera använt sätt att revidera i Ryssland än i 

Finland. Antagandet baserar sig på att det tycks att analytiska granskningar och andra mer 

helhetstäckande granskningssätt inte spelar en så stor roll i Ryssland som i Finland (Kaivola 

intervju). Också tycks det att fakturagranskningar faktiskt är en metod som ryska revisorer använder 

mycket mera än finska revisorer (Löytönen 2008:59). Frågan går också delvis in på en mera 

helhetstäckande vy av väsentlighet i sig. Om ryska revisorerna faktiskt använder sig klart mera av 

fakturagranskningar än finska revisorer skulle revisionen som utförs där inte på ett likadant sätt som 

i Finland försöka hitta väsentliga fel, utan fokusen skulle vara mera på att hitta mindre väsentliga 

fel. 
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Rapportering 

9. I revisionsberättelsen rapporteras endast de mest väsentliga felen som hittas från 

bokföringen.  

10. I revisionsberättelsen rapporteras också ofta om mindre väsentliga observationer.  

Gällande de här påståendena antas att finska revisorer kommer att ha en mycket klar indelning av 

sina åsikter. De kommer absolut inte att anta att mindre väsentliga observationer skall noteras i 

revisionsberättelsen och att endast de mest väsentliga observationerna skall noteras. Ryska 

revisorerna antas inte ha en lika klar indelning på sina åsikter. Här antas att de kommer att anse att 

både väsentliga och mindre väsentliga observationer skall noteras i revisionsberättelsen (Löytönen 

2008:91). Det beror på att det antas att ryska revisorer inte har en lika standardformad praktik kring 

revisionsberättelser som finska revisorer, fastän deras standard gällande revisionsrapporter är nästan 

identisk med standarden som utfärdats av ISA. 

 

Skatteinriktelse eller true and fair view 

11. Revisionens huvudsakliga syfte är att säkra, att bokslutet ger dess läsare en tillräckligt bra 

bild av företagets affärsverksamhet.  

Gällande det här påståendet antas att finska revisorer ganska långt kommer att vara av samma åsikt. 

Ryska revisorerna antas däremot tycka att revisionens huvudsakliga syfte inte behöver vara att ge 

dess läsare en tillräckligt bra bild av företagets verksamhet. Idén bakom antagandena är att 

skatteinriktelsen ännu spelar en stor roll i Ryssland och att true and fair view tänkandet inte ännu 

har accepterats och förståtts (Löytönen 2008:75-76). I Finland är true & fair view tänkandet redan 

en ingjuten del av revision. 

12. Till revisionens mest viktiga syften hör att granska, att företaget som revideras följer 

lagen och betalar tillräckligt mycket skatt. 

Här antas att ryska åsikter kommer att vara klart mycket mera av samma åsikt med det här 

påståendet än revisorerna i Finland. Det beror på att fokusen kring skattefrågor och andra 

konsulteringsfrågor ännu är stor i revisionsuppdrag i Ryssland, medan revisorers fokus i Finland 

ganska långt är endast på att fastställa att bokslutet är korrekt gjort (Kaivola intervju). Ryska 

revisorer tycks alltså ofta anställas för att också göra andra specialist uppgifter samtidigt som de 

reviderar medan finska revisorer aldrig själv sköter skatte och konsulteringsfrågor utan alltid skaffar 

en annan specialist för att sköta sådana uppdrag (Löytönen 2008:72-73). 

 

Oberoende 

13. Oberoende är en förutsättning för revisorers och hela revisionsfunktionens trovärdighet. 
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14. Jag är fullständigt oberoende i mitt yrke. 

Gällande de här påståendena antas att revisorerna i Finland kommer att vara av samma åsikt. 

Antagandet baserar sig på att då man ser på trettonde frågan som är lånad ur Viitanens 

undersökning från 1994 var finska revisorerna starkt av samma åsikt med påståendet då. Annars 

också antas att betydelsen av revisorns oberoende har förståtts i ett land med så lång erfarenhet av 

revision. Ryska revisorernas åsikter antas däremot inte vara lika klart av samma åsikt på grund av 

att det i Ryssland allmänt sätt klart finns mycket mera små revisionsbolag än i Finland (MSI Global 

Alliance 2007), vilket leder till att de blir för beroende av stora klienter som kan utgöra en stor del 

av deras inkomst. Revisorerna i Ryssland antas också fungera i diverse konsulteringsuppgifter 

samtidigt som de utför revision, vilket klart binder dem mera till kunden (Löytönen 2008:72-73). 

15. Revisorer försöker allmänt taget för hårt att hålla reviderade företagets ledning nöjd. 

På basis av resultaten från Viitanens undersökning från 1994 antas att finska revisorer kommer att 

vara delvis emot det här påståendet. Ryska revisorer antas däremot vara delvis av samma åsikt med 

påståendet för att de allmänt antas vara mera beroende av sina kunder. Orsaker till det är att ryska 

revisionsbolag är ofta relativt små till sin storlek och därmed mer beroende av sina kunder (MSI 

Global Alliance 2007). Dessutom är det ofta huvudbokföraren eller någon annan från det reviderade 

företaget som väljer en revisor i Ryssland, istället för bolagsstämman (Kaivola intervju). Till följd 

därav antas att ryska revisorer måste hålla dem som väljer dem till sitt uppdrag nöjda. 

 

Attityder till internationella standarder och kunskap om dem 

16. Revisionsprocessen försvåras av en oklar och mångtydig reglering. 

Här antas att finska revisorer inte starkt kommer att vara för eller emot påståendet på basis av 

tidigare forskning (Viitanen 1994). Ryska revisorer kommer däremot att antas vara mera av samma 

åsikt med påståendet än finska revisorerna. Antagandet baserar sig på att revisionen i Ryssland är 

ett så mycket nyare fenomen att all reglering, samt alla förändringar kring regleringen inte behöver 

uppfattas som lika nödvändiga. Också uppgörandet av revisionsstandarder har gått genom fler faser 

i Ryssland där standarderna först var som en detaljrik handbok till revision, medan de nyaste 

standarderna klart lämnar mera frihet åt användaren av standarderna (Samsonova 2007:228-230). 

Att lämna frihet till revisorernas professionella omdöme i ett land där västerländsk revision ändå är 

ett relativt nytt fenomen kan klart anses försvåra revisionsprocessen.  

17. Revisionsregleringens internationalisering har klargjort revisorns arbete. 

18. Internationella bokförings- samt revisionsstandarder har förbättrat ekonomiska 

rapporteringens och revisionens kvalitet. 
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19. Jag har en bra förståelse över ISA (International Standards on Auditing) och IFRS 

(International Financial Reporting Standards) standarderna. 

Gällande de här påståendena antas att finska revisorer kommer att vara delvis av samma åsikt med 

dem. Det beror på att finska revisorer anses ha accepterat och lärt sig av internationalisering och 

harmoniseringen av revisions och bokföringsprocessen. Det antas också att finska revisorer har god 

kunskap inom internationella standarder för att de redan används relativt sett omfattande i Finland. 

Ryska revisorer antas däremot vara delvis emot påståendena för att deras erfarenhet av 

användningen av standarderna klart är mindre än finska revisorernas. Dessutom tycks det att 

attityderna till internationella revisionsstandarder inte är värst positiva i Ryssland (Löytönen 

2008:91). 

 

Korruption och olaglighet 

20. Olagligheter och korruption påverkar mitt vardagliga arbete. 

Gällande det här påståendet antas det att ryska revisorer kommer vara mera av samma åsikt än de 

finska revisorerna. Finland har ofta rankats som en av de minst korrupta länderna i världen medan 

Ryssland ofta har rankats som ett av de mera korrupta länderna (Transparency International). Det 

torde spegla sig också in i revisionen som yrke. Också berättade Kaivola då hon intervjuades att 

vissa branscher i Ryssland är klart mer utsatta för olagligheter och korruption än andra, vilket 

antagligen speglar sig in i revisionen som är i kontakt med så många olika företag i olika branscher. 

21. Revisorer bestraffas för sina brott tillräckligt ofta. 

Här antas att ryska revisorer kommer att vara av motsatt åsikt för att det enligt undersökta 

litteraturen visade det sig att ryska revisorer mycket sällan bestraffas för sina brott, medan finska 

revisorer ändå klart i vissa fall bestraffas (Samsonova 2007:232). Finska revisorer antas vara av 

delvis samma åsikt för att fall då revisorer bestraffas klart kommer fram med vissa mellanrum. 

Fastän revisorer ganska sällan bestraffas antas ändå alla revisorer i Finland förstå att de kan bli 

bestraffade om de gör fel.   

22. Revision skyddar företag effektivt från bedrägeri, förskingring och andra olagligheter 

som företagets ledning eller arbetare kan vara skyldiga av. 

Här antas att finska revisorer kommer att vara delvis emot påståendet (Viitanen 1994). Ryska 

revisorer antas vara ännu mera av motsatt åsikt än finska revisorerna gällande påståendet. 

Antagandet baserar sig på att det i ett land där korruption är mera vardagligt inte nödvändigtvis 

antas att en funktion som revision borde skydda företaget från ovannämnda händelserna hemskt 

effektivt. 
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5. Resultat 

5.1 Kapitlets innehåll och syfte 

Här presenteras alla resultat till den utförda undersökningen. Resultaten kommer att presenteras 

enligt samma ordning som de var placerade i frågeformuläret. Underrubrikerna i kapitlet 5.2  

kommer att basera sig på indelningen av frågorna i frågeformuläret. Först kommer allmänna 

frågorna (påståendena 1-3) att presenteras. Sedan behandlas påståendena gällande interna 

kontrollomgivningen (4-6), och därefter påståendena gällande väsentlighet (7-8). Till nästa 

diskuteras påståendena om rapportering (9-10), och sedan påståendena om skatteinriktelse eller true 

& fair view (11-12). I följande del behandlas påståendena gällande oberoende (13-15), och därefter 

påståendena gällande attityderna till internationella standarder samt kunskapen om dem (16-19). 

Till sist presenteras påståendena om korruption och olaglighet (20-22). Efter alla resultaten har 

presenterats och analyserats kommer kapitlet att slutas med en sammanfattning av viktigaste 

fynden. 

 

Syftet med kapitlet är att visa om det finns skillnader på finska och ryska revisorers åsikter 

gentemot revision på basis av de påståendena som skickades till dem i frågeformuläret. Det kommer 

också att analyseras vad dessa potentiella skillnader beror på. Därtill kommer antagandena till 

påståendena som presenterades i förra kapitlet att jämföras till de verkliga resultaten för att se om de 

skillnaderna som antagits till inkomna svaren stämmer. 

  

5.2 Presentation av resultat 

5.2.1 Allmänna frågor (frågorna 1-3) 

 Ryska revisorer Finska revisorer Signifikant skillnad 

1. Hur länge har du arbetat med revision? 2,79 3,85 Ja 

2. Hur länge har du varit en auktoriserad 
revisor? 

2,38 3,36 Ja 

3. Kvaliteten på revision har förbättrat 
under de senaste åren. 

4,10 3,79 Nej 

Tabell 2: Svarsmedeltal till allmänna frågor 

 

Första frågan i frågeformuläret tar reda på om ryska revisorer och finska revisorer har en varierande 

mängd arbetserfarenhet i medeltal. Frågan frågades för att det tidigare i arbetet antogs att en klar 
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skillnad mellan gruppernas arbetserfarenhet skulle finnas för att revisionen i Ryssland inte funnits 

till nära heller så länge som den funnits i Finland. Av intresse var också hur ryska revisorernas 

erfarenhet i allmänhet var fördelad. Mann Whitney U testet som utfördes för att testa om det finns 

en skillnad mellan de undersökta gruppernas svar gav ett p-värde på 0,000. Det menar att 

nollhypotesen till den här frågan kan förkastas, och därmed finns en signifikant skillnad mellan 

gruppernas svar på den använda signifikansnivån som är 5 %. 

 

 

Diagram 1: Revisorernas arbetserfarenhet 

 

Som man kan se från diagrammet ovan är erfarenheten mellan finska och ryska revisorer olikt 

fördelad så som tidigare antogs. Ryska revisorernas svar hade ett medeltal av 2,79 vilket tyder på att 

medeltalet av deras svar låg mellan svarsalternativen 5-10 år och 11-15 år. Finska revisorernas svar 

hade ett medeltal av 3,85 vilket indikerar att medeltalet av deras svar låg mellan svarsalternativen 

11-15 år och 16-20 år. Från diagrammet ovan kan man se exakt hur svaren mellan grupperna har 

fördelats. 



44 
 

 
 

 

Diagrammet ovan visar klart att få av nuvarande ryska revisorer har en arbetserfarenhet som skulle 

vara över 20 år. Det tyder på att fastän revisionen i Ryssland börjades utvecklas 1987 (Samsonova 

2006:73), var det ytterst få av dagens revisorer som höll på med ämbetet ännu då. Det syns ändå 

klart att från och med 1990, som var 20 år före den här undersökningen gjordes, har revisorer börjat 

arbeta med revision allt mera. Det beror högst antagligen på att den mindre begränsade ekonomin 

som infördes via perestroika fasen i sovjetunionen, gav en början till revisionen som gjorde sitt 

genombrott först efter sovjetunionens fall, då ryska ekonomin förvandlades till en 

marknadsekonomi. Det som också väcker intresse är att endast 10 % av ryska revisorerna har en 

arbetserfarenhet på under 5 år, men statistik gällande den frågan är snedvriden på grund av att 

frågeformuläret endast skickades till auktoriserade revisorer vilka oftast har mer än 5 år av 

erfarenhet. Gällande finska revisorernas arbetserfarenhet är det intressant att se hur starkt 

revisorernas erfarenhet sluttar neråt, så att det finns många mer revisorer med betydligt mycket 

längre erfarenhet än med mindre. För att frågeformuläret endast skickades till CGR revisorer är det 

ändå förståeligt att svaren ser ut som de gör för att det behövs i dagens läge en 3 års 

arbetserfarenhet för att delta i CGR examen. Därtill är examen mycket svår vilket leder till att det 

ofta tar betydligt längre än 3 år för att bli CGR revisor. 

 

I andra frågan undersöks hur länge respondenterna har varit auktoriserade revisorer. Frågan 

frågades för att komplettera förra frågan, och se om den antagna skillnaden om att ryska revisorer är 

betydligt mindre erfarna än finska revisorer är sann. Därtill är det av intresse om en stark spik i 

mängden revisorer som auktoriseras på 1990-talet förekommer på grund av att efterfrågan på 

revisionen i Ryssland inte uppfylldes av utbudet revisorer så som det kom fram i undersökta 

litteraturen (Samsonova 2009:232). Mann Whitney U testet som användes för att testa om det finns 

en signifikant skillnad mellan gruppernas svar gav ett p-värde på 0,000. Det betyder att skillnaden 

mellan gruppernas svar är signifikant. 

 

Finska revisorernas svar hade ett medeltal på 3,36 gällande frågan. De har alltså i snitt en erfarenhet 

mellan 11-15 år och 16-20 år. Ryska revisorerna svarade i medeltaltal 2,38 på frågan, vilket tyder 

på att de i genomsnitt har en erfarenhet mellan 5-10 år och 11-15 år. Bilden nedan redogör för 

fördelningen på gruppernas svar mera detaljerat. 

 

Då diagrammet nedan analyseras ser man klart att auktoriseringen av revisorerna i Ryssland började 

först efter sovjetunionens fall. Också ser man att absolut starkaste tillväxten i mängden 
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auktoriserade revisorer som skedde under de undersökta tidsintervallen var mellan åren 1995 och 

2000. Det kan bero på det som antogs tidigare i arbetet, alltså att revisorer på 1990-talet delvis 

auktoriserades utan desto vidare prövningar för att uppfylla efterfrågan på revisorer (Samsonova 

2009:232). Man ser också från diagrammet att auktoriseringen av revisorer har stabiliserat sig i  

 

Diagram 2: Revisorernas erfarenhet som auktoriserade revisorer 

 

Ryssland under senaste årtiondet. Då man ser på hur finska revisorernas svar är fördelade, märker 

man att utvecklingen av mängden auktoriserade revisorer har varit relativt jämn. En del mindre 

revisorer finns ändå som har auktoriserats under senaste fem åren samt mellan 11 och 15 år sedan. 

Att mängden auktoriserade revisorer är så liten under de senaste fem åren kan bero på att strukturen 

enligt vilken Big 4 byråerna i Finland är uppbyggd inte motiverar unga revisorer att ta CGR examen 

nuförtiden för att de då hamnar ta en hel del mera ansvar för sitt arbete utan desto större 

löneförhöjningar. Varför mängden revisorer som varit auktoriserade mellan 11 och 15 år är så liten 

är oklar. Helhetsmässigt ser vi från frågorna gällande revisorernas erfarenhet att finska revisorerna 

är klart mera erfarna än ryska revisorerna. 
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I tredje påståendet påstods att kvaliteten på revision har förbättrats under de senaste åren. Idén 

bakom frågan var att försöka bilda sig en uppfattning om hur revisorerna anser att revisionen i deras 

land utvecklas. Det utförda t-testet gällande skillnaden mellan de undersökta gruppernas svar gav ett 

p-värde på 0,082 vilket är en del högre än använda signifikansnivån på 0,05. Också Mann-Whitney 

U testet som utfördes gav ett p-värde på 0,269 som klart överskrider testade signifikansnivån. 

Därmed förkastas inte nollhypotesen och skillnaden mellan gruppernas svar är inte statistiskt 

signifikant. 

 

Det kan ändå påpekas att medeltalet på ryska revisorernas svar hade ett högre medeltal än de finska 

revisorernas svar. Ryska revisorernas svar hade ett medeltal på 4,1 medan finska revisorernas svar 

hade ett medeltal på 3,79. Dessutom var standardavvikelsen för finska revisorernas svar 1,09 medan 

standardavvikelsen för ryska revisorernas svar var 0,75. De ovannämnda resultaten tyder på att 

ryska revisorer anser att kvaliteten i deras land har förbättrats en hel del på senaste åren så som 

också de finska revisorerna. Dessutom visar standardavvikelsen att de ryska revisorerna dessutom 

är kollektivt sett mer säkra om sin åsikt gällande påståendet. 

 

Resultaten gällande påståendet är delvis de som också antogs tidigare i arbetet. Finska revisorerna 

var ännu också av liknande åsikt gällande påståendet som de var i Viitanens undersökning från år 

1994. De tycker fortfarande att kvaliteten på revisionen förbättras i Finland. I Viitanens 

undersökning var ändå medeltalet på finska revisorernas svar 4,36 vilket är klart högre än 

medeltalet på deras svar nu, som var 3,79. Det tyder på att finska revisorerna var allmänt sett mera 

optimistiska gällande hur kvaliteten på revisionen hade utvecklats 1994, än de är nu. En mycket 

intressant sak i resultaten var att ryska revisorer var så optimistiska gentemot hur kvaliteten på 

revisionen har förbättrats under senaste åren. Det antogs tidigare i arbetet att finska revisorerna 

skulle vara mera optimistiska gällande påståendet än de ryska, för att ryska revisorerna inte antogs 

ha accepterat de stora förändringarna som skett på ryska revisionsmarknader helt ännu. Som det 

visade sig är situationen ändå vice versa. Det kommer alltså fram här att ryska revisorer inte är mera 

pessimistiska gällande revisionskvalitetens utveckling än finska revisorer. Svaren tyder på att 

revisionen i Ryssland faktiskt går i bra riktning. 
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5.2.2 Interna kontrollomgivningen (frågorna 4-6) 

 Ryska revisorer Finska revisorer Signifikant skillnad 

4. Företagen jag reviderar brukar ha ett 
internt kontrollsystem. 

3,85 3,40 Ja/Nej 

5. Interna kontrollen är vanligtvis på en 
effektiv och pålitlig nivå. 

2,92 3,28 Nej 

6. Jag brukar använda en märkvärdig del av 
den tiden jag använder för hela 
revisionsuppdraget, för att granska interna 
kontroller. 

3,15 2,83 Nej 

Tabell 3: Svarsmedeltal gällande intern kontrollomgivning 

 

Med fjärde påståendet börjar nästa område som har tagits upp i frågeformuläret att behandlas, alltså 

interna kontrollomgivningen. Påståendet strävar att ta reda på hur vanligt det är att företagen i 

Finland och Ryssland har interna kontrollsystem. Ett viktigt syfte med frågan var att ta reda på i 

vilken grad det finns interna kontrollsystem i Ryssland. Det utförda t-testet som gjordes för att se 

om det finns en statistiskt signifikant skillnad mellan grupperna gav ett p-värde på 0,046 vilket är 

under använda signifikansnivån. På basis av det p-värdet kan man alltså anta att skillnaden mellan 

gruppernas svar är signifikant. Det utförda Mann-Whitney U testet ger däremot ett värde 0,123 

vilket överskrider använda signifikansnivån och skulle innebära att det inte finns en signifikant 

skillnad mellan gruppernas svar. Må ännu sägas att det här påståendet är det enda påståendet i 

frågeformuläret där t-testet och Mann-Whitney U testet ger olika resultat på den använda 

signifikansnivån. 

 

Medeltalet på ryska revisorernas svar var 3,85 gällande fjärde påståendet medan medeltalet på 

finska revisorernas svar var 3,40. Båda grupperna är alltså delvis för att företagen de reviderar har 

interna kontrollsystem, med ryska revisorerna som även anser att företagen de reviderar har interna 

kontrollsystem oftare än företagen som finska revisorer reviderar. När standardavvikelsen mellan 

respondenternas svar jämförs märker man att finska revisorers svar klart varierar mera än ryska 

revisorernas svar. Standardavvikelsen på finska revisorernas svar var 1,33 medan samma statistik 

för ryska svaren var 0,96. Det tyder på att finska revisorer inte är ense om sina svar i samma mån 

som ryska revisorerna. 

 

Resultaten till fjärde påståendet är överraskande för att ryska revisorer ansåg att det är vanligare att 

det finns interna kontrollsystem i de företag de reviderar än finska revisorerna. Det antogs tidigare i 
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arbetet att situationen skulle vara andra vägen runt, och dessutom antogs att ryska revisorer skulle 

vara delvis emot det här påståendet. Tidigare antagandena som baserade sig på subjektiva åsikter 

som kom fram i tidigare forskning (Löytönen 2008:71) kan gällande den här punkten alltså slopas. 

Finska perspektiven om ryska företags interna kontroll omgivningen är åtminstone till den här 

undersökningens del snedvriden. En annan sak som är överraskande är att finska revisorerna som 

svarade i frågeformuläret hade ett medeltal av endast 3,40 på sina svar. Om man ser på stora 

standardavvikelsen i finska svaren kan man tolka det så att finska revisorernas arbete är mera 

tudelat, så att man antingen jobbar i större företag med interna kontrollsystem eller sedan i små 

företag som inte har interna kontrollsystem. Samtidigt kan det vara ett tecken på att ryska revisorer 

jobbar mer omgående i olika storleks företag. Resultaten kan också helt enkelt indikera att finska 

företag inte har interna kontrollsystem i lika hög grad som ryska företagen. 

 

Femte påståendet i arbetet försöker ta reda på om interna kontrollerna är på en effektiv och pålitlig 

nivå i Finland och Ryssland. En viktig avsikt med frågan var att kunna jämföra kvaliteten av interna 

kontrollerna i de undersökta länderna. T-testet med vilket svaren till påståendet testades gav ett p-

värde på 0,096. Mann Whitney U testet som utfördes gav ett p-värde på 0,107. Därmed är 

skillnaden mellan svaren inte signifikant på den testade nivån. 

 

Resultaten visar ändå att medeltalet på ryska revisorernas svar till påståendet var en del under finska 

revisorernas svar. Ryska revisorerna hade ett medeltal av 2,92 på sina svar medan medeltalet för 

finska svaren var 3,28. Standardavvikelsen i svaren för båda grupperna var på en nästan identisk 

nivå, vilket är ett tecken på att båda grupperna var lika säkra om sina svar gällande frågan. Ytterst få 

svar fanns också som skulle ha varit helt för eller emot påståendet. 

 

Fastän en statistisk skillnad mellan grupperna inte finns kan det påpekas att svaren inte är sådana 

som det tidigare i arbetet antogs vara. Det som inte kommer som en överraskning är att ryska 

revisorerna är delvis emot interna kontrollernas effektivitet och pålitlighet och finska revisorerna är 

delvis för dem. Det som förvånar är att skillnaden mellan svaren inte bär starkare statistisk 

signifikans än de gör. Det antogs att ryska revisorerna skulle vara starkare emot påståendet på grund 

av att de inte har direkt möjlighet att kontrollera företagens interna kontrollsystem på grund av att 

deras roll som självständiga granskare ännu fullständigt inte har accepterats i Ryssland (Kaivola 

intervju). Därtill ansågs att finska revisorer skulle ha ett högre förtroende  i interna kontrollerna i 

Finland. Det som är intressant med ryska revisorernas svar till det här påståendet i jämförelse till 

fjärde påståendet är att fastän de anser att företagen de reviderar relativt ofta har interna kontroller, 
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litar de inte mycket på kontrollernas effektivitet och pålitlighet. Det tyder på att det som kom fram i 

Kaivola intervjun gällande att ryska revisorer inte har en möjlighet att använda interna kontrollerna 

ordentligt under sina revisioner mycket väl kan vara sant. 

 

Sjätte påståendet strävas det att ta reda på om finska revisorerna och ryska revisorerna använder en 

märkvärdig del av tiden de använder för hela revisionsuppdraget för att granska interna kontroller. 

Ett viktigt mål med frågan var att få ännu mera information om revisorernas vanor kring interna 

kontroller speciellt i Ryssland, för att kunna dra en slutsats om revideringen av interna kontroller 

har stor en betydelse i rysk revision. P-värdet för t-testet blev 0,217 och p-värdet för Mann Whitney 

U testet blev 0,196. Därmed förkastas nollhypotesen inte vilket betyder att ingen signifikant 

skillnad finns mellan gruppernas svar. 

 

Båda respondent grupperna var ganska neutrala gällande sina svar till det här påståendet. Medeltalet 

på ryska revisorernas svar var 3,15 och medeltalet på finska revisorernas svar var 2,83. Orsaken till 

att svaren är så neutrala till sin karaktär kan bero brister i hur påståendet var formulerat. Ett problem 

med påståendet var att i den inte togs i beaktande om revisorn som svarar har mycket att göra med 

företag som har interna kontroller. Därmed borde det ha funnits ett alternativ att svara att man 

arbetar främst med företag som inte har interna kontroller. Speciellt i finska Big 4 byråerna är 

indelningen av revisorer som endast jobbar med stora och små företag ganska klar. Ett annat 

problem med påståendet var att den formulerades genom att påstå att respondenten använder en 

märkvärdig del av tiden för hela revisionsuppdraget för granskningen av interna kontroller. Istället 

kunde frågan till exempel  ha kunnat formuleras genom att respondenten skulle ha fått svara mer 

kvantitativt hur stor del av tiden för revisionsuppdraget som används för interna kontroller. 

 

Revisorernas svar till sjätte påståendet var i varje fall inte de som antogs tidigare i arbetet. Det 

antogs att finska revisorerna oftare skulle använda en märkvärdig del av den tid de använder för 

hela revisionsuppdraget för att granska interna kontroller än ryska revisorer. Antagandet baserade 

sig på att ryska interna kontrollomgivningen ofta är outvecklad, samt på att andra 

granskningsmetoder används mycket mera i Ryssland än granskningen av interna kontroller 

(Kaivola intervju).  Fastän ingen statistisk signifikant skillnad mellan gruppernas svar finns kan 

man se att resultaten är tvärtemot det som antogs. Ryska revisorerna är alltså en aning mer positiva 

till påståendet än finska revisorerna. 
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5.2.3 Väsentlighet (frågorna 7-8) 

 Ryska revisorer Finska revisorer Signifikant skillnad 

7. Jag använder aktivt väsentlighetsgränser 
när jag bestämmer om ett fel skall noteras i 
revisionen. 

4,67 4,24 Ja 

8. Fakturagranskningar hör till mina mest 
använda sätt att revidera. 

4,21 2,39 Ja 

Tabell 4: Svarsmedeltal gällande väsentlighet 

 

Via sjunde påståendet börjas nästa område som har behandlats i frågeformuläret att presenteras, 

alltså påståendena kring väsentlighet. I påståendet skulle respondenterna ge sin åsikt gällande hur 

aktivt de använder väsentlighetsgränser när de bestämmer om fel skall noteras i revisionen. Orsaken 

till att den här frågan frågades var att bilda en uppfattning om väsentlighetsprincipen används aktivt 

i rysk revision. T-testet med vilket skillnaden mellan gruppernas svar testades gav ett p-värde på 

0,021 och Mann Whitney U testet som utfördes gav ett p-värde som var så lågt som 0,001. Det 

innebär att en statistiskt signifikant skillnad mellan gruppernas svar hittades. 

 

Ryska revisorernas svar hade ett medeltal på 4,67 och finska revisorernas svar hade ett medeltal på 

4,24 till påståendet. Båda grupperna är alltså mycket positivt inställda till påståendet att de använder 

väsentlighetsgränser då de bestämmer om fel noteras i revisionen. Ryska revisorerna är till och med 

mer positivt inställda till påståendet än finska revisorerna. Det kan ännu till nämnas att mycket få 

respondenter i båda grupperna var delvis emot eller totalt emot påståendet. 

 

Svaren till sjunde påståendet är mycket överraskande. Det antogs tidigare i arbetet att 

väsentlighetsgränser inte används alls i samma mån i rysk revision som i finsk revision för att ryska 

revisorer ofta tycks lägga märke till och rapportera om ickemateriella fynd som de gör då de 

reviderar (Kaivola intervju). I det här påståendet har det visat sig att ryska revisorer inte endast är 

positivt inställda till ett aktivt användande av väsentlighetsgränser, men att de är även mer positivt 

inställda dill deras användande än finska revisorer. Det tyder på att väsentlighetsprincipen i motsats 

till tidigare antaganden faktiskt spelar en stor roll i rysk revision såsom den också gör i finsk 

revision. På grund av att skillnaden mellan gruppernas svar var starkt signifikant, är det ett tecken 

på att väsentlighetsgränser även statistiskt sett används mera av ryska än av finska revisorer. 

Resultaten ovan bevisar klart att revisionen i Ryssland faktiskt har avancerat från de historiska 

statsgranskningarna som gjordes, och ett västerländskt tankesätt kring väsentlighet finns klart med i 

ryska revisionen. 
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I åttonde påståendet skulle respondenterna ta ställning till om fakturagranskningar hör till de mest 

använda sätten att revidera. Frågan formulerades genom att använda termen fakturagranskning 

istället för till exempel substansgranskning för att försöka ge läsaren en klarare bild av hurudan 

granskningsmetod det är frågan om. Syftet med frågan var särskilt att se om användningen av 

fakturagranskningar spelar en så stor roll i rysk revision som det antogs tidigare i arbetet. P-värdet 

från t-testet som användes för att testa skillnaden mellan de två gruppernas svar gav ett värde på 

0,000. Mann Whitney U testet gav också ett p-värde på 0,000. Skillnaden mellan gruppernas svar 

var alltså starkt signifikant på den använda signifikansnivån. 

 

Finska revisorernas svar hade ett medeltal på 2,39 gällande påståendet vilket innebär att de var 

delvis emot att fakturagranskningar skulle höra till deras mest använda sätt att revidera. Medeltalet 

på ryska revisorernas svar var däremot även så högt som 4,21 vilket indikerar att de är starkt av 

samma åsikt med påståendet. Standaravvikelsen på finska revisorernas svar var 1,32 vilket är klart 

högre än standardavvikelsen på ryska revisorernas svar som var 0,98. Det visar att finska 

revisorernas åsikter har varierat klart mera gällande frågan än svaren av ryska revisorernas som var 

mera likartade. 

 

Att ryska revisorerna så ofta använder fakturagranskningar då de reviderar och finska revisorer inte 

gör det är det som också förväntades svaras på frågan. Som tidigare antogs i arbetet går revisionen i 

Ryssland ofta ut på att göra en hel del fakturagranskningar som är en viktig form av 

substansgranskning (Löytönen 2008:59). Därtill antogs att andra mer helhetstäckande 

revisionsmetoder som till exempel analytiska granskningar eller mer intervju baserade granskningar 

inte används i Ryssland på samma sätt som i Finland (Kaivola intervju). Resultaten till påståendet 

stöder starkt dessa antaganden. Att ryska revisorernas svar hade ett så högt medeltal som 4,21 är 

klart ett tecken på att fakturagranskningen antagligen är den mest använda metoden för dem att 

revidera. Det som kan sägas gällande finska revisorernas svar är att CGR revisorerna som var med i 

undersökningen oftast jobbar på en Big 4 byrå i Finland där de redan nått en sådan nivå i företaget 

att de ansvarar för olika revisionsprojekt istället för att de skulle sköta själva substansgranskningen i 

projektet. Med det vill framföras att fakturagranskningar också spelar en stor roll i finsk revision, 

men ofta inte mera i ditt vardagliga arbete om du har kommit genom CGR examen. I Ryssland är 

ändå arbetsuppgifterna som auktoriserade revisorerna sköter inte lika klara för skribenten. Särskilt 

om en rysk auktoriserad revisor jobbar i ett mindre revisionsbolag i Ryssland som det finns massor 

av där (se kap. 3.2.2) kan det antas att dennes arbetsuppgifter fokuserar relativt mycket kring 
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användningen av fakturagranskningar. I varje fall är skillnaden mellan gruppernas svar till det här 

påståendet starkt signifikant. 

 

5.2.4 Rapportering (frågorna 9-10) 

 Ryska revisorer Finska revisorer Signifikant skillnad 

9. I revisionsberättelsen rapporteras endast 
de mest väsentliga felen som hittas från 
bokföringen.  

3,33 4,36  

10. I revisionsberättelsen rapporteras också 
ofta om mindre väsentliga observationer.  

4,00 1,21  

Tabell 5: Svarsmedeltal gällande rapportering 

 

Den här delen av frågeformuläret behandlar revisorernas rapportering. I påståendena gällande 

rapportering, alltså påståendena 9 och 10 har det hittats ett fel som tyvärr förhindrar resultaten 

mellan de två grupperna att kunna jämföras. Därmed kommer en statistisk analys inte att utföras 

gällande dessa påståenden. Felet har att göra med översättningen av ordet revisionsberättelse till 

ryska. I Ryssland görs typiskt två olika berättelser efter revisionen har utförts, alltså en 

standardformad revisionsberättelse (ISA 700 och 701, RSA 6) och en berättelse med vilken man 

utför kommunikation av revisionsärenden till företagsledningen (ISA 260, RSA 22). I Finland görs 

endast standardformade revisionsberättelser medan kommunikationen till ledningen ofta sköts 

muntligt, eller via informell dokumentation såsom också rekommenderas i både ISA 260 och RSA 

22. Ett revisionsprotokoll kan också göras för att kommunicera med ledningen i Finland 

(Revisionslagen 3 kap. 16 §) I Ryssland har en gammal vana att upprätta båda rapporterna ändå 

hållit i sig starkt. Ordet som användes för revisionsrapport i ryska frågeformuläret har det visat sig 

att uppfattas som ordet för rapporten som används för kommunikation till ledningen, fastän termen 

inte finns nämnd i RSA 22 som behandlar området. Därmed har frågan uppfattats på olika sätt av 

finska revisorerna och ryska revisorerna. Frågorna 9 och 10 kommer ändå att analyseras genom att 

beakta ovannämnda missförståndet. 

 

I nionde påståendet försöktes det undersökas om respondenterna anser att endast de mest väsentliga 

felen som hittas i bokföringen skall rapporteras i revisionsberättelsen. Avsikten med frågan var att 

försöka urskilja om finska revisorer och ryska revisorer har en annorlunda attityd till vad som skall 

vara med i revisionsberättelsen. På grund av felet i ryska frågeformulärets översättning ansåg ryska 

revisorerna att det frågades om den rapport som de skickar till företagsledningen skall innehålla 
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endast de mest väsentliga felen, istället för om själva revisionsrapporten skall innehålla endast de 

mest väsentliga felen.  

 

Resultaten visar ändå att finska revisorer starkt anser att endast de mest väsentliga felen skall 

rapporteras i revisionsrapporten med ett medeltal av 4,36 på sina svar. Anledningen till att finska 

revisorerna är av den åsikten beror på att det enligt ISA 700 (Föreningen CGR rekommendation 

700) endast skall ges en standard formad berättelse till boksluten. Orsaken till att medeltalet på 

svaren inte var närmare 5 beror antagligen på frågans formulering. I praktiken skall inte ens de mest 

väsentliga felen rapporteras i den standardformade revisionsberättelsen. Man kan alltså tolka 

påståendet på flera olika sätt vilket antagligen har lett till att finska svaren inte är ännu starkare för 

påståendet. Att medeltalet på ryska revisorernas svar är 3,33 tyder på att de inte är starkt för eller 

emot att endast de mest väsentliga felen skall rapporteras i rapporten som de skickar till reviderade 

företagets ledning. Det indikerar att väsentlighetsprincipen som ryska revisorerna via sjunde 

påståendet lät förstå att de ofta använder då de reviderar inte spelar en lika stor roll då de 

rapporterar till reviderade företagets ledning om vad de hittat. Den här analysen fortsätts i följande 

påstående, som visar en tydligare indelning på finska och ryska revisorers åsikter. 

 

I tionde påståendet försöktes det tas reda på om respondenterna anser att också mindre väsentliga 

observationer skall noteras i revisionsberättelsen. Idén med frågan var ursprungligen att försöka 

klargöra om ryska revisorerna faktiskt anser att också oväsentliga observationer skall noteras i 

revisionsberättelsen, såsom tidigare antogs i arbetet (Löytönen 2008:91). På grund av 

översättningsfelet som tidigare nämndes kan resultaten inte analyseras såsom planerat, men också 

de erhållna resultaten är mycket intressanta. 

 

Som man kan se är finska revisorerna här starkt emot påståendet att mindre väsentliga observationer 

skulle noteras i revisionsberättelsen med ett medeltal av endast 1,21 på sina svar. Finska 

revisorernas svar är de som antogs tidigare i arbetet. Finska revisorer har alltså en högst 

standardiserad praxis kring utgivandet av revisionsberättelser i enlighet med ikraftvarande 

standarder på området. Ryska revisorernas är däremot starkt för att också mindre väsentliga 

observationer skall rapporteras om i rapporten som de skickar till reviderade företagets ledning med 

ett medeltal av 4,00 på sina svar. Det tyder starkt på det som också diskuterades i förra påståendet, 

alltså att väsentlighetsprincipen inte tycks spela en stark roll då ryska revisorer rapporterar till 

företagsledningen. Det väcker en annan fråga om varför det är så viktigt att rapportera på så 

detaljrik nivå till företagsledningen. Gällande den kommunikationen som finska revisorer har med 
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företagsledningen, är den i enlighet med ISA 260 standarden ofta diskussionsbaserad, och relativt 

informell till sin form. Det handlar alltså inte om en heltäckande rapport om alla felaktigheter som 

hittats. Här tycks ändå ryska revisionspraxisen skilja sig från den finska, fastän deras motsvarande 

standard till ISA 260 är RSA 22 som till innehållet är mycket likadan. Det är ett tecken på att fastän 

internationella standarder kring revision har försökts tas i bruk aktivt i Ryssland, finns ännu en hel 

del gamla tillvägagångssätt kvar i rysk revision.   

 

5.2.5 Skatteinriktelse eller true and fair view (frågorna 11-12) 

 Ryska revisorer Finska revisorer Signifikant skillnad 

11. Revisionens huvudsakliga syfte är att 
säkra att bokslutet ger dess läsare en 
tillräckligt bra bild av företagets 
affärsverksamhet.  

4,21 3,94 Nej 

12. Till revisionens mest viktiga syften hör 
att granska, att företaget som revideras 
följer lagen och betalar tillräckligt mycket 
skatt. 

3,49 2,72 Ja 

Tabell 6: Svarsmedeltal gällande skatteinriktelse eller true and fair view 

 

Elfte påståendet går in på följande behandlade området i frågeformuläret, alltså frågeställningen 

kring om revisorerna är mera skatteinriktade eller mera inriktade på true & fair view tankesättet. I 

påståendet konstateras att revisionens huvudsakliga syfte är att säkra att bokslutet ger dess läsare en 

tillräckligt bra bild av företagets affärsverksamhet. Ändamålet med påståendet var att försöka 

analysera true & fair tänkandet i revisionen mellan Finland och Ryssland. T-testet som utfördes gav 

ett p-värde på 0,307 vilket är klart över testade signifikansnivån. Mann Whitney U testet gav ett p-

värde på 0,167 vilket också överskrider testade signifikansnivån. Därmed är skillnaden mellan 

finska och ryska revisorernas svar inte signifikant på använda signifikansnivån. 

 

Båda grupperna var delvis av samma åsikt med påståendet. Finska revisorerna hade ett medeltal av 

3,94 på sina svar. Ryska revisorernas svar hade ett medeltal som var ännu litet högre än finska 

medeltalet, alltså 4,21. Svaren är ett tecken på att ryska revisorer anser att givandet av en tillräckligt 

bra bild av företagets verksamhet är en del viktigare än finska revisorer. Standardavvikelsen av 

svaren var på en mycket liknande nivå vilket tyder på att ingendera av grupperna skulle ha varit mer 

osäkra om sina svar, eller som man därav kan tolka att ingendera av grupperna ansåg att frågan 

skulle ha varit oklarare än den andra. En viktig orsak till att finska medeltalet blev lägre beror på att 
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ca 7 % av finska respondenterna var helt emot påståendet medan endast ca 2 % av ryska revisorerna 

var helt emot påståendet. 

 

Medeltalet på finska revisorernas svar kan delvis bero på att endast ordet ”riittävän kuvan” 

användes i frågeformuläret istället för ”oikean ja riittävän” som den officiella översättningen av true 

& fair view är på finska. Ändå är det intressant att ryska revisorerna är mera positiva till påståendet 

än de finska. Det antogs tidigare i arbetet att ryska revisorerna skulle vara ganska långt 

skatteinriktade också då de reviderar, vilket skulle betyda att de i princip fungerar som en person 

som granskar att företaget har betalat sina skatter rätt så att företaget inte får stora böter om 

företaget skulle råka ut för en riktig skattegranskning. Också antogs att revisorernas roll som 

övervakare av att bokslutet ger en rättvisande bild av bokslutet inte ännu uppfattats av ryska 

revisorer (Löytönen 2008:75-76). Resultaten visar i viss mån att de antagandena inte baserar sig på 

fakta. Det har visat sig att ryska revisorer är starkt för att deras huvudsakliga uppgift är att se till att 

läsarna får en till tillräckligt bra bild av de företags bokslut som revideras av dem, även i större mån 

än finska revisorer. 

 

I tolfte påståendet undersöktes om revisorer anser att granskandet av att företag följer lagen och 

betalar tillräckligt mycket skatt hör till deras viktigaste uppgifter. Påståendet togs med i 

frågeformuläret för att se hur medvetna revisorerna är om sina uppgifter. Också baserade sig frågan 

starkt på antagandet om att revisionen i Ryssland är starkt skatteinriktad (Löytönen 2008:72-73) 

samt på att ryska revisorer ofta tycks ha ansvaret för flera specialistuppgifter i samband så de 

reviderar företag (Kaivola intervju). P-värdet på utförda t-testet gav ett värde på 0,003 och p-värdet 

på Mann Whitney U testet gav samma p-värde, alltså 0,003. Skillnaden mellan respondenternas svar 

är alltså signifikanta i det här påståendet. 

 

Svaren till den här frågan är ganska tudelade för att finska revisorerna är delvis emot påståendet 

medan ryska revisorerna är delvis för påståendet. Att skillnaden ännu är statistiskt signifikant tyder 

på att här faktiskt finns en ordentlig skillnad mellan vad revisorerna anser i de två länderna. Finska 

revisorernas medeltal på svaren var 2,72, medan medeltalet på ryska revisorernas svar låg på 3,49. 

Variansen mellan svaren i båda grupperna var på nästan samma nivå. 

 

Resultaten till påståendet faller ihop med antagandena som gjordes tidigare i arbetet. Skattefrågor 

samt olika konsulteringsfrågor till exempel kring lag verkar klart oftare vara en del av ryska 

revisorers vardag än finska revisorers vardag. Det kan bero på att bortsett från Big 4 byråerna är 
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genomsnittliga omsättningen för ruska revisionsbolag per år per person (se kap. 3.2.2) på en mycket 

låg nivå vilket lätt kan driva revisorer att samtidigt försöka sköta andra uppdrag som de har kunskap 

att sköta. Det kan också bero på att själva auktoriserade revisorn ofta är huvudmannen samt 

personen som kan mest i små ryska revisionsbolag vilka det finns många av i Ryssland. Därmed 

kan det hända att dessa revisorer ofta gärna tar för sig att också sköta andra specialistuppgifter i 

samband med revisionen, istället för att rekommendera att kunden kontaktar ett annat företag. 

Implikationer som det kan ha att revisioner sköter också annat än själva revisionen ligger klart i 

diskussionen kring oberoende. Frågeställningen ligger alltså kring om en revisor kan vara lika 

oberoende gentemot sin kund om han eller hon också sköter flera andra uppgifter där. I varje fall 

verkar det som det finns en signifikant skillnad finska och ryska revisorers åsikter gällande det här 

påståendet. På basis av resultaten kan man dra en slutsats att ryska revisorerna inte har en lika klar 

bild av sitt yrke, samt sina viktigaste obligationer som finska revisorer. 

 

5.2.6 Oberoende (frågorna 13-15) 

 Ryska revisorer Finska revisorer Signifikant skillnad 

13. Oberoende är en förutsättning för 
revisorers och hela revisionsfunktionens 
trovärdighet. 

4,72 4,94 Nej 

14. Jag är fullständigt oberoende i mitt yrke. 4,69 4,79 Nej 

15. Revisorer försöker allmänt taget för hårt 
att hålla reviderade företagets ledning nöjd. 

2,44 2,60 Nej 

Tabell 7: Svarsmedeltal gällande oberoende 

 

Trettonde påståendet går in på nästa behandlade område i frågeformuläret som handlar om 

oberoende. I påståendet påstås att oberoende är en förutsättning för revisorers och hela 

revisionsfunktionens trovärdighet. Meningen med påståendet var att komma in på området kring 

oberoende som är ett ytterst viktigt område för revisionen i helhet. Det antogs på basis av Viitanens 

undersökning att finska revisorerna kommer att vara starkt för påståendet, för att medeltalet för 

finska revisorernas svar i hans underökning var så hög som 4,88. Ryska revisorerna antogs ändå 

inte ha uppfattat betydelsen av oberoende helt lika bra. T-testet som utfördes till svaren gav ett p-

värde på 0,137, och Mann Whitney U testet gav ett p-värde på 0,321. Nollhypotesen förkastas alltså 

gällande påståendet, och ingen signifikant skillnad finns mellan svaren. 

 

Finska revisorernas svar hade ett medeltal på 4,94 gällande påståendet, och en standardavvikelse på 

endast 0,23. Det tyder på att finska revisorerna är nästan totalt ense om att oberoende är mycket 
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viktigt för hela revisionen. Ryska revisorernas svar hade också ett mycket högt medeltal på 4,72 

men standardavvikelsen på deras svar var betydligt högre än den för finska revisorer. 

Standardavvikelsen på ryska revisorernas svar var 0,92. Det tyder på att de är starkt för påståendet 

men ändå inte så starkt som finska revisorerna. 

 

När man jämför finska revisorernas svar nu med deras svar från Viitanens undersökning från 1994 

då deras svarsmedeltal var 4,88 ser man att revisorerna i båda fallen var nästan totalt av samma 

åsikt med påståendet, vilket visar att oberoende fortsättningsvis spelar en stor roll i revisionen i 

Finland. Gällande ryska revisorernas svar är det smått oroväckande att standardavvikelsen på svaren 

var så hög som 0,92 gällande ett område som borde vara fullständigt självklart för revisorer. Ändå 

kan ingen desto vidare slutsats dras om att ryska revisorer inte skulle förstå betydelsen av 

oberoende för att deras medeltal på svaren var så högt. Därmed skall också antagandet som gjordes 

gällande ryska revisorernas oberoende slopas. Det här påståendet antyder alltså klart att oberoende 

förstås som mycket viktigt i både Finland och Ryssland.  

 

Fjortonde påståendet strävar att utreda om revisorerna själv anser att de är oberoende, genom att se 

hur de svarar på ett påstående där det konstateras att respondenterna är fullständigt oberoende i sina 

yrken. På samma sätt som i förra påståendet antogs att finska revisorerna skulle vara en del mera för 

påståendet än ryska revisorerna. Då svaren testades med t-test gav det ett p-värde på 0,512. Mann 

Whitney U testet gav ett p-värde på 0,843. Man kan alltså inte statistiskt sett säga att det finns en 

skillnad mellan gruppernas svar. 

 

Båda grupperna är starkt av samma åsikt med påståendet om att de anser sig vara oberoende i sitt 

yrke. Medeltalet på finska revisorernas svar var 4,79 medan medeltalet på ryska revisorernas svar 

var 4,69. Gällande variansen har ryska revisorernas svar en standardavvikelse på 0,86 medan finska 

revisorernas svar har en på 0,50. Finska revisorerna är alltså en aning mer ense gällande sina svar. 

 

Gällande det här påståendet har det igen kommit fram att ryska revisorer såsom också finska 

revisorer har förstått betydelsen av oberoende, och därtill försöker de klart vara oberoende i sina 

yrken. Antagandena som gjordes tidigare gällande ryska revisorernas oberoende, bör i den här 

såsom i förra påståendet slopas. Man ser ändå klart när man jämför resultaten från det här 

påståendet till trettonde påståendet att revisorerna inte anser sig själv vara helt så oberoende som de 

borde. Särskilt ser man det när man ser på förra påståendet där finska revisorernas hade ett 

svarsmedeltal av 4,94 gällande påståendet om att oberoende är en förutsättning för hela revisionen i 
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sig. Ändå är svarsmedeltalet 4,79 när det frågades om de är oberoende. Det tyder på att revisorerna 

främst i Finland inte verkar anse sig vara helt så oberoende som de tycker att de borde vara. Det kan 

bland annat bero på att revisionen i Finland är så hårt konkurrensutsatt att man måste vara mycket 

serviceorienterad när man reviderar företag för att hålla kunden nöjd. Samtidigt kan man heller inte 

vara lika sträng och samtidigt noggrann som man skulle kunna vara om man inte skulle behöva 

hålla den reviderade nöjd hela tiden. 

 

I femtonde påståendet uttalades att revisorer i allmänhet försöker hålla reviderade företagets ledning 

nöjd för hårt. Syftet med frågan var att se hur ryska revisorer anser att revisorer allmänt sett hanterar 

ledningen i företagen som revideras. Det antogs att finska revisorerna skulle vara delvis emot 

påståendet såsom de också var i Viitanens undersökning från 1994. Ryska revisorerna antogs 

däremot vara litet av samma åsikt med påståendet. T-testet som utfördes för att testa skillnaden 

mellan grupperna gav ett p-värde på 0,486. Mann Whitney U testet gav ett p-värde på 0,321. 

Därmed förkastas nollhypotesen och ingen signifikant mellan gruppernas svar finns. 

 

Båda grupperna var genomsnittligt sett delvis emot påståendet. Finska revisorerna hade ett medeltal 

på 2,60 på sina svar medan ryska revisorernas svar hade ett medeltal på 2,44. Ryska revisorerna var 

alltså även en del mera emot påståendet än de finska revisorerna. Skillnaden mellan åsikter var ändå 

som nämndes inte signifikant på den använda signifikansnivån. 

 

Finska revisorernas svar stämde nu ännu mycket bra ihop med det som de svarade år 1994 i 

Viitanens undersökning. Då var medeltalet på deras svar 2,52 medan den nu var 2,60. Situationen 

gällande hur revisorerna försöker hålla företagsledningen nöjd verkar alltså inte ha förändrats 

mycket i Finland. Intressant var ändå att ryska revisorerna inte ansåg att revisorer försöker hålla 

företagsledningen nöjd. Enligt antagandena som gjordes tidigare tycktes faktum om att en stor del 

av revisionsbolagen som finns i Ryssland är små skulle påverka revisorerna i dessa bolag att hålla 

företagsledningen mer nöjd, än om bolagen skulle vara större (MSI Global Alliance 2007). 

Dessutom tycktes det att på grund av att bolagsstämman i Ryssland sällan har något att göra med 

valet av revisorer (Kaivola intervju) kunde det också få revisorer att försöka hålla företagsledningen 

nöjd. Det har ändå visat sig dessa antaganden var felaktiga. Det kan förstås hända att revisorerna 

speciellt i Ryssland där personkontakter i alla affärsförhållanden spelar en verkligen stor roll inte 

objektivt sett kan uppfatta att de i själva verket håller företagsledningen nöjd med att bara ha bra 

personkontakter till den. Kanske om man formulerat påståendet genom att påstå att respondenten 

skulle ha bra personliga kontakter till de företag han eller hon reviderar kunde man ha hittat en 
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skillnad mellan revisorerna i Finland och Ryssland. Gällande påståendet är det ändå klart att både 

revisorerna i Finland och Ryssland är delvis emot att revisorer skulle försöka för hårt att hålla 

företagsledningar nöjda.  

 

5.2.7 Attityder till internationella standarder och kunskap om dem (frågorna 16-19) 

 Ryska revisorer Finska revisorer Signifikant skillnad 

16. Revisionsprocessen försvåras av en 
oklar och mångtydig reglering. 

2,92 2,93 Nej 

17. Revisionsregleringens 
internationalisering har klargjort revisorns 
arbete. 

3,46 2,88 Ja 

18. Internationella bokförings- samt 
revisionsstandarder har förbättrat 
ekonomiska rapporteringens och 
revisionens kvalitet. 

3,72 3,04 Ja 

19. Jag har en bra förståelse över ISA 
(International Standards on Auditing) och 
IFRS (International Financial Reporting 
Standards) standarderna. 

3,77 3,94 Nej 

Tabell 8: Svarsmedeltal gällande attityder till internationella standarder 

 

Sextonde påståendet går in på ett nytt område i frågeformuläret gällande attityder till internationella 

standarder och kunskap om dem. Påståendet konstaterar att revisionsprocessen försvåras av en oklar 

och mångtydig reglering. Meningen med påståendet var att se hur revisorerna i Finland och 

Ryssland uppfattar regleringen kring revision. Speciellt ryska revisorernas åsikt är intressant för att 

regleringen kring revisionen har gått genom en hel del förändringar under senaste åren. Det antogs 

tidigare i arbetet att finska revisorerna inte skulle vara starkt för eller emot påståendet, på samma 

sätt som de var i Viitanens undersökning från 1994. Ryska revisorerna antogs däremot vara mera av 

samma åsikt med påståendet. T-testet med vilken respondent gruppernas svar jämfördes gav ett p-

värde på 0,978 medan Mann Whitney U testet gav ett p-värde på 0,946. Det finns alltså ingen 

signifikant skillnad mellan gruppernas svar. 

 

Gruppernas svar gällande påståendet är mycket identiska genom att ingendera av grupperna har en 

stark åsikt gällande påståendet. Medeltalet på ryska revisorernas svar var 2,92 medan finska 

revisorernas svar hade ett medeltal på 2,93. Också standardavvikelsen gällande båda gruppernas 

svar var mycket identisk och var 1,33 för ryska revisorerna och 1,37 för de finska. Det kan också 
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nämnas att p-värden på t-testet och Mann Whitney U testet är så exceptionellt höga att svaren som 

de undersökta grupperna gett faktiskt liknar varandra mycket. 

 

Som det antogs var finska revisorernas svar nästan likadana som de var 1994 i Viitanens 

undersökning. Då var medeltalet på finska revisorernas svar 3,00 medan den nu var 2,93. 

Revisorerna i Finland har alltså inte ännu idag en enig åsikt om en oklar och mångtydig reglering 

stör revisionsprocessen. Ryska revisorerna verkar vara på samma linjer som finska revisorerna 

gällande sina åsikter gällande påståendet. Därmed är de inte heller starkt för eller emot att  

revisionsprocessen skulle försvåras av en oklar och mångtydig reglering, trots alla de förändringar 

revisionsbranschen i Ryssland har gått igenom. Det innebär att tidigare antagandet som gjordes 

gällande att ryska revisorerna skulle vara av delvis samma åsikt med påståendet var felaktigt. Det 

tyder på att revisorerna i Ryssland är bra på att anpassa sig till förändringar inom 

revisionsbranschen. Det kan förstås bero på att ryska folket i allmänhet hamnat gå igenom så 

otroligt mycket förändringar efter sovjetunionens fall, att de har lärt sig att anpassa sig lätt till den 

situation som råder. 

 

Sjuttonde påståendet hävdar att revisionsregleringens internationalisering skulle ha klargjort 

revisorns arbete. Påståendet strävar att få en allmän blick in i vad finska och ryska revisorerna anser 

om revisionsregleringen internationalisering. Det antogs tidigare i arbetet att finska revisorerna 

skulle vara mera positiva gällande påståendet än ryska revisorerna. Det beror på att finska 

revisorerna antas ha accepterat internationella regleringen i större grad på grund av den längre 

erfarenheten som de har gällande internationaliseringen av revision. Det antogs däremot att ryska 

revisorerna skulle vara delvis emot påståendet på grund av att de ännu inte har en lika omfattande 

erfarenhet som finska revisorerna gällande internationella regleringen, och för att de allmänt sett 

skulle vara negativt inställda till internationella revisionsstandarder (Löytönen 2008:91). T-testet 

som utfördes visade ett p-värde på 0,006 och Mann Whitney U testet visade ett p-värde på 0,013. 

En signifikant skillnad finns alltså mellan gruppernas svar. 

 

Finska revisorerna hade ett medeltal av 2,88 på sina svar medan ryska revisorerna hade ett medeltal 

av 3,46 på sina svar. Det indikerar att finska revisorerna genomsnittligt en aning motsätter sig till 

påståendet, medan ryska revisorerna är för det. På grund av att skillnaden mellan gruppernas svar 

dessutom är signifikant tyder de på att gruppernas åsikter kan statistiskt sett antas skilja sig från 

varandra. 
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Svaren till påståendet är mycket överraskande. Till motsats av vad som tidigare antogs är det finska 

revisorerna som är litet emot att revisionsregleringens internationalisering skulle ha klargjort 

revisorns arbete. Ryska revisorerna anser däremot att internationaliseringen av revisionsregleringen 

faktiskt har klargjort deras arbete en del. Gällande ryska revisorernas åsikt är det ett viktigt fynd för 

att det bevisar att de stora legislativa förändringarna som det har arbetats på hårt för att utveckla 

rysk revision har varit värt mödan. Det visar också att ryska revisorer knappast är värst negativt 

inställda till internationella revisionsstandarder fastän det antogs så tidigare. Att ryska revisorerna 

anser som de gör kan bero på att regleringen som fanns kring revisionen i Ryssland inte var klar och 

tydlig före internationella regleringen kom i spel. Utvecklingssteget från den regleringsramen som 

fanns kring revisionen före internationella regleringen börjades tillämpas var alltså markant. Finska 

revisorernas åsikter överraskar också gällande det här påståendet för att de inte var positivt inställda 

till internationella revisionsstandarder, såsom tidigare antogs, utan istället var de till och med en 

aning negativt inställda. Det kan bero på att revisionen i Finland var utvecklad redan före 

internationell reglering kom i användning. Också kan det sitta hårt för speciellt mer erfarna finska 

revisorer att deras ämbete regleras så starkt av organisationer som är långt ifrån den verklighet som 

finns i Finland. 

 

Adertonde påståendet handlar om internationella bokförings- samt revisionsstandarders påverkan på 

ekonomiska rapporteringens och revisionens kvalitet. Det påstås att internationella standarderna 

skulle ha förbättrat rapporteringens och revisionens kvalitet. Påståendet fortsätter i samma linje med 

sjuttonde påståendet men går mer specifikt in på en viss aspekt inom internationaliseringsprocessen. 

På samma sätt som i förra påståendet antogs också här att finska revisorer skulle vara mera positivt 

inställda till påståendet än ryska revisorerna. T-testet som utfördes gav ett p-värde på 0,005 och 

Mann Whitney U testet gav ett p-värde på 0,003. Skillnaden mellan gruppernas svar är alltså 

signifikant. 

 

Ryska revisorerna hade ett medeltal av 3,72 för sina svar till det här påståendet. Finska revisorernas 

svar hade ett medeltal på 3,04. Ryska revisorerna anser alltså klart mera än finska revisorerna att 

internationella bokförings- samt revisionsstandarder har förbättrat ekonomiska rapporteringens och 

revisionens kvalitet. 

 

I linje med svaren till förra påståendet är resultaten på samma sätt här också överraskande. Här är 

ryska revisorerna till och med relativt starkt av samma åsikt med påståendet, vilket tyder klart på 

hur optimistiska ryska revisorerna genomsnittligt är till internationella standarder. Svaren förkastar 
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också klart antagandet om att ryska revisorerna på något sätt skulle förhålla sig negativt till 

internationella standarder. På samma sätt som beskrevs då förra påståendet analyserades, kan här 

också sägas att en viktig orsak till att ryska svaren ser ut som de gör, antagligen har att göra med att 

regleringsramen som fanns kring revisionen i Ryssland före internationella regleringen kom med i 

bilden var snäv. Att optimismen kring internationella standarder bland revisorerna i Ryssland är så 

högt som det visat sig, leder till att man lätt kan tro på att utvecklingen gällande ekonomiska 

rapporteringen och revisionen framskrider bra, och kommer att göra så också i framtiden. Att finska 

revisorerna förhåller sig så neutralt till internationella standarderna är överraskande. Det kan vara 

ett tecken på att lokala professionalismen inte mår bra av att regleras av internationella organ, för att 

det lämnar så litet spelrum för revisorer att använda sitt lokala kunnande samt professionella 

omdöme. Det bör ändå påpekas att om finska revisorer direkt skulle vara negativt inställda till 

internationella standarder skulle det vara oroväckande, men det är de inte i dagens läge.  

 

Nittonde påståendet strävar att ta reda på hur bra förståelse respondenterna har av internationella 

standarder kring redovisning och revision. Påståendet är formulerat genom att respondenterna fått 

uttrycka sin åsikt om vad de tycker om ett uttalande som påstår att de har en bra förståelse av ISA 

och IFRS standarderna. T-testet som utfördes gav ett p-värde på 0,40 och Mann Whitney U testet 

gav ett p-värde på 0,20. Därmed är skillnaden mellan gruppernas svar inte signifikant. 

 

Medeltalet på ryska revisorernas svar var 3,77 för påståendet medan medeltalet på finska 

revisorernas svar var 3,94. Båda grupperna tycker alltså att de har ett relativt bra kunnande gällande 

ISA och IFRS standarderna. Fastän finska revisorernas svar verkar vara aningen högre enligt 

medeltalen för gruppernas svar, har skillnaden inte någon statistisk signifikans. Det kan ännu 

nämnas att ca 20 % av ryska revisorerna svarade att de inte vet gällande frågan medan endast ca 1 

% av finska respondenterna svarade det.  

 

Att finska revisorer anser sig ha en bra förståelse av ISA och IFRS standarderna stämmer överens 

med vad som antogs tidigare i arbetet. Att ryska revisorer anser sig ha så bra förståelse av 

standarderna kommer som en överraskning. Det antyder klart att ryska revisorerna har en relativt 

stark kunskap gälland ISA och IFRS standarderna. Att ca 20 % av ryska respondenterna svarade att 

de inte vet på frågan är konstigt. Det kan tyda på att ryska revisorerna inte visste vilka standarder 

det var frågan om, fastän standardnamnen var översatta enligt de officiella namnen som 

standarderna har i Ryssland. Om det vore fallet skulle det vara oroväckande att så stor del av ryska 

revisorerna inte förstod vilka standarder det var frågan om, men en sådan slutsats kan ändå inte dras 
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på basis av svaren till påståendet. Såsom det ser ut är ryska revisorers kunskapsnivå gällande 

standarderna på samma nivå som finska revisorernas kunskapsnivå. 

 

5.2.8 Korruption och olaglighet (frågorna 20-22) 

 Ryska revisorer Finska revisorer Signifikant skillnad 

20. Olagligheter och korruption påverkar 
mitt vardagliga arbete. 

3,15 1,50 Ja 

21. Revisorer bestraffas för sina brott 
tillräckligt ofta. 

2,92 3,76 Ja 

22. Revision skyddar företag effektivt från 
bedrägeri, förskingring och andra 
olagligheter som företagets ledning eller 
arbetare kan vara skyldiga av. 

3,00 2,93 Nej 

Tabell 9: Svarsmedeltal gällande korruption och olaglighet 

 

Tjugonde påståendet går in på ett nytt område i frågeformuläret gällande korruption och olaglighet. 

I påståendet uttrycks att olagligheter och korruption påverkar respondentens vardagliga arbetsliv. 

Idén med frågan var att ta reda på om korruption och olagligheter har en stor påverkan i ryska 

revisorers arbete i jämförelse finska revisorernas arbete. Det antas på basis av undersökningar som 

gjorts av respekterade organisationen Transparency International att ryska revisorer klart kommer 

att hålla med påståendet mera än finska revisorerna. Utförda t-testet gav et p-värde på 0,000 och 

Mann Whitney U testet gav också ett p-värde på 0,000. Det finns alltså en signifikant skillnad 

mellan gruppernas svar. 

 

Finska revisorerna hade ett medeltal av 1,50 på sina svar, vilket innebär att de inte tycker att 

korruption och olagligheter påverkar deras vardagliga arbetsliv. Ryska revisorerna har däremot ett 

medeltal av 3,15 på sina svar vilket är ett tecken på att de genomsnittligt påverkas en del av 

korruption. Fastän ryska revisorernas svarsmedeltal är nära neutral nivå enligt frågeformulärets 

svarsskala kan nämnas att ca 32 % av respondenterna är delvis för påståendet och till och med ca 21 

% av respondenterna är hel av samma åsikt med påståendet. Ändå var ca 20 % av respondenterna 

fullständigt av motsatt åsikt med påståendet.   

 

Resultaten var de som förväntades. Finska revisorerna är ytterst sällan utsatta för korruption och 

olagligheter i sitt vardagliga arbetsliv. Det stämmer bra överens med finska affärsmiljön, som blivit 

rankad som en av de minst korrupta i världen. Ryska revisorerna är däremot utsatta för korruption 

varierande. Vissa revisorer ansåg att korruption och olagligheter påverkar deras arbetsliv mycket 
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medan andra var av helt motsatt åsikt. Det passar också ihop med tidigare antaganden där det kom 

fram att vissa branscher är klart mer utsatta för korruption än andra i Ryssland (Kaivola intervju). 

Också spelar det antagligen en roll var i Ryssland revisorn arbetar. I Moskva och St Petersburg lär 

korruptionen ofta vara mindre än annanstans i Ryssland. Ryska revisorer utsätts ändå tydligt mera 

för korruption än deras finska motparter.   

 

I tjugoförsta påståendet skulle respondenterna ta ställning till om revisorer bestraffas för sina brott 

tillräckligt ofta. Frågan strävar att ta reda på vad revisorer anser om hur deras ansvar som revisorer 

övervakas, samt om de anser att de kan råka ut för straffrättsliga åtgärder tillräckligt ofta. Det 

antogs då påståendet formulerades att ryska revisorerna allmänt sett skulle vara mera emot 

påståendet än finska revisorerna för att revisorerna i Ryssland mycket sällan bestraffas för sina brott 

(Samsonova 2007:232). T-testet som gjordes gav ett p-värde på 0,000 medan Mann Whitney U 

testet gav ett p-värde på 0,001. Skillnaden mellan gruppernas svar är alltså signifikant. 

 

Ryska revisorerna var i genomsnitt en aning emot påståendet, med ett medeltal av 2,92 på sina svar. 

Ryska revisorerna anser alltså att revisorer inte bestraffas för sina brott helt tillräckligt ofta.  Finska 

revisorerna var däremot av delvis samma åsikt med påståendet, med ett medeltal av 3,76 på sina 

svar. De anser alltså att revisorer till vis mån bestraffas för sina brott tillräckligt ofta. 

 

Svaren stämmer överens med det som antogs. De tyder alltså på att det klart oftare tas straffrättsliga 

åtgärderna emot revisorer i Finland än i Ryssland. Det kan bero på att övervakningen kring 

revisorer inte i Ryssland ännu har utvecklats så långt att den tillräckligt noggrant kan uppfölja 

revisorernas åtagande. Det är förståeligt då man ser på hur snabbt utvecklingen av revisionen har 

framskridit. Det är ändå nödvändigt att övervakningen kring revisionen utvecklas och därmed också 

att straffrättsliga åtgärderna som tas emot revisorer blir vanligare, för att revisionens trovärdighet 

skall uppehållas och även förbättras. I Finland får revisorer sällan anmärkelser eller mera allvarliga 

straff för fel som de gjort då de reviderat. Ändå tycker finska revisorerna att bestraffningsåtgärderna 

som tas emot deras yrkesgrupp är tillräckliga. Det kan bero på att det i Finland finns ett relativt 

omfattande övervakningssystem kring finansiella rapporteringen i helhet där Finansinspektionen 

som är en statlig myndighet spelar en viktig roll. Revisionen i sig övervakas också av 

centralhandelskammarens revisionsnämnd som spelar en central roll där. Fastän finska revisorer 

sällan bestraffas finns det en klar risk att hamna ut för straffrättsliga åtaganden vilket speglar sig i 

sättet som revisorer arbetar. 
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Tjugoandra och därmed också sista påståendet i frågeformuläret går in på hur bra revisionen 

skyddar företag från olika händelser. Påståendet hävdar att revision skyddar företag effektivt från 

bedrägeri, förskingring och andra olagligheter som företagets ledning eller arbetare kan vara 

skyldiga av. Det antas att på basis av Viitanens undersökning från 1994 att finska revisorerna delvis 

kommer att vara emot påståendet. Ryska revisorernas antas också vara emot påståendet. T-testet 

som användes för att testa skillnaden mellan gruppernas svar gav ett p-värde på 0,768. Mann 

Whitney U testet gav ett p-värde på 0,763. Ingen signifikant skillnad finns alltså mellan gruppernas 

svar. 

 

Ryska revisorernas svar hade ett medeltal på 3,00 vilket tyder på att gruppen i helhet inte har en 

stark åsikt åt ena eller andra hållet gällande påståendet. Det kan ändå nämnas att endast ett fåtal 

ryska respondenterna svarade att de inte vet till frågan, vilket betyder att gruppens åsikter är mycket 

delad. Finska revisorernas svar hade ett medeltal av 2,93 vilket berättar att de heller inte har värst 

starka känslor för eller emot påståendet. På samma sätt är också deras svar mycket delade. 

 

Till skillnad från Viitanens undersökning från 1994 då finska revisorernas svar hade ett medeltal av 

2,64 var deras svar nu mera neutrala gällande påståendet. Det tyder på att finska revisorerna som 

hade ett svarsmedeltal av 2,93 är en aning mindre emot att revisionen skulle skydda företag från 

diverse olagligheter som företagsledningen eller anställda kan vara skyldiga av. Att medeltalet av 

svaren har gått i den riktningen kan bero på att olagligheter i allmänhet har blivit mera allmänna i 

företag nu än de var 1994. Att finska revisorernas svar är så delade gällande svaret gör det svårt att 

dra desto vidare slutsatser om yrkesgruppens åsikt som helhet. Ryska revisorernas svar är också så 

delade, att inga desto större konklusioner kan dras på basis av påståendet, förutom att revisorerna 

som yrkesgrupp inte har någon klar åsikt om revisionen skyddar företag från olagligheter som 

företagsledningen och de anställda kunde vara skyldiga till. 

 

5.3 Sammanfattning av de viktigaste resultaten 

De viktigaste resultaten hittas från de frågorna och påståendena i vilka en signifikant skillnad fanns 

mellan ryska revisorernas och finska revisorernas åsikter. Därtill fanns en del viktiga resultat i 

sådana påståenden där det antogs att en viss skillnad skulle finnas mellan respondent gruppernas 

svar, men ändå fanns den inte. Av de tjugotvå frågorna och påståendena som har analyserats fanns 

signifikanta skillnader mellan ryska revisorernas och finska revisorernas svar i tio av dem. På basis 

av antagna skillnader som inte uppfylldes hittades dessutom intressanta resultat i fyra av 
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påståendena där en signifikant skillnad inte fanns mellan respondent gruppernas svar. 

Sammanfattningen av viktigaste resultaten kommer att presenteras i samma ordning som de kom 

fram i förra kapitlet. 

 

Gällande allmänna frågorna som ställdes i frågorna ett och två kom det klart fram att ryska 

revisorerna allmänt sett är mycket mindre erfarna inom revision än finska revisorerna. I andra 

frågan kom dessutom fram att mängden ryska revisorer ökade radikalt under andra hälften av 1990-

talet, vilket kan vara ett tecken på att revisorer faktiskt då auktoriserades utan desto större 

prövningar förr att möta den starkt växande efterfrågan på revisorer (Samsonova 2009:232). 

Gällande  interna kontrollomgivningen visade det sig i fjärde påståendet att det oftare förekommer 

interna kontrollsystem i ryska företag än i finska företag. Det antyder att de antagandena som 

gjordes gällande att interna kontrollomgivningen i Finland skulle vara mera utvecklad än ryska 

interna kontrollomgivningen inte är sanna, åtminstone gällande hur ofta interna kontrollsystem finns 

i företag. Det kan ändå nämnas att lika klara resultat inte kom fram gällande interna 

kontrollsystemens kvalitet samt hur bra de kan utnyttjas i revision. Gällande väsentlighet kom det 

fram signifikanta skillnader mellan finska och ryska revisorernas svar i sjunde och åttonde 

påståendet. I sjunde påståendet kom det fram att i motsats till det som förväntades används 

väsentlighetsgränser mera aktivt av ryska revisorer än av finska revisorer då det bestäms om fel 

skall noteras i revisionen. Det indikerar att väsentlighetsprincipen är starkt med i rysk revision. I 

åttonde påståendet visade det sig att fakturagranskningar hör till de absolut mest använda sätten att 

revidera i Ryssland, medan de inte är det i Finland. Det visar att finska revisionsmetoder högst 

antagligen är mer mångsidiga och helhetstäckande än ryska revisionsmetoderna. Gällande 

rapporteringen kom det fram i tionde påståendet att ryska revisorer ofta rapporterar om mindre 

väsentliga observationer till företagsledningen efter att revisionen har utförts. Det verkar klart vara 

ett särdrag som ryska revisionen har i jämförelse till finska revisionen. 

 

Gällande tankesätten kring revision kom det fram i elfte påståendet att true & fair view tänkandet 

faktiskt verkar spela en lika stor roll i Ryssland som i Finland. Ändå kom det fram i tolfte 

påståendet att ryska revisorerna inte är lika medvetna om vad deras huvudsakliga fokus borde vara 

då de reviderar, för att de till skillnad från finska revisorerna anser att granskandet av att företag 

betalar tillräckligt mycket skatt och följer lagen hör till deras viktigaste uppgifter som revisorer. 

Gällande oberoende kom det fram i både trettonde och fjortonde påståendena att ryska revisorerna 

är lika medvetna om hur viktigt oberoende är för revision som finska revisorer. Dessutom anser sig 

revisorerna i Finland och Ryssland att de är lika oberoende från sina kunder. Gällande attityderna 
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till internationella standarder kom det fram i sjuttonde och adertonde påståendena att ryska 

revisorerna förhåller sig mer positivt mot dem än finska revisorerna. Det kom som en klar 

överraskning i jämförelse till det som antogs svaras på påståendena. Ryska revisorerna var klart 

mera av den åsikten att internationaliseringen av revisionsregleringen har klargjort revisorns arbete 

och förbättrat revisionens kvalitet än finska revisorerna. Gällande korruption och olaglighet kom det 

fram i tjugonde påståendet att ryska revisorer klart mera präglas av dem i sitt vardagliga arbetsliv än 

finska revisorer. I tjugoförsta påståendet kom det dessutom fram att ryska revisorer inte riktigt anser 

att revisorerna i Ryssland bestraffas tillräckligt ofta för sina brott, medan finska revisorerna ansåg 

att revisorerna i Finland bestraffas ganska ofta för sina brott. I helhet kom det alltså fram en hel del 

skillnader mellan finska revisorers och ryska revisorers åsikter gentemot revision.  
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6. Avslutning 

6.1 Sammanfattning och konklusioner 

Den starka expansionen som finska företag har haft till Ryssland under senaste åren har lett till att 

en hel del ryska dotterbolag har grundats. Via dessa dotterbolag som måste enligt rysk lag revideras 

av auktoriserade ryska revisorer har ryska revisionens betydelse blivit ett allt mera aktuellt ämne i 

Finland. Särskilt har det kommit fram att en mycket liten tillit finns gentemot rysk revision ur finskt 

perspektiv fastän revisionen där regleras på ett mycket likadant sätt som revisionen i Finland. Det 

väckte ett klart intresse på om revisionen i Ryssland faktiskt skiljer sig från revisionen i Finland. 

Syftet med det här arbetet var därmed att undersöka om det finns skillnader på finska och ryska 

revisorers åsikter gentemot revision. På basis av revisorernas förväntningar skulle det sedan dras en 

slutsats om revisionen i Finland skiljer sig från revisionen i Ryssland. Det visade sig med hjälp av 

undersökningen som gjordes att ryska revisorernas och finska revisorernas åsikter skiljde sig 

gällande flera av de behandlade problemområdena i arbetet. För att ryska marknadsekonomin är så 

mycket yngre än den finska är det klart att revisorerna inte har nära heller lika mycket 

arbetserfarenhet som finska revisorerna samt att korruptionen som påverkar revisorernas arbete är 

relativt sett stort i Ryssland. Det som överraskade var ändå den optimismen som ryska revisorerna 

hade till den utvecklingen som sker gällande revisionen i deras land. De förhöll sig klart mera 

positivt till internationella standarder än finska revisorerna. Dessutom har flera centrala områden 

inom revisionen gällande oberoende och väsentlighet på basis av undersökningen uppfattats lika bra 

av ryska revisorerna som av revisorerna i Finland. Revisionspraxisen i Ryssland har ändå ännu inte 

utvecklats lika långt som i Finland, för att klart enklare revisionsmetoder som fokuserar kring 

fakturagranskningar används i större utsträckning i Ryssland. Dessutom verkar det som att 

revisorerna i Ryssland inte har en lika klar bild av sina viktigaste obligationer som revisorerna i 

Finland. Helhetsmässigt kan man på basis av undersökningen dra en slutsats att revision i Ryssland 

skiljer sig från revision i Finland.  

 

En av viktigaste skillnaderna som kom fram i arbetet gällde skillnaden på revisionsmetoderna som 

används i Ryssland och i Finland. Ryska revisorerna var av mycket samma åsikt med att 

fakturagranskningar är ett av deras viktigaste sätt att revidera medan finska revisorerna var klart 

emot påståendet. I Ryssland tycks alltså revisionen basera sig mera på fakturagranskningar, medan 

revisionen i Finland verkar vara mera mångsidig till sin form med till exempel analytiska 

granskningar och intervjubaserade granskningsmetoder som viktiga sätt att revidera. Att 
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fakturagranskningar som är en form av substansgranskning spelar en så viktig roll i rysk revision 

tyder på att revisionen i Ryssland inte är lika diversifierad till sin natur som revisionen i Finland är. 

Det är en klar svaghet i rysk revisionspraxis för att det i många fall i moderna finansiella rapporter 

är svårt att hitta fel enbart på basis av fakturagranskningar. En annan klar skillnad som kom fram i 

undersökningen är att ryska revisorer inte är lika avgränsade gällande de uppgifter som de anser att 

de skall sköta i klientföretag. Det kom fram genom att ryska revisorer tycker att några av 

revisionens viktigaste syften är att se till att deras klientföretag följer lagen och betalar tillräckligt 

mycket skatt medan finska revisorer inte anser det. Implikationen av att ryska revisorer anser så är 

att de inte lika bra kan fokusera på revisionens huvudsakliga syfte som är att ge en åsikt om det 

finns väsentliga fel i finansiella rapporter. Det är en faktor som man kan tolka att drar ner på ryska 

revisionens kvalitet. Ett klart särdrag som kom fram gällande rysk revision var att en skriftlig 

rapport alltid skickas till företagets ledning efter en revision. Enligt ryska revisorernas svar 

rapporteras också om mindre väsentliga observationer i den rapporten. Att en rapport görs där också 

mindre väsentliga observationer noteras är inte en procedur som borde finnas i modern revision där 

väsentlighetsprincipen torde spela en ytterst viktig roll. 

 

Flera områden kom fram i undersökningen där ryska revisionen antogs vara utvecklingsmässigt 

klart efter finska revisionen, men där fallet inte var så. Bland annat inställningen som ryska 

revisorerna hade till internationell reglering kring revision var överraskande. Ryska revisorerna var 

mera positivt inställda till hur internationell reglering har påverkat deras arbete samt finansiella 

rapporteringens kvalitet än finska revisorerna. Det är mycket viktigt för revisionens utveckling i 

Ryssland att internationella regleringen accepteras och används. Ett annat område som verkar vara 

mycket klart för ryska revisorerna på samma sätt som finska revisorerna är området kring 

revisorernas oberoende. Oberoendet har uppfattats vara ytterst viktigt för hela revisionsfunktionens 

trovärdighet. Det är ytterst viktigt att det här området har förståtts till samma grad av revisorerna i 

både Ryssland och Finland, för att utan oberoende är revisionen som utförs värdelös. Ett område i 

undersökningen som faktiskt överraskade var skillnaden på finska och ryska revisorernas åsikter 

gällande användandet av väsentlighetsgränser. Ryska revisorer ansåg sig, till motsats av det som 

förväntades, använda väsentlighetsgränser mer aktivt än finska revisorer då de bestämmer om fel 

noteras i revisionen. Resultatens validitet måste ändå diskuteras här för att ryska revisorerna också 

nämnde att de rapporterar om mindre väsentliga fynd till reviderade företagets ledning, vilket skulle 

direkt stå emot att de aktivt använder väsentlighetsgränser. I varje fall tycks väsentligheten som 

princip spela en stor roll i rysk revision.  
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Det som är intressant i arbetet är hur mycket skillnader det kom fram mellan ryska revisorernas och 

finska revisorernas åsikter gällande undersökta områdena. Då man ser på revisionens situation 

mellan Finland och Ryssland regleras de av en liknande legislativ ram och liknande standarder. På 

grund av att det är frågan om revision betyder det mycket för att regleringen kring professionen är i 

jämförelse till regleringen kring många andra professioner relativt omfattande. Det kan alltså sägas 

att revisorerna styrs på samma sätt i de två undersökta länderna. Det borde också betyda att 

revisorerna arbetar på samma sätt och har liknande åsikter mellan centrala teman inom revisionen. 

Det har ändå visat sig att deras åsikter gällande en hel del områden avviker sig från varandra. Det 

tyder starkt på att fastän revisionen mellan länderna regleras på ett nästan likadant sätt är praktiska 

tillvägagångssättet till revisionen annorlunda. Att fallet är så kan bero på att revisionen i Ryssland 

är en relativt sett ny profession som ännu inte hunnit utvecklas tillräckligt långt. Det kan också bero 

på att regleringen helt enkelt tolkas på olika sätt till exempel på grund av traditioner som finns inom 

området i landet. I helhet indikerar resultaten ändå delvis till att harmoniseringen av revisionen runt 

omkring i världen kan vara ytterst svår att utföra endast genom utgivandet av internationella 

standarder. 

 

En annan intressant sak som kom fram i undersökningen var hur litet finska revisorernas åsikter har 

förändrats gällande de fem frågorna som lånades från Viitanens undersökning från 1994. Fastän 

Viitanen gjorde sin undersökning sexton år sedan och revisionen i Finland har utvecklats en hel del, 

och blivit allt mer internationell till sin karaktär har revisorernas syn på saker inte förändrat. Största 

skillnaden mellan finska revisorernas svar från 1994 och nu fanns i tredje påståendet, som gällde 

om kvaliteten på revisionen har förbättrats på senaste åren. Gällande det påståendet var finska 

revisorernas åsikt från 1994 klart mer optimistisk än den var nu. Det tyder på att finska revisorer 

inte mera idag anser att revisionens kvalitet förbättras på samma sätt som de gjorde 1994. Detta 

fastän revisionens harmonisering runt om i världen klart har utvecklat revisionen i Finland under 

senaste åren. Det kan vara ett tecken på att finska revisorerna inte är särskilt optimistiska med tanke 

på revisionens harmonisering. Gällande flera av de andra påståendena där revisorerna skulle ta 

ställning till hur internationella regleringen har påverkat revisionen visade det sig också att finska 

revisorerna var mera pessimistiska än ryska revisorerna. Det tyder på att internationella standarder 

inte lätt accepteras i ett land där en starkt erfaren yrkesgrupp finns inom ett yrke med långvariga 

traditioner. Det kan också vara ett tecken på att lokala professionalismen inte mår bra av att regleras 

av internationella organ, för att det lämnar så litet spelrum för revisorer att använda sitt lokala 

kunnande samt professionella omdöme. 
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6.2 Reliabilitet och validitet 

I det här arbetet söktes skillnader mellan revisionen i Finland och Ryssland på många olika 

områden gällande revision. Om arbetet skulle ha fokuserat på endast ett område med ett helt 

frågeformulär om det området, skulle man på basis av resultaten ha kunnat dra mycket mer valida 

slutsatser. Orsaken till att så många områden togs med i undersökningen var ändå för att skapa sig 

en helhetsbild av åsiktsskillnaderna mellan finska och ryska revisorerna. Undersökningen var 

därmed delvis explorativ till sin natur. En annan viktig orsak till att så många områden togs med i 

undersökningen var att då undersökningen gjordes, fanns det inte något specifikt område som skulle 

ha verkat mer intressant än andra. Att slutsatserna i arbetet baserar sig på så få påståenden inom 

vartdera området som behandlades försämrar på slutsatsernas validitet och också generaliserbarhet. 

Vissa påståenden har ändå bevisat att det finns klara skillnader mellan finska och ryska revisionen, 

och slutsatserna som dragits på basis av dessa påståenden har högre reliabilitet. 

 

Arbetet utfördes med hjälp av en enkätundersökning som ansågs passa bäst till att undersöka 

området för att en hel del explorativa studier som gjorts kvalitativt fanns på området. Problemet 

med enkätundersökningen var ändå att resultaten som till en del klart överraskade, inte kunde 

undersökas vidare genom mera frågor. Därmed baserar sig en del av analysen som gjorts kring 

frågorna inte på direkt fakta utan mera på antaganden. Det som var mycket bra med att en 

enkätundersökning gjordes var att mängden respondenter blev mycket högre än den skulle ha blivit 

via till exempel en intervjubaserad undersökning. Det leder till att resultaten som man fått i den här 

undersökningen är klart mera generaliserbara än resultaten från en intervjubaserad undersökning 

skulle ha varit.  

 

6.3 Kontribution med hänsyn till syfte 

Syftet med arbetet var att undersöka om det finns skillnader på finska och ryska revisorers åsikter 

gentemot revision. På basis av dessa förväntningar skulle det dras en slutsats om revisionen i 

Finland, ett land med en långt etablerad revisionsfunktion, skiljer sig från revisionen i Ryssland, ett 

land med en mindre etablerad revisionsfunktion. Kontributionen med hänsyn till syftet har varit att 

det har hittats en hel del skillnader mellan finska revisorernas och ryska revisorernas åsikter 

gentemot revision. Det har också dragits en slutsats om att revisionen i Finland och Ryssland skiljer 

sig. Syftet i arbetet är alltså därmed uppnått. På mera allmän nivå kan ännu sägas att arbetet har ett 

nyhetsvärde för att skribenten inte är medveten om en enda likadan undersökning som skulle ha 



72 
 

 
 

gjorts tidigare på samma sätt. Därmed har arbetet utöver dess syfte delvis kartlagt ett intressant 

forskningsområde kring skillnaderna mellan revisionen i Finland och Ryssland. 

 

6.4 Förslag till fortsatt forskning 

Ett mycket intressant område att bygga en undersökning skulle vara kring revisionsmetoderna som 

används av ryska revisorer och finska revisorer. När man ser på resultaten i den här undersökningen 

har det kommit fram att fakturagranskningar spelar en mycket större roll i rysk revision än i finsk 

revision. Det tyder på att substansgranskningen verkar spela en viktigare roll i Ryssland än i 

Finland. Därtill är det ett tecken på att mer analytiska granskningsformer och till exempel 

intervjubaserade granskningsmetoder kunde vara viktigare i Finland. Att på ett omfattande sätt 

undersöka om det finns skillnader kring revisionsmetoderna i Finland och Ryssland skulle bidra en 

hel del till att förstå skillnaderna mellan finsk och rysk revision bättre. Ett annat mycket intressant 

område att undersöka skulle vara finska och ryska revisorers uppfattning av väsentlighet. Bland 

annat hur väsentlighet bestäms skulle vara av intresse. På basis av den här undersökningen verkar 

det som väsentlighetsgränser används mycket aktivt i Ryssland så som också i Finland. Ändå kom 

det fram att ryska revisorer ändå rapporterar om mindre väsentliga observationer till företagen som 

de reviderar. Det indikerar att väsentlighetsgränserna i Ryssland skulle allmänt sett vara på en 

mycket lägre nivå än väsentlighetsgränserna i Finland. En undersökning av den här typen skulle 

också klart vara aktuell för att bättre förstå skillnaderna mellan finsk och rysk revision. 

 

På en mera allmän nivå skulle det vara intressant att analysera skillnaderna mellan ryska och finska 

revisionen på basis av kulturella skillnader. I det här arbetet har det antagits att skillnaderna som 

uppkommit beror på varierande faktorer som oftast har att göra med rent praktiska skäl. Dessa har 

bland annat varit att revisionen i Ryssland inte har hunnit utvecklas lika länge som finska revisionen 

samt att deras tolkning av regleringen skiljer sig. Ett intressant tilläggsperspektiv att ta med då 

skillnaderna analyseras kunde vara kulturella skillnaderna. Dessa skulle till exempel kunna 

analyseras med hjälp av kulturdimensionerna som Geert Hofstede skrivit om eller någon annan 

modell som tar kultur i beaktande. En annan sorts undersökning som kunde vara intressant är en 

undersökning där revisorers åsikter gentemot revisionen jämförs i ett större antal länder. Åsikterna 

skulle till exempel kunna jämföras mellan två östeuropeiska länder som inte har en fullt utvecklad 

marknadsekonomi ännu och två västeuropeiska länder där en utvecklad marknadsekonomi existerar. 

Ett krav borde ändå vara att ISA standarderna eller en nationell standard som är en närmast direkt 
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översättning av ISA används i länderna. Genom en sådan undersökning skulle man kunna ta reda på 

hur bra harmoniseringsinitiativen som tagits gällande revisionen världen runt har lyckats.  
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Bilagor 

Bilaga 1: Jämförelsetabell mellan revisionsstandarder 

Jämförelsetabell mellan ryska revisionsstandarder (RSA), ISA standarder samt rekommendationer 

av CGR föreningen (de har samma nummer som ISA standarderna): 

Nr. RSA Nr. ISA Nr. CGR Beskrivning 

1 200  Mål och allmänna principer för revision avbokslut 

2 230  Revisionsdokumentationen 

3 300  Planering 

4 320  Revisions väsentlighet 

5 500  Revisionsbevis 

6 700, 701  Den oberoende revisorns rapport om kompletta 

allmänna finansiella rapporter 

7 220  Kvalitetskontroll för revision 

8 330  Förståendet av företaget och dess omgivning och 

bedömningen av risker för väsentliga fel 

9 550  Närstående parter 

10 560  Påföljande händelser 

11 570  Fortlevnadsprincipen 

12 210  Villkor på revisionsuppdrag 

13 240  Revisorns ansvar att undersöka bedrägerier och fel då 

revision av bokslut utförs 

14 250  Övervägande av lagar och förordningar i en revision 

15 315  Inte mera giltig efter 16 December 2008 I Ryssland, 

Förstående av affärsverksamheten 

16 530  Stickprovstagning i revision 

17 501  Revisionsbevis - ytterligare överväganden för specifika 

objekt 

18 505  Externa bekräftelser 

19 510  Första engagemang - Ingående balanser 

20 520  Analytiska metoder 

21 540  Revision av bokförings uppskattningar 

22 260  Kommunikation av revisionsärenden till ledningen 
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23 580  Ledningsrepresentationen 

24 000  Nationell ram för revisions engagemang 

25 402  Överväganden gällande revision som rör enheter som 

använder serviceorganisationer 

26 710  Komparativer 

27 720  Annan information i dokument som innehåller 

reviderade redovisningar 

28 600  Att använda sig av en annan revisors arbete 

29 610  Övervägandet av interna revisions arbetet 

30 ISRS 4400  Engagemang att genomföra överenskomna förfaranden 

gällande finansiell information 

31 ISRS 4410  Uppdrag att sammanställa finansiella informationen 

32 620  Revisorns användning av resultaten från en experts 

arbete 

33 ISRE 

2400  

 Översyn av ekonomiska (redovisnings) rapporter 

34 ISQC 1  Kvalitetskontroll av tjänster inom revisionsföretag 
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Bilaga 2: Följebrevet på finska och ryska 

Tilintarkastajien mielipidekysely 

Hei! 

Teen tutkimusta tilintarkastukseen kohdistuvista mielipide-eroista. Tutkimuksessani vertailen 

suomalaisten ja venäläisten auktorisoitujen tilintarkastajien mielipiteitä.  

Toivoisin, että ehtisit vastaamaan alla olevaan kyselyyn. Kyselylomakkeen täyttäminen kestää 5 

min. Jotkut kysymykset saattavat vaikuttaa suomalaisen tilintarkastajan näkökulmasta erikoisilta, 

mutta näissä kysymyksissä uskon voivani löytää eroja suomalaisten ja venäläisten tilintarkastajien 

välillä. Voitte halutessanne saada tiivistelmän tutkimuksen tuloksista. Kaikki vastaukset käsitellään 

luottamuksellisesti ja anonyymisti. Jos on epäselvyyksiä tai kysyttävää voitte hyvinkin ottaa 

minuun yhteyttä. 

Kiitos paljon ajastanne ja mielipiteistänne!  

Ystävällisin terveisin, 

Johan Groop 

+358 50 309 3837 

johan.groop@hanken.fi 

Linkki kyselyyn: 

 

Опрос мнения аудиторов 

Здравствуйте! 

Я исследую различия во мнениях аудиторов в различных странах, касающиеся аудита. В 

этом исследовании я сравниваю мнения аудиторов в России и Финляндии. 

Я надеюсь, что у Вас будет достаточно времени, чтобы ответить на анкету. Заполнение 

анкеты занимает 5 мин. Вы можете получить сводку результатов исследований, если 

захотите.  Все ответы будут обрабатываться конфиденциально и анонимно. Если что-то 

неясно, или если у вас есть вопросы, Вы можете связаться со мной.  

Большое спасибо за Ваше время и мнения! 

С уважением, 

Johan Groop 

+358 50 309 3837 

johan.groop@hanken.fi 

Ссылка на анкету: 
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Bilaga 3: Frågeformuläret på finska och ryska 

1. Kauanko olet työskennellyt tilintarkastuksen parissa? 

1 2 3 4 5 

Alle 5 v. 5-10 v. 11-15 v. 16-20 v. Yli 20 v.  

2. Kauanko olet ollut auktorisoitu tilintarkastaja? 

1 2 3 4 5 

Alle 5 v. 5-10 v. 11-15 v. 16-20 v. Yli 20 v.  

3. Tilintarkastuksen laatu on mielestäni parantunut viime vuosina. 

1 2 3 4 5 

Täysin Osittain En osaa Osittain Täysin 

eri mieltä eri mieltä sanoa samaa mieltä samaa mieltä  

4. Tarkastamissani yrityksissä on yleensä sisäinen valvontajärjestelmä. 

1 2 3 4 5 

Täysin Osittain En osaa Osittain Täysin 

eri mieltä eri mieltä sanoa samaa mieltä samaa mieltä  

5. Sisäinen valvonta on yleisesti ottaen tehokkaalla ja luotettavalla tasolla. 

1 2 3 4 5 

Täysin Osittain En osaa Osittain Täysin 

eri mieltä eri mieltä sanoa samaa mieltä samaa mieltä  

6. Käytän yleensä merkittävän paljon aikaa koko tilintarkastus toimeksiantoon käyttämästäni ajasta  

sisäisen valvonnan tarkastamiseen. 

1 2 3 4 5 

Täysin Osittain En osaa Osittain Täysin 

eri mieltä eri mieltä sanoa samaa mieltä samaa mieltä  

7. Käytän aktiivisesti olennaisuusrajoja, kun päätän tulisiko virhettä huomioida tilintarkastuksessa. 

1 2 3 4 5 

Täysin Osittain En osaa Osittain Täysin 

eri mieltä eri mieltä sanoa samaa mieltä samaa mieltä  

8. Tositetarkastus kuulu eniten käyttämiini tilintarkastusmetodeihin. 

1 2 3 4 5 

Täysin Osittain En osaa Osittain Täysin 

eri mieltä eri mieltä sanoa samaa mieltä samaa mieltä  

9. Tilintarkastuskertomuksessa ilmoitetaan ainoastaan olennaisimmat, kirjanpidosta  

löytyneet virheet. 

1 2 3 4 5 

Täysin Osittain En osaa Osittain Täysin 

eri mieltä eri mieltä sanoa samaa mieltä samaa mieltä  

10. Tilintarkastuskertomuksessa ilmoitetaan usein myös vähemmän olennaisista havainnoista. 

1 2 3 4 5 

Täysin Osittain En osaa Osittain Täysin 

eri mieltä eri mieltä sanoa samaa mieltä samaa mieltä  

11. Tilintarkastuksen pääasiallinen tavoite on varmistaa, että tilinpäätös antaa lukijoilleen riittävän 

hyvän kuvan yrityksen liiketoiminnasta.  

1 2 3 4 5 

Täysin Osittain En osaa Osittain Täysin 

eri mieltä eri mieltä sanoa samaa mieltä samaa mieltä  
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12. Tilintarkastuksen tärkeimpiin tavoitteisiin kuulu tarkistaa, että tarkastettava yritys noudattaa 

lakia ja maksaa tarpeeksi veroja. 

1 2 3 4 5 

Täysin Osittain En osaa Osittain Täysin 

eri mieltä eri mieltä sanoa samaa mieltä samaa mieltä  

13. Riippumattomuus on ehdoton edellytys tilintarkastajien ja koko tilintarkastustoiminnon 

luotettavuudelle. 

1 2 3 4 5 

Täysin Osittain En osaa Osittain Täysin 
eri mieltä eri mieltä sanoa samaa mieltä samaa mieltä  

14. Olen ammatissani täysin riippumaton asiakkaistani. 

1 2 3 4 5 

Täysin Osittain En osaa Osittain Täysin 

eri mieltä eri mieltä sanoa samaa mieltä samaa mieltä  

15. Tilintarkastajat yrittävät yleisesti ottaen liian kovasti pitää tarkastettavan yrityksen johdon 

tyytyväisenä 

1 2 3 4 5 

Täysin Osittain En osaa Osittain Täysin 
eri mieltä eri mieltä sanoa samaa mieltä samaa mieltä  

16. Tilintarkastusprosessia haittaavat epäselvä ja moniselitteinen sääntely. 

1 2 3 4 5 

Täysin Osittain En osaa Osittain Täysin 
eri mieltä eri mieltä sanoa samaa mieltä samaa mieltä  

17. Tilintarkastussääntelyn kansainvälistyminen on selkeyttänyt tilintarkastajan työtä. 

1 2 3 4 5 

Täysin Osittain En osaa Osittain Täysin 

eri mieltä eri mieltä sanoa samaa mieltä samaa mieltä  

18. Mielestäni kansainväliset kirjanpito- ja tilintarkastusstandardit ovat parantaneet taloudellisen 

raportoinnin ja sen tarkastuksen laatua. 

1 2 3 4 5 

Täysin Osittain En osaa Osittain Täysin 
eri mieltä eri mieltä sanoa samaa mieltä samaa mieltä  

19. Minulla on hyvä ymmärrys ja tietämys ISA (International Standards on Auditing) ja IFRS 

(International Financial Reporting Standards) standardeista. 

1 2 3 4 5 

Täysin Osittain En osaa Osittain Täysin 

eri mieltä eri mieltä sanoa samaa mieltä samaa mieltä  

20. Laittomuudet ja korruptio vaikuttavat arkipäiväiseen työkuvaani. 

1 2 3 4 5 

Täysin Osittain En osaa Osittain Täysin 
eri mieltä eri mieltä sanoa samaa mieltä samaa mieltä  

21. Tilintarkastajia rankaistaan rikkeistään tarpeeksi usein. 

1 2 3 4 5 

Täysin Osittain En osaa Osittain Täysin 

eri mieltä eri mieltä sanoa samaa mieltä samaa mieltä  

22. Tilintarkastus suojaa yritystä tehokkaasti petoksilta, kavalluksilta ja muilta laittomuuksilta, 

joihin yrityksen johto tai työntekijät saattavat syyllistyä. 
1 2 3 4 5 

Täysin Osittain En osaa Osittain Täysin 
eri mieltä eri mieltä sanoa samaa mieltä samaa mieltä 
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1. Как долго Вы работаете в сфере аудита? 

1 2 3 4 5 

менее чем за 5 лет 5-10 лет 11-15 лет 16-20 лет Более 20 лет 

2. Как давно Вы являетесь лицензированным аудитором в вашей стране? 

1 2 3 4 5 6 

менее чем за 5 5-10 лет 11-15 лет 16-20 лет Более 20 лет Я не лицензированным 

лет     аудитором 

3. Качество аудиторских проверок улучшилось за последние годы. 

1 2 3 4 5 

Я полностью Я частично Затрудняюсь  Я частично Я полностью 
несогласен несогласен ответить согласен согласен 

4. Компании, которые Вы проверяете, как правило, имеют системы внутреннего контроля. 

1 2 3 4 5 

Я полностью Я частично Затрудняюсь  Я частично Я полностью 
несогласен несогласен ответить согласен согласен 

5. Системы внутреннего контроля, как правило, эффективны и надежны. 

1 2 3 4 5 

Я полностью Я частично Затрудняюсь  Я частично Я полностью 

несогласен несогласен ответить согласен согласен 

6. Обычно Вы используете значительное количество времени, отведенного для проведения 

всего аудита, на проверку систем внутреннего контроля. 

1 2 3 4 5 

Я полностью Я частично Затрудняюсь  Я частично Я полностью 
несогласен несогласен ответить согласен согласен 

7. Вы используете пределы уровня существенности, когда решаете, следует ли учитывать 

ошибку в финансовой отчетности при проведении аудиторской проверки. 

1 2 3 4 5 

Я полностью Я частично Затрудняюсь  Я частично Я полностью 

несогласен несогласен ответить согласен согласен 

8. Проверка первичных документов является методом, который Вы чаще всего используете 

при проведении проверки. 

1 2 3 4 5 

Я полностью Я частично Затрудняюсь  Я частично Я полностью 

несогласен несогласен ответить согласен согласен 

9. Только самые существенные ошибки бухгалтерской отчетности отражаются в 

аудиторском отчете. 

1 2 3 4 5 

Я полностью Я частично Затрудняюсь  Я частично Я полностью 
несогласен несогласен ответить согласен согласен 

10. В аудиторском отчете часто отражаются также менее существенные ошибки. 

1 2 3 4 5 

Я полностью Я частично Затрудняюсь  Я частично Я полностью 

несогласен несогласен ответить согласен согласен 

11. Основной целью аудита является гарантировать, что финансовая отчетность дает 

хорошее представление о бизнесе проверяемой компании. 

1 2 3 4 5 

Я полностью Я частично Затрудняюсь  Я частично Я полностью 
несогласен несогласен ответить согласен согласен 
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12. Одна из наиболее важных целей аудита состоит в том, чтобы проверить, соблюдает ли 

компания законы в своей деятельности и платит ли она достаточного налогов. 

1 2 3 4 5 

Я полностью Я частично Затрудняюсь  Я частично Я полностью 

несогласен несогласен ответить согласен согласен 

13. Независимость аудитора является необходимым условием для объективности отдельного 

аудитора и аудиторской деятельности в целом. 

1 2 3 4 5 

Я полностью Я частично Затрудняюсь  Я частично Я полностью 
несогласен несогласен ответить согласен согласен 

14. Вы полностью независимы от ваших клиентов в вашей сфере деятельности. 

1 2 3 4 5 

Я полностью Я частично Затрудняюсь  Я частично Я полностью 

несогласен несогласен ответить согласен согласен 

15. Аудиторы слишком сильно стремятся угодить интересам руководства проверяемой 

компании. 

1 2 3 4 5 

Я полностью Я частично Затрудняюсь  Я частично Я полностью 
несогласен несогласен ответить согласен согласен 

16. Успешному проведению аудиторской проверки препятствует неясное и неоднозначное 

правовое регулирование аудиторской деятельности. 

1 2 3 4 5 

Я полностью Я частично Затрудняюсь  Я частично Я полностью 

несогласен несогласен ответить согласен согласен 

17. Интернационализация правового регулирования аудита внесла ясность в работу 

аудиторов. 

1 2 3 4 5 

Я полностью Я частично Затрудняюсь  Я частично Я полностью 

несогласен несогласен ответить согласен согласен 

18. По Вашему мнению, Международные стандарты аудита и Международные стандарты 

финансовой отчетности позволили улучшить качество финансовой отчетности и аудита. 

1 2 3 4 5 

Я полностью Я частично Затрудняюсь  Я частично Я полностью 
несогласен несогласен ответить согласен согласен 

19. Вы хорошо разбираетесь в  стандартах ISA (Международные стандарты аудита) и IFRS / 

МСФО (Международные стандарты финансовой отчетности). 

1 2 3 4 5 

Я полностью Я частично Затрудняюсь  Я частично Я полностью 

несогласен несогласен ответить согласен согласен 

20. Беззаконие и коррупция влияют на Вашу повседневную работу. 

1 2 3 4 5 

Я полностью Я частично Затрудняюсь  Я частично Я полностью 
несогласен несогласен ответить согласен согласен 

21. Аудиторы несут в должной мере ответственность за совершенные нарушения. 

1 2 3 4 5 

Я полностью Я частично Затрудняюсь  Я частично Я полностью 

несогласен несогласен ответить согласен согласен 
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22. Аудит эффективно защищает компанию от мошенничеств, хищений и других 

правонарушений, которые могут произойти по вине руководства или работников компании. 

1 2 3 4 5 

Я полностью Я частично Затрудняюсь  Я частично Я полностью 

несогласен несогласен ответить согласен согласен 
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Bilaga 4: Statistiskt material 

Allmänna frågor (frågorna 1-3) 

1. Hur länge har du arbetat med revision? 

 

2. Hur länge har du varit en auktoriserad revisor? 

 

3. Kvaliteten på revision har förbättrat under de senaste åren. 

 Nationalitet N Mean Std. Deviation Std. Error Mean 

Fråga3 Rysk revisor 39 4,1026 ,75376 ,12070 

Finsk revisor 72 3,7917 1,09978 ,12961 

 

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 

Fråga3 Equal variances 

assumed 

4,718 ,032 1,575 109 ,118 ,31090 ,19742 -,08037 ,70217 

Equal variances 

not assumed 
  

1,755 102,921 ,082 ,31090 ,17711 -,04035 ,66215 

 

 Fråga_1 

Mann-Whitney U 714,000 

Wilcoxon W 1494,000 

Z -4,387 

Asymp. Sig. (2-tailed) ,000 

 Fråga_2 

Mann-Whitney U 832,000 

Wilcoxon W 1612,000 

Z -3,612 

Asymp. Sig. (2-tailed) ,000 

 Fråga_3 

Mann-Whitney U 1244,000 
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Interna kontrollomgivningen (frågorna 4-6) 

4. Företagen jag reviderar brukar ha ett internt kontrollsystem. 

 Nationalitet N Mean Std. Deviation Std. Error Mean 

Fråga4 Rysk revisor 39 3,8462 ,96077 ,15385 

Finsk revisor 72 3,4028 1,32856 ,15657 

 

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 

Fråga4 Equal variances 

assumed 

14,413 ,000 1,838 109 ,069 ,44338 ,24118 -,03464 ,92139 

Equal variances 

not assumed 
  

2,020 100,042 ,046 ,44338 ,21951 ,00788 ,87887 

 

 

5. Interna kontrollen är vanligtvis på en effektiv och pålitlig nivå. 

 Nationalitet N Mean Std. Deviation Std. Error Mean 

Fråga5 Rysk revisor 39 2,9231 1,10940 ,17765 

Finsk revisor 72 3,2778 1,03763 ,12229 

 

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 

Wilcoxon W 3872,000 

Z -1,105 

Asymp. Sig. (2-tailed) ,269 

 Fråga_4 

Mann-Whitney U 1176,000 

Wilcoxon W 3804,000 

Z -1,540 

Asymp. Sig. (2-tailed) ,123 
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Lower Upper 

Fråga5 Equal variances 

assumed 

1,890 ,172 -1,678 109 ,096 -,35470 ,21139 -,77366 ,06426 

Equal variances 

not assumed 
  

-1,645 73,690 ,104 -,35470 ,21567 -,78446 ,07505 

 

 

6. Jag brukar använda en märkvärdig del av den tiden jag använder för hela 

revisionsuppdraget, för att granska interna kontroller. 

 Nationalitet N Mean Std. Deviation Std. Error Mean 

Fråga6 Rysk revisor 39 3,1538 1,38675 ,22206 

Finsk revisor 72 2,8333 1,10058 ,12970 

 

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 

Fråga6 Equal variances 

assumed 

7,370 ,008 1,334 109 ,185 ,32051 ,24019 -,15553 ,79656 

Equal variances 

not assumed 
  

1,246 64,344 ,217 ,32051 ,25716 -,19318 ,83420 

 

 

Väsentlighet (frågorna 7-8) 

 Fråga_5 

Mann-Whitney U 1168,000 

Wilcoxon W 1948,000 

Z -1,612 

Asymp. Sig. (2-tailed) ,107 

 Fråga_6 

Mann-Whitney U 1207,500 

Wilcoxon W 3835,500 

Z -1,292 

Asymp. Sig. (2-tailed) ,196 
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7. Jag använder aktivt väsentlighetsgränser när jag bestämmer om ett fel skall noteras i 

revisionen. 

 Nationalitet N Mean Std. Deviation Std. Error Mean 

Fråga7 Rysk revisor 39 4,6667 ,83771 ,13414 

Finsk revisor 72 4,2361 ,97132 ,11447 

 

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 

Fråga7 Equal variances 

assumed 

1,688 ,197 2,336 109 ,021 ,43056 ,18429 ,06529 ,79582 

Equal variances 

not assumed 
  

2,442 88,406 ,017 ,43056 ,17634 ,08013 ,78098 

 

 

 

 

8. Fakturagranskningar hör till mina mest använda sätt att revidera. 

 Nationalitet N Mean Std. Deviation Std. Error Mean 

Fråga8 Rysk revisor 39 4,2051 ,97817 ,15663 

Finsk revisor 72 2,3889 1,31680 ,15519 

 

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 

 Fråga_7 

Mann-Whitney U 944,000 

Wilcoxon W 3572,000 

Z -3,242 

Asymp. Sig. (2-tailed) ,001 
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Fråga8 Equal variances 

assumed 

7,613 ,007 7,552 109 ,000 1,81624 ,24049 1,33960 2,29287 

Equal variances 

not assumed 
  

8,237 98,448 ,000 1,81624 ,22049 1,37871 2,25377 

 

 

Rapportering (frågorna 9-10) 

9. I revisionsberättelsen rapporteras endast de mest väsentliga felen som hittas från 

bokföringen.  

 Nationalitet N Mean Std. Deviation Std. Error Mean 

Fråga9 Rysk revisor 39 3,3333 1,24252 ,19896 

Finsk revisor 72 4,3611 1,15436 ,13604 

 

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 

Fråga9 Equal variances 

assumed 

4,098 ,045 -4,359 109 ,000 -1,02778 ,23577 -1,49507 -,56049 

Equal variances 

not assumed 
  

-4,264 73,267 ,000 -1,02778 ,24103 -1,50811 -,54744 

 

 

10. I revisionsberättelsen rapporteras också ofta om mindre väsentliga observationer.  

 Fråga_8 

Mann-Whitney U 452,500 

Wilcoxon W 3080,500 

Z -6,101 

Asymp. Sig. (2-tailed) ,000 

 Fråga_9 

Mann-Whitney U 673,500 

Wilcoxon W 1453,500 

Z -4,882 

Asymp. Sig. (2-tailed) ,000 
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 Nationalitet N Mean Std. Deviation Std. Error Mean 

Fråga10 Rysk revisor 39 4,0000 1,19208 ,19089 

Finsk revisor 72 1,2083 ,40897 ,04820 

 

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 

Fråga10 Equal variances 

assumed 

20,885 ,000 18,061 109 ,000 2,79167 ,15456 2,48532 3,09801 

Equal variances 

not assumed 
  

14,180 42,906 ,000 2,79167 ,19688 2,39460 3,18873 

 

 

 

 

Skatteinriktelse eller true and fair view (frågorna 11-12) 

11. Revisionens huvudsakliga syfte är att säkra, att bokslutet ger dess läsare en tillräckligt bra 

bild av företagets affärsverksamhet.  

 Nationalitet N Mean Std. Deviation Std. Error Mean 

Fråga11 Rysk revisor 39 4,2051 1,21784 ,19501 

Finsk revisor 72 3,9444 1,30965 ,15434 

 

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 

 Fråga_10 

Mann-Whitney U 124,500 

Wilcoxon W 2752,500 

Z -8,633 

Asymp. Sig. (2-tailed) ,000 
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Fråga11 Equal variances 

assumed 

,006 ,938 1,026 109 ,307 ,26068 ,25417 -,24308 ,76444 

Equal variances 

not assumed 
  

1,048 83,072 ,298 ,26068 ,24870 -,23396 ,75533 

 

 

12. Till revisionens mest viktiga syften hör att granska, att företaget som revideras följer 

lagen och betalar tillräckligt mycket skatt. 

 Nationalitet N Mean Std. Deviation Std. Error Mean 

Fråga12 Rysk revisor 39 3,4872 1,31533 ,21062 

Finsk revisor 72 2,7222 1,23587 ,14565 

 

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 

Fråga12 Equal variances 

assumed 

,001 ,978 3,044 109 ,003 ,76496 ,25134 ,26681 1,26310 

Equal variances 

not assumed 
  

2,987 73,979 ,004 ,76496 ,25608 ,25471 1,27520 

 

 

Oberoende (frågorna 13-15) 

13. Oberoende är en förutsättning för revisorers och hela revisionsfunktionens trovärdighet. 

 Fråga_11 

Mann-Whitney U 1198,000 

Wilcoxon W 3826,000 

Z -1,381 

Asymp. Sig. (2-tailed) ,167 

 Fråga_12 

Mann-Whitney U 948,500 

Wilcoxon W 3576,500 

Z -2,992 

Asymp. Sig. (2-tailed) ,003 
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 Nationalitet N Mean Std. Deviation Std. Error Mean 

Fråga13 Rysk revisor 39 4,7179 ,91619 ,14671 

Finsk revisor 72 4,9444 ,23067 ,02718 

 

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 

Fråga13 Equal variances 

assumed 

17,843 ,000 -1,991 109 ,049 -,22650 ,11375 -,45193 -,00106 

Equal variances 

not assumed 
  

-1,518 40,629 ,137 -,22650 ,14921 -,52791 ,07491 

 

 

14. Jag är fullständigt oberoende i mitt yrke. 

 Nationalitet N Mean Std. Deviation Std. Error Mean 

Fråga14 Rysk revisor 39 4,6923 ,86310 ,13821 

Finsk revisor 72 4,7917 ,50176 ,05913 

 

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 

Fråga14 Equal variances 

assumed 

3,256 ,074 -,768 109 ,444 -,09936 ,12942 -,35586 ,15714 

Equal variances 

not assumed 
  

-,661 52,249 ,512 -,09936 ,15033 -,40097 ,20226 

 

 Fråga_13 

Mann-Whitney U 1332,000 

Wilcoxon W 2112,000 

Z -,992 

Asymp. Sig. (2-tailed) ,321 
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15. Revisorer försöker allmänt taget för hårt att hålla reviderade företagets ledning nöjd. 

 Nationalitet N Mean Std. Deviation Std. Error Mean 

Fråga15 Rysk revisor 39 2,4359 1,25226 ,20052 

Finsk revisor 72 2,5972 1,10899 ,13070 

 

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 

Fråga15 Equal variances 

assumed 

1,876 ,174 -,699 109 ,486 -,16132 ,23082 -,61880 ,29615 

Equal variances 

not assumed 
  

-,674 70,349 ,503 -,16132 ,23935 -,63866 ,31601 

 

 

Attityder till internationella standarder och kunskap om dem (frågorna 16-19) 

16. Revisionsprocessen försvåras av en oklar och mångtydig reglering. 

 Nationalitet N Mean Std. Deviation Std. Error Mean 

Fråga16 Rysk revisor 39 2,9231 1,32555 ,21226 

Finsk revisor 72 2,9306 1,36688 ,16109 

 
Levene's Test for 

Equality of Variances t-test for Equality of Means 

 Fråga_14 

Mann-Whitney U 1383,000 

Wilcoxon W 4011,000 

Z -,198 

Asymp. Sig. (2-tailed) ,843 

 Fråga_15 

Mann-Whitney U 1255,000 

Wilcoxon W 2035,000 

Z -,992 

Asymp. Sig. (2-tailed) ,321 
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F Sig. t df 

Sig. (2-

tailed) 

Mean 

Difference 

Std. Error 

Difference 

95% Confidence 

Interval of the 

Difference 

Lower Upper 

Fråga16 Equal variances 

assumed 

,308 ,580 -,028 109 ,978 -,00748 ,26893 -,54049 ,52553 

Equal variances 

not assumed 
  

-,028 80,149 ,978 -,00748 ,26646 -,53774 ,52279 

 

 

17. Revisionsregleringens internationalisering har klargjort revisorns arbete. 

 Nationalitet N Mean Std. Deviation Std. Error Mean 

Fråga17 Rysk revisor 39 3,4615 ,99594 ,15948 

Finsk revisor 72 2,8750 1,14986 ,13551 

 

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 

Fråga17 Equal variances 

assumed 

7,058 ,009 2,685 109 ,008 ,58654 ,21844 ,15361 1,01947 

Equal variances 

not assumed 
  

2,803 88,102 ,006 ,58654 ,20928 ,17065 1,00243 

 

 Fråga_16 

Mann-Whitney U 1393,500 

Wilcoxon W 2173,500 

Z -,068 

Asymp. Sig. (2-tailed) ,946 

 Fråga_17 

Mann-Whitney U 1026,500 

Wilcoxon W 3654,500 

Z -2,496 

Asymp. Sig. (2-tailed) ,013 



95 
 

 
 

 

18. Internationella bokförings- samt revisionsstandarder har förbättrat ekonomiska 

rapporteringens och revisionens kvalitet. 

 Nationalitet N Mean Std. Deviation Std. Error Mean 

Fråga18 Rysk revisor 39 3,7179 1,16864 ,18713 

Finsk revisor 72 3,0417 1,18009 ,13907 

 

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 

Fråga18 Equal variances 

assumed 

1,920 ,169 2,892 109 ,005 ,67628 ,23384 ,21283 1,13974 

Equal variances 

not assumed 
  

2,901 78,717 ,005 ,67628 ,23315 ,21218 1,14039 

 

 

19. Jag har en bra förståelse över ISA (International Standards on Auditing) och IFRS 

(International Financial Reporting Standards) standarderna. 

 Nationalitet N Mean Std. Deviation Std. Error Mean 

Fråga19 Rysk revisor 39 3,7692 ,98573 ,15784 

Finsk revisor 72 3,9444 1,07322 ,12648 

 

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 

 Fråga_18 

Mann-Whitney U 958,500 

Wilcoxon W 3586,500 

Z -2,929 

Asymp. Sig. (2-tailed) ,003 
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Fråga19 Equal variances 

assumed 

,009 ,926 -,844 109 ,400 -,17521 ,20748 -,58643 ,23601 

Equal variances 

not assumed 
  

-,866 83,943 ,389 -,17521 ,20227 -,57745 ,22702 

 

 

Korruption och olaglighet (frågorna 20-22) 

20. Olagligheter och korruption påverkar mitt vardagliga arbete. 

 Nationalitet N Mean Std. Deviation Std. Error Mean 

Fråga20 Rysk revisor 39 3,1538 1,47859 ,23676 

Finsk revisor 72 1,5000 ,90383 ,10652 

 

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 

Fråga20 Equal variances 

assumed 

28,861 ,000 7,312 109 ,000 1,65385 ,22619 1,20554 2,10215 

Equal variances 

not assumed 
  

6,370 53,760 ,000 1,65385 ,25962 1,13328 2,17441 

 

 

 

21. Revisorer bestraffas för sina brott tillräckligt ofta. 

 Fråga_19 

Mann-Whitney U 1210,000 

Wilcoxon W 1990,000 

Z -1,282 

Asymp. Sig. (2-tailed) ,200 

 Fråga_20 

Mann-Whitney U 551,000 

Wilcoxon W 3179,000 

Z -5,692 

Asymp. Sig. (2-tailed) ,000 
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 Nationalitet N Mean Std. Deviation Std. Error Mean 

Fråga21 Rysk revisor 39 2,9231 1,24361 ,19914 

Finsk revisor 72 3,7639 ,92680 ,10922 

 

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 

Fråga21 Equal variances 

assumed 

7,280 ,008 -4,035 109 ,000 -,84081 ,20840 -1,25385 -,42777 

Equal variances 

not assumed 
  

-3,702 61,332 ,000 -,84081 ,22712 -1,29492 -,38670 

 

 

22. Revision skyddar företag effektivt från bedrägeri, förskingring och andra olagligheter 

som företagets ledning eller arbetare kan vara skyldiga av. 

 Nationalitet N Mean Std. Deviation Std. Error Mean 

Fråga22 Rysk revisor 39 3,0000 1,25656 ,20121 

Finsk revisor 72 2,9306 1,14235 ,13463 

 

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 

Fråga22 Equal variances 

assumed 

,162 ,688 ,295 109 ,768 ,06944 ,23529 -,39689 ,53578 

Equal variances 

not assumed 
  

,287 71,924 ,775 ,06944 ,24210 -,41317 ,55206 

 Fråga_21 

Mann-Whitney U 864,500 

Wilcoxon W 1644,500 

Z -3,455 

Asymp. Sig. (2-tailed) ,001 
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 Fråga_22 

Mann-Whitney U 1359,000 

Wilcoxon W 3987,000 

Z -,301 

Asymp. Sig. (2-tailed) ,763 


