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1 INLEDNING 

 
 

Detta första kapitel ger en introduktion till problemområdet och dess bakgrund. En 

diskussion förs och avslutas med två frågor som tillsammans med syftet kommer att 

fungera som vägledare genom hela arbetet. Vidare kommer studiens avgränsningar att 

tas upp och kapitlet avslutas med en disposition. 

 

 

1.1. BAKGRUND 

Redan för cirka 4 000 år sedan i Kina förekom revision i viss form och utsträckning 

(FAR, 1999), men sedan dess har mycket förändrats. I länder som till exempel 

Storbritannien, USA och Sverige har utvecklingen på området varit särskilt snabb sedan 

slutet av 1800-talet och början av 1900-talet (Maltby, 1999). I vissa andra länder har det 

sett annorlunda ut och progressen har ägt rum senare, vilket har varit fallet i exempelvis 

Spanien (Gonzalo och Gallizo, 1992). Utvecklingen har styrts av olika nationella och 

internationella institutioner som genom attityder, normer och lagar utvecklat revisionen 

till vad den är idag. Detta, i kombination med stora skillnader mellan olika länders 

kultur världen över, är tänkbara förklaringar till att skillnader finns inom 

revisionsområdet. Europa, som kan ses som ett av världens mest mångkulturella 

områden (Trompenaars och Hampden-Turner, 1997), är inget undantag och detta har 

legat till grund för diverse diskussioner och lagförändringar inom EU4 på senare tid i 

syfte att harmonisera revisionsfunktionen medlemsländerna emellan. Hänsyn ska dock 

tas till ”de särskilda förhållanden som kan råda inom EU”, vilket innebär att målet med 

harmoniseringsarbetet inte är att samtliga länder ska råda under en och samma 

revisionslagstiftning utan att vissa skillnader ska accepteras (EU, 2005). 

 

I Sverige har revisionen praktiserats sedan 1600-talet och funktionen den fyllde på den 

tiden var i grund och botten densamma som idag, även om andra begrepp än just 

revision och revisorer användes (Sillén, 1952). Revisionen5 dök upp för första gången i 

                                                 
4 EU benämndes fram till år 1993 EG. I fortsättningen används dock EU oavsett vilket år det rör sig om. 
5 Begreppet revision syftar här på externrevision. Även fortsättningsvis kommer begreppet att användas i 
den betydelsen. 
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svensk lagstiftning i slutet av 1800-talet (Moberg, 2003), och 1944 års Aktiebolagslag 

(ABL) innebar en ännu striktare lagstiftning på området (Sillén, 1952). I Spanien 

däremot, där revision är något jämförelsevis nytt, togs funktionen upp i landets 

lagstiftning först 1951. Detta innebar emellertid inget direkt krav på revision, det var 

något som blev verklighet först 1988 som en del av Spaniens integration i EU. (Gonzalo 

och Gallizo, 1992) Sedan dess har ytterligare skärpningar gjorts i revisionslagstiftningen 

i Spanien, men vissa aktiebolag är fortfarande undantagna revisionsplikten, något som 

är vanligt förekommande även i andra europeiska länder (García-Benau och Humphrey, 

1992).  

 

En i Sverige vedertagen definition av revision säger att ”Revision är att kritiskt granska, 

bedöma och uttala sig om redovisning och förvaltning” (FAR, 2001, s.7). Internationellt 

sett säger de lagstadgade revisionskraven ofta att granskning och liknande ska ske av 

företagets räkenskaper, men i Sverige omfattar kraven alltså även förvaltningen. Svensk 

revision kan således delas upp i räkenskaps- och förvaltningsrevision, där innebörden av 

det sistnämnda är att granska och bedöma styrelsens och VDs förvaltning av företaget, 

att deras arbete uppfyller de krav som ställs i ABL. (FAR, 2001) Detta är inte någon ny 

företeelse utan har förekommit lika länge som räkenskapsrevisionen och har varit 

lagstadgad sedan 1895, även om ingen direkt förklaring av begreppet förvaltning gavs i 

den versionen av ABL (Moberg, 2003). I dag är Sverige och Finland de enda länderna 

där det juridiska revisionskravet omfattar både räkenskaps- och förvaltningsrevision 

(FAR, 2005a). 

 

Ovan nämnda harmonisering av revisionen i Europa sker främst genom EUs åttonde 

direktiv. Detta direktiv innehåller regler och rekommendationer och följer 

internationella standarder som bestäms bland annat genom International Standards on 

Auditing, ISA. Direktivet uppdateras konstant för att följa med den internationella 

utvecklingen på området, för att höja kvaliteten på revisionen och därmed minska risk 

för bedrägerier etcetera (EU Ref. IP/05/1249, 2005). Även om internationell 

harmonisering mellan EU-länderna sker löpande finns fortfarande skillnader länderna 

emellan.  
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1.2 PROBLEMOMRÅDE OCH DISKUSSION 

Den svenska förvaltningsrevisionen har tidigare ifrågasatts internationellt. Bland annat 

har tvivel uttryckts över huruvida någon individ kan anses tillräckligt kompetent att åta 

sig något så krävande som att granska och lämna sitt omdöme om både ett företags 

räkenskaper och dess förvaltning, framförallt i ett stort företag (Sillén, 1952). Under 

senare år har emellertid förvaltningsrevisionen uppmärksammats internationellt och 

behovet av en sådan reglerad funktion har framförts i länder där regler i frågan saknas. 

Samtidigt har behovet av en översyn av lagkravet framförts i Sverige, i syfte att klargöra 

dess innebörd. (Engerstedt, 2004) 

  

Trots att revisionskravet idag är lagstadgat på de flesta håll i världen finns, som tidigare 

nämnts, fortfarande många skillnader inom området. Ett exempel på detta är den vidare 

betydelse revisionsbegreppet har i Sverige jämfört med i princip något annat land. Det 

som i Sverige kallas förvaltningsrevision tycks inte förekomma rent begreppsmässigt i 

Spanien (Carrera), ett land vars såväl sociala som ekonomiska historia skiljer sig 

markant från den svenska. Men i praktiken kan det se annorlunda ut och det kanske 

finns funktioner som motsvarar den svenska förvaltningsrevisionen i Spanien. Oavsett 

om så är fallet råder ingen tvekan om att systemen inte är uppbyggda på samma sätt och 

att de regleras olika. Frågan är bara hur pass olika de faktiskt är och varför. Sverige och 

Spanien representerar två till synes skiljda ståndpunkter i revisionsfrågan. Sverige står 

för ett mer strikt och omfattande lagstadgat revisionskrav medan Spanien, och många 

andra länder med dem, är mindre stränga i frågan. Dessa variationer har varit föremål 

för diskussion under årens lopp och det kan således inte sägas finnas några rätt eller fel i 

frågan. Sverige har visserligen ifrågasatts av andra länder, men har ändå ett mycket gott 

internationellt anseende i revisionsfrågor (FAR, 1998). Både Spanien och Sverige har 

påverkats av den rådande internationaliseringen och strävan efter harmonisering, bland 

annat i frågan om alla företag ska stå under samma revisionskrav. Som nämnts i ett 

tidigare avsnitt är vissa aktiebolag idag undantagna revisionskravet i Spanien och 

många andra europeiska länder, medan det är en pågående diskussion i Sverige. Några 

förändringar inom området förvaltningsrevision är däremot inte aktuella, Sverige står 

fast vid sin tradition samtidigt som begreppet är till synes okänt i Spanien (Engerstedt, 

2004). Med detta i åtanke är det intressant att undersöka eventuella skillnader i 

praktiken närmare, mellan nämnda länder, vilket leder fram till följande frågor: 
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 Vilka övergripande aspekter av dem som ingår i det svenska begreppet 

förvaltningsrevision ingår i god spansk revisionssed?  

 

 Vilka tänkbara förklaringar finns det till skillnaderna i ländernas revisionspraxis 

med avseende på förvaltningsrevision?  

 

Det var vårt personliga intresse för revision som ledde oss fram till problemområdet i 

samråd med handledaren, Arne Fagerström. Att just Spanien valdes som exempel i 

jämförande syfte berodde på tidigare erfarenheter, språkkunskaper samt vår 

internationella studieinriktning.  

 

1.3 SYFTE 

Syftet med denna uppsats är att undersöka i vilken utsträckning det i Spanien existerar 

någon motsvarighet till vad som i Sverige kallas förvaltningsrevision. Syftet är också att 

utreda varför det i Spanien inte finns en centralt reglerad förvaltningsrevision. 

 

1.4 AVGRÄNSNINGAR 

Fokus för uppsatsen är länderna Sverige och Spanien och de skillnader och likheter som 

kan finnas mellan dessa. Såväl Sverige som Spanien är medlemmar i EU och påverkas 

därför av diverse regler och rekommendationer från dess olika organ, och dessa kommer 

att tas i beaktande i den mån de påverkar de två länder som är mål för denna studie. 

Däremot kommer andra länders eventuella påverkan inom området inte att tas med. 

 

I både Sverige och Spanien kan bolag drivas i olika form och därmed påverkas olika 

mycket av dess intressenter och på olika sätt av lagar och regler. Den här studien 

fokuserar på aktiebolag i Sverige och på dess motsvarighet i Spanien, sociedades 

anónimas, för att lättare kunna analysera och dra slutsatser av resultatet. Vidare gäller 

lagar och regler för denna bolagsform i stor utsträckning även gäller för övriga former.  

 

Slutligen bör tilläggas att studien är tidsbegränsad. Information som legat till grund för 

uppsatsen har samlats in och bearbetats under perioden 1/11 och 22/12 2005 och sådant 

som tillkommit efter det har med andra ord inte tagits i beaktande. 



 

 Inledning 
 

1.5 DISPOSITION 

Dispositionen syftar till att ge en överblick av uppsatsens innehåll och genom att läsa 

den får läsaren en uppfattning om vad som tas upp i respektive kapitel.  

 

Inledning 

Metod 

Referensram

Empirisk 
bakgrund 

Nutids-
empiri 

Analys 

Slutsats 

Avslutande 
reflektion 

I det inledande kapitlet ges en beskrivning av 
bakgrunden till denna uppsats och de problem som den 
fokuserar på. Vidare tas frågeställning och syfte upp, 
samt de avgränsningar som gjorts. 
I metodkapitlet redogörs för tillvägagångssättet vid 
utformandet av rapporten genom att bland annat 
beskriva inhämtad primär- och sekundärdata. 

Här ges slutligen en personlig reflektion över hur arbetet 
med rapporten fortlöpt samt dess slutliga resultat.  

I detta kapitel redogörs på ett teoretiskt plan för hur 
problemet för uppsatsen angrips. Inledningsvis ges här 
en grundlig förklaring av begreppet förvaltningsrevision. 

Den empiriska bakgrunden utgörs av svensk och spansk 
revisionshistoria med fokus på de organisationer och 
institutioner som bedömts vara viktiga för studiens syfte. 

Detta kapitel behandlar institutionernas och 
organisationernas roller idag samt presenterar det 
material som samlats in i syfte att reda ut om Spanien 
har inslag av förvaltningsrevision eller ej. 

I analysen diskuteras de frågor som ligger till grund för 
uppsatsen genom att jämföra den information som 
behandlats i referensramen med den empiriska 
information som sammanställts i empirikapitlet 

I detta kapitel presenteras resultatet från diskussionen i 
föregående analyskapitel och de slutsatser som kunnat 
dras utifrån denna. 
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2 METOD 

 

 

Metodkapitlet redogör för vilken vetenskaplig ansats som valts för att utföra studien. 

Även de metoder för datainsamling som använts samt det praktiska genomförandet 

presenteras och motiveras. Kapitlet beskriver också de åtgärder som hållits i åtanke för 

att säkra studiens kvalitet. 

 

 

2.1 ANSATS 

Bristande kunskaper om problemområdet initialt i studien innebar att våra förkunskaper 

och förförståelse av området var låg. I och med detta var det första steget i den här 

studien, efter problemformuleringen, att sätta sig in i ämnet genom att studera relevant 

empirisk information. Utifrån empirin söktes senare teorier som lämpade sig för att 

analysera empirin och de fungerade som en explorativ referensram. Genom att använda 

teorikunskaperna i den explorativa referensramen ökade förståelsen för vilken empiri 

som var relevant. I sin tur ledde detta också till att ytterligare och mer precis empiri 

insamlades. Denna pendling mellan empirisk och teoretisk ansats kan varken klassas 

som induktiv eller deduktiv utan är snarare ett exempel på abduktion. Abduktion 

innebär att pendla mellan den induktiva nivån och den deduktiva under olika faser i 

arbetet. (Björklund och Paulsson, 2003) 

 

När en studies problemområde och syfte står klart måste ställning också tas till vilken 

typ av data som är relevant, det vill säga om kvantitativ eller kvalitativ data lämpar sig 

bäst för att svara på syftet. Ett definitivt val behövs dock inte göras utan det går bra att 

kombinera de olika datainsamlingsmetoderna beroende på om detta anses mest lämpligt. 

(Patton, 1990). I diskussionen kring kvalitativ och kvantitativ forskning är det viktigt att 

ta upp att det finns flera definitioner av vad de olika metodikerna innebär (Bryman och 

Burgess, 1999). Det är således svårt att som oerfaren ”forskare” bilda sig en egen, klar 

bild av vad begreppet kvalitativ undersökning innebär, men här används begreppet i den 

något förenklade meningen att all data som ej går att kvantifiera och koda om till siffror 

utan att förlora sitt syfte, klassas som kvalitativ.  
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En studies metod bör vara ett resultat av dess syfte och problemformulering (Silverman, 

2005) och eftersom denna studie syftar till att undersöka och förklara bakomliggande 

orsaker till skillnader i regler och praktisk tillämpning av ett begrepp – 

förvaltningsrevision – i två olika länder, gjordes valet att använda en kvalitativ 

undersökningsmetod. Detta innebär att arbetet har en relativt sett större prägel av 

hermeneutik och icke-positivism där olika personliga tolkningar av samma material och 

problem stått i centrum. Följden har blivit att arbetet har lett fram till en djupare 

förståelse av problemet där det också ställs krav på att läsaren själv kritiskt ifrågasätter 

de tolkningar som görs, det serveras inget konkret och entydigt resultat. En kvantitativ 

metod skulle i bästa fall kunna beskriva hur förvaltningsrevisionen i länderna tillämpas 

genom enkäter till revisorer och andra inblandade, men den skulle inte svara på frågan 

varför den tillämpas som den gör.  

 

Tidsramen för studien i kombination med den knappa förförståelsen låg också till grund 

för valet att ej komplettera studien med primär kvantitativ data. För att kunna formulera 

en hypotes eller utveckla relevanta kvantitativa undersökningsmetoder, såsom en enkät 

eller dylikt som skulle kunna spridas till ett större antal respondenter, krävs det att 

undersökaren har tillräcklig förförståelse av problemområdet. Denna åsikt grundar sig 

på att en enkät eller liknande kräver att det i förväg står klart vad som efterfrågas, vilket 

inte var fallet.  

 

Den kvalitativa metoden brukar förknippas med induktiv ansats (Patton, 1990) där 

målet ofta är att utveckla teorier utifrån den empiri som samlats in. Den ligger också i 

linje med abduktion som använts i det här arbetet på grund av att abduktion, likt 

induktion, också den syftar till att tolka empirin, åtminstone i vissa skeden i processen. 

 

2.2 VAL AV METODER 

I arbetet har litteraturstudier och intervjuer gjorts. Anledningen till dessa val var en 

blandning av resurstillgångar och tillgänglighet till de olika källorna (Patton, 1990). 

Närmare motivation av de specifika metodvalen och dess alternativ följer nedan.  
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2.2.1 LITTERATURSTUDIER 

Litteraturstudier har använts både i referensram och som empirisk sekundärdata. Valet 

att basera stora delar av arbetet på denna metod gjordes på grund av att mycket av det 

material som behövdes för syftet redan var insamlat av andra, det fanns ingen anledning 

att återuppfinna hjulet som Silverman (2005) uttrycker det. Det var också en 

nödvändighet för insamling av tidsseriedata. Studiens tidsram förhindrade insamling av 

primär tidsseriedata som var relevant för arbetet. Genom litteraturstudier kunde dock 

revisionens historia i de båda länderna studeras för att jämföra, och för att finna orsaker 

till, de skillnader som finns idag. Tanken var sedan starten att angripa problemet delvis 

ur ett historiskt perspektiv och försöka att hitta olika faktorer där, som genom en 

jämförande analys kunde svara på frågeställningen och syftet. Litteraturstudier 

bedömdes även vara en lämplig metod på grund av att den innebar stor och 

okomplicerad tillgänglighet till den information som söktes (Jacobsen, 2002). 

Bedömningen grundades på att stats- och universitetsbibliotek tillsammans med 

elektroniska källor skulle ge tillgång till rikligt med publiceringar i ämnet och på att 

dokument som skulle kunna vara hemligstämplade, till exempel styrelseprotokoll, ej var 

av intresse för studiens syfte. Tack vare goda kunskaper i språket samt tidigare 

erfarenheter av studier i Spanien bedömdes tillgängligheten till spansk litteratur också 

vara god. 

 

Litteraturstudier ställer högre krav på kritiskt tänkande hos forskaren då informationen 

samlats in i annat än det egna syftet, samt att han eller hon oftast inte vet vilka metoder 

som använts vid datainsamlingen (Björklund och Paulsson, 2003). Det krävs således en 

analys av vad i det insamlade materialet som är relevant för det egna arbetet samt en 

bedömning av dess kvalitet och trovärdighet. I detta arbete har försök hela tiden gjorts 

till triangulering, det vill säga att bekräfta informationen genom att hitta fler än en, 

sinsemellan oberoende, källor som säger samma sak.  

 

Även källans ursprung har haft betydelse i dess bedömning och strävan har varit efter att 

använda allmänt erkända forskningstidskrifter, institutioner och liknande. I princip kan 

ej heller denna information kvalitetssäkras, trots det allmänna erkännandet, men 

bedömningen gjordes att dessa krav på källorna skulle minimera risken för vinklad eller 

felaktig information. Trots att källan är respektabel och ansedd betyder det dock inte att 
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den ger en korrekt bild av verkligheten. Institutioner och organisationer som till 

exempel FAR6 har incitament att framföra sina egna åsikter och är därför ingen objektiv 

källa som kan användas utan att först kritiskt granska vad som skrivs, detta gäller såväl 

tryckt material som hemsidor och dylikt. En fråga som man alltid bör ställa sig även vid 

användandet av institutionella källor är: ”Kan den institution som författat källan ha ett 

egenintresse av att förvanska information?” (Jacobsen, 2002, s. 210) Ytterligare ett 

problem med litteraturstudier i kvalitativa arbeten är att de även kan reducera forskarens 

öppenhet genom att denne påverkas av vad tidigare forskare skrivit i ämnet och därmed 

omedvetet fokuserar på detta (Patton, 1990). Genom medvetenhet om nämnda problem 

och en dialog med handledare och andra opponentgrupper har försök gjorts att undvika 

den typen av påverkan. Viktigast är dock just medvetenheten om problemet. 

  

Internet har också haft en betydande roll i informationssökningen men främst i syfte att 

få överblick över vilka tryckta källor som kunde vara relevanta. I de fall elektroniska 

källor använts har samma kriterier som för litteraturstudierna beträffande trovärdighet 

använts. Fördelarna med att använda Internetbaserade källor är att det går väldigt fort att 

få fram information men de ställer samtidigt högre krav på kritisk granskning då det 

ofta kan vara svårt att spåra författare eller organisationer som garanterar källans äkthet 

(Gatarski, 2003, 2004). 

 

Noterbart i sammanhanget är att vissa sekundärdata som använts består av regler, lagar 

och liknande som med hänseende till studiens syfte inte ställer samma krav på 

utvärdering och analys som andra källor, det intressanta är istället att se hur andra parter 

tolkar dessa regleringar.  

 

2.2.2 ÖPPNA INTERVJUER 

Det ansågs nödvändigt att komplettera litteraturstudierna med ytterligare metoder för att 

få aktuell primärdata om den praktiska tillämpningen av förvaltningsrevision i Spanien 

att använda till arbetets empiriska grund. Den mest lämpliga metoden bedömdes vara 

personliga öppna intervjuer med ett antal spanska revisorer eller andra insatta i ämnet.  

 
                                                 
6 FAR var tidigare en förkortning för Föreningen Auktoriserade Revisorer, nu heter de bara FAR (FAR, 
2005b).   
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Personliga intervjuer skulle ge tillfälle att gå bortom den information som kunnat 

erhållas via litteraturstudier. De skulle ge möjlighet att tränga djupare in i problemet och 

eventuellt få insyn i det som ej tidigare upptäckts. Alternativ som diskuterades i 

planeringsfasen var telefonintervjuer och gruppintervjuer. Fördelen med att vid 

personlig kontakt bättre kunna tolka respondenten samt att kunna skapa en avslappnad 

konversationsmiljö vägde över mot alternativet telefonintervjuer. Telefonintervjuerna 

skulle annars ha kunnat spara både tid och pengar, speciellt med tanke på att spanska 

respondenter skulle användas. Målet med gruppintervjuer är ofta att skapa livliga 

diskussioner med delade meningar som kan leda till synergiska effekter på resultatet 

(Patton, 1990). Eftersom några sådana effekter ej eftersträvades beslöts att individuella 

intervjuer var mer passande. Ytterligare en anledning till att hålla personliga intervjuer 

var att de skulle hållas på spanska och både telefonintervju och gruppintervju skulle 

försvåra förståelsen av respondenterna. Språket ansågs dock inte vålla några större 

problem då vi har mångårig erfarenhet av boende i Spanien och ansåg att de risker för 

missförstånd och feltolkningar som kan ske vid intervjuer över språkliga och kulturella 

barriärer var minimala (Patton, 1990). 

 

Valet att hålla intervjuerna öppna och ostrukturerade gjordes på grund av att en sådan 

metod lämpar sig bäst då relativt få enheter undersöks och då intresset ligger i hur 

individen tolkar och lägger mening i ett speciellt fenomen. En öppen och ostrukturerad 

intervju innebär att intervjuaren ställer frågor som kräver uttömmande svar och där 

intressanta idéer som dyker upp underintervjun följs upp i stället för att intervjuaren 

endast ställer förutbestämda frågor. (Jacobsen, 2002) Intervjuerna baserades på en guide 

med ett fåtal övergripande frågor (se bilaga I.) Valet att inte strukturera intervjun mer i 

förväg gjordes för att behålla öppenheten för respondenternas tankar och idéer och 

syftet var att frammana en konversation kring problemområdet. Risken med 

ostrukturerade intervjuer är dock att fokuseringen på den information som är väsentlig 

för studiens syfte lätt försvinner och intervjuaren låter sig ledas in i diskussioner som ej 

är relevanta (Patton, 1990). Genom att under hela intervjun gå tillbaks och titta på de 

övergripande frågorna som förberetts gjordes försök att undvika dessa alltför 

utsvävande diskussioner.  
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Uppskattningen gjordes att ungefär fem intervjuer skulle vara tillräckligt för att få svar 

på de frågor som fanns samt att få en djupare bild av den spanska innebörden av 

revision i allmänhet och förvaltningsrevision i synnerhet. Det bestämdes dock inte att 

fem skulle vara det slutgiltiga antalet men det ansågs vara en bra början som eventuellt 

skulle kompletteras om behov av detta skulle uppstå. Färre än fem bedömdes initialt 

vara ett alltför litet antal då det troddes skulle kunna få till följd att tillräckligt med 

information inte skulle erhållas. Detta togs i beaktande med antagandet att vissa 

respondenter ej ger lika uttömmande information som andra. Det skulle innebära att 

färre en fem intervjuer skulle öka risken för att endast få respondenter som ej var 

speciellt talföra eller kunniga inom området. Fem ansågs även vara ett fullt tillgängligt 

antal respondenter tack vare problemets allmänna karaktär, som varken skulle medföra 

etiska problem eller rädsla för avslöjande av känslig information. Med ”allmänna 

karaktär” menas här att det inte rörde sig om hemligstämplad eller företagsspecifik 

information som kanske skulle ha uppfattas som ”känslig” av respondenten. Inga 

intervjuer med svenska motsvarigheter gjordes eftersom den nödvändiga kunskapen av 

området avsågs införskaffas genom litteraturstudier och för att fokus i arbetet låg på 

spansk revision. Det ansågs med andra ord inte vara nödvändigt för att besvara studiens 

frågor och syfte.  

 

Intervjuerna i praktiken 

Insamlingen av primärdata, det vill säga intervjuerna, började med att kriterierna för 

urvalet av respondenter diskuterades och det ansågs viktigt att de skulle kunna bidra 

med riklig och god information kring problemområdet. Ett sådant urvalskriterium är 

inte så lätt att använda på grund av att det är svårt att i förväg bedöma hur god 

informationskälla respondenten är (Jacobsen, 2002). Trots detta gjordes valet att 

kontakta sju utvalda revisionsbyråer i Madrid, som alla var registrerade i Spaniens 

motsvarighet till Gula Sidorna, med en förfrågan om att få komma på personlig intervju. 

Byråerna kontaktades med identiska e-postmeddelanden som innehöll information om 

vilka vi var, var vi kom ifrån och i vilket syfte studien gjordes. Det framgick också klart 

vilket problemområde det rörde sig om samt vad informationen skulle användas till för 

att undvika etiska betänkligheter (Jacobsen, 2002). För att respondenterna skulle få 

ytterligare möjlighet att sätta sig in i problemområdet bifogades även en förklaring av 

det svenska begreppet förvaltningsrevision (se bilaga II.).  
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Av de sju som kontaktades initialt gav endast två positiva svar7, därför skickades 

ytterligare fem förfrågningar till andra revisionsbyråer. Resultatet blev tre positiva svar 

från Felipe Antonucci revisorsassistent med tre års erfarenhet vid 

PricewaterhouseCoopers, Almudena del Carre, revisor med fem års erfarenhet vid 

Audalia och Carlos Frühbeck, revisor med över tjugo års erfarenhet vid Ficesa 

Treuhand. Ytterligare en respondent, José M. Hinojal vid Abante Auditores erbjöd sig 

att svara via e-post om han fick skriftliga frågor, vilket han sedermera gjorde (se bilaga 

III.). Detta innebär att totalt fyra personer med revisorsbakgrund intervjuades, bortfallet 

ansågs inte vara något problem och det beslutades att inga ytterligare respondenter 

skulle behövas eftersom de svar som erhölls i de inledande intervjuerna ansågs 

tillräckliga. 

 

Efter rekommendation av handledaren togs också kontakt med Salvador Carmona vid 

universitetet Carlos III i Madrid, som i sin tur hänvisade till Nieves Carrera PhD in 

Business Administration and Quantitative Methods vid samma universitet med 

motiveringen att hon hade bättre kunskap om problemområdet. På så sätt blev just den 

intervjun ett exempel på snöbollsurval där man stegvis kommer fram till de personer 

som är mest lämpliga att intervjua med hänsyn till den information som eftersöks. 

(Jacobsen, 2002). Carrera var visserligen inte kvar vid Carlos III men arbetade vid en 

privat handelsskola Instituto Empresa i Madrid med bland annat internationella 

redovisningsregler som intresseområde. Syftet med att intervjua henne skiljde sig lite 

från syftet att intervjua revisorerna, hon ansågs kunna bidra med en mer teoretisk bild 

av revisionen och dess institutioner i Spanien. Det visade sig senare att Carrera även 

hade internationell erfarenhet genom två års arbete vid The University of Manchester i 

England, vilket gjorde henne extra lämplig med tanke på studiens jämförande syfte.  

 

Mötena arrangerades i respondenternas lokaler för att de skulle behålla en känsla av 

trygghet och på så sätt kunna slappna av mer under intervjun. Det gjordes också 

bedömningen att det var den miljö som skulle ha minst negativa kontexteffekter 

eftersom frågorna rörde respondenternas dagliga arbete. (Jacobsen, 2002)  

 

                                                 
7 De två revisorsbyråer som svarade på första utskicket var Audalia och Ficesa Treuhand 
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Samtliga intervjuer spelades in för att inga detaljer skulle missas. Det gjorde också att 

mer koncentration kunde läggas på själva intervjun än på att anteckna. Dock gjordes 

anteckningar kontinuerligt under intervjun, dels för att lättare kunna återgå till 

intressanta resonemang och dels för att ge respondenten en implicit feedback som kunde 

stimulera respondenten till att utveckla sina svar. Det var på förväg bestämt att en 

person skulle koncentrera sig på att anteckna och den andre skulle leda intervjun för att 

undvika förvirring. Något som också diskuterades innan intervjuerna var att försöka 

undvika att påverka svaren genom ledande frågor. (Patton, 1990) 

 

För att undvika etiska betänksamheter tillfrågades samtliga respondenter innan intervjun 

om de var villiga att låta sig bandas och ingen motsatte sig detta. Bandningen gav till 

synes inte några av de negativa effekter som kan uppstå såsom att respondenten blir 

”stum” eller reagerar på annat sätt (Jacobsen, 2002). Alternativet att ej banda 

intervjuerna bedömdes medföra övervägande negativa effekter då mycket information 

skulle ha missats samt att själva intervjun ej skulle ha kunnat genomföras med full 

koncentration på meningen i resonemangen som fördes. Respondenterna gavs i samma 

etiska syfte möjlighet till anonymitet men samtliga avböjde, trots vetskap om att studien 

skulle publiceras. 

 

Intervjuerna tog mellan cirka 45 och 60 minuter vilket räckte för att få svar på de frågor 

som ställdes samtidigt som koncentrationen både hos intervjuare och hos intervjuobjekt 

hölls på topp. Jacobsen (2002) anger en till en och en halv timme som optimal tidsram 

för en intervju men här blev de i vissa fall något kortare beroende på hur raka svaren på 

frågorna varit. Vid avslutad intervju frågades de intervjuade om det fanns möjlighet att 

återkomma med kompletterande frågor via e-post. Detta gjordes med tanke på om det i 

ett senare läge skulle dyka upp följdfrågor. Samtliga svarade positivt men denna 

möjlighet behövde dock aldrig utnyttjas. 

 

Direkt efter varje intervjutillfälle gjordes en grov sammanfattning av anteckningarna 

och eventuella oklarheter reddes ut. Det gav också tillfälle till diskussion om olika 

tolkningar av vad som sagts under intervjun, vad som var viktigt etcetera. Senare 

samma dag gjordes en mer detaljerad utskrift med hjälp av bandinspelningen, allt 

material antecknades inte utan bara de relevanta resonemang som bestämts i den första 
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grova sammanställningen. På så sätt dokumenterades informationen innan detaljer föll i 

glömska. 

 

2.3 STUDIENS KVALITET 

Enligt Silverman (2005) förknippas begreppen validitet och reliabilitet främst med 

kvantitativa studier men han anser samtidigt att de är högst relevanta att ta upp till 

diskussion även i en kvalitativ studie på grund av att problemen är närvarande även där. 

Han hävdar också att det finns tillvägagångssätt för att höja kvaliteten på studien i dessa 

aspekter. Den här studiens försök att säkerställa kvaliteten, det vill säga dess validitet, 

reliabilitet och objektivitet, har bland annat skett genom triangulering. Den typ av 

triangulering som använts i arbetet är datatriangulering genom att vissa delar av den 

data som använts figurerat i fler än en källa (Björklund och Paulsson, 2003). 

  

Andra faktorer som hafts i åtanke i kvalitetshöjande syfte var att göra empiriavsnittet så 

detaljerat som möjligt med hänsyn tagen till studiens omfattning, samt att det funnits en 

strävan att tydliggöra länkar mellan data, tolkning och slutsatser. Syftet med fokusering 

på dessa faktorer var att ge läsaren en så god bild av grundförutsättningarna som möjligt 

samt att visa logiken i de resonemang som förekommer i analys och slutsatser. 

Ytterligare ett faktum som verkar kvalitetshöjande är att vi varit två författare som 

genom separata utgångspunkter kommit fram till ett gemensamt resultat. 

 

Det finns inget som säger att en kvalitativ studie skulle vara mer eller mindre objektiv 

än en kvantitativ studie (Jacobsen, 2002), men i och med att arbetet är av kvalitativ och 

tolkande karaktär innehåller det också mycket personliga värderingar. För att de 

negativa effekterna av denna subjektivitet skulle minimeras har en strävan efter hög 

grad av transpararens, genom tydliggöranden och motiveringar av de val som gjorts, 

stått i fokus genom hela arbetet. Detta för att läsaren själv ska kunna ta ställning till 

resultatet genom att erbjudas ta del av så mycket av förutsättningarna för studien som 

möjligt (Björklund och Paulsson, 2003) 
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3 REFERENSRAM 

 

 

I detta kapitel byggs den referensram upp med vilken empirin kommer att analyseras i 

ett senare kapitel i rapporten. Det inleds med en förklaring till begreppet 

förvaltningsrevision. Det är ett fundamentalt begrepp som tillsammans med going 

concern och internkontroll ingår i den referensram som delvis påverkat 

empiriinsamlingen. Sedan följer de teorier som valts ut till analysverktyg: institutionell 

teori, nätverksteori i kombination med spridningsteori samt ett urval kulturteorier. 

Kultur ingår i den institutionella teorin men tas här upp i ett separat avsnitt. Den är 

emellertid endast ett komplement till denna teori, vilken är utgångspunkten för 

uppsatsens uppbyggnad. 

 

 

3.1 VAD ÄR FÖRVALTNINGSREVISION? 

Förvaltningsrevision är ett centralt begrepp i studiens syfte varför det viktigt att ge en 

klar bild av vad det innebär i Sverige, samt om det finns något spanskt motsvarande 

begrepp. I Sverige definieras revision som att kritiskt granska, bedöma och uttala sig om 

både ett företags redovisning och förvaltningen av det. Begreppet förvaltning avser här 

alla de åtgärder och handlingar som företagets ledning utför eller bör utföra i syfte att nå 

det mål som har satts upp för verksamheten. ABL ställer upp krav på denna förvaltning, 

närmare bestämt på styrelsens och VDs arbete. Det är sedan upp till revisorn att ta 

ställning till om dessa krav uppfylls och det är detta som kallas förvaltningsrevision. 

Syftet med denna är med andra ord att undersöka om företagsledningen på något sätt 

handlat mot ABL eller bolagsordningen. (FAR, 2001) I FARs samlingsvolym står 

följande definition av förvaltningsrevision att läsa: 

 

”…revisorns granskning och bedömning av styrelsens (och verkställande 

direktörens) (motsv.) förvaltning av bolaget (motsv.). Målet för 

förvaltningsrevisionen är att ge underlag dels för det obligatoriska uttalandet 

i revisionsberättelsen om ansvarsfrihet, dels för bedömningen om någon 

styrelseledamot eller verkställande direktören på annat sätt har handlat i 
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strid med aktiebolagslagen, tillämpliga lagar om årsredovisning eller 

bolagsordningen, dels för bedömningen hur bokföringsskyldighet 

fullgjorts.” (FAR 2004, s.278) 

 

Vidare definieras begreppet förvaltning som styrelsens och verkställande direktörens 

skötsel av ett aktiebolags angelägenheter, inklusive dess organisation och kontroll. 

(FAR, 2004) 

 

Målet för revisionen är en revisionsberättelse som brukar presenteras i samband med 

företagets årsredovisning. Denna måste uppfylla flera enligt lag uppställda krav främst 

ABL och Revisorslagen (RevL), men i grund och botten handlar det om att revisorn ska 

uttala sig om årsredovisningen, styrelsens och VDs förvaltning (FAR, 2001) samt, som 

framgår av citatet ovan, om ansvarsfriheten. Revisorn kan antingen till- eller avstyrka 

ansvarsfrihet, vilket innebär att rekommendera eller avråda bolagsstämman att bevilja 

styrelsen och VD ansvarsfrihet för förvaltningen av bolagets angelägenheter. 

Ansvarsfriheten innebär att aktieägarna i princip avstår från möjligheten att begära 

skadestånd av styrelse och VD. Stämman behöver emellertid inte göra som revisorn 

säger, det handlar som sagt om en rekommendation. (FAR, 2005c)  

 

Vägen till upprättandet av en revisionsberättelse är emellertid lång; revisionen är ett 

löpande arbete som pågår under hela räkenskapsåret och som börjar med en 

företagsanalys. Syftet med denna är att kunna planera den kommande granskningen så 

att den fokuserar på de områden där risken för väsentliga fel bedöms vara som störst. En 

riskanalys är dessutom viktig för att kunna avgöra om styrelsen och/eller VD har utsatt 

företaget för onödiga risker, det vill säga sådana som inte kan anses som affärsrisker 

(FAR, 2001). När granskning sedan sker är det väsentliga beslut och andra åtgärder som 

är föremål för förvaltningsrevisionen, och underlag för detta utgörs av exempelvis 

bolagsstämmo- och styrelseprotokoll, delårsrapporter och liknande, olika slags 

beslutsunderlag samt avtal som har upprättats (Sillén, 1952 samt FAR, 2001). Denna 

process kan se väldigt olika ut från fall till fall, vilket i grund och botten beror på 

resultatet av den inledande företagsanalysen (FAR, 2001).  
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Enligt tidigare nämnda definition av begreppet förvaltning omfattar den ledningens 

skötsel av bolagets angelägenheter, vilket inkluderar dess organisation och interna 

kontroll (FAR, 2004).  

 

Med system för intern kontroll menas: ”alla de riktlinjer och rutiner (interna kontroller) 

som företagsledningen infört för att uppnå målet att, så långt det är praktiskt möjligt, 

säkra att verksamheten sköts väl och effektivt” (FAR, 2004, s. 284). Syftet med den 

interna kontrollen är främst att fungera som ett sätt att upprätthålla allmänhetens 

förtroende, vilket ska ske genom att försäkra att förvaltningen av verksamheten sker 

effektivt och att allvarliga fel undviks. Enligt den så kallade COSO-modellen8, som 

idag är en vedertagen definition, innebär den interna kontrollen ett ansvar för en 

organisations operativa ledning som syftar till att säkerställa att de inom organisationen 

strävar efter de mål som satts upp, och att detta görs korrekt och i enlighet med de lagar 

och regler som finns. (COSO, 2005a)  

 

Going concern, eller principen om fortsatt drift som den ibland kallas på svenska, är 

ytterligare ett koncept att ta hänsyn till i samband med förvaltningsrevision. Begreppet 

är egentligen en grundläggande redovisningsprincip som innebär att organisationen 

betraktas som en kontinuerlig affärsverksamhet. Det vill säga att verksamheten 

förväntas fortgå inom överskådlig framtid och det antas att organisationen varken har 

för avsikt eller behov av att gå i likvidation eller väsentligt minska verksamhetens 

omfång. (FAR, 2004) Begreppet är viktigt så till vida att det tar hänsyn till företagets 

fortlevnad i alla aspekter och innefattar således mer än bara företagets räkenskaper.  

 

3.1.1 FINNS SPANSK MOTSVARIGHET TILL BEGREPPET? 

Det finns ingen direkt och korrekt översättning av begreppet förvaltningsrevision till 

spanska. De begrepp som ligger närmast är auditoría operativa eller auditoría de 

gestión vilka båda är allmänna begrepp som innefattar den reviderade enhetens 

förhållande till effektivitet, produktivitet och andra ekonomiska principer. Ett mer 

specifikt begrepp är auditoría de eficacia vilket kan översättas med 

                                                 
8 The Committe of Sponsoring Organizations of the Treadway Comission, COSO, är en ideell, privat 
organisation vars syfte är att förbättra kvalitén på finansiell information främst genom frågor om etik och 
moral, intern kontroll samt bolagsstyrning. (COSO, 2005b)  
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effektivitetsrevision. Effektivitetsrevision undersöker om den reviderade enheten har 

uppnått uppsatta mål och gör en analys av eventuella avvikelser och dess orsaker. 

Ytterligare ett begrepp i den spanska revisionen är auditoría de legalidad, här översatt 

till revision av laglighet. Den revisionen kontrollerar att företagsledningen följt de lagar 

och normer som gäller för verksamheten. (Tamames och Gallego, 1996) Begreppen 

förknippas dock mest med internrevision och auditoría operativa främst med offentlig 

verksamhet (Carrera). Dessa begrepp har alla element som innefattas av 

förvaltningsrevision men som tidigare nämnts finns ingen direkt översättning. 

 

3.2 INSTITUTIONELL TEORI 

Första steget i ett försök att förklara skillnader i Sveriges och Spaniens revisionsseder 

och lagar är att ta reda på hur de uppstår och vad som orsakar dem. Revisionen är idag 

objekt för många intressenter av olika karaktär som alla påverkar dess utformning. En 

influens kommer från de organisationer som enligt lag är föremål för revisionskravet, i 

detta fall aktiebolagen som i sin tur påverkas av de krav som dess intressenter ställer på 

dem. Även andra nationella och internationella organisationer påverkar revisionens 

ramar och regelverk. Revisionens kontext är således viktig för att förklara befintliga 

skillnader i revisionspraxis och institutionell teori är ett verktyg som kan användas att 

studera just organisationer och deras kontext. Institutionell teori tenderar att se på 

organisationer som öppna system, starkt påverkade av sin omgivning (Abrahamson och 

Andersen, 1998) och i det här arbetet används de för att definiera de institutionella 

ramverk som omgärdar och påverkar den svenska och spanska revisionen.  

 

Institutionell teori är inget enhetligt begrepp för en enda teori utan inrymmer ett brett 

spektra av en mängd olika synsätt och idéer. Att här gå in och utreda begreppet i detalj 

skulle ta för mycket kraft och fokus från rapportens syfte. Läsaren hänvisas därför till 

andra författare såsom till exempel Scott (1995) för att få en utförligare genomgång av 

begreppet. De aspekter på institutionell teori som behandlas vidare i denna rapport är 

endast de som ansetts relevanta för studiens syfte. 

 

I korthet försöker institutionell teori förklara hur organisationer och individer agerar och 

varför så många organisationer liknar varandra. Den handlar främst om organisationens 
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anpassning till omgivningens sociala och kulturella krav där de sociala kraven består av 

värden, normer, regler och åsikter. Den handlar också om att beskriva de processer som 

gör att handlingsmönster och organisationer blir till institutioner. (Hatch, 2002) 

Organisationer och individer måste agera inom dessa krav för att uppfattas som 

legitima. Att något är legitimt innebär att det är berättigat, rättfärdigt och allmänt 

accepterat. Det involverar sociala normer men har också med värderingar och 

samhälleliga föreställningar om vad som är rätt och fel att göra och en organisation som 

ej uppfattas som legitim blir således snart utfryst eller på annat sätt straffad för sitt 

agerande (Scott, 1995).  

 

Organisationer är i sig de synliga resultaten av institutionaliserade regler och 

handlingsmönster som utvecklas av olika professionella grupper, av staten eller i den 

offentliga debatten (Meyer och Rowan, 1977). Det vill säga att den institutionella 

miljön är en viktig faktor som formar organisationernas strukturer. Nedan följer en 

definition av institution, hämtad från Nationalencyklopedin.  

 

”… inom samhällsvetenskapen benämning på de normer och regler som 

strukturerar mänskligt handlande till bestående eller återkommande 

beteendemönster. Institution är alltså närmast liktydigt med etablerad 

konvention. Institutioner kan vara formellt reglerade i lagen, som t.ex. 

skolan, men också utgöras av informella sedvänjor, vanor och traditioner. 

[...] Tillsammans bildar institutioner inom en viss samhällssfär ett 

institutionellt system, dvs. en relativt avgränsad enhet av ömsesidigt 

beroende, samverkande delar.” (Brante, 2005) 

 

Vanliga sociala institutioner i samhället är familjen, staten, marknaden och sjukvården, 

men även vetenskapen och konsten omfattas av begreppet. Många institutioner 

innefattar utöver normer och konventioner dessutom de ”fysiska betingelser” som 

omger dem, som till exempel byggnader, maskiner och kommunikationssystem. 

Exempel på institutioner i ett samhälles ekonomiska sfär är olika typer av industrier, 

banker, aktie- respektive arbetsmarknad, fackföreningar, myndigheter och lagtext. 

Dessa utgör tillsammans ett så kallat institutionellt system, som nämndes i ovanstående 

citat. (Brante, 2005) 
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3.2.1 TRE PERSPEKTIV 

Enligt Kjoer (2002) finns det tre grundläggande perspektiv på hur analysen av 

institutionella miljöer kan angripas. Perspektiven ses som strukturer av regler för hur 

individen eller organisationen kan och får uppträda för att behålla sin legitimitet. De 

delas in regulativa, normativa och kognitiva strukturer som alla har olika karaktäristika 

beträffande vilken typ av påverkan de utövar på individen eller organisationen. (Kjoer, 

2002) 

 

Det regulativa angreppssättet fokuserar på att analysera tvingande regler, oftast lagar 

som på ett eller annat sätt innebär straff eller sanktioner. Det handlar om en yttre, 

formell påverkan på aktörerna och det är aktörernas rationalitet som gör att de följer 

”spelets regler”, det vill säga att de följer lagar och regler för att undvika straff. (Kjoer, 

2002) 

 

Det normativa perspektivet innebär att det är de gemensamma implicita och explicita 

normerna som står i centrum för analysen. Normerna berättar vad som är rätt och fel och 

gör att aktörerna vet vad som betraktas som gott uppförande i olika situationer. Att bryta 

mot normerna innebär inte bara yttre straff utan de internaliseras oftast i aktören så att 

drivkraften att inte bryta mot dem även innefattar dåligt samvete och hot om uteslutning 

ur vissa sällskap. (Kjoer, 2002) 

 

Det tredje, kognitiva perspektivet handlar om att undersöka harmoniseringen av 

individers världsbild genom exempelvis utbildning, vetenskap och media. Genom den 

gemensamma världsbilden ser individer och grupper samma hot, möjligheter, 

begränsningar och så vidare. I detta perspektiv är det varken hot om straff, uteslutning 

eller liknande som agerar anpassande utan risken att bli betraktad som oförståndig eller 

oansvarig. Ett exempel skulle kunna vara att om den allmänna debatten i en respekterad 

forskningstidskrift tar ett visst fenomen som givet så är det svårt att ifrågasätta det utan 

risk för att framstå som oförståndig. (Kjoer, 2002) Tabell 3.1 ger en sammanfattning av 

vad de olika perspektiven innebär i fråga om institutionell struktur, institutionell 

påverkan och vilka sanktioner som uppstår vid regelbrott. 
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 Det regulativa 

perspektivet 

Det normativa 

perspektivet 

Det kognitiva 

perspektivet 

Institutionell 

struktur 

Yttre regler Värden och normer 

som kan vara 

informella och ofta 

internaliserade 

Världsbilder, 

gemensamma 

föreställningar 

Institutionell 

påverkan 

Genom att 

formellt tillåta 

och förbjuda 

bestämda typer av 

beteende 

Genom att etablera 

bestämda standarder 

för vad som är rätt 

och fel beteende 

Genom att skapa en 

bestämd bild av 

omvärlden och sig 

själva hos individer och 

grupper, varmed ett 

bestämt beteende 

uppfattas som 

förnuftigt 

Sanktioner 

vid regelbrott 

Straff Uteslutning ur 

gemenskap (eller 

skuld) 

Stämpling som 

oförnuftig eller 

oansvarig 

 

Tabell 3.1: De tre institutionella perspektiven (Källa: egen bearbetning av Kjoer, 2002, 

s. 204) 

 

Perspektiven kan ses som tre olika metoder att kartlägga organisationens (eller 

individens) omgivande institutionella struktur. Kjoer (2002) anser att alla tre 

perspektiven är relevanta och att de kan användas till att beskriva och förstå olika 

aspekter av verksamhetens institutionella kontext genom att göra en regulativ, normativ 

och kognitiv undersökning av organisationen. 

 

Powell och DiMaggio (1983) skiljer även de på tre olika perspektiv av hur 

institutionella strukturer kan angripas och analyseras; tvingande, normativt och 

mimetiskt. Deras teorier påminner starkt om Kjoers (2002). De förklarar att en 

tvingande institutionell påverkan uppkommer i form av explicita regler och lagar som 

ser till att vissa handlingar upprepas, vilket här likställs med Kjoers regulativa 

perspektiv. Powell och DiMaggios normativa perspektiv sammanfaller med Kjoers och 
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innebär även detta att normer, värderingar och förväntningar är de mekanismer som 

reglerar handlingar och uppfattningar om verkligheten hos individen.  

 

Det sistnämnda, mimetiska perspektivet har sin grund i kulturella förväntningar som till 

exempel organisationsmedlemmarnas yrkesutbildning och liknar i den aspekten Kjoers 

(2002) kognitiva perspektiv. Perspektiven skiljer sig dock i några detaljer och ett 

exempel är att det mimetiska angreppssättet tar upp organisationers önskan att likna 

varandra som en reaktion på osäkerhet. Det vill säga att det inom organisationen mer 

eller mindre medvetet strävas efter likformighet, isomorfism, i situationer som uppfattas 

av aktörerna som osäkra (Powell och DiMaggio, 1983). Osäkerhetsaspekten i det 

kognitiva perspektivet sträcker sig dock endast till rädslan att bli stämplad som 

oförnuftig genom att bryta mönstret för den gemensamma världsbilden. Det tar således 

inte upp specifika situationer och speglar därför en mer statisk bild av de krafter som 

organisationen eller individen utsätts för jämfört med det mimetiska perspektivet. 

Powell och DiMaggio (1983) anser också att de flesta verksamheter idag befinner sig i 

en mycket komplex institutionell omgivning vilket skapar en tendens till ökad 

likriktning. Detta innebär samtidigt att organisationer inte alltid formas efter vad som är 

effektivast utan påverkas av statligt tryck, yrkesgrupper eller andra organisationer 

(ibid.). Beslutsprocesserna löper således risk att formas av institutionella uppfattningar i 

motsats till rationella val (Kjoer, 2002). 

 

Även om de olika perspektiven fokuserar på skiljda klasser av skrivna och oskrivna 

regler som påverkar organisationer och individer så visar en studie av Kimberley (1975) 

på att den institutionella kontexten vid en organisations bildande ofta får bestående 

effekter på dess struktur. Detta skulle till exempel betyda att olika organisationer i en 

osäker och komplex institutionell miljö, som i det mimetiska perspektivet har ett högt 

tryck på likformighet, bibehåller strukturella skillnader även på lång sikt, beroende på 

vid vilka olika tidpunkter organisationerna skapades.  

 

I det här arbetet kommer Kjoers (2002) perspektiv att utgöra grunden för analys i 

sammanhanget men även aspekter av Powell och DiMaggio kommer att tas upp då de 

tillför något som inte täcks in av Kjoer. Hans teorier ligger även till grund för följande 

avsnitt som tar upp vilka olika typer av institutioner som finns. 



 
 

Referensram 

 23

3.2.2 FYRA INSTITUTIONSTYPER 

Kjoer (2002) beskriver fyra konkreta institutionstyper som finns i en verksamhets 

omgivning: Staten och andra politiska institutioner, Yrken och fack, Andra 

organisationer samt Kultur. Nedan följer en beskrivning av dessa institutionstyper 

kompletterat i vissa fall med vad Scott (1995) anser.  

 

1. Staten och andra politiska institutioner reglerar verksamheten främst genom 

lagstiftning och politiska beslut men kan också ha en normerande eller 

meningsskapande roll genom att till exempel skapa utbildningar, sprida information 

med mera. Staten är uppbyggd på så sätt att den har en väldigt speciell karaktär i 

organisationsmiljön. (Kjoer, 2002) Den lutar sig tillbaks på ett legitimt tvång och 

kan allokera nyckelresurser, beskatta och utöva annan typ av regulativ kontroll och 

har således en oerhörd makt som ingen annan institution kommer i närheten av 

(Scott, 1995). På grund av dess speciella karaktär kommer staten behandlas separat 

längre fram i detta avsnitt. 

 

2. Yrken och fack styr etiska regler och normer som reglerar verksamheten genom 

certifieringar och liknande. (Kjoer, 2002)  

 

3. Andra organisationer kan fungera som institutioner om de fått tillräcklig 

institutionell status i förhållande till verksamheten. Det kan röra sig om till exempel 

branschorganisationer som fått rätt att utveckla branschetiska normer. Till denna 

kategori hör även konsulter och liknande organisationer som sprider vissa idéer och 

kunskap och som således har en kognitiv påverkan. (Kjoer, 2002) Enligt Scott 

(1995) utövar professionella yrken kontroll av sin egen verksamhet via kognitiva 

och normativa processer. De definierar verkligheten och det främsta vapnet är idéer, 

det vill säga kognitiva ramverk och de drar själva upp principer eller riktlinjer för 

korrekt agerande. Inom de kognitiva ramverken söker de hävda sin rätt att skipa 

rättvisa och kontrollera verksamheten. För att få kontrollen måste de således skapa 

sociala och politiska strukturer och försvara sin rätt till rättsskipning och det sker 

ofta med hjälp av statligt inflytande. (Scott, 1995) 
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4. Kulturen som i detta sammanhang definieras av Kjoer (2002) som de gemensamma 

antaganden och beteendemönster som på ett grundläggande sätt präglar ett samhälle 

och som de flesta bär med sig genom att de fått samma uppfostran och har samma 

grundläggande livserfarenheter. Kulturen anses som en extra viktigt aspekt med 

tanke på att arbetet omfattar en jämförande studie mellan olika länder, därför 

kommer ett helt avsnitt ägnas åt detta (se avsnitt 3.4). 

  

Revisionen ses i det här arbetet som en organisation där aktörerna, revisorerna, utgör 

kärnan som bedriver dess verksamhet inom de institutionella ramarna. Ramarna är de 

rättesnören som revisorerna måste följa för att bibehålla sin legitimitet som 

yrkesutövare och dessa påverkas bland annat av de institutioner som tas upp i Kapitel 5. 

Revisionen i Spanien och i Sverige påverkas inte bara genom nationella institutioner 

utan har även vissa internationella institutioner gemensamt.  

 

Statens roll 

Även om institutioner är stabila och kan tas för givna är de socialt instiftade, det vill 

säga skapade av samhället, och kan därför också förändras över tiden (Kjoer, 2002). 

Förändringar kan vara evolutionära eller ske genom en medveten omstrukturering i 

form av lagförändring eller annan reglering (Weimer, 1995). Statens roll vid 

institutionell påverkan är som tidigare nämnts exceptionell. Den har i huvudsak tre olika 

styrmedel att påverka med: regleringar/lagar, ekonomiska styrmedel och information (se 

figur 3.1).  

 

Styrmedel 

Reglering Ekonomiskt 
styrmedel 

Information 

 
 

Figur 3.1: Statens styrmedel. (Källa: Vedung, 1998, s. 113) 
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Staten kan utöver dessa styrmedel även välja att överlåta styrningen till näringslivet. 

Näringslivet kan i sin tur låta marknaden reglera problemet eller välja att bilda en 

organisation eller dylikt för att handha styrningen i problemområdet. (Vedung, 1998) 

 

3.3 INSTITUTIONENS NÄTVERK 

För att ytterligare tydliggöra revisionens omgivande institutioner och dess interaktioner 

följer en nätverksmodell som är hämtad från Hatch (2002). Nätverkstänkandet utvecklas 

sedan i en teori om spridning hämtad från Scott (1995) för att visa de mekanismer som 

påverkar nya eller annorlunda fenomens spridning mellan relaterade organisationer. 

Dessa teorier ansågs relevanta dels för att kartlägga de institutioner som påverkar 

revisionen i Sverige och Spanien och dels för att se möjliga krafter till påverkan och 

harmonisering som råder mellan de olika ländernas revision. 

 

3.3.1 NÄTVERK 

Det interorganisatoriska nätverket beskrivs av Hatch (2002) som en komplex väv av 

samspelande enheter, där organisationen kopplas samman med andra intressenter. I 

detta arbete begränsas enheterna till att endast inkludera de mest betydelsefulla 

organisationer och institutioner som påverkar revisionen och revisorerna i Sverige och 

Spanien. Dessa representeras av ringarna i figur 3.2 där den svenska och den spanska 

revisionen finns representerade.  
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 Svenska institutioner och organisationer 

 Spanska institutioner och organisationer 
Internationella institutioner och organisationer 

 

Figur 3.2: Förenklat nätverk  

 

Linjerna mellan organisationerna och de olika intressenterna representerar kanaler 

genom vilka resurser, information, möjligheter och påverkan aktualiseras (Hatch, 2002). 

Figuren är dock förenklad så till vida att påverkan även kan ske mellan områden som ej 

är fysiskt bundna med linjer i modellen. Det finns också en mängd andra intressenter 

som påverkar revisionen i nätverket, till exempel leverantörer, kunder och så vidare men 

begränsningarna är satta vid de mest inflytelserika organisationerna och de som således 

är mest relevanta för studiens syfte, annars skulle både modellen och arbetet bli 

oöverskådligt stora. Exakt vilka dessa organisationer är kommer att undersökas i 

Kapitel 6. 

 

3.3.2 SPRIDNING 

Här används nätverkssynsättet tillsammans med en infrastrukturell ansats till spridning, 

diffusion (Scott, 1995) för att förklara institutionella anpassningar. Genom 

internationella företag, organisationer och politiska organ kopplas revisionen i Spanien 

och Sverige till samma nätverk och borde ha tendenser att falla för det tryck på 
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likformighet som behandlades i avsnitt 3.2.1 under det mimetiska perspektivet. 

Eftersom skillnader mellan svensk och spansk revision ändå föreligger, bland annat med 

avseende på förvaltningsrevisionen, introduceras teorin om spridning för att med hjälp 

av den analysera varför de skiljer sig.  

 

Den infrastrukturella ansatsen till spridning av nya attityder, normer eller dylikt 

fokuserar på rollen som källan till nyheten har och dess interrelationer, istället för 

källans natur (Scott, 1995). Innebörden av förvaltningsrevisionen, som står i fokus här, 

spelar med andra ord inte så stor roll i sammanhanget. Vad som är viktigt är istället vem 

eller vad som står bakom begreppets existens, varför det finns i Sverige, vem det är som 

bestämt att det ska finnas etcetera. Det är också viktigt att undersöka hur denna källa 

interagerar med andra delar av nätverket, det vill säga med vilka informationsflöden 

som andra delar av nätverket kan tänkas påverkas och anpassa sig till detta för dem nya 

fenomen.  

 

Strang och Meyer (1993) anser att förståelsen för spridningen av institutionella mönster 

ökas genom att inte bara studera direkta relationer mellan berörda organisationer men 

också genom att undersöka kulturella och kognitiva kopplingar dem emellan. I detta 

arbete skulle det innebära att inte bara regulativa samband eller internationella 

organisationer utan även till exempel kulturella likheter mellan svenska och spanska 

organisationer. De anger också följande tre situationer då informationsflödena och 

spridningstrycket ökar: 

 – då de inblandade aktörerna uppfattas som lika. 

 – då olika nya attityder, regler eller normer uppfattas som lika de redan existerande. 

 – då nyheten uppfattas som modern.  

 

Utbredningen av ett fenomen såsom till exempel förvaltningsrevision, inom ett nätverk 

kan ske regulativt, normativt eller genom kulturell påverkan och kopplar därmed till 

Kjoers (2002) tre perspektiv. De infrastrukturer som omgärdar fenomenet har också stor 

betydelse för dess spridning. (Scott, 1995).  
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3.4 KULTUR 

”Vissa ekonomiska aktiviteter är tillåtna, medan andra inte är det, oavsett om detta 

beror på lagar och regler eller på sedvänjor. Och vad som är tillåtet skiljer sig åt från 

kultur till kultur.” (Fischer, 1988)  

 

Kulturens betydelse har diskuterats på många områden och den anses påverka och 

förklara beteenden i olika sociala system (Gray, 1988). Även i revisionsfrågor har 

liknande diskussioner förts och diverse studier genomförts. Det globala 

harmoniseringsarbete som pågår inom revisionsområdet sedan en tid tillbaka har stött på 

en del problem på vägen, vilket antas delvis ha berott på skillnader i sådant som är 

lokalt begränsat, det vill säga skillnader i kultur och miljö (Wood, 1996). I den mån 

detta stämmer är de kulturella skillnaderna även rimliga förklaringar till att 

revisionsmiljön ser olika ut i Sverige och Spanien. En hel del studier har beskrivit de 

internationella skillnaderna på revisionsområdet, men relativt få tycks ha förklarat vad 

som orsakar dem. Wood (1996) är en av dem som har gjort ett försök och resultatet av 

hans undersökning visade att just kulturella faktorer spelar en viktig roll för 

utformningen av ett lands revisionsmiljö. Andra som har undersökt olika aspekter av 

denna fråga är Margerison och Moizer (1996) och Arnold et.al. (2001). Vad som menas 

med kulturella faktorer är inte självklart och för att förstå bättre hur och varför dessa 

anses påverka ett lands revisionsmiljö bör innebörden av begreppet kultur först 

klargöras. 

 

Kultur är ett komplext begrepp vars innebörd dels skiljer sig åt i olika sammanhang och 

dels uppfattas annorlunda av olika individer. En generell tolkning av begreppet är att det 

är den uppsättning uppfattningar, vanor, kunskaper och praxis som utgör det mest 

accepterade beteendet i samhället (Abrahamsson och Andersen, 1998). Kultur är ”den 

kollektiva mentala programmering som särskiljer de människor som tillhör en viss 

grupp eller kategori från andra” (Hofstede och Hofstede, 2005, s.17). Denna definition 

ger Geert Hofstede, en holländsk professor, ingenjör och psykolog som har studerat 

kultur som fenomen sedan 60-talet, en definition som har legat till grund för en mängd 

andra studier inom samma område (Margerison och Moizer, 1996). Hans teorier 

presenteras under kommande avsnitt och kommer även att ligga till grund för den 

empiriska delen av uppsatsen samt den avslutande analysen. 
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3.4.1 KULTURDIMENSIONER 

Hofstede undersökte i en studie på slutet av 60-talet människors olika värderingar och 

de eventuella skillnader i dessa som kan förekomma nationer emellan. Studien visade på 

fyra gemensamma problemområden inom vilka skillnaderna var påtagliga vad gäller 

lösningarna på problemen. De fyra problemområdena menar Hofstede utgör olika 

dimensioner hos en kultur, som går under beteckningarna individualism (kontra 

kollektivism), maktdistans (liten till stor), osäkerhetsundvikande (stark till svag) och 

maskulinitet (kontra femininitet). Tillsammans utgör dessa en fyrdimensionell modell av 

skillnader i nationalkulturer och i denna modell kan ett land placeras in med hjälp av 

dess värden på var och en av dimensionerna. (Hofstede och Hofstede, 2005) De fyra 

dimensionerna presenteras kortfattat nedan.  

 

 Individualism: till vilken grad folket i ett land agerar som individer hellre än som 

medlemmar av en grupp. Individualism karaktäriserar samhällen med löst kopplade 

strukturer där individers roller och rättigheter är av stor vikt.  

 

 Maktdistans: den grad av ojämlikhet ett lands medborgare anser vara normal; hur 

människor accepterar hierarkiska förhållanden. 

 

 Osäkerhetsundvikande: graden till vilken folket i ett land föredrar strukturerade 

situationer framför ostrukturerade. När denna är hög känner sig folket osäkra i 

situationer med oklara regler och/eller förväntningar. 

 

 Maskulinitet: den grad till vilken maskulina värderingar råder över feminina 

sådana. Som maskulint räknas värdesättande av prestationer och framgång samt 

tävlingsinstinkt medan de feminina värderingarna har mer att göra med livskvalitet, 

personliga förhållanden, omvårdnad och solidaritet. 

(Hofstede, 1994) 

 

Efter senare undersökningar tillkom ytterligare en dimension, vilken Hofstede valde att 

kalla långsiktig kontra kortsiktig inriktning och som är relaterad till värderingar 

kopplade till synen på framtiden. En långsiktig inriktning kännetecknas av att 

sparsamhet, uthållighet och liknande fokuseras. Denna dimension tillkom emellertid 
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efter en studie genomförd i Asien, där resultatet inte stämde helt överens med Hofstedes 

tidigare uppdelning i dimensioner. (Hofstede och Hofstede, 2005) Då länderna inom 

ramen för denna uppsats båda är europeiska har den femte dimensionen mindre 

betydelse och kommer därför fortsättningsvis att bortses från.  

 

Viss kritik har riktats mot Hofstedes teorier. Bland annat menar Trompenaars och 

Hampden-Turner (1997) att ett lands kultur är något alldeles för komplicerat för att 

kunna placeras ut som en statisk punkt i ett diagram och att den istället ska ses som 

något dynamiskt. I övrigt stämmer deras teorier emellertid i grund och botten överens 

med Hofstedes. De definierar kultur som det sätt en grupp människor löser problem och 

reder ut dilemman. Problemen delar de in i tre övergripande kategorier (förhållande till 

andra människor, attityd gentemot tid respektive gentemot omgivningen) som består av 

ett antal dimensioner. I alla kulturer finns ett begränsat antal universella problem och 

lösningar på dessa. Samtliga alternativa lösningar antas vara allmänt kända, det som 

skiljer kulturerna åt är dess olika val av lösningar och hur de rangordnas. (Trompenaars 

och Hampden-Turner, 1997) 

 

3.4.2 KULTURLAGER 

Flera författare har beskrivit kultur som bestående av olika lager och utifrån denna 

grundläggande tanke utvecklat olika modeller. Trompenaars och Hampden-Turner 

beskriver tre övergripande lager där det yttersta är det mest synliga och det som utgörs 

av de mer uppenbara faktorerna i en kultur. Vidare menar nämnda författare att för att 

förstå det yttre lagret måste svaren sökas i det mittersta lagret, som består av normer och 

värderingar, eller i kärnan. (Trompenaars och Hampden-Turner, 1997)   
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Figur 3.3 En kulturmodell (Källa: Trompenaars och Hampden-Turner, 1997, s.27) 

 

o Produkter och artefakter. Det mest uppenbara i en kultur; observerbara faktorer 

såsom språk, mat, arkitektur, konst, mode med mera. Dessa är symboler för djupare 

kulturella nivåer och därmed finns orsakerna till att de ser ut som de gör i djupare 

lager. (Trompenaars och Hampden-Turner, 1997) 

 

o Normer och värderingar. Normer är de i en kultur gemensamma uppfattningarna 

om rätt och fel, vilka kan vara såväl informella och oskrivna som mer formella 

regler och liknande. Värderingar handlar istället om uppfattningar om bra och dåligt 

och är därmed nära relaterade till rådande ideal i kulturen. En värdering utgör ett 

kriterium för att fatta beslut och göra ett val bland flera alternativ. När normerna 

reflekterar värderingarna i en grupp är kulturen stabil. Normer och värderingar 

reflekteras i det yttersta kulturella lagret. (Trompenaars och Hampden-Turner, 1997) 

 

o Grundläggande antaganden. Här finns svaren till de grundläggande skillnaderna i 

värderingar mellan olika kulturer. Det allra mest fundamentala är antaganden om 

existens och överlevnad, vilket är i grund och botten vad människan strävar efter. 

Kultur anses som tidigare nämnts vara en grupps svar på hur problem ska lösas, hur 

de organiserar sig för att åstadkomma detta. På kärnnivå handlar detta om hur 
 31
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omgivningen ska hanteras. Eftersom att olika folkgrupper har utvecklats på olika 

geografiska områden har de även format olika uppsättningar av logiska antaganden. 

Förändringar i kultur sker då gruppen inser att de gamla lösningarna inte längre 

fungerar som en följd av att dess omgivning har förändrats. Om en grupp inser att 

dess överlevnad står på spel är det inte svårt att åstadkomma förändringar. 

(Trompenaars och Hampden-Turner, 1997) 

 

Trompenaars och Hampden-Turner nämner även termerna explicit och implicit för att 

förklara de olika lagren och menar då att de yttersta lagren är de mest explicita medan 

kärnan är det mest implicita. Symboler och liknande som återfinns i det yttersta lagret är 

alltså relativt klara och tydliga delar av kulturen i motsats till kärnan, som består av 

sådant som inte går att uttyda eller enkelt beskriva i ord. (Trompenaars och Hampden-

Turner, 1997) 

 

En modell som i princip följer samma grundläggande tanke som ovan nämnda modell är 

Hofstedes så kallade lökdiagram. Liknelsen vid en lök syftar just på de många olika 

lagerna, där det yttersta lagret är de olika symbolerna som förekommer i en kultur. 

Dessa symboler är det mest synliga i kulturen, som till exempel ord och gester, bilder 

och objekt samt kläder och statussymboler. Nya symboler bildas dock lätt och gamla 

försvinner, varför Hofstede menar att det även är nödvändigt att tränga in i de djupare 

lagren för att förstå en kultur. I lökdiagrammets andra lager återfinns hjältar och i det 

tredje ritualer. Med hjältar menas olika slags förebilder som har egenskaper som 

värderas högt inom kulturen. Ritualer är socialt viktiga, men inte nödvändiga, kollektiva 

aktiviteter inom en kultur. Dessa tre kulturlager går i modellen under benämningen 

sedvänjor och är ofta mer eller mindre synliga för utomstående, men hur de tolkas av 

individerna inom kulturen, det vill säga deras kulturella innebörd, är det enbart de själva 

som vet. Innanför dessa lager finns kulturens kärna, dess djupaste uttryck bestående av 

gällande värderingar. (Hofstede och Hofstede, 2005) Vissa av de aspekter på kultur som 

hittills behandlats har även effekter på revision, vilket behandlas i följande avsnitt. 
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3.4.3 KULTUR OCH REVISION  

Hofstede har tillämpat resultaten från sina tidigare studier på mer specifika områden i 

samhället och däribland även redovisnings- och revisionsfrågor. Han menar att 

nationalkulturen avspeglas i revisorernas roll i organisationen och att dessa dessutom 

spelar en särskild roll i samhällets kultur. Den dimension som enligt Hofstede har störst 

inflytande på området är osäkerhetsundvikandet. Anledningen till detta är att 

redovisningssystem i grund och botten är ”osäkerhetsreducerande ritualer” som 

upprätthåller moralen i en osäker omgivning. Revisorn hjälper till med detta genom att 

försäkra om att informationen är pålitlig och sann. Skillnaderna mellan ett land med 

starkt osäkerhetsundvikande och ett med svagt är att i det förra bygger 

redovisningsmetoderna på mer konkreta och precisa regler för hur olika fall ska 

hanteras, medan detta i det senare är upp till organisationerna eller till och med till den 

enskilde revisorn. Även den maskulina dimensionen menar Hofstede har inflytande på 

redovisningen och revisionen eftersom att denna är förknippad med pengars betydelse. 

Detta medför en större betoning av vikten av att uppnå finansiella målsättningar i 

maskulina samhällen, som i sin tur påverkar utformningen av dess redovisningssystem, 

vilket har ett indirekt inflytande på revisionen. På samma sätt fungerar det med 

betoningen av kortsiktiga resultat som är vanligare i individualistiska samhällen. 

(Hofstede och Hofstede, 2005) 

 

Rahnl A. Wood genomförde en omfattande studie av sambandet mellan kultur och 

skillnader i revisionsmiljön länder emellan. Han valde fem faktorer som han ansåg 

grundläggande för revisionen: vilka krav som ställs för licensiering, 

attesteringsfunktionen, etiska standarder, revisorns oberoende samt revisionsberättelsen. 

Dessa analyserades utifrån tre bakgrundskategorier; landets kultur, ekonomiska miljö 

och rättssystem, i syfte att åskådliggöra eventuella samband mellan dessa och de 

tidigare nämnda faktorerna. Som grund för undersökningen av betydelsen av ett lands 

kultur utgår Wood från Hofstedes dimensioner, men menar att endast två av de fyra 

dimensionerna är relevanta i den här frågan; maktdistans och osäkerhetsundvikande. 

Detta val grundades på resultatet från en undersökning som Gray presenterade 1988, 

som visade på just detta. Utöver Hofstedes dimensioner ansåg Wood dessutom att 

landets nivå av läs- och skrivkunnighet var en viktig påverkande faktor. Vidare valdes 

även två variabler för att undersöka ett lands ekonomiska miljö och dess påverkan på 
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revisionen, även detta val baserades på resultat från tidigare studier, som alltså 

framhållit dessa som viktiga. De två variablerna var BNP per capita och landets nivå av 

internationell handel. Slutligen undersöktes även ett lands rättssystem och framförallt 

dettas ursprung, som en påverkande faktor i utformningen av revisionen. (Wood, 1996) 

 

De slutsatser Wood drog av sin studie var att de utgjorde ett empiriskt stöd för att 

samband mellan revision och kultur och miljö föreligger. Den kulturella faktor som 

enligt Wood spelar störst roll är nivån av läs- och skrivkunnighet. Han framhåller även 

andra faktorer, framförallt BNP per capita och rättssystemets ursprung. Vidare tyder 

resultaten från studien på att Hofstedes faktor osäkerhetsundvikande endast hade ett 

visst samband med ett lands revisionsmiljö medan maktdistansen tycktes vara nästintill 

obetydlig i frågan. (Wood, 1996) Även om Woods resultat tjänar syftet att belysa 

problemets komplexitet kommer fortsättningsvis Hofstedes dimensioner att fokuseras 

eftersom dessa bygger på ett system som i sin helhet ska återspegla ett lands kultur. 

 

Något som delvis talar emot de resultat Wood presenterade är den undersökning som 

Margerison och Moizer presenterade, där resultaten visade på ett samband mellan 

Hofstedes dimensioner och licensieringen av revisorer. De dimensioner Margerison och 

Moizer ansåg ha ett samband med denna aspekt av revisionsfrågan var främst 

maktdistans, osäkerhetsundvikande samt individualism. (Margerison och Moizer, 1996) 

 

Även författarna Arnold, Bernardi och Neidermeyer (1999) har undersökt sambandet 

mellan revision och kultur utifrån Hofstedes studie och fokuserat på dimensionen 

individualism. De kom fram till att i länder med hög grad av individualism influeras 

revisionsyrket i lägre grad av lagar och regler och att det föreligger ett negativt samband 

mellan individualism och troligheten att revisorn gör extra revidering innan han ger sitt 

godkännande. Dessutom fördes en diskussion om kulturens roll i etiska frågor, 

framförallt inom revisionsområdet, utifrån vilken slutsatsen drogs att även om skriftliga 

normer och rekommendationer kan vara i princip identiska, kan de tolkas annorlunda 

länder emellan.  
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Sammanfattningsvis kan sägas att studier tyder på att nationalkulturen kan förklara 

skillnader i länders revisionsmiljö, även om det är osäkert i vilken utsträckning. Ett 

lands kultur omfattar många olika faktorer och för att studera revision som fenomen bör 

en mängd aspekter tas i beaktande. Många studier som genomförts på området har 

fokuserat på utvalda aspekter och resultaten av dessa studier är övergripande överens 

om att samband mellan kultur och revision föreligger. Viss forskning tyder dock på 

svagare samband än annan forskning, varför resultaten inte kan ses som helt entydiga. 

De studier som redogjorts för ovan bidrar emellertid var och en till en ökad insikt i och 

förståelse för de skillnader som förekommer inom revisionsområdet. 

 

3.5 SAMMANFATTNING 
Som utgångspunkt för studien ligger definitionen av begreppet förvaltningsrevision att 

det innebär att granska, bedöma och uttala sig om hur ett aktiebolags styrelse och VD 

sköter dess angelägenheter. I Spanien finns ingen direkt motsvarighet till detta även om 

vissa begrepp innefattar element som ingår i förvaltningsrevisionen.  

 
För att förklara de skillnader som finns mellan Sverige och Spanien på revisionsområdet 

tas institutionell teori till hjälp. Detta är emellertid ett samlingsnamn på flera olika 

teorier utav vilka endast de för studien relevanta presenterats här. I grund och botten går 

dessa teorier ut på att försöka förklara hur organisationer och individer agerar och varför 

så många organisationer liknar varandra. Den primära teorin för uppsatsen står Kjoer 

(2002) för. Han menar att det finns tre perspektiv för analys av institutionella miljöer - 

regulativa, normativa och kognitiva - samt fyra olika slags institutionstyper som utövar 

sitt inflytande på olika sätt. Dessa är staten och andra politiska institutioner, yrken och 

fack, andra organisationer samt kulturen. Kultur är ett komplext begrepp som har 

undersökts och forskats i av många. Hofstede är en av de mest framstående och han har 

även studerat och till viss del bevisat samband mellan kulturen och revisionens 

utformning. Kulturen spelar en viktig roll i denna studie då den bygger på en jämförelse 

mellan två länder. 
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4 EMPIRISK BAKGRUND 

 

 

I det här kapitlet ges en kort historisk överblick över hur revisionen växt fram och tagit 

den form den har idag i både Sverige och Spanien. Denna bakgrund ges för att senare 

kunna analysera eventuella skillnader i den historiska utvecklingen av revisionen 

länderna emellan, som skulle kunna förklara de skillnader som existerar idag. 

Informationen som presenteras är fokuserad på institutioner med hänsyn till de 

institutionella teorier som behandlats i Kapitel 3.  

 

 

4.1 SVENSK REVISIONSHISTORIA 

Som redan nämnts i inledningen till det här arbetet finns belägg för att revision 

inklusive förvaltningsrevision praktiserats i Sverige sedan 1600-talet. Där nämns också 

att revisionen i Sverige lagstadgades för första gången i 1895 års ABL. (Sillén, 1952) 

Då fanns dock inga regler om vem revisorn skulle vara. Den tilltagande ekonomiska 

brottsligheten och missnöje med revisorernas kompetens ledde fram till en debatt där 

olika riksdagsledamöter ansåg att 1895 års ABL inte räckte till (SRS, 1908). 

Förespråkarna för införande av yrkesrevisorer stödde sig på det systemet som användes 

England där det redan fanns offentliga revisorer som en laglig institution. Debatten 

ledde i sin tur fram till vissa skärpningar i 1910 års ABL men även där saknades krav på 

yrkesrevisorer. (Sjöström, 1994) I samband med 1910 års ABL tillsatte dock Sveriges 

Industriförbund en revisionskommitté för att utarbeta revisionsanvisningar i 

överensstämmelse med den nya lagen. (Wallerstedt, 1998) 

 

Uppkomst av en privat revisorskår 

Svenska Revisorsamfundet, SRS, bildades 1899 av och för revisorer. De arbetade redan 

från början med att försöka få till stånd en statlig legitimering av offentliga revisorer 

enligt engelsk modell. De kom in med förslag till riksdagen men fick gång på gång 

avslag, vilket resulterade i ett betydligt minskat medlemsantal. Det blev istället 

näringslivet som införde auktorisering av revisorer genom Stockholms handelskammare 

1912. Under många år debatterade SRS med handelskammaren beträffande 
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auktoriseringen av revisorer. SRS yrkade på statlig kontroll medan staten ansåg att 

problemet redan var löst genom näringslivets egen kontroll via handelskammarens 

auktorisering. (Sjöström, 1994) En auktorisering inrättades även i SRS regi men 

reglerna var så stränga att väldigt få uppfyllde kraven (SRS, 1921). 

 

År 1910 inrättades en Central Revisorsnämnd (CRN) som var gemensam för alla 

landets handelskammare (FAR arkiv, 1924) och 1923 bildades den första 

intresseföreningen Föreningen Auktoriserade revisorer (FAR), för de genom 

handelskammaren auktoriserade revisorerna. (FAR arkiv, Fp 26/5, 1923) Senare (1930) 

skapades också ett system för godkännande av granskningsmän. Godkännandet gjordes 

även detta av CRN och ett par år senare bildade de sin egen intresseförening – 

Föreningen Godkända granskningsmän (FGG). (Sjöström, 1994) 

 

Debatten mellan SRS och FAR fortsatte och tvistefrågan var i huvudsak rätten till 

auktorisering men även vilka krav på revisorns kompetens, hans uppdrag, oberoende 

med mera som skulle gälla. Ett par försök till sammanslagning av de olika 

organisationerna gjordes men klyftan dem emellan var för stor för att kunna 

överbryggas. (Sjöström, 1994) 

 

30-talet och framåt 

I efterdyningarna till den ekonomiska krisen på 30-talet, i synnerhet med åtanke till 

Kreugerkraschen (Byttner, 1951) kom förslag på förändringar i ABL. Lagen antogs 

1944 och trädde i kraft 1948 och det var första gången det i lag ställdes krav på 

kvalificerade revisorer. På grund av brist på auktoriserade revisorer ställdes dock dessa 

krav endast på börsbolagen. I den nya lagen tog staten över styrningen av 

revisionsbolagen genom en detaljreglering av revisorernas uppgifter. Lagen preciserade 

uppgifterna och en detaljerad redogörelse för praxis gavs till revisorerna i form av 

lagmotiven. (Sjöström, 1994) 

 

Debatten kring handelskamrarnas roll fortsatte under 60- och 70-talen och krav på 

statligt inflytande vid auktoriseringsförfarandet framfördes. Då liksom nu gick förslagen 

på remiss till FAR, SRS och andra intressenter innan beslut fattades. Argumenten för ett 

ökat statligt inflytande var många men som exempel kan nämnas att den gynnade 
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ställningen som lagen gav de auktoriserade revisorerna också motiverar statligt 

inflytande vid auktoriseringen. Detta resulterade i en proposition 1973 (Regeringens 

proposition 1973:26) som tillstyrktes och reglerna ändrades sedermera i 1975 års ABL. 

I de nya bestämmelserna tog statliga Kommerskollegium över auktorisering och 

godkännande av revisorer men beredde samtidigt plats för handelskamrarna med 

mandat i en rådgivande nämnd. De som tidigare benämndes godkända granskningsmän 

bytte också titel till godkänd revisor. (Sjöström, 1994) 

 

I 1975 års ABL utökades revisionsplikten till att gälla även vissa onoterade bolag. Trots 

förslag på att ändra formuleringen av den i lagen stadgade förvaltningsrevisionen 

behölls begreppet. Önskemål framfördes dock på att förvaltningsrevisionen skulle 

definieras på ett tydligare sätt. Detta ledde till att FAR intensifierade sitt arbete med 

rekommendationer om god sed och ett utkast till rekommendation om 

förvaltningsrevision gavs ut 1981. Sammanfattningsvis lättade staten i den nya lagen sin 

direkta reglering av revisionen bland annat genom att den skulle utföras enligt god sed, 

något som FAR hade kontrollen över, och inte som tidigare genom uppräkning av de 

granskningsuppgifter som skulle utföras. Kompetenskraven ökade dock genom att allt 

fler bolag miste sin rätt att själva bestämma kvalifikationsnivån på revisorn. (Sjöström, 

1994) Under åren som följde framlades en mängd motioner med krav på skärpta 

revisionsregler till följd av den ekonomiska brottsligheten samt den dåliga kvaliteten på 

redovisningen. Lagen skärptes också i början på 80-talet, bland annat med hänsyn till 

EUs direktiv, och då fick revisorerna ökade krav på rapportering och upplysningsplikt 

på flera områden, det mest framträdande var skattebrott. Beträffande 

förvaltningsrevision förändrades dock ingenting och det låg fortfarande på FARs ansvar 

att kontinuerligt utveckla god revisionssed, vilket de också gjorde. (Sjöström, 1994) 

 

I samband med Sveriges inträde i EU 1995 gjordes utredningar för att ytterligare 

harmonisera Sveriges regler med EUs direktiv. Det diskuterades bland annat om 

auktoriseringen av revisorer återigen skulle vila på näringslivets ansvar men det beslöts 

till sist att behålla den i statlig regi (Sjöström, 1994), dock i en nyinrättad myndighet – 

Revisorsnämnden (RN) (RN, 2005). Sammanfattningsvis har Sveriges historiska 

utveckling gått mot allt större revisionsplikt. Företag har förlorat i valfrihet medan stat 

och intressenter vunnit insyn i allt fler företag. Samhället och näringslivet har under 
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årens lopp blivit alltmer komplexa och den ökade förändringstakten ledde på 70-talet till 

behov av en mer flexibel lagstiftning på vissa områden där nu näringslivet själva i stor 

utsträckning sätter normer och regler för god praxis. (Sjöström, 1994)  

 

4.2 SPANSK REVISIONSHISTORIA 

I slutet av 1800-talet startades olika handelsskolor runtom i Spanien, där ämnen som 

bland annat administration, ekonomi och redovisning studerades. I samband med detta 

bildade en grupp människor med examen från dessa handelsskolor en förening för 

personer som var specialiserade på att professionellt granska räkenskaper. (Gonzalo och 

Gallizo, 1992) Utifrån detta kan revisionen sägas ha utvecklats, även om den rent 

formellt anses ha sin början först år 1942 i och med att en specialiserad redovisnings- 

och revisionsskola bildades, Colegio de Contadores Jurados (Yubero, 2002). Under 

1900-talets första hälft bildades även andra, mindre föreningar för yrkesverksamma 

inom området. Dessa gick så småningom ihop och bildade i mitten av 40-talet, 

tillsammans med medlemmarna i nyss nämnda redovisnings- och revisionsskola, en 

nationell organisation, Instituto de Censores Jurados de Cuentas de España (ICJCE), 

som gick under Spaniens Industri- och handelsdepartement (ICJCE, 2005). ICJCEs 

stadgar godkändes 1945 och i samband med detta fick även revisionsyrket ett 

erkännande (Yubero, 2002). 

 

ICJCE ville ändra på det faktum att revisionen inte fanns omnämnd i spansk lag och 

dess medlemmar strävade efter ett lagstadgat revisionskrav. År 1951 fick Spanien en ny 

ABL, i vilken revision för första gången togs upp i lagtexten. Den nya lagen medförde 

emellertid inget absolut krav på revision; den innebar att en revisionsberättelse skulle 

utfärdas, men endast i de fall ett önskemål om detta fanns hos en viss andel av 

aktieägarna. Under 80-talet utökades revideringen av finansiella rapporter för vissa 

företag och samtidigt bildades nya föreningar för yrkesrevisorer, som bland annat 

upprättade officiella register över sina medlemmar. Föreningarna var i huvudsak två; 

Consejo General de Colegios Economistas en España och Consejo General de Colegios 

de Titulares Mercantiles.9 Revisionen togs upp på allvar i spansk lag i slutet av 80-talet 

som en del av integrationen i Europeiska Gemenskapen; 1988 stadgades Spaniens 

                                                 
9 Se ordlistan i början på rapporten för översättning. 
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motsvarighet till RevL, som byggde på EUs åttonde direktiv och 1989 togs i den nya 

spanska ABL hänsyn till övriga Europas rådande lagstiftning och samtidigt blev 

revisionen i princip obligatorisk för aktiebolag. (Gonzalo och Gallizo, 1992) 

 

1988 års RevL klargjorde vilka krav som måste uppfyllas för certifiering som revisor, 

utökade revisionskravet samt specificerade vilka företag som var föremål för detta. 

Lagen innebar dessutom en förändring i statens roll i organiseringen av revisionsyrket. I 

och med lagförändringen upprättades en ny statlig organisation, Instituto de 

Contabilidad y Auditoría de Cuentas (ICAC), med generellt ansvar för regleringen 

inom revisionsområdet. Dessutom ansvarade ICAC för tillsynen av ett nytt register över 

yrkesrevisorer, Registro Oficial de Auditores de Cuentas (ROAC), i vilket medlemskap 

krävdes –och fortfarande krävs - för att få jobba som revisor i Spanien. (Gonzalo och 

Gallizo, 1992) 

 

De professionella organen som bildades i Spanien framförallt under 80-talet innebar en 

stor förändring inom revisionsområdet. Deras uppgifter var främst att utveckla och ge ut 

revisionsstandards, säkra kvaliteten på revisionsarbetet, bistå med fortlöpande 

utbildning för revisorer samt sköta den obligatoriska examinationen och kontrollen av 

praktisk erfarenhet som krävs för yrket. Tekniska revisionsstandards fanns även innan 

RevL trädde i kraft och upprättades även då av branschorganisationerna, men den nya 

lagen, som baserades på EUs åttonde direktiv, innebar en anpassning till övriga Europa. 

(Gonzalo och Gallizo, 1992) 

 

Den utveckling som ägt rum på revisionsområdet i Spanien har inte gått helt smärtfritt 

utan har även stött på motstånd från olika håll. Bland annat har revisionens omfattning 

ifrågasatts då den ansågs vara mer utbredd än vad som ursprungligen var menat med 

lagstiftningen. En annan vanlig kritik har varit att ICACs roll varit alltför dominerande 

eftersom de tillskrivits uppgifter som istället borde ha reglerats av de olika 

branschorganisationerna, vilket enligt kritiken gjorde RevL alltför interventionisk. 

(Gonzalo och Gallizo, 1992) Denna diskussion förs än idag och många är kritiska till 

den makt ICAC har och menar att de kontrollerar revisionsyrket för mycket. Denna 

strikta kontroll anses stjälpa mer än hjälpa och många revisorer menar att mer 

förtroende istället ska ges revisorerna. (Frühbeck) 
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Andra aktörer som har haft stor betydelse för revisionens utveckling i Spanien är de 

stora internationella revisionsbyråerna som, i och med att den spanska ekonomin 

öppnades, under 60-talet kunde etablera sig i landet. Till en början begränsades deras 

aktiviteter till utländska företag i Spanien, men de har under årens lopp likväl haft stort 

inflytande inom området. (Yubero, 2002) Ett exempel på detta är att de stödde 

utvecklingen av fler branschorganisationer och främjade diversifiering i denna fråga för 

att förhindra att ICJCE fick för mycket makt. (Gonzalo och Gallizo, 1992) 

 

4.3 SAMMANFATTNING 
Även om revisionen är till synes relativt lika i Sverige och Spanien idag har så inte 

alltid varit fallet. I Sverige har revisionen en lång och brokig historia och den återfinns i 

lagboken så långt tillbaka som i slutet av 1800-talet. Under årens lopp har intresset vuxit 

och revisionen har varit föremål för diverse diskussioner. Förvaltningsrevisionen har 

funnits med från första början men har, precis som räkenskapsrevisionen, klargjorts och 

utvecklats allteftersom. En viktig fråga har många gånger varit vem som ska reglera 

revisionen och hur detta ska gå till och ansvaret har därför bollats mellan staten och den 

privata sektorn. 

 
Spanien å andra sidan har en relativt kort revisionshistoria. Revisionskravet 

lagstadgades först 1988 i och med inträdet i EU, som sedan dess har haft väldigt stort 

inflytande på revisionens utformande. Revision som företeelse fanns emellertid innan 

kravet lagstadgades och i princip räknas mitten av 40-talet som dess födelsedatum. Vid 

denna tidpunkt skapades en organisation som har kommit att betyda mycket för 

revisionen, såväl för yrket som för dess utövande; ICJCE. 
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5 NUTIDSEMPIRI 

 

 

I detta kapitel behandlas den empiri som samlats in i syfte att svara på de frågor som 

rapporten bygger på (se avsnitt 1.2). I den första delen undersöks hur 

förvaltningsrevisionen ser ut i Sverige samt liknande aspekter som ingår i den spanska 

revisionen. Därefter presenteras de organisationer och institutioner som har bedömts 

vara mest inflytelserika beträffande utformningen av revisionen i både Sverige och 

Spanien. Sist redogörs för resultaten av de kulturella aspekter som andra forskare 

funnit påverka revisionens utformning (se avsnitt 3.2.3).  

 

 

5.1 FÖRVALTNINGSREVISION I PRAKTIKEN 

År 1996 lämnade Fédération des Experts Comptables Européens (FEE) in en 

undersökning om revisorns roll till Europakommissionen, som visade att branschen på 

egen hand klarat av att harmonisera sina arbetsmetoder, inte bara på europeisk nivå utan 

världen över och att det rådde en hög nivå av harmonisering över hela EU när det gällde 

god revisionssed. Den visade också att den lagstadgade revisorsrollen är till väsentliga 

delar likvärdig och att revisionens innehåll är likartat i alla länder inom EU. De 

skillnader som ändå fanns ansågs till stor del bero på historiska orsaker och att 

skillnaderna bestod av företeelser som låg utöver den gemensamma kärnan av 

regleringar och seder. (Markland, 1996) En av dessa skillnader är begreppet 

förvaltningsrevision men frågan är hur stora skillnaderna verkligen är i praktiken. För 

att kunna reda ut detta följer nedan bland annat en undersökning av den svenska 

förvaltningsrevisionen för att utveckla det som tidigare berörts i referensramen samt 

resultaten från de intervjuer som gjorts med spanska revisorer angående deras syn på sin 

verksamhet.  
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5.1.1 FÖRVALTNINGSREVISION I SVERIGE 

Johan-Erik Fant gjorde 1994 en undersökning bland svenska och finländska revisorer 

där de bland annat fick svara på frågor om förvaltningsrevision. Han framförde vissa 

påståenden som sedan respondenterna fick klassificera som redovisningsrevision, 

lagstadgad förvaltningsrevision och utvidgad förvaltningsrevision. Utvidgad 

förvaltningsrevision definieras som ”granskning som är mera långtgående än vad som 

krävs för den obligatoriska rapporteringen och som dessutom omfattar bedömning av 

ändamålsenligheten hos företagsledningens (VD/Styrelse) förvaltningsåtgärder och 

betygsättning av företagsledningen” (Fant, 1994, Tabell nr. 60, s. 198). 

 

Resultatet av studien presenteras i tabell 5.1 nedan och den är anpassad för att visa hur 

majoriteten av de svenska revisorerna klassificerar olika granskningsåtgärder som de 

utför. Det bör understrykas att någon total enighet ej uppnåddes i något av påståendena 

utan att det är majoritetens åsikt som varit vägledande i utformningen av tabellen nedan. 

Oenigheten märktes både mellan de svenska och finska respondenterna men även inom 

de båda länderna. Detta tyder på att det finns olika tolkningar på vad som innefattar 

förvaltningsrevision, till och med inom den lokala yrkeskåren. Det kan också tyda på att 

vissa granskningsverktyg såsom till exempel en ettårsbudget, används i olika syfte av 

olika revisorer. Lika viktigt är att påpeka att även frekvensen av de olika 

granskningsåtgärderna varierade mellan respondenterna. Det betyder att även om en 

respondent angett att till exempel granskning av ettårsbudgetering faller under 

lagstadgad förvaltningsrevision, kanske samme respondent inte utför åtgärden i någon 

högre utsträckning 
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Redovisningsrevision Lagstadgad 

förvaltningsrevision 
Utvidgad 
förvaltningsrevision 

 
Granskning av: 
 
- kalkylering och 
prissättning 
- soliditet, likviditet och 
lönsamhet 
 

 
Granskning av:  
 
- ettårsbudgetering. 
- försäkringsskydd 
- hantering av 
likviditetsproblem vid 
avvikelse från plan 
- styrelseprotokoll 
 
Riskbedömning 
 

 
Granskning av: 
 
- flerårsbudgetering. 
- företagsledningens 
lämplighet och 
kompetens 
 
 
 
 
Periodisk uppföljning av 
företagets utveckling i 
relation till 
konkurrenter10

 
 

 

Tabell 5.1: Begreppet revision 

 

De granskningsåtgärder som faller under lagstadgad förvaltningsrevision i tabell 5.1 är 

också centrala i FARs rekommendationer för granskning av förvaltningen. Den 

granskningen syftar bland annat till att klarlägga om bolagets system för planering och 

kontroll förser syrelse och VD med tillfredsställande underlag för beslut samt om de har 

tillräcklig överblick över bolagets risksituation. ”Ett väl fungerande 

internkontrollsystem minskar risken för att avsiktliga eller oavsiktliga fel förorsakar 

förlust för företaget” (FAR, 2004, s. 594). Revisorn ska således sätta sig in i och 

bedöma företagets organisation och kontrollrutiner och bilda sig en uppfattning om 

vilken intern kontroll ledningen har över verksamheten, något som är viktigt även för 

redovisningsrevisionen. Han eller hon ska göra en bedömning av rutinerna för att 

fastställa om dessa utformats så att bolagets resurser endast skall kunna disponeras i 

enlighet med styrelsens och VDs intentioner. (FAR, 2004) Det vill säga att det inte ska 

finnas risk för att någon eller några inom bolaget kan göra väsentliga affärer som inte är 

i linje med vad styrelse och VD har beslutat. Det ingår även i förvaltningsrevisionen att 

förvissa sig om att bolagsordningen efterlevs. Det innebär framför allt att en kontroll av 

bestämmelserna för bolagets verksamhet och huruvida de stämmer överens med den 
                                                 
10 Åtgärden utförs endast i liten utsträckning av de svenska revisorerna (Fant, 1994) 
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faktiska verksamheten bör göras. (FAR, 2004) Sammanfattningsvis ska de interna 

kontrollsystemen säkerställa att VD och styrelsens riktlinjer för verksamheten följs 

medan revisorn samtidigt måste ta ställning till huruvida dessa riktlinjer stämmer 

överens med bolagsordningen.  

 

Som tidigare angivits i referensramen är going concern ett begrepp att ta hänsyn till i 

samband med förvaltningsrevisionen. Going concern, eller fortsatt drift som det också 

kallas, regleras i normen med beteckning RS 57011 och anger att ”När revisorn planerar 

och genomför granskningen och bedömer resultaten, skall han eller hon överväga det 

riktiga i att företagsledningen tillämpat principen om fortsatt drift när årsredovisningen 

upprättats.”. (FAR, 2004, s. 412) Om det föreligger risk för obestånds-, likvidations-, 

eller annan ekonomisk krissituation som med andra ord riskerar principen om going 

concern är det revisorns plikt att kontrollera att styrelsen fullgjort sina skyldigheter 

enligt det 13:e kapitlet i ABL. Där stadgas bland annat att en kontrollbalansräkning 

måste upprättas då det finns skäl att anta att bolagets egna kapital understiger hälften av 

det registrerade aktiekapitalet. Det ska enligt lag framgå i förvaltningsberättelsen om 

risk för eventuell likvidation föreligger och det åligger också revisorn att kontrollera att 

bolaget lämnat dessa uppgifter i berättelsen. Enskilda faktorer kan också vara viktiga för 

bolagets fortlevnad och det är viktigt för revisorn att undersöka exempelvis risken att 

förlora en tvist, att förlora en viktig kund eller nyckelperson i företaget, såtillvida det 

finns risk att det får väsentliga konsekvenser för företaget. Revisorn ska vid 

krissituationer även ta hänsyn till händelser utanför bolagets påverkan som ändringar i 

lagstiftning eller regeringspolitik som förväntas få en ogynnsam effekt på företaget. 

(FAR, 2004) 

 

5.1.2 FINNS FÖRVALTNINGSREVISION I SPANIEN? 

Den spanska lagen säger ingenting om förvaltningsrevision och normerna som ges ut av 

ICAC bygger i huvudsak på god internationell revisionssed, ISA (Carrera). Dessa 

normer har heller inga konkreta direktiv som direkt kan kopplas till 

förvaltningsrevision. För att få reda på om det ändå finns inslag av förvaltningsrevision 

som sträcker sig utanför uppfyllande av lagar och om räkenskapernas rättvisande bild 
                                                 
11 RS 570 bygger på den internationella standarden ISA 570, men tillägg har gjorts om kopplingen av 
denna standard till revisorns granskning av företagets förvaltning i ett förtydligande syfte. (FAR 2004) 
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bör således revisionsbolagen samt revisorernas egna uppfattningar undersökas, här görs 

det baserat på några centrala begrepp och exempel. Samtliga respondenter läste igenom 

den sammanfattade definitionen av förvaltningsrevision som skickades till dem (se 

bilaga II) och de angav att något liknande ej fanns konkret i god spansk revisionssed 

men ansåg samtidigt att konceptet var något positivt. 

 

Going concern 

Angående begreppet förvaltningsrevision, så som det står förklarat i bilaga II svarar 

Hinojal följande ”…den är inte definierad som förvaltningsrevision i god spansk 

revisionssed. Den är dock viktig och ingår i konceptet ’going-concern’ i god 

revisionssed”12. När det kommer till revideringen av ledningens agerande tas alltså 

hänsyn till de risker företaget utsatts för och om de kan tänkas påverka företagets 

fortlevnad. Det ingår även i ICACs normer som en obligatorisk punkt att uttala sig om i 

revisionsberättelsen och om revisorn av någon anledning misstänker att verksamheten 

riskerar att upphöra av en eller annan anledning måste han således informera om detta. 

Till grund för uttalandet om bolagets fortlevnad ligger dock till allra största del 

räkenskaperna. Som exempel på detta nämner Frühbeck att ett företags soliditet, 

likviditet etcetera undersöks, men det är bara vid akut risk för konkurs som dess status 

kommenteras i revisionsberättelsen.  

 

Intern kontroll - planeringsarbetet 

Innan revisionen av räkenskaperna börjar är det viktigt att lära känna branschen där 

företaget agerar. Det innebär bland annat att ta reda på vilken konjunkturcykel 

branschen följer, om lagändringar gjorts eller annat som kan tänkas påverka för att 

kunna utvärdera hur företaget förhåller sig till branschen och på så sätt lättare kunna 

upptäcka abnormiteter. Om till exempel företaget ökat sin försäljning markant då övriga 

branschen gått ner så undersöks vad som kan rättfärdiga detta. (Antonucci) Här verkar 

dock meningarna gå isär något bland respondenterna då övriga ej lägger lika stor vikt 

vid att undersöka detta. Det kan bero på att flesta revisionsbolag har interna normer för 

hur revisionen ska gå till i praktiken. (del Carre) 

 

                                                 
12 Egen översättning 
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I takt med skärptare redovisningsregler ställs samtidigt högre krav på revisionen. För 

något år sedan blev det till exempel mer tryck på att undersöka de interna 

kontrollsystemen och processerna, mycket på grund av införandet av Sarbanes Oxley 

Act (SOX, se avsnitt 5.4 under Andra influenser). Det som nu ingår som ett steg i 

planeringsarbetet är att granska den reviderade enhetens interna kontrollsystem för att 

undersöka var de största riskerna ligger. På så sätt vet revisorn sedan om och i så fall 

var det finns brister och kan planera räkenskapsrevisionen med fokus på dessa områden. 

Om det finns brister fokuseras detta område, chefen för den avdelning där bristerna 

upptäckts meddelas och om problemen inte åtgärdas av en eller annan orsak kan detta 

tas upp i en revisionsrapport till ledningen, om det medför en väsentlig risk för 

företaget. (Antonucci, Hinojal, Frühbeck) Frühbeck poängterar i sammanhanget att det 

generellt inte finns något skydd som förhindrar att företaget lurar revisorn, ”vill de lura 

dig så gör de det” (Frühbeck). 

 

Tillvägagångssätt. 

Med hänsyn till resultaten av Fants (1994) undersökning frågades de intervjuade 

revisorerna huruvida och i vilka syften budgetar, försäkringsskydd och styrelseprotokoll 

granskades. Samtliga angav att budgetar och styrelseprotokoll var viktiga verktyg i 

revisionsarbetet. Budgetarna granskades för att få en uppfattning om det förekommit 

avvikelser utöver det normala samt varför de avvikit. I övrigt gavs inga andra 

synpunkter på budgetarna eller hur dessa fastställts. Styrelseprotokollen granskades som 

ett led i revisionen av den interna kontrollprocessen bland annat för att undersöka 

beslutsfattandet, det vill säga att ”rätt” person fattade ”rätt” beslut. Också här 

poängterade respondenterna att det inte förekom någon bedömning av innehållet och att 

revisorn enligt god revisionssed inte skulle ge sin personliga åsikt på strategier, 

finansiering med mera. Det viktigaste var att informationen som påträffades stämde 

överens med räkenskaperna. Respondenterna ansåg också att försäkringsskydden är 

viktiga att undersöka, men nämnde samtidigt att kontrollen sträcker sig till de områden 

som skulle kunna vara en fara för företagets fortlevnad och att någon granskning av 

mindre kritiska områden inte gjordes. Också här är det tydligt att det är kravet på going 

concern som styr i vilken utsträckning granskningen sker. Del Carre uppger dock att 

hon endast verifierar att försäkringar betalas och att de betalas i tid men att hon inte 

kontrollerar försäkringens täckning.  



 
 

Nutidsempiri 

 48

Enligt RevL som trädde ikraft 1988 måste revisorerna också göra ett utlåtande om 

förvaltningsberättelsen. I de fall berättelsen hänvisar till någon uppgift i räkenskaperna 

är det revisorns skyldighet att verifiera att den stämmer men i övrigt ska han inte 

bedöma besluten som fattats under året. ”Vi studerar förvaltningsberättelsen och gör 

utlåtande, men endast angående huruvida den överensstämmer med räkenskaperna”13 

(del Carre) ”Förvaltningsberättelsen kontrolleras men vi begränsar oss till att endast 

verifiera att räkenskaperna stämmer överens med berättelsen”14. (Hinojal) 

 

Exempel 

Nedan följer några exempel som kom upp under intervjuerna och några reaktioner från 

respondenterna. Exemplena är konstruerade och gjordes i vissa fall extrema för att 

förtydliga problemet.  

 

Företagets inköpsavdelning handlar bara med en leverantör som ligger 500 % över 

marknadspriset på produkten. Det finns ingen tydlig anledning till varför. 

 – Så länge faktureringen är korrekt och synlig finns ingen anledning att ta upp det, vi 

värderar inte företagets beslut. (del Carre) 

 

Ett företag som bedriver caféverksamhet köper in en traktor till en signifikativ kostnad 

men utan motivering till hur den ska ingå i verksamheten. 

– Den måste tas upp som kostnad direkt och ej figurera i tillgångarna. (Antonucci) 

– Ska den inte användas i Caféverksamheten måste företaget registrera att de har 

ytterligare en verksamhet av skattemässiga skäl (enligt spansk lag betalas skatt per 

verksamhetsområde). Gör de inte det så anges det i revisionsberättelsen. Om traktorn ej 

heller ska användas i annan verksamhet så måste revisorn försäkra sig om att kostnaden 

tas upp direkt och att den inte används för att vinna skattemässiga fördelar. (del Carre) 

 

Ett företag bedriver oetisk (men ej olaglig) handel med ett land som svartlistats. Detta 

riskerar att få katastrofala följder för företaget på sikt. 

– Vi kan ta upp ”dålig förvaltning” i revisionsberättelsen men inte i form av direkt kritik 

men att det omnämns som en osäkerhet, det vill säga att varna för att det kan uppstå 

                                                 
13 Egen översättning 
14 Egen översättning 
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problem för företaget om de fortsätter med den typen av verksamhet. Motiveringen är 

att ”ägarna har rätt att veta om företaget tar konstiga risker”. (Antonucci)   

– ”Det ingår inte i vår revision” (del Carre) 

– Svårbedömt eftersom om det endast handlar om ett företags anseende och ställer 

således krav på revisorns personliga bedömning och värdering, något som ska undvikas 

oavsett om det påverkar företagets resultat. Tyder allt på att företagets fortlevnad 

riskeras i och med handeln bör det dock tas upp i revisionsberättelsen. Det finns också 

en risk med att ta upp det officiellt eftersom företeelsen då kommer upp till ytan och kan 

skada företaget ytterligare. (Frühbeck) 

 

5.2 SVENSKA INSTITUTIONER  

Staten spelar en viktig roll i ett lands institutionella miljö, även inom revisionsområdet. 

Den kan utöva sin makt antingen direkt - genom lagar och regler - eller mer indirekt 

genom offentliga organisationer och myndigheter. Här följer därför en presentation av 

den svenska statens roll i utformandet av landets revisionsaktiviteter; till att börja med 

redogörs för relevanta lagar och därefter för den statliga myndighet som har det yttersta 

ansvaret för revisionsfrågor i landet. Därefter presenteras också två privata 

branschorganisationer som även de har stort inflytande. 

 

5.2.1 SVENSKA STATEN OCH DESS INFLYTANDE PÅ REVISIONEN 

Det finns olika lagar och andra statliga bestämmelser som påverkar revisorsarbetet och 

revisorn. ABL och RevL är de lagar som reglerar de grundläggande kraven som ställs 

på revision av aktiebolag. Av stor vikt är även de särskilda föreskrifter som ges ut av 

RN, som presenteras längre fram i avsnittet. (FAR, 1999) RevL innehåller främst 

bestämmelser om godkännande och auktorisering av revisorer, om revisorers och 

revisionsbolags verksamheter samt tillsyn av dessa och disciplinära åtgärder (SFS 

2001:883). Revisorsförordningen består av närmare bestämmelser om hur RevL ska 

tillämpas (SFS 1995:665).  
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ABL innehåller diverse bestämmelser som är specifika för bolagsformen aktiebolag. 

Den del som är relevant för uppsatsens syfte är främst kapitel 10, där de viktigaste 

lagreglerna om revision finns15. (FAR, 1999) Tredje till sjätte paragraferna behandlar 

övergripande revisorns uppgifter och hänvisar vidare till god revisionssed. Paragraf tre 

lyder: ”Revisorn skall granska bolagets årsredovisning och bokföring samt styrelsens 

och den verkställande direktörens förvaltning.”  Mer detaljerat hur denna granskning 

ska gå till fastställs inte i ABL, detta bestäms istället i den goda revisionsseden. (SFS 

1975:1385)  

 

Tidigare nämnda RevL och revisorsförordning reglerar även den verksamhet RN 

bedriver samt målen med denna. RN är en tillsynsmyndighet för godkända eller 

auktoriserade revisorer samt registrerade revisionsbolag i Sverige, som ligger under 

Justitiedepartementet. ”Övergripande mål för RN:s verksamhet är att tillgodose 

samhällets behov av kvalificerade och oberoende externa revisorer och revisionsbolag 

samt att säkerställa att dessa bedriver revisionsverksamhet av hög kvalitet och uppfyller 

höga etiska krav.” (RN, 2005) Mer konkret innebär detta: 

 

 kvalitetskontroll av revisionsverksamheten  

 att ansvara för att god revisors- och revisionssed utvecklas och förbättras, vilket sker 

i samarbete med de två branschorganisationerna. Den yttersta makten i dessa frågor 

har dock domstolarna. 

 att genom föreskrifter, uttalanden och beslut i enskilda ärenden ansvara för att 

normeringen utvecklas på ett lämpligt sätt.  

 att utreda anmälningar mot enskilda revisorer och registrerade revisionsbolag och 

verkställa eventuella sanktioner  

 att bevaka den internationella utvecklingen på området bland annat genom att delta i 

EUs revisionskommittés arbete. 

 

                                                 
15 Från och med 2006-01-01 gäller den nya ABL (2005:552) där bland annat kapiteluppdelningen ser 
annorlunda ut. Utgångspunkt i denna uppsats är emellertid 1975 års ABL (1975:1385) som är den 
rådande vid tidpunkten för genomförandet av studien. 
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Tidigare beskrivna lagstiftning innehåller bestämmelser som RN har att tillämpa, till 

exempel i fråga om utbildning, examination och godkännande/auktorisering av 

revisorer, registrering av revisionsbolag samt bestämmelser om revisorers och 

revisionsbolags verksamhet. (RN, 2005) Utöver lagar och andra statliga bestämmelser 

upprättas diverse etiska regler och rekommendationer av de två 

branschorganisationerna, vilka presenteras nedan (FAR, 1999). 

 

5.2.2 BRANSCHORGANISATIONER INOM REVISIONSOMRÅDET 

I Sverige finns två officiella branschorganisationer på revisionsområdet. Syftet med 

dessa är i princip detsamma; att främja och utveckla revisorsyrket och dess aktiviteter. 

Som exempel på detta kan nämnas Institutet för revisorsutbildning, IREV HB, som 

drivs av de båda branschorganisationerna gemensamt och som erbjuder specialinriktade 

och specialframtagna kurser (SRS, 2005). Men det rör sig dock om två helt separata 

organisationer, Svenska Revisorssamfundet (SRS) och FAR, vilka presenteras nedan. 

 

 SRS är den äldsta av de två organisationerna och för övrigt även en av världens 

äldsta revisorsorganisationer. Det är en renodlad organisation för kvalificerade 

revisorer, med fokus på revision och redovisning i små och medelstora företag, 

som syftar att stötta och utveckla sina medlemmar genom information och 

nyheter, råd och stöd, försäkringar, hjälpmedel och handböcker. (SRS, 2005) 

 

 FAR är föreningen för auktoriserade och godkända revisorer samt andra högt 

kvalificerade specialister inom revisionsbyråbranschen. Ursprungligen var 

namnet en förkortning av Föreningen Auktoriserade Revisorer, men nu heter de 

bara FAR med anledning av att kompetensen i organisationen vilar på flera 

yrkesgrupper än enbart revisorer. Deras vision utrycks som att ”skapa intresse 

och förståelse för revisionsbyråbranschen samt normer och stöd för 

ledamöternas yrkesutövning och affärsverksamhet”. Nyckelorden i FARs 

verksamhet är utveckling, utbildning och information. Som en del av detta 

kommer de med uttalanden och rekommendationer som ligger till grund för 

vilka normer som ska råda. Resultatet av deras arbete förs ut i böcker, tidskrifter 

och informationsmaterial och genom arrangemang i egen regi eller i samverkan 

med andra. FAR är även engagerad i flera internationella organisationer, 
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däribland the International Federation of Accountants (IFAC) och FEE. (FAR, 

2005b) FAR var länge ansvariga för att utforma och ge ut samtliga 

rekommendationer för revisionen i Sverige. Sedan 2004 tillämpas dock ISA som 

ges ut av IFAC (se 5.4.2). Dessa internationella standarder har översatts till 

svenska och ges ut med kompletterande, specifika standarder för Sverige under 

namnet RS (Revisionsstandard i Sverige). Grunden till svensk revisionsstandard 

läggs således av de internationella reglerna medan FARs arbete tillsammans 

med RN och SRS numer sträcker sig till att göra de kompletteringar och tillägg 

som är specifika för Sverige (FAR, 2004).  

 

5.3 SPANSKA INSTITUTIONER 

Precis som i Sverige spelar staten i Spanien en viktig roll för revisionens institutionella 

miljö och den utövar sitt inflytande såväl genom lagstiftning som genom den statliga 

myndighet som ansvarar för frågor som rör revisionen. Revisorerna tillhör för övrigt 

den mest kontrollerade yrkeskåren i landet (Frühbeck). Nedan följer en redogörelse för 

de statliga influenserna och därpå följer en presentation av de tre officiella 

branschorganisationer som finns i Spanien på revisionsområdet. 

 

5.3.1 SPANSKA STATEN OCH DESS INFLYTANDE PÅ REVISIONEN 
Spaniens motsvarighet till aktiebolag, sociedades anónimas, regleras i en lag som kan 

liknas vid den svenska ABL. Där står att läsa att ändamålet med revisionen är att 

räkenskapsrevisorerna ska fastställa att årsredovisningen ger en rättvisande bild av det 

granskade företagets tillgångar, dess finansiella situation och resultat samt att den 

upprättats i samförstånd med förvaltningsberättelsen. Vidare säger nämnd lag att 

revisionen ska ske i enlighet med rådande normer. Den spanska ABL innehåller även 

bland annat bestämmelser om revisionsberättelsen, hur revisorerna utses och om den 

ersättning de får. (Ley 1546/1989) 
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Spansk lagstiftning innehåller även en motsvarighet till RevL16, som baseras på det 

åttonde bolagsdirektivet (se avsnitt 5.4 om Europeiska Unionen) och som reglerar 

revisionen. Denna lag bestämmer omfattningen av revisionsaktiviteterna, specificerar 

hur revisionsberättelsen ska se ut samt tar upp möjliga sanktioner. Även revisorns 

ansvar tas upp och normer för utövandet av revisionen fastsälls genom kraven för 

registrering i ROAC. Vidare behandlas även ICAC i ett eget kapitel i lagen. (Ley 

19/1988) 

 

ICAC är en offentlig organisation som ligger under den statliga myndigheten Ministerio 

de Economía y Hacienda, vilket kan översättas med ungefär skatte- och 

ekonomidepartementet. Organisationen bildades 1988 i samband med att tidigare 

nämnda RevL upprättades. ICACs verksamhet, som regleras i just RevL, kan delas upp 

på tre områden: normer och teknik för redovisning respektive revision samt teknisk 

kontroll. Mer konkret består ICACs uppgifter i att: 

 

 Förbättra och aktualisera redovisnings- och revisionsaktiviteter genom 

undersökningar och studier, dokumentation och publicering samt spridande av 

sådant, i syfte att åstadkomma ständig utveckling inom området. 

 Kontrollera och disciplinera revisorer och utövandet av revisionsaktiviteter som 

regleras av RevL, genom tekniska kontroller och verkställande av eventuella 

sanktioner. 

 Underhålla ROAC, godkänna inskrivningen till detta register samt bestämma de 

krav som examen för auktorisering ska uppfylla. (Examens verkställs av 

branschorganisationerna.)   

 Homogenisera och publicera tekniska revisionsnormer (som utvecklas i samarbete 

med branschorganisationerna), samt utveckla, anpassa och granska dessa om 

branschorganisationerna inte gör det själva.  

 Koordinera och samarbeta i redovisnings- och revisionsfrågor, med internationella 

organ (främst EU), samt med de nationella (branschorganisationerna framförallt).  

(ICAC, 2005) 

 

                                                 
16 Ley de Auditoría de Cuentas, kan översättas till Räkenskapsrevisionslag 
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Många anser att den spanska staten genom ICAC har alltför stor makt och är alltför 

kontrollerande (Frühbeck samt Gonzalo och Gallizo, 1992). Men även om ICAC har det 

yttersta ansvaret delegeras många uppgifter till de tre branschorganisationerna och dessa 

rådfrågas alltid innan några beslut fattas eller förändringar görs.  

 

5.3.2 BRANSCHORGANISATIONER INOM REVISIONSOMRÅDET 

I Spanien finns tre officiella branschorganisationer17 som representerar revisorerna i 

landet och som är erkända enligt RevL. Nämnda lag delegerar även en del uppgifter 

som inom ICACs ansvarsområde till dessa organisationer, även om ICAC fortfarande 

har det yttersta ansvaret. De primära uppgifterna är att utveckla förslag på tekniska 

revisionsstandarder, tillförsäkra kvalitetskontroll, organisera fortlöpande utbildning 

inom revisionsyrket samt att organisera de obligatoriska examina och kontrollera den 

praktiska erfarenhet som krävs för att jobba som revisor i Spanien. (Gonzalo och 

Gallizo, 1992) De tre organisationerna fyller med andra ord en gemensam funktion och 

det har diskuterats om de borde slås ihop (Yubero, 2002). Branschorganisationerna är 

viktiga och har stort inflytande, men för två av dem lyfts främst en del av deras 

verksamhet fram, nämligen de register respektive organisation för över sina 

medlemmar. Auktorisering krävs för att bli inskriven i dessa register och i samband med 

detta sker även registrering i ROAC. Det bör dock tilläggas att det inte är nödvändigt att 

vara medlem i någon av branschorganisationerna utan att registrering även kan ske 

direkt via ICAC. (Gonzalo och Gallizo) Var och en av de tre organisationerna 

presenteras kortfattat nedan.  

 

 ICJCE är den största av de tre organisationerna och dessutom den äldsta med en 

historia som sträcker sig ända tillbaka till 1942. Det är också den enda av de tre 

som är medlem i de internationella organisationerna IFAC och FEE som 

presenteras i avsnitt 5.4. (ICJCE, 2005) 

                                                 
17 På spanska kallas denna typ av organisationer Corporación de derecho público, vilket kan ordagrant 
kan översättas som ”offentligrättslig yrkessammanslutning”. Eftersom de klassas som motsvarigheter till 
de svenska branschorganisationerna används detta begrepp även för de spanska organisationerna. 
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 Registro de Economistas Auditores (REA) är ett register som står under tillsyn 

av ekonomiskolornas generella råd18, en organisation som bildades 1982 i syfte 

att “förnya” revisionen i Spanien. År 1988, i samband med att RevL stiftades, 

erkändes branschorganisationen som representant för ekonomer och revisorer i 

Spanien. (REA, 2005) 

 

 Registro de Auditores del Colegio de Titulados Mercantiles (REGA) är ett 

register som står under tillsyn av det övre rådet för officiella skolorna i handel 

och företagsekonomi19, en organisation som inte enbart är till för revisorer men 

som likväl är erkänd enligt lag som branschorganisation att representera 

revisorer. Denna är den minsta av de tre officiella branschorganisationerna i 

Spanien, och är dessutom på väg att försvinna helt (Frühbeck). Anledningen till 

detta är att den titel som innehas av de inskrivna i detta register inte längre 

existerar, det vill säga det utbildas inga nya med denna titel. I dagsläget är 

emellertid en majoritet av de små och medelstora spanska revisionsbyråerna 

inskrivna i REGA. (Titulados Mercantiles, 2005) 

 

5.4 INTERNATIONELLA INFLUENSER 

Som tidigare nämnts omgärdas revisionen i Spanien och Sverige av internationella 

organisationer som påverkar och i många fall harmoniserar revisorernas arbete bland 

annat genom officiell normbildning och debatter. De mest betydande organisationerna i 

den internationella revisionsmiljön är FEE, IFAC och EU. Nedan presenteras dessa 

organisationer i korthet.  

 

Fédération des Experts Comptables Européens (FEE) 

FEE är en europeisk branschorganisation som skapades 1987. Det var dock en 

sammanslagning av två andra organisationer, Union Européenne des Experts 

Comptables, Economiques et Financiers (UEC) och Group d’Etudes som verkat sedan 

50-talet. FEE består av representanter för 44 olika nationella branschorganisationer från 

32 olika länder, däribland samtliga 25 EU-medlemsstater och det totala antalet 

                                                 
18 Consejo General de Colegios de Economistas 
19 El Consejo Superior de Colegios Oficiales de Titulados Mercantiles y Empresariales 
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medlemmar uppgår till ungefär 500 000 personer. Organisationen arbetar bland annat 

med revisionsfrågor och för en aktiv dialog på både europeisk nivå genom EU och på 

global nivå genom International Auditing and Assurance Standards Board (IAASB, se 

avsnitt om IFAC nedan). På så sätt bidrar de genom sitt arbete till den pågående 

utvecklingen av harmoniserade revisionsstandarder både inom EU och globalt. (FEE, 

2005) 

 

FEE ser själva sin roll som att främja samarbetet mellan de olika 

branschorganisationerna i Europa samt att söka påverka och informera om nyheter inom 

yrkesområdet. De vill vara den enskilda organisation som kan föra gemensam talan 

inför EUs institutioner samt representera det europeiska revisionsyrket internationellt. 

(FEE, 2005) Tack vare att de representerar de viktigaste branschorganisationerna i 

Europa besitter de också både kunskap och makt att förändra. FEE är också de som står 

i kontakt med marknaden och känner den bäst, det bidrar till att deras ord väger tungt i 

revisionsdebatten. (Yubero, 2002) 

 

The International Federation of Accountants (IFAC) 

IFAC är en global branschorganisation för redovisning och revision, som bildades 1977. 

Den har 163 nationella medlemsorganisationer utspridda i 120 länder och det totala 

medlemsantalet uppgår till ungefär 2.5 miljoner personer. Dess mål är bland annat att 

stärka redovisnings- och revisionsyrket globalt genom att utveckla och uppmuntra till 

harmonisering av högkvalitativa standarder. (IFAC, 2005) 

 

Under IFAC ligger IAASB vars uppgift är att utveckla globala revisionsstandarder 

(ISA) samt att arbeta för att dessa standarder accepteras och integreras i de nationella 

reglerna för att få till stånd en harmonisering av revisionen globalt. Genom 

harmoniseringsarbetet vill de säkra revisionskvaliteten för att öka förtroendet för 

revisionsyrket. IAASBs styrelsemedlemmar väljs av medlemsorganisationerna och i 

styrelsen finns även representanter från världens fyra största revisionsbyråerna, de så 

kallade ”Big 4”. (IAASB, 2005) 
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Utvecklingen av normerna sker med jämna mellanrum, och det pågår ständigt projekt 

som utreder var förbättringar kan göras. Resultatet av projekten publiceras sedan för att 

medlemsorganisationer, reglerande myndigheter och andra intressenter ska få tillfälle att 

skicka in sina kommentarer innan beslut tas om eventuella förändringar. Vid en 

genomgång av de kommentarer som de nu pågående samt de nyligen avslutade 

projekten fått återfinns många inlägg från bland annat FAR, FEE, Big 4 och även något 

från EU medan de spanska organisationerna lyser med sin frånvaro. (IAASB, 2005)  

 

Europeiska Unionen 

En av grunderna till bildandet av det som idag är EU var att harmonisera den 

ekonomiska aktiviteten mellan medlemsstaterna. Med detta i åtanke är det inte konstigt 

att det idag även arbetas för en harmonisering av revisionsnormerna. (Yubero, 2002) EU 

har staterat olika bolagsrättsliga direktiv som gemensamma normer för 

medlemsländerna. Det finns inget enskilt direktiv som reglerar revisionen inom EU men 

den påverkas av de fjärde, sjunde och elfte direktiven. Dessa handlar emellertid mest 

om redovisningsfrågor och det mest betydelsefulla direktivet i detta sammanhang är 

istället det åttonde så kallade revisorsdirektivet (84/253/EEC). Häri bestäms de krav 

som ska ställas på en revisor eller en revisionsbyrå för utförandet av lagstadgad revision 

samt föreskriver bland annat att offentliga listor ska finnas över samtliga behöriga 

revisorer (FAR, 1999) 

 

På uppdrag av EU publicerades i mitten på 90-talet en grönbok om revisorns roll, 

ställning och ansvar. I den stöds vedertagandet av de standarder som fastställs genom 

IFAC med tanke på att mer och mer handel skedde över gränserna, inte bara inom 

Europa. Boken behandlar även revisorns funktion, civilrättsliga ansvar samt revision 

över landsgränserna. Sedan publikationen har fler steg tagits mot en harmonisering av 

revisorsyrket. Ett av dessa viktiga steg var skapandet av EUs revisorskommitté år 1998. 

(Yubero, 2002) Kommitténs arbete har hittills bland annat bestått i att ta fram 

gemensamma regler för kvalitetskontroll av revisorer och minimistandarder för 

revisorernas oberoende i EU i enlighet med förslagen i grönboken. Kommittén 

initierade vidare en översyn av EUs bolagsrättsliga direktiv, inklusive ovan nämnda 

revisorsdirektiv. (EU Ref. IP/05/1249, 2005) 
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Utredningen av det åttonde direktivet resulterade i september 2005 i skärpningar som 

ska leda till en mer rigorös och etisk revision i framtiden. Det ställer också krav på 

användandet av internationella revisionsstandarder och anger kriterier för offentlig 

kontroll och revisorns oberoende. Beslutet att skärpa reglerna påverkades av nyliga 

företagsskandaler såsom Parmalat och Ahold som underminerat förtroendet för 

revisorskåren samt är ett led i det pågående harmoniseringsarbetet av revisionen. (EU 

Ref. IP/05/1249, 2005). Ändringarna i direktivet bär enligt FARs generalsekreterare 

Dan Brännström (2004) även tydliga influenser av den amerikanska SOX som redogörs 

för i följande avsnitt. EUs nya åttonde bolagsdirektiv beräknas vara infört i svensk lag 

under våren 2008 (Larsson, 2005). 

 

Andra influenser 

Revisionen påverkas i hög grad av vad som sker inom redovisningsnormerna och den 

mest signifikativa förändring i senare tid är SOX. Det är ett regelverk för bolag noterade 

på de amerikanska börserna NYSE och NASDAQ och syftet med regelverket är att 

minska risken för både felaktig rapportering och bedrägerier samt bidra till en förbättrad 

transparens av företags finansiella rapportering och ställning. I Europa utvärderas för 

närvarande hur en motsvarighet till det amerikanska regelverket ska se ut. 

 

Den del av regelverket som kräver mest resurser för bolag att anpassa sig till benämns 

section 404. Kravet innebär i korthet att bolag ska kunna påvisa att de har 

ändamålsenligt designade och fungerande interna kontroller för att säkerställa att inga 

materiella fel uppkommer i resultat- och balansräkning. Vidare ska bolagen kunna 

presentera dokumentation av vilka ställningstaganden och övervägningar som gjorts 

samt vilka tester som genomförts för att säkerställa nämnda design och funktionalitet. 

Bolagen ska också presentera vilket ramverk de valt som utgångspunkt för styrning och 

utvärdering av sin interna kontroll. Processer som vanligtvis inkluderas i arbetet är 

inköp, lön, produktion, intäktscykeln, bokslut och rapportering. Kritiken mot akten 

gäller strukturen och den stora fokusering som nu råder som tros kunna leda till en 

oproportionell uppmärksamhet på internkontrollfrågor. (Sjö, 2005) 
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5.6 KULTUR 

Kultur är som tidigare nämnts ett mycket komplext begrepp som saknar någon 

universell definition (se avsnitt 3.4 för mer ingående förklaring av begreppet). Oavsett 

vilken tolkning av begreppet som utgör utgångspunkten finns dock en mängd olika 

aspekter att ta i beaktande för att förstå ett lands kultur. Kultur beskrivs ofta med hjälp 

av gemensamma uppfattningar, vanor, värderingar och liknande mer eller mindre 

abstrakta faktorer, vilket innebär att det är svårt att göra jämförelser mellan olika 

kulturer. Hofstede har dock utifrån sina teorier utvecklat ett system för att kvantifiera de 

olika kulturdimensioner han urskiljer. Med stöd i en omfattande multinationell 

undersökning har länder tilldelats värden mellan 0 och ungefär 100 på var och en av 

Hofstedes fyra kulturdimensioner och på så sätt kan de enklare jämföras. De värden 

Sverige och Spanien fick framgår i tabell 5.2 nedan. Där inget annat framgår är 

informationen i detta avsnitt hämtad ur Hofstede och Hofstede (2005). 

 

 Sverige Spanien 

Individualism 71 51 

Maktdistans 31 57 

Osäkerhetsundvikande 29 86 

Maskulinitet 5 42 

 

Tabell 5.2: Sammanställning av Hofstedes fyra kulturdimensioner 

 

Nedan följer en kortfattad redogörelse för de båda ländernas värden i var och en av de 

fyra dimensionerna och vad detta innebär i praktiken. Viktigt att ha i åtanke är dock att 

samtliga dimensioners värden kan variera inom länder också, eftersom de bygger på 

stickprov. 
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 Individualism: till vilken grad folket i ett land agerar som individer hellre än som 

medlemmar av en grupp. Individualism karaktäriserar samhällen med löst kopplade 

strukturer där individers roller och rättigheter spelar stor roll. (Hofstede, 1994)  

 

Denna dimension innebär att ju högre värde som erhålls desto mer individualistiskt 

är samhället. Låga värden kännetecknar den andra extremen som går under 

benämningen kollektivism. Genom en jämförelse av Sveriges och Spaniens 

respektive värden åskådliggörs en påtaglig skillnad. Sverige är enligt dessa värden 

relativt individualistiskt, vilket enligt definition innebär att var och en förväntas ta 

hand om sig själv och sin närmaste familj i högre grad och att banden mellan 

individer är svaga. Centralt i ett individualistiskt samhälle som Sverige är individens 

oberoende och att hon har större möjlighet att själv bestämma hur hennes arbete ska 

skötas.  

 

En faktor som anses skapa individualism är nationellt välstånd, vilket kan vara en 

orsak till att Spanien inte är kollektivistiskt utan snarare har en medelhög poäng på 

individualismdimensionen. Trots att skillnaderna mellan Sverige och Spanien i 

denna dimension är påtagliga kan alltså inget av länderna ändå påstås vara extremt i 

någon riktning.  

 
 Maktdistans - Den grad av ojämlikhet ett lands medborgare anser vara normal; hur 

människor accepterar hierarkiska förhållanden. (Hofstede, 1994) 

 

Sveriges poäng på dimensionen maktdistans är att ses som lågt medan Spaniens är 

medelhögt. Här är ojämlikhet det centrala och i Sverige är detta per definition något 

icke önskvärt. Med sin låga grad av maktdistans är förekomsten av olika 

samhällsklasser inte lika påtaglig i Sverige som i länder med större maktdistans, det 

vill säga att klasskillnaderna inte är lika stora. Vidare betyder inblandning i någon 

form av skandal i sådana samhällen ofta slutet på karriären medan det i länder med 

stor maktdistans snarare förväntas skandaler där ”viktiga” personer är inblandade. 

Spaniens poäng är emellertid endast medelhög, vilket antas delvis bero på det 

faktum att landet visar spår från de båda extremerna; diktatur rådde fram till 70-talet 

(vilket är sammankopplat med stor maktdistans), sedan dess råder pluralistiskt 
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regeringssystem (vilket kännetecknas av liten maktdistans). Även i denna dimension 

är alltså skillnaderna påtagliga även om inget av länderna representerar något direkt 

extremt värde.  

 

Trots att inga bevis finns att skillnaderna i maktdistans minskar har en del teorier 

framförts angående att maktdistansen kommer att öka som en följd av den rådande 

globaliseringen. Förklaringen till detta anses vara att globaliseringen innebär att 

länder blir alltmer beroende av beslut som fattas internationellt. 

 

 Osäkerhetsundvikande - Graden till vilken folket i ett land föredrar strukturerade 

situationer framför ostrukturerade. När denna är hög känner sig folket osäkra i 

situationer med oklara regler och/eller förväntningar. (Hofstede, 1994) 

 

Dimensionen osäkerhetsundvikande har att göra med hantering av osäkerhet och är 

något alla människor måste konfrontera. Högt osäkerhetsundvikande, som i 

Spaniens fall, innebär att befolkningen i större utsträckning känner sig hotade av 

okända situationer, något som kommer till uttryck genom nervositet och stress och 

ett behov av förutsägbarhet. Som en följd av detta blir behovet av skrivna och 

oskrivna regler större; högt osäkerhetsundvikande i ett land innebär med andra ord 

mer precisa lagar. Sverige däremot har ett lågt osäkerhetsundvikande och skillnaden 

mellan de båda ländernas värden i den här dimensionen är alltså stor. Hur osäkerhet 

upplevs och hanteras anses tillhöra samhällets kulturella arv och överförs samt 

förstärks genom samhällets olika grundläggande institutioner. Det vill säga att det är 

djupt rotade känslor. 

 

Viktigt att notera är att osäkerhetsundvikande inte är detsamma som att undvika 

risker. Risker har att göra med något specifikt medan osäkerheten syftar på 

framtiden och det faktum att vetskap om vad denna kommer att föra med sig saknas.  
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 Maskulinitet - Den grad till vilken maskulina värderingar råder över feminina 

sådana. Som maskulint räknas värdesättande av prestationer och framgång samt 

tävlingsinstinkt medan de feminina värderingarna har mer att göra med livskvalitet, 

personliga förhållanden, omvårdnad och solidaritet. (Hofstede, 1994) 

 

Ju högre poäng på denna dimension desto mer maskulina värderingar råder i 

samhället. I Sverige, som har endast fem poäng, råder med andra ord mycket 

feminina värderingar som enligt definition innebär att samhället är relativt jämlikt 

och att de emotionella rollerna överlappar varandra. Det vill säga att både män och 

kvinnor är relativt blygsamma, ömsinta och bryr sig om livskvalitet, sådant som 

anses vara typiskt feminina egenskaper. Jantelagen är ett skandinaviskt påfund som 

väl återspeglar de feminina värderingar som råder i dessa länder. Spanien å andra 

sidan har en medelhög poäng, vilket innebär att de emotionella könsrollerna är mer 

åtskilda. Typiskt maskulint syftar här på ”tuffhet” och fokusering på materiell 

framgång. Spanien tillhör emellertid den mest feminina tredjedelen av samtliga 

länder och kan därmed inte ses som ett maskulint land. Trots detta är dock 

skillnaderna jämfört med Sverige påtagliga. 

 

Ett exempel på graden av maskulinitet är hur ett land väljer att lösa internationella 

konflikter. Ett land där maskulina värderingar är de rådande väljer snarare att slåss 

än att, som i ett land med feminina värderingar, förhandla och kompromissa. Sättet 

på vilket ett land hanterar könsroller är även det djupt rotat, men det är något som 

antas förändras. Tecken visar på att världens länder generellt sett går från 

maskulinitet mot femininitet, något som antas bero på en åldrande befolkning och 

den teknologiska utvecklingen. 
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5.7 SAMMANFATTNING 

För att undersöka förvaltningsrevisionen bör begreppets praktiska innebörd först 

utredas. Denna har dock visat sig vara något oklar även i Sverige där 

förvaltningsrevisionen är tradition. I Spanien, där den inte är det, kan undersökningen 

underlättas genom att utgå från några centrala internationella begrepp som har en viktig 

koppling till förvaltningsrevisionen i Sverige, främst going concern och interkontroll.  

 

Revisionen i Sverige påverkas av den svenska staten, som utövar sitt inflytande genom 

lagstiftande samt genom den statliga myndigheten RN. Det rör sig dock inte om någon 

absolut makt, även om RN har den slutliga rösten, utan snarare om en dialog med andra 

parter i omgivningen. Utav dessa är SRS och FAR de två viktigaste, två 

branschorganisationer med i grund och botten samma mål, även om vissa skillnader 

också finns mellan dem.  

 

Även i Spanien har staten mycket inflytande på revisionsområdet. Den offentliga 

organisationen ICAC anses till och med av många ha alltför stor makt och vara alltför 

kontrollerande (Frühbeck samt Gonzalo och Gallizo, 1992). Även om ICAC har det 

yttersta ansvaret delegeras många uppgifter till de tre branschorganisationerna, bland 

annat utveckling av normer och tekniska revisionsförfaranden, prövning och certifiering 

(för registrering i ROAC) samt kvalitetskontroll. (REA, 2005) ICAC sköter det 

nationella registret där alla certifierade revisorer måste vara inskrivna men i övriga 

frågor rådfrågas alltid branschorganisationerna innan några beslut fattas eller 

förändringar görs.  

 

Ett lands revision påverkas dessutom av diverse olika internationella influenser som i 

det här fallet utgörs huvudsakligen av FEE, IFAC och EU. FEE och EU är Europeiska 

institutioner medan IFAC är övergripande internationell. Utöver de institutionella 

krafterna spelar även kulturen en viktig roll i frågan och Sverige och Spanien 

representerar enligt Hofstedes undersökning två relativt olika kulturer trots att de båda 

är europeiska länder.  
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6 ANALYS 

 

 

I detta kapitel kopplas den insamlade teorin ihop med de verktyg för analys som 

presenterats i referensramen. Dispositionen av kapitlet följer också referensramen och 

inleds med ett försök att reda ut om det verkligen finns inslag av förvaltningsrevision i 

Spanien eller ej. Andra delen består av en analys av institutionerna i det nätverk som 

sammanlänkar revisionen i Sverige och Spanien och kapitlet avslutas med kulturens 

eventuella påverkan på revisionen i nämnda länder.  

 

 

6.1 FINNS FÖRVALTNINGSREVISION I SPANIEN? 

I Sverige är begreppet förvaltningsrevision väl etablerat sedan länge och dess definition 

finns väl dokumenterad. Så är inte fallet i Spanien däremot, där det lagstadgade 

revisionskravet är rent räkenskapsmässigt. Men, som nämndes rapportens inledande 

diskussion, betyder detta inte att några aspekter av vad som ingår i det svenska 

begreppet inte finns i Spanien, vilket har verifierats under studiens gång. I enlighet med 

uppsatsens syfte kommer i detta avsnitt en redogörelse göras för de likheter spansk 

revisionspraxis uppvisar med den svenska förvaltningsrevisionen. Detta sker med 

utgångspunkt i två för förvaltningsrevisionen grundläggande koncept; going concern 

och internkontroll. Därefter diskuteras även andra aspekter av förvaltningsrevisionen, 

där likheter finns. Det har emellertid visat sig att den praktiska innebörden av 

förvaltningsrevision inte är enhetlig utan uppfattas olika även bland svenska revisorer, 

varför en diskussion kring detta inledningsvis kommer att föras. Målet med avsnittet är 

således att svara på frågan Vilka aspekter av de som ingår i det svenska begreppet 

förvaltningsrevision ingår i god spansk revisionssed? (se avsnitt 1.2)  
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6.1.1 OLIKA TOLKNINGAR AV FÖRVALTNINGSREVISION 

För att kunna studera i vilken utsträckning det i Spanien existerar någon motsvarighet 

till svensk förvaltningsrevision var det nödvändigt att först klargöra begreppets 

innebörd. Då visade det sig dock att trots att det i Sverige i princip finns en vedertagen 

definition förekommer vissa oklarheter kring hur begreppet ska tolkas i praktiken och 

det som anses vara förvaltningsrevision av somliga klassas inte på samma sätt av andra 

(Fant, 1994). Dessa variationer kan bero på avsaknaden av utförliga normer eller 

liknande som talar om exakt vilka aktiviteter som klassificeras som 

förvaltningsrevision. I Sverige talas det dessutom vanligtvis om revision som ett 

fenomen, inte två från varandra åtskilda, vilket ytterligare kan försvåra gränsdragandet 

mellan de många aktiviteter revisionen omfattar. 

 

Förvaltningsrevision är lagstadgat i Sverige och omfattas av god revisionssed. 

Variationer som förekommer i praktiken är därför troligtvis ett resultat av att olika 

individer tolkar reglementet olika och lägger olika stor vikt på olika aktiviteter. Dessa 

meningsskiljaktigheter försvårar undersökningen av förvaltningsrevisionens existens 

utanför Sverige något och bör tas i beaktande.  

 

6.1.2 GOING CONCERN  

Förvaltningsrevision innebär enligt definition att kritiskt granska, bedöma och uttala sig 

om ledningens skötsel av bolagets angelägenheter (FAR, 2004). Eftersom antagandet 

om fortgående drift, going concern, är en grundläggande princip inom området för 

redovisning och revision föreligger ett viktigt samband mellan detta och 

förvaltningsrevisionen. Principen om going concern innebär att utgå från att ett företag 

kommer att fortsätta sin verksamhet under en överskådlig tid, vilket 

räkenskapsrevisionen kan försäkra om (FAR, 2004). Det är emellertid inte säkert att 

eventuella oegentligheter upptäcks med hjälp av denna, men däremot vid revidering av 

förvaltningen, varför detta borde vara en viktig faktor för going concern-principen. 

Detta är något som även framgick i den empiriska studien, som tydde på att 

förvaltningsrevision även förekommer i Spanien eftersom syftet med denna, enligt den 

svenska definitionen, ansågs fångas upp i syftet med going concern. Det bör dock 

tilläggas att kopplingen mellan going concern och förvaltningsrevisionen är tydligare i 
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Sverige på grund av de tillägg som gjorts i RS 570 utifrån dess motsvarighet i ISA. 

Kopplingen tycks ändå finnas i Spanien såsom det tolkas av respondenterna, även om 

den inte är lika uppenbar. 

 

Going concern är ett internationellt begrepp som tycks vara viktigt i både den spanska 

och den svenska revisionsmiljön. Inga större skillnader hittades alltså vad gäller dess 

betydelse, men däremot hittades variationer i hur det försäkras att principen efterlevs i 

praktiken. Som nämndes ovan kan going concern försäkras dels genom 

räkenskapsrevision och dels genom att revidera ledningens arbete. Både Spanien och 

Sverige tillämpar revisionsnormer som bygger på ISA, som innebär att revisorn ska 

uttala sig om företagets fortgående drift, men skillnaden ligger i att revisorerna i 

Spanien baserar detta uttalande på räkenskapsmässig information medan i Sverige även 

skötseln av förvaltningen kan utgöra en väsentlig informationskälla. I Spanien granskas 

räkenskapsinformationen och inga anmärkningar görs om inte dessa väcker misstanke 

om att företagets fortlevnad riskeras. Sammanfattningsvis kan sägas att även om ett 

samband finns mellan den grundläggande going concern-principen och 

förvaltningsrevisionen innebär inte efterlevnad av nämnda princip att 

förvaltningsrevisionsaktiviteter tillämpas. Att skötseln av förvaltningen av bolaget anses 

viktig även i Spanien, som en del i going concern-principen, betyder alltså inte att 

förvaltningen faktiskt granskas eftersom att slutsatser dras baserade på 

räkenskapsmässig information. 

 

6.1.3 INTERNKONTROLL 

Per definition omfattar begreppet förvaltning bland annat det interna kontrollsystemet 

som finns i ett företag och granskning av detta utgör därmed en del av 

förvaltningsrevisionen (FAR, 2004). Internkontroll i sig är dock ett internationellt 

etablerat begrepp och med andra ord inget typiskt svenskt. Det är dessutom ett mycket 

aktuellt begrepp som fått mycket uppmärksamhet de senaste åren, framförallt efter att 

diverse skandaler uppdagats. Det är därför inte förvånande att företeelsen förekommer 

även i Spanien och det faktum att revisorn ska undersöka om det fungerar kan ses som 

ett inslag av förvaltningsrevision.  
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Påtryckningarna för en förbättring av de interna kontrollsystemen är internationella och 

rekommendationerna om hur dessa ska utformas är mer eller mindre desamma. Det är i 

Sverige en av revisorns uppgifter att sätta sig in i och bedöma företagets organisation 

och kontrollrutiner och bilda sig en uppfattning om vilken intern kontroll ledningen har 

över verksamheten, som en del av förvaltningsrevisionen. Men även Spanien, som inte 

har förvaltningsrevision enligt lag, har påverkats av det internationella trycket på 

bolagens interna kontrollsystem och det ingår i revisorns planeringsarbete att granska 

detta. Detta beror på att ISA, som i sin tur influerats av SOX, tar upp den interna 

kontrollen i sina rekommendationer Viktigt att observera är dock att inga anmärkningar 

på eventuella brister görs, mer än i en intern rapport till de avdelningar där bristerna 

föreligger och i vissa fall även till ledningen. Syftet med revisorns granskning av det 

interna kontrollsystemet är således mer eller mindre detsamma i Sverige och Spanien, 

men tillvägagångssättet skiljer sig åt något. I Sverige klassas detta i stor utsträckning 

som förvaltningsrevision och är därmed något som enligt lag leder till ett uttalande i 

revisionsberättelsen, medan något liknande krav inte ställs på revisorer i Spanien. 

 

6.1.4 ÖVRIGA ASPEKTER AV FÖRVALTNINGSREVISION 

Med utgångspunkt i vad som generellt sett tolkas som förvaltningsrevision undersöktes i 

vilken grad dessa aktiviteter även förekommer i Spanien. Svaren på detta gick i viss 

utsträckning isär. Beträffande granskning av budgetar, som anses ingå i den svenska 

förvaltningsrevisionen, framgick att detta även förekommer i Spanien. Även 

styrelseprotokoll granskas i både Sverige och Spanien, främst för att se att ”rätt person 

fattar rätt beslut”. Syftet med dessa aktiviteter Spanien tycks inte vara att på något sätt 

bedöma innehållet eller den operativa verksamheten utan enbart att försäkra sig om att 

uppgifterna stämmer överens med räkenskaper och liknande. Att fungera som strategisk 

rådgivare är inte syftet med den svenska förvaltningsrevisionen heller, men 

granskningen tycks ändå vara något djupare i Sverige på nämnda områden. Ytterligare 

en fråga där svaren inte var enhetliga var granskningen av ett bolags försäkringsskydd 

och begränsningen av dessa aktiviteter. Granskningen uppgavs i vissa fall endast avse 

ifall bolaget har betalat försäkringarna eller inte, och alltså inte huruvida bolaget är 
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tillräckligt försäkrat, något som kan medföra onödiga risker om det inte uppfylls. Det 

faktum att respondenterna uppgav att de enbart granskar de områden där risker för 

verksamhetens fortlevnad anses föreligga, torde inte skilja sig markant från Sverige 

dock. Det är snarare något grundläggande i revisorns arbetssätt, att först analysera var 

risker föreligger och därefter granska dessa områden mer ingående. 

 
Risk är ett viktigt begrepp i förvaltningsrevisionen. Om ledningen tar obefogade risker 

av något slag är detta något revisorn kan anmärka på. Till viss del tycks detta vara fallet 

även i Spanien, även om ingen skyldighet finns att uttala sig om detta i 

revisionsberättelsen. Den respondent som uppgav att sådana kommentarer ändå kan tas 

med representerade en av de fyra största revisionsbyråerna i världen, vilket kan tyda på 

att dessa har ett något annorlunda arbetssätt än de mindre byråerna. Viktigt att notera är 

dock att nämnda uttalanden aldrig handlar om att kritisera ledningen utan snarare att 

upplysa aktieägarna om eventuella osäkerheter. Även detta har samband med ett bolags 

operativa verksamhet, vilket som tidigare nämnts inte ska bedömas personligen av 

revisorn. Gränsen mellan vad som hör hit eller inte tycks dock inte vara helt klar. När 

det handlar om företagsledningens etik och moral till exempel, ligger det utanför 

revisorns arbetsuppgifter i Spanien. Han eller hon ska med andra ord inte bry sig om 

detta så länge de rör sig inom ramarna för vad som är lagligt. I Sverige kan dock sådana 

frågor kritiseras som dålig förvaltning, vilket tyder på en aspekt av 

förvaltningsrevisionen som saknar motsvarighet i Spanien. 

 

Sverige och Spanien verkar vara överens om att revisionen inte syftar att värdera 

ledningens strategiska beslut, men i och med förvaltningsrevisionen riktas mer intresse 

dock mot ledningens arbete rent generellt i Sverige. Det är emellertid inte helt 

ointressant i Spanien heller, vilket tyder på aspekter av förvaltningsrevision även där. 

Den stora skillnaden tycks dock vara hur den typ av information rapporteras, då det i 

Spanien inte finns något krav på detta och revisionsberättelsen endast måste innehålla 

ett uttalande om räkenskaperna och förvaltningsberättelsen. En viktig punkt som de 

svenska revisorerna måste uttala sig om, men inte de spanska, är frågan om 

ansvarsfrihet för styrelse och VD.  
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6.2 INSTITUTIONERNAS PÅVERKAN 

Redan i referensramen motiverades varför revisionens institutionella kontext påverkar 

dess innehåll och utformning. Utifrån den ramen analyseras här också de institutioner 

som presenterats i empiriavsnitt 5.2 till 5.4 och som står samlade i tabell 6.1 nedan. 

Tabellen är uppdelad på offentliga och privata organisationer i Sverige, Spanien och 

internationellt för att ge läsaren en tydlig överblick över vad som behandlas vidare i 

avsnittet. 

 

 

 Nationella, Spanien Nationella, Sverige Internationella 

Offentliga Staten: ABL, RevL, ICAC Staten: ABL, RevL, RN EU, SOX 

Privata ICJCE, REA, REGA FAR, SRS Internationella bolag, FEE, 

IFAC 

Tabell 6.1: Revisionens institutionella kontext. 

 

De olika organisationerna analyseras i syfte att undersöka skillnader i de regler och 

normer som styr revisionens innehåll och vad som uppfattas som legitimt i de båda 

länderna. Målet med avsnittet är bidra till att svara på frågan Vilka tänkbara 

förklaringar finns det till skillnaderna i ländernas revisionspraxis med avseende på 

förvaltningsrevision? (se avsnitt 1.2) 

 

6.2.1 DE TRE PERSPEKTIVEN 

Enligt Kjoer (2002) finns det tre grundläggande perspektiv på hur institutionella 

problem kan angripas; regulativa, normativa och kognitiva strukturer. I detta avsnitt 

appliceras dessa perspektiv översiktligt på både Sverige, Spanien och de gemensamma 

institutionerna, med främsta fokus på förvaltningsrevision. Slutligen görs även 

jämförelser länderna emellan för att analysera vari skillnaderna i revisionens 

institutionella kontext ligger, samt om de skillnaderna kan förklara varför det i Spanien 

inte finns någon direkt motsvarighet till förvaltningsrevision. 
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Regulativa perspektivet 

Definitionen av det regulativa perspektivet är att det är yttre regler som tillåter eller 

förbjuder bestämda typer av beteende och den som inte följer dessa regler straffas. 

(Kjoer, 2002) Staten har en central roll i sammanhanget även om den rollen kan se 

annorlunda ut i olika länder beroende på vad de väljer att reglera och vad de överlåter 

till näringslivet själva att hantera.  

 

Gemensamt 

Spanien och Sverige har ej några gemensamma regleringar enligt det 

regulativa perspektivet som direkt påverkar revisorer eller revisionens 

innehåll. 

 

Sverige 

I Sverige är det staten som, genom lag och RN, är den högst reglerande 

enheten. De har valt att reglera de mest grundläggande kraven som till 

exempel auktoriseringen av revisorer genom RevL och RN och har således 

regulativ kontroll över kvalitetssäkringen av revisorerna. I ABL stadgas 

kraven på revisionsplikt och där står även att revisionsnormerna ska följas. 

Revisionskravet innefattar även förvaltningsrevision. (SFS 1975:1385) Kort 

sagt består revisionens regulativa struktur av lagar för de mest 

grundläggande kraven för revisorn och vilka arbetsuppgifter han eller hon 

har men det förekommer ingen detaljreglering för revisionens konkreta 

innehåll. Brott mot dessa lagar sanktioneras av staten genom domstolarna. 

 

Spanien 

Den spanska staten reglerar också revisorer och revisionens utformning 

genom lag, främst de spanska motsvarigheterna till RevL och ABL. Dessa 

lagar reglerar auktorisering av revisorer, utbildningskrav med mera och 

anger även att rådande revisionsnormer ska följas. I den spanska RevL står 

det stadgat att revisorn måste granska att förvaltningsberättelsen stämmer 

överens med räkenskaperna men där står inget om att förvaltningen ska 

granskas eller bedömas. (del Carre) 
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Jämförelse 

Sveriges och Spaniens regulativa kontext skiljer sig inte åt i sak på de 

områden som undersökts i detta arbete, förutom just beträffande 

förvaltningsrevisionen. Detaljer för hur lagarna i sak skiljer sig tas här inte 

upp utan det intressanta är ett analysera omfattningen på regleringen. 

Förvaltningsrevisionen är lagstadgad i Sverige men inte i Spanien och det 

kan tyckas att Sverige således har en mer omfattande regulativ styrning av 

revisionen. Det faktum att förvaltningsrevisionen ej detaljregleras i lag utan 

staten lämnar åt näringslivet att definiera den gör att den svenska regulativa 

styrningen trots allt ej är så omfattande.  

 

Normativa perspektivet 

I det normativa perspektivet analyseras implicita och explicita värden och normer som 

etablerar bestämda standarder för vad som är rätt och fel beteende. Normerna avgör vad 

som är att betrakta som ”gott uppförande” och straffet för de som inte följer normerna 

innefattar ofta dåligt samvete och hot om uteslutning ur vissa sällskap. (Kjoer, 2002) 

 

Gemensamt 

De internationella normer som påverkar både Spanien och Sverige kommer 

främst genom EU och IFAC. EUs åttonde direktiv, det så kallade 

revisorsdirektivet innehåller bland annat kriterier för godkännande av 

revisorer (84/253/EEG), medan IFACs normer, ISA, mer i detalj reglerar 

revisionens innehåll (IFAC, 2005). Det åttonde direktivet har nyligen 

omarbetats i syfte att leda till en mer rigorös och etiskt revision i framtiden 

(EU Ref. IP/05/1249, 2005). Både EUs och IFACs normer är 

rekommendationer som avgör vad som anses legitimt på internationell nivå 

men som varje land själva väljer om de vill följa eller ej. 

 

Sverige 

De explicita normerna som styr revisionen ges ut av FAR och benämns RS. 

Basen för RS utgörs av en översättning av ISA men kompletteras med 

specifika normer för Sverige. Dessa normativa rekommendationer är dock 

indirekt regulativa eftersom brott mot normerna i vissa fall innebär brott 
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mott samhället på grund av att RevL stadgar att normerna måste följas. 

Förvaltningsrevisionen finns detaljreglerad i RS men Fants (1994) 

undersökning visade dock att tolkningen av vad förvaltningsrevision 

innebär skiljer sig mellan olika revisorer. Det betyder att normerna, trots att 

de är explicita, inte heller ger någon entydig bild av vad som uppfattas som 

legitimt eller ej. Normerna internaliseras således på olika sätt och 

betydelsen av dem blir implicit för enskilda revisorer beroende på tolkning. 

Brott mot normerna sanktioneras i huvudsak av RN (RN, 2005) men 

beroende på brottets art riskerar den som bryter mot normerna rimligtvis att 

även uteslutas ur branschorganisationerna.  

 

Spanien 

Spaniens explicita normer för god revisionssed ges ut av den statliga 

organisationen ICAC, De följer till allra största del IFACs 

rekommendationer även om de inte är en direkt översättning av ISA 

(Carrera). De svarar också för sanktioneringen vid anmälningar mot 

revisorer och revisionsbolag (ICAC, 2005). Normerna i sig säger inget 

specifikt om förvaltningsrevision men i dem ingår konceptet going concern 

(Hinojal), det konceptet förklaras i avsnitt 3.1 ha visst samband med 

förvaltningsrevision. De olika revisionsbyråerna har även egna normer som 

bestämmer hur arbetet ska gå till, men i grund och botten är målet 

detsamma för samtliga (del Carre). Det faktum att en respondent, Antonucci 

vid PricewaterhouseCoopers, lade större vikt än de andra respondenterna 

vid att studera branschen för det reviderade företaget tyder dock på att de 

implicita normerna skiljer sig mellan olika revisorer och revisionsbyråer. 

Samma respondent angav också att ägarna hade rätt att få reda på all 

väsentlig risk och inte bara risk för företagets diskontinuitet. Antonucci har 

följaktligen en implicit normativ referensram som innehåller mer av vad 

som i Sverige kallas för förvaltningsrevision i jämförelse med övriga 

respondenter. Det skulle kunna förklaras av att han var den ende 

respondenten från en multinationell revisionsbyrå som även ingår i Big 4. 
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Jämförelse 

De explicita normerna i både Sverige och Spanien bygger på internationell 

god revisionssed. Den mest relevanta skillnaden i sammanhanget är att de 

svenska i detalj reglerar förvaltningsrevisionen medan de spanska ej 

behandlar detta ämne direkt. Gemensamt för de båda är bland annat 

konceptet going concern. Beträffande de implicita normerna finns en 

antydan till förvaltningsrevision i Antonuccis referensram men ej i de andra 

respondenternas, det är i övrigt svårt att jämföra de internaliserade normerna 

eftersom de skiljer sig även inom de olika länderna.  

 

Kognitiva perspektivet 

Det kognitiva perspektivet handlar om att undersöka harmoniseringen av individers 

världsbild där risken att bli betraktad som oförståndig eller oansvarig gör att individer 

och grupper agerar inom den gemensamma världsbildens ramar för vad som är legitimt 

och förnuftigt beteende. (Kjoer, 2002) 

 

Gemensamt 

Spanien och Sverige är båda industriländer i västvärlden med gemensam 

religion och torde således ha en grundläggande gemensam världsbild. Inom 

revisionsområdet delar de också uppfattningen om att revision är 

nödvändigt och så pass viktig att den tagits upp i de båda ländernas 

lagstiftning. Genom massmedia tar de också del av gemensamma nyheter på 

området och påverkas på liknande sätt av de internationella debatter som 

följt till exempel de uppmärksammade företagsskandalerna på senare år.  

 

Sverige 

Revisionen i Sverige betraktat ur det kognitiva perspektivet indikerar att det 

finns en gemensam världsbild hos svenska revisorer och myndigheter i 

vilken förvaltningsrevisionen är en viktig komponent. 

Förvaltningsrevisionen är visserligen lagstadgad och faller under det 

regulativa perspektivet och regleras som tidigare nämnts även i det 

normativa, men anledningen till dess upprätthållande kan också förklaras i 

det kognitiva perspektivet. Med tanke på det internationella 
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harmoniseringsarbetet där bland annat FAR översatt och antagit ISA som 

bas, borde de rimligtvis också arbeta för ett borttagande av 

förvaltningsrevisionen i lagen. Ur rationalitetssynpunkt finns det ingen 

tydlig anledning till att Sverige skulle ha skärptare reglering än vad som 

uppenbarligen fungerar i övriga världen, speciellt med tanke på vad 

Frühbeck med över 20 års erfarenhet av yrket uppgav om att det alltid finns 

vägar att lura revisorn, det går med andra ord inte reglera bort medvetet 

fusk. Att förvaltningsrevisionen ändå består kan vara ett tecken på 

svårigheten med att förändra vissa grundantaganden i en institution som 

påverkas av miljön då institutionen instiftades (Kimberley, 1975) och 

förvaltningsrevisionen har varit lagstadgad i Sverige sedan 1800-talet 

(Sillén, 1952). Anledningen till bibehållandet av förvaltningsrevisionen i 

Sverige skulle med tanke på dess långa historia också kunna bero på rädslan 

hos de svenska revisorerna att bli stämplade som oförnuftiga och 

oansvariga, och därmed mista sin legitimitet, om de ifrågasatte dess 

existens. 

 

Spanien 

Förvaltningsrevision ingår inte i den spanska världsbilden av vad revision 

innebär men det faktum att samtliga spanska respondenter såg 

förvaltningsrevision, som den står förklarad i bilaga II, som något positivt 

indikerar att de har en gemensam bild av att regleringen av revisionen bör 

skärpas. I Spanien skulle ett förslag på införandet av förvaltningsrevision 

troligen inte mötas av någon risk att klassas som oförnuftig eller oansvarig 

eftersom det rör sig om något som ligger utöver den grundläggande 

världsbilden.  

 

Jämförelse 

I Spanien, likt majoriteten av världens länder, ingår inte revisionen av 

förvaltningen i den allmänna uppfattningen av vad revision innebär men de 

verkar dela uppfattningen om dess potentiella fördelar med de svenska 

revisorerna och debattörerna. Vid förslag på förändring som skulle leda till 

en ny definition av den gemensamma världsbilden löper inte en spansk 



 
 

Analys 

 75

debattör lika stor risk som en svensk att klassas som oförnuftig eller 

oförståndig på grund av att i Spanien skulle det innebära ett utökande av den 

gemensamma referensramen för revisionens innehåll och tvärt om i Sverige.  

 

Dessa tre perspektiv kommer i följande avsnitt användas för en mer ingående 

analys av de olika institutionstyper som presenterades i avsnitt 3.2.2. De kommer 

sedermera appliceras på de svenska, spanska och internationella organisationer 

och institutioner som presenterades i Kapitel 5. 

 

6.2.2 DE FYRA INSTITUTIONSTYPERNA  

I detta avsnitt behandlas de olika institutionstyperna mer ingående i syfte att vidare 

analysera vari skillnaderna i revisionens institutionella kontext ligger och att skapa 

ytterligare förståelse kring varför det i Spanien inte finns någon direkt motsvarighet till 

förvaltningsrevision. 

 

Staten och andra politiska institutioner:  

Både Kjoer (2002), Scott (1995) och Vedung (1995) lyfter fram statens unika roll i 

samband med institutionell teori. Kjoer (2002) med sin institutionstyp staten och andra 

politiska institutioner anger att staten, utöver lagregleringar även kan ha en normerande 

eller meningsskapande roll. Främsta styrmedlet är dock lagstiftning (Scott, 1995) och 

historiskt sett har den svenska staten i olika omgångar detaljreglerat och överlåtit till 

näringslivet att reglera revisionens innehåll (Sjöström, 1994). Staten beslutar idag om 

förvaltningsrevisionen genom lag men har sedan 1975 års ABL lämnat stort ansvar till 

revisorerna själva som i Vedungs (1998) teorier representerar näringslivet. Överlåtandet 

av normbildningen kan ses som ett exempel på att staten använder sig av ”hot om 

reglering” som styrform. Det vill säga att de överlåter rätten till normbildning på 

branschorganisationerna men att de samtidigt kan ta tillbaks den rätten om inte arbetet 

sköts på ett ändamålsenligt sätt. På grund av den komplexitet som omgärdar yrket 

skulle det dock vara svårt för staten att återta detaljstyrningen, de saknar helt enkelt den 

kompetens som finns i branschorganisationerna. Komplexiteten kräver också i många 

fall högre flexibilitet i lagstiftningen (Sjöström, 1994) vilket är ytterligare en anledning 

till att det skulle vara svårt för staten att detaljreglera. I 1975 års ABL togs även 

auktoriseringsrätten tillbaks från näringslivet och hanteras numer centralt med hjälp av 
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RN. Denna statliga tillsynsmyndighet har även till uppgift att verkställa sanktioner samt 

fatta beslut i avgörande ärenden för att så på ett normativt sätt påverka revisionen och 

revisorerna. De explicita normerna ges ut av FAR men implicit påverkar således RN 

med de ovan nämnda sanktionerna och besluten. De påverkar även enligt det kognitiva 

perspektivet då de genom sina uttalanden och föreskrifter sprider information som 

påverkar revisorernas och andra intressenters uppfattning om vad som är ”rätt” eller 

”fel” beteende.  

 

Till skillnad från Sverige har den spanska staten historiskt sett hållit sig borta från 

lagregleringar av revisionen, därmed inte sagt att den tidigare inte fanns eller inte 

omgärdades av ett institutionellt ramverk. Revisionen i sig var frivillig och 

utformningen av den bestämdes helt av näringslivet fram till 1988 då Spanien gick med 

i EU (Gonzalo och Gallizo, 1992). Fram till dess hade statens inblandning sträckt sig till 

kognitiv påverkan genom skapandet av redovisnings- och revisionsskolan samt 

erkännandet av ICJCE på 40-talet (Yubero, 2002). Institutionella förändringar kan vara 

evolutionära eller så kan ske genom en medveten omdesigning i form av lagförändring 

eller annan reglering (Weimer, 1995). Vid inträdet i EU valde den spanska staten att 

reglera revisionen med lag för att harmonisera den med gällande EU-direktiv och 

internationella revisionsstandarder (Gonzalo och Gallizo, 1992). Lagstadgningen hade 

inte bara en regulativ och normativ påverkan utan genom att lagstifta gjordes också en 

kognitiv påverkan genom att på ett starkt sätt markera revisionens betydelse.  

 

I Spanien har de idag valt en något annorlunda styrmodell för att hanteringen av 

revisionen i jämförelse med Sverige och de tycks ha en mer omfattande statlig 

inblandning genom kontroll över normbildningen, dock med influenser från 

branschorganisationerna (ICAC, 2005). De styr likt Sverige auktoriseringen av 

revisorer men sköter också normbildningen regulativt med hjälp av lag och det 

offentliga organet ICAC (Gonzalo och Gallizo, 1992). ICACS roll är i övrigt i det 

närmaste identisk med RNs.  

 

Den spanska och svenska statens roll och betydelse för utformningen av revisionen i de 

båda länderna är väldigt lika varandra förutom på enskilda punkter. Båda länderna har 

en central enhet för auktorisering av revisorer vilket gör att samma grundläggande krav 
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ställs på revisorerna inom länderna, därmed krävs det också samma grundläggande 

utbildning vilket formar individerna till att ha en gemensam kognitiv referensram 

(Kjoer, 2002). Den kognitiva referensramen skiljer sig dock åt mellan länderna främst 

med hänsyn till förvaltningsrevisionen som inte ingår i den spanska. De regulativa och 

normativa perspektiven har också de avvikelser, främst beträffande just 

förvaltningsrevisionen. Att de trots allt är så lika beror på att båda ländernas lagstiftning 

och normer influeras av EUs rekommendationer. EUs roll är också just den att 

harmonisera revisionen i Europa normativt genom direktiv, och då främst det åttonde så 

kallade revisorsdirektivet (Yubero, 2002). 

 

De skillnader som ändå finns skulle kunna ha en historisk förklaring. Att Spanien valde 

att låta ICAC få en mer framträdande roll än det svenska organet RN kan till exempel 

bero på tidpunkten för dess bildande. Enligt Kimberley (1975) får den institutionella 

kontexten vid en organisations bildande ofta bestående effekter på dess struktur. Om 

utgångspunkt tas i staten som organisation och att organisationen bildades i samband 

med den statliga inblandningen i revisionsfrågor, det vill säga vid lagstiftningen av 

revisionen. Då skulle detta betyda att Sveriges statliga struktur bär på karaktäristika 

från 1895 (Moberg, 2003) medan Spaniens från 1988 (Gonzalo och Gallizo, 1992), det 

vill säga under två fundamentalt skilda förutsättningar med tanke på näringslivets och 

samhällets institutionella kontext. På slutet av 1800-talet var globaliseringen 

förmodligen ett okänt begrepp och i jämförelse med 1988, då Spaniens revision 

lagstadgades, var det internationella utbytet lågt. Den svenska lagstiftningen gjordes 

således under mindre kognitiv och normativ påverkan från omvärlden och det faktum 

att förvaltningsrevision ej var vedertagen i övriga världen spelade inte lika stor roll för 

att säkerställa dess legitimitet. Spaniens lagstiftning däremot skedde i ett betydligt mer 

globaliserat samhälle då krafter redan börjat harmonisera revisionen normativt och 

kognitivt på en global nivå, bland annat genom EU. Det fanns således fler institutioner 

att ta hänsyn till och lagstiftningen på området i andra länder, till exempel i Sverige var 

utvecklad. Omvärldens kognitiva påverkan var således betydligt större vid tidpunkten 

för skapandet av den spanska statens ”organisation”. Den främsta kraften som 

påverkade den spanska strukturella utformningen var dock EU då det var dess normer 

som utgjorde grundförutsättningen för statens inblandning. Det vill säga att det var vid 

inträdet i EU som Spanien i det normativa perspektivet blev starkt påverkade av EUs 
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direktiv och lagstiftningen gjordes troligen för att behålla sin legitimitet inom 

gemenskapen. Det faktum att EUs direktiv ej innehöll normer om förvaltningsrevision 

förklarar således varför den spanska staten inte tog upp den i lagstiftningen. Samtidigt 

förklarar det till exempel det inledande påståendet att Spanien valde att låta ICAC få en 

mer framträdande roll än det svenska organet RN. Vid Sveriges inträde i EU hade de 

sedan länge tillbaks haft en utvecklad statlig organisationsstruktur som enligt 

Kimberley (1975) i vissa avseenden är bestående och ej påverkas lika starkt av 

omvärlden. Spanien däremot var mer eller mindre tvungna att anpassa sig till EUs 

direktiv för att behålla sin legitimitet och valde att göra det regulativt, det vill säga 

genom statlig inblandning och övertog i samband med detta normbildningsrätten 

genom ICAC. 

 

Yrken och fack:  

Institutionstypen innefattar de organisationer som styr etiska regler och normer som 

reglerar verksamheten genom certifieringar och liknande (Kjoer, 2002) 

Fackföreningarna studeras inte i detta arbete och yrket i sig faller under Staten och 

andra politiska institutioner. Detta på grund av att yrket kontrolleras i både Sverige och 

Spanien regulativt av staten genom att de ställer krav på utbildning genom 

auktorisering, Yrket faller även under Andra organisationer genom 

branschorganisationerna, följande punkt tar upp dessa organisationer närmare.  

 

Andra organisationer:  

Till den här institutionstypen räknas branschorganisationer och liknande som fungerar 

som institutioner då de fått tillräckligt institutionell status i förhållande till 

verksamheten (Kjoer, 2002). Revisor är ett så kallat ”professionellt” yrke som enligt 

Scott (1995) strävar efter att skapa sociala och politiska strukturer och försvara sin rätt 

till rättsskipning, ofta genom statligt inflytande. Detta stämmer i Sverige där FAR, den 

mest framstående branschorganisationen, sedan långt tillbaks i tiden har en betydande 

och normskapande roll i och med utgivningen av god svensk revisionssed. På så sätt 

etablerar de standarder för vad som är rätt och fel beteende. Brott mot normerna betyder 

i vissa fall brott mot lagen då det står i ABL att de ska följas (SFS 1975:1385) och de är 

således både av normativ och regulativ karaktär. Normerna utvecklas dock inte endast 

av FAR utan de är ett resultat av samarbete mellan FAR, RN och SRS. Förenklat går det 
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till så att FAR och SRS utformar normerna och sedan är det upp till RN att besluta om 

dess införande. SRS är Sveriges äldsta branschorganisation som dock aldrig haft riktigt 

samma makt som FAR. SRS och FAR strävar efter att utveckla och utbilda sina 

medlemmar och gör det bland annat gemensamt genom IREV. På så sätt har de en 

kognitiv påverkan på yrkeskåren genom att genom utbildningen berätta vad som ska 

ingå i revisionen, det vill säga den gemensamma bilden av vad som är god revisionssed 

även utöver de lagar och normer som gäller. Dessa två organisationer är således, utöver 

staten, de som bestämmer inom vilka normativa och kognitiva ramverk som de svenska 

revisorerna kan agera legitimt.  

 

I Spanien är ICJCE den största och mest inflytelserika branschorganisationen. De 

tillsammans med REA och REGA fyller i princip samma funktion som de svenska 

branschorganisationerna men har inte riktigt samma inflytande över god spansk 

revisionssed eftersom dessa normer i Spanien ges ut av ICAC. ICAC rådfrågar dock de 

spanska branschorganisationerna vid normbildningen som därigenom får inflytande. 

ICJCE arbetade länge för en lagstadgad revision vilket tyder på att de likt Scotts (1995) 

teori försökt försvara sitt yrke genom statligt inflytande. Nu blev inte deras normer utan 

EUs rekommendationer vägledande då Spanien lagstadgade revisionen 1988 (Gonzalo 

och Gallizo, 1992), vilket tyder på att de hade mindre institutionell status för 

normbildande än EU. I jämförelse har FAR lyckats bättre med att försvara yrket med 

tanke på att det i lagen står att de normer som reglerar förvaltningsrevisionen ska följas. 

Påståendet att FAR lyckats bättre antyder att det ligger i FARs intresse att bibehålla 

förvaltningsrevisionen. Detta grundas på att ju mer komplext ett regelverk är, det vill 

säga ju högre krav på kunskap och utbildning som krävs för ett yrke, ju svårare blir det 

för utomstående att ifrågasätta yrket. Detta eftersom de inte har den kompetensen som 

krävs för att ifrågasätta och på så sätt äventyra yrkets legitimitet.   

 

Svenska FAR och spanska ICJCE är exceptionella i respektive land eftersom de är de 

enda som är medlemmar i de internationella branschorganisationerna FEE och IFAC. 

FEE är den europeiska motsvarigheten till globala IFAC och arbetar främst kognitivt 

genom att sprida information. De söker även påverka de normativa strukturer som 

bestäms genom IFAC och dess ISA. IFAC är således de med störst makt i frågan om att 

utveckla en enhetlig internationell revision genom normbildning. Dessa normer har 
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indirekt fått regulativ genomslagskraft i både Spanien och Sverige tack vare att de 

nationella normerna i respektive land bygger på ISAs och att det i sin tur ställs krav i 

lagen på att följa dessa nationella normer.  

 

En annan internationell institution som fått stor genomslagskraft på revisionen är SOX.  

Trots att SOX är ett statligt regelverk tas det inte upp under staten och andra politiska 

institutioner eftersom det varken har en direkt regulativ eller normativ påverkan på 

revisionen. Dock är SOX ur det kognitiva perspektivet ett exempel på hur den 

gemensamma världsbilden förändrats. De redovisningsskandaler som medförde 

förändringar i redovisningen genom SOX innebar inget direkt tvång på att grundligt 

förändra revisionen. Dock följde både EU, genom skärpningen av det åttonde direktivet 

(Brännström, 2004), och IFAC efter. Frågan är om dessa skärpningar i revisionen var 

utfall av rationalitet eller endast en reaktion från yrkeskåren att rädda sig ur en 

legitimitetskris. Det vill säga att en skärpning av revisionsnormerna kanske inte har 

effekt på de problem som orsakade företagsskandalerna men att revisorerna, genom 

skärpningar i normerna ville undvika att ifrågasättas av samhället. I vilket fall som helst 

kvarstår faktum att SOX påverkat revisionens utformning.  

 

Kultur 

Kjoers fjärde institutionstyp kommer som tidigare nämnts att tas upp i avsnitt 6.3 och 

behandlas därför inte i detta avsnitt. Nedan presenteras istället en förenklad 

sammanställning av de två institutionstyper som behandlats i detta avsnitt, Stat och 

politiska institutioner och Andra organisationer. 

 

 Regulativ Normativ Kognitiv 
Stat och politiska 
institutioner 

Staten genom 
ABL, RevL 

RN, ICAC, EU  

Andra organisationer  ICJCE, REGA, REA, 
FAR, SRS 

SOX 

 

Tabell 6.2: Institutionstypernas påverkan. 
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De olika institutionstyperna klassificeras regulativa, normativa eller kognitiva beroende 

på deras huvudsakliga påverkan på revisionen. De nationella organisationerna klassas 

efter den påverkan de har lokalt. Det betyder att till exempel SRS som i tabellen klassas 

som normativ kanske inte har samma påverkan internationellt sett. Den typen av 

påverkan behandlas vidare i nästa avsnitt där relationerna och informationsflödena 

mellan institutionerna analyseras i nätverk 

 

6.2.3 REVISIONENS NÄTVERK OCH SPRIDNING 

I föregående avsnitt 6.2.1 och 6.2.2 analyserades förvaltningsrevision ur det regulativa, 

normativa och kognitiva perspektivet. Där uppfattades vissa inslag av 

förvaltningsrevision ingå i god spansk revisionssed i det normativa perspektivet men 

dock väldigt svagt och begreppet i dess svenska mening är fortfarande okänt i Spanien. 

Genom att koppla ihop institutionerna i föregående avsnitt ett nätverk i figur 6.1 ges en 

överskådlig bild över deras möjliga kanaler till påverkan sinsemellan. Figuren bygger 

på figur 3.2 och den vänstra delen representeras av Sverige, den högra av Spanien och i 

mitten finns de institutioner som länkar samman länderna. Den presenteras i syfte att 

analysera konceptet förvaltningsrevisions möjliga spridningsvägar i den infrastruktur 

som sammankopplar svensk och spansk revision. 
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Figur 6.1: Nätverket i praktiken 
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Förvaltningsrevision är ett väletablerat begrepp i svensk revision och dess omgärdande 

institutionella kontext. Genom de internationella och nationella organisationerna finns 

också möjlighet till spridning av begreppet. De skulle teoretiskt sett kunna hjälpa till att 

legitimera, informera och stödja förvaltningsrevisionens spridning i nätverket. En direkt 

regulativ spridning skulle dock vara omöjlig då ingen institution som ingår i den 

svenska institutionella revisionskontexten har den lagstiftande makten. Indirekt 

påverkas dock spansk lagreglering främst av EU som är en central 

normbildningsinstans. Det vill säga att, i det normativa perspektivet, om 

förvaltningsrevision togs upp i EUs direktiv skulle den med största sannolikhet också 

tas upp i spansk lagstiftning. EUs normer bygger i sin tur på influenser från FEE, RN, 

ICAC, IFAC och andra internationella institutioner såsom till exempel SOX. Av dessa 

är det endast RN som har direkt samhörighet med begreppet förvaltningsrevision och 

RN är ur detta perspektiv således källan till ”nyheten” i detta sammanhang, även om 

källan generellt sett är alla de institutioner som ingår i den svenska revisionskontexten 

(Scott, 1995). Förvaltningsrevision är visserligen ingen nyhet i Sverige men betraktas 

ändå som sådan i nätverket på grund av att konceptet, i dess svenska innebörd, inte 

ingår i övriga institutioner. Den roll som RN spelar i sammanhanget är dock 

jämförelsevis liten med tanke på att ingen, eller väldigt få, av de andra institutionerna 

som direkt påverkar EUs direktiv använder sig av förvaltningsrevision. RN har troligen 

inte den institutionella status som krävs för att vara normbildare. Detta innebär att det 

skulle vara svårt för RN att normativt, avsiktligt eller oavsiktligt, påverka EUs direktiv 

att inkludera förvaltningsrevision då majoriteten av EUs omgivning inte gör det.  

 

Ur det kognitiva perspektivet finns det dock andra påverkansprocesser som skulle kunna 

sprida konceptet förvaltningsrevision till först och främst den kognitiva, men också 

normativa, referensram som utgör spansk revision. Powell och DiMaggio (1991) anser 

att det finns en mimetisk tendens till likriktning – isomorfism, som en reaktion på 

osäkerhet. Ett tydligt exempel på detta är SOX som fått en stor kognitiv påverkan på 

revisionen och harmoniserat bland annat EUs åttonde direktiv med de skärptare 

redovisningsreglerna. Powell och DiMaggio anser också att de flesta verksamheter idag 

befinner sig i en mycket komplex institutionell omgivning vilket skapar osäkerhet och 

således en tendens till ökad likriktning. Med tanke på revisionsyrkets relativt komplexa 

omgivning borde således skillnaderna i revisionspraxis mellan Sverige och Spanien 
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jämna ut sig, speciellt med tanke på det internationella harmoniseringsarbetet. Det har 

redan redogjorts i avsnitt 6.2.1 för en möjlig anledning till varför Sverige behåller 

förvaltningsrevisionen, något som de bevisligen är ganska ensamma om, men varför 

anpassar sig inte Spanien och övriga institutioner till Sverige? För att de ska kunna göra 

detta krävs det först och främst att informationen om ”nyheten” sprids och ett 

internationellt vedertagande skulle även gynna den svenska revisionen. Genom att 

sprida förvaltningsrevisionen internationellt skulle den svenska revisionen stärka sin 

legitimitet i och med att ju fler som använder sig av den, desto svårare skulle det vara att 

ifrågasätta dess existens. Det finns således incitament för de svenska institutionerna att 

aktivt sprida begreppet till andra aktörer i nätverket. 

 

RNs påverkan i EU har redan behandlats ur det normativa perspektivet men ur det 

kognitiva skulle dess roll som ”nyhetsspridare” kunna ha större betydelse. RN skulle 

kunna sprida den världsbild av revisionen som existerar i Sverige idag genom att 

informera och debattera inom EU med förvaltningsrevision i fokus. Påverkan skulle på 

så sätt bli implicit då de genom information kan förändra den internationella 

världsbilden att uppfatta förvaltningsrevision som något nödvändigt för att betraktas 

som förnuftig och ansvarsfull. I förlängningen skulle denna kognitiva referensram även 

kunna inspirera utvecklingen av internationella normer och standarder med tydligare 

inslag av förvaltningsrevision jämfört med de som finns idag. Viktigt att notera i 

sammanhanget är att ej heller denna påverkan behöver vara avsiktlig, här analyseras 

endast möjliga spridningsvägar som kan tänkas existera.  

 

På liknande sätt som RN skulle FAR kunna påverka, antingen den direkta 

internationella normbildningen genom IFAC, där de är aktiva, eller indirekt genom 

FEE. FAR har heller inte de den institutionella status som krävs för att ha en normativ 

påverkan internationellt sett men de är ”aktiva tyckare” i IFAC och påverkar således 

kognitivt redan idag genom att sprida sin mening. Genom dessa organisationer står FAR 

också i förbindelse med den spanska branschorganisationen ICJCE och skulle således 

kunna påverka dem direkt utan att de övergripande internationella normerna eller 

världsbilden skulle behöva förändras. Att döma av den översiktliga undersökningen av 

kommentarerna av IFACs förslag på deras hemsida verkar dock ICJCE ej vara så aktiva 

i internationella frågor. Detta skulle försvåra påverkan från FAR om det är så att ICJCE 
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ej tar del av och debatterar den information som sprids. Det faktum att de fyra största 

revisionsbyråerna, Big 4 finns representerade i IFAC innebär att de inte bara är 

framträdande faktorer beträffande direkta influenser på normbildningen utan också 

potentiella spridare av information och nyheter internationellt. Inga andra organisationer 

har samma kraftfulla kontroll över de som verkligen utför arbetet, revisorerna samtidigt 

som de har så hög institutionell status internationellt sett. Big 4 har makten att sätta 

företagsinterna normer som sprids internationellt utan att först erkännas av andra 

organisationer. Revisorerna i dessa bolag är också de som genom sitt agerande omsätter 

tolkningar av lagar, regler, normer i praktiken vilket till sist etableras som god 

revisionssed.  

 

Enligt Strang och Meyer (1993) ökar spridningstrycket för en ny företeelse ökar bland 

annat då de inblandade aktörerna uppfattas som lika. Det är således viktigt att undersöka 

kognitiva kopplingar mellan Spanien och Sverige och dessa behandlas mer ingående i 

följande avsnitt om kultur. 

 

6.3 KULTURELL PÅVERKAN 

”Institutioner kan inte förstås utan att man beaktar kulturen, och förståelse av kulturen 

förutsätter kännedom om institutionerna. Förklaringar som är begränsade till antingen 

det ena eller det andra är inte fruktbara.” (Hofstede och Hofstede, 2005, s.33) 

 

Den institutionella teorin påvisar att kulturen har betydelse för hur institutioner och 

organisationer ser ut. I föregående avsnitt i detta kapitel har diverse institutionella 

krafter analyserats utifrån den institutionella teorin och de empiriska fakta som 

presenterats i tidigare kapitel. Detta utgör den grundläggande utgångspunkten för att i 

ett nästa steg analysera kulturens påverkan och på så sätt komma fram till en ”fruktbar” 

förklaring till de skillnader som existerar på revisionsområdet.  

 



 
 

Analys 

 85

Genom att applicera Trompenaars och Hampden-Turners (1997) kulturmodell (se figur 

3.3) på Sverige och Spanien står det klart att för att förstå skillnaderna i de yttre lagren, 

såsom till exempel revisionspraxis, måste även skillnaderna i underliggande 

värderingarna och liknande förstås. Dessa finns i de djupare lagren och har i sin tur sin 

förklaring i bland annat landets historia. I fallet Sverige-Spanien är denna väldigt olika 

och har troligtvis haft betydelse för hur revisionen har utformats i de båda länderna. För 

att finna mer konkreta förklaringar här skulle dock en separat, mycket omfattande 

undersökning krävas. Andra aspekter än historia finns dock att ta hänsyn till då de 

djupare lagren analyseras och i fortsättningen av kommer det göras med utgångspunkt i 

Hofstedes teorier, som presenterades i Kapitel 3. Hofstede är en av dem som genom 

olika undersökningar har visat ett samband mellan olika kulturella aspekter och 

revisionens utformning. 

 
  Individualism. Resultat: Sverige 71, Spanien 51  

I individualistiska samhällen menar Hofstede bland annat att fokuseringen på 

kortsiktiga mål är större och att finansiella mål därmed betonas mer i dessa samhällen. 

Sverige är enligt tidigare presenterade undersökning något mer individualistiskt än 

Spanien, vars värde är medelhögt på denna dimension. I den mån kortsiktiga och/eller 

finansiella mål är viktigare i Sverige finns även en koppling till förvaltningsrevisionen. 

De kan ha bidragit till inrättandet av, eller åtminstone bibehållandet av, 

förvaltningsrevisionen, i syfte att minska eventuella oegentligheter som alltför kortsiktig 

fokusering med finansiella mål i centrum kan leda till. Det vill säga att 

förvaltningsrevisionen kan ha inrättats för att skydda aktiebolagens intressenter från 

alltför kortsiktigt tänkande. Detta resonemang kan emellertid vändas så att 

förvaltningsrevisionens existens istället talar emot den kortsiktiga, finansiella 

fokusering som sägs finnas i individualistiska samhällen. Om förvaltningsrevisionen 

anses spegla rådande värderingar i samhället istället för att vara en reaktion på dem, 

tyder detta på att denna typ av mål inte är de centrala.  

 

Förvaltningsrevisionen har funnits länge i Sverige och är snarare att se som en 

återspegling av de i samhället rådande värderingarna och inte, som diskuterades i 

föregående stycke, en reaktion på dessa. Hofstedes teorier tycks därmed inte riktigt 

stämma i det här fallet.  
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Arnold, Bernardi och Neidermeyer (1999) kom fram till att i länder med hög grad av 

individualism influeras revisionsyrket i mindre utsträckning av lagar och regler. Genom 

att betrakta de influenser som internationell revisionsstandard har på Sverige och 

Spanien märks att båda länderna influeras i hög grad av dessa. Sverige influeras dock 

inte i lika stor utsträckning som Spanien i och med att de har regleringar som sträcker 

sig utöver de internationella normerna, förvaltningsrevisionen. Detta faktum går också i 

linje med Sveriges högre individualism. 

 

 Maktdistans. Resultat: Sverige 31, Spanien 57 

Den utsträckning det förväntas och accepteras att makten är ojämlikt fördelad, som 

Hofstede kallar maktdistans, är den dimension där forskningsresultaten tycks gå isär 

mest. Hofstede själv tar inte ens upp dimensionen i fråga om relevans för revisionens 

utformning och Wood (1996) säger sig inte ha funnit något direkt samband alls i frågan. 

Margerison och Moizer (1996) däremot menar att det finns ett visst samband mellan 

licensieringen av revisorer och bland annat maktdistansen. De skilda värden Sverige och 

Spanien har på denna dimension skulle med andra ord kunna förklara eventuella 

skillnader i den frågan länderna emellan. I dagsläget ser licensieringsprocessen ut på 

mer eller mindre samma sätt i de båda länderna men den har en brokigare historia i 

Sverige. Nästa fråga blir då ifall detta har någon koppling till 

förvaltningsrevisionsproblematiken. En revisor vars ansvarsområde är mer omfattande 

borde även vara föremål för en mer omfattande licensieringsprocess, vilket skulle kunna 

förklara eventuella skillnader. Men det är viktigt att skilja på orsak och verkan; 

licensiering och liknande regleringsförehavanden påverkas snarare av revisionens 

ansvarsområde och utformning än vice versa. Med anledning av detta är det långsökt att 

försöka hitta förklaringar till exempelvis förvaltningsrevisionen i skillnader i hur 

licensieringen av revisorer går till. 

 

 Osäkerhetsundvikande. Resultat: Sverige 29, Spanien 86 
Denna dimension lyfter Hofstede fram som den med störst inflytande på 

revisionsområdet. Typiskt för ett samhälle där osäkerhetsundvikandet är starkt är mer 

precisa lagar och regler och detta skulle med andra ord vara fallet i Spanien med sitt 

höga värde. I Sverige skulle detta istället vara upp till organisationerna eller till och med 

till den enskilde revisorn. Regelverket för revision bygger både i Sverige och Spanien 

på ISA och skillnaderna länderna emellan är med anledning av detta inte så påtagliga 
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som deras respektive osäkerhetsundvikandevärden antyder. Vidare är Sverige det land 

som har fler regler utöver ISA som ytterligare specificerar revisorns arbete och här är 

osäkerhetsundvikandet betydligt svagare än Spanien, vilket alltså talar emot att starkt 

osäkerhetsundvikande innebär mer utförliga regler och liknande.  

 

Historiskt sett är skillnaden i regelverken än mer påtaglig eftersom att revisionen 

lagstadgades jämförelsevis mycket sent i Spanien. Viktigt att ha i åtanke är dock det 

faktum att det rådde väldigt speciella förhållanden i Spanien under många år. Under 

diktaturen var själva lagstiftningen inte central, stränga regler om vad som var tillåtet att 

göra och inte fanns ändå (Carrera). 

 

I kombination med det antagande som görs i den institutionella teorin isomorfism kan 

osäkerhetsundvikandet bidra till att förklara skillnaderna på området 

förvaltningsrevision. Spanien lagstadgade revisionen i samband med deras inträde i EU 

och påverkades i hög grad av omvärlden i denna process, vilket kan uttryckas som att de 

agerar mimetiskt i relation till internationell praxis. Sverige avviker gentemot Spanien i 

det hänseendet, vilket kan ha sin förklaring till de båda ländernas skilda poäng på den 

kulturella dimensionen osäkerhetsundvikande. Spanien är starkt osäkerhetsundvikande 

vilket i det här sammanhanget visar sig genom att de söker sig till regler som är 

vedertagna i deras omgivning, det vill säga internationellt, och dessa omfattar alltså inte 

förvaltningsrevision. Sverige är istället svagt osäkerhetsundvikande och hanterar 

situationen på ett annat sätt. 

 

Osäkerhetsundvikande är som tidigare nämnts inte detsamma som att undvika risker. 

Osäkerhet handlar om att inte veta vad framtiden har med sig och att sträva efter att 

undvika detta är inte detsamma som att inte vilja ta risker. Revision är emellertid främst 

osäkerhetsreducerande då det i grund och botten handlar om att undvika eventuella 

otrevliga överraskningar för intressenterna till aktiebolaget. Den svenska 

förvaltningsrevisionen är vid första åsyn ett ytterligare steg mot osäkerhetsundvikande, 

som alltså inte återspeglas i landets låga poäng på dimensionen. 
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 Maskulinitet. Resultat: Sverige 5, Spanien 42 

Den maskulina dimensionen har enligt Hofstede inflytande på redovisningen och 

revisionen på grund av fokuseringen på pengars betydelse i maskulina samhällen. I 

Spanien skulle vikten av att uppnå finansiella målsättningar med andra ord betonas 

betydligt mer än i Sverige vars värde på denna dimension är mycket lågt, vilket talar 

emot vad som behandlades under punkten Individualism. I och med detta kopplas 

maskulinitet ihop med individualism och femininitet med kollektivism. Sverige visar 

dock tydligt feminina och relativt individualistiska värden vilket är något 

motsägelsefullt och som dessutom gör det svårare att se förklaringar till de olikheter 

som finns baserat på kulturella skillnader. 

 

De feminina värderingar som enligt Hofstedes undersökning råder i Sverige handlar 

dels om att bry sig om och värna om andra. En omfattande revision, som i det här fallet 

innebär att den är utökad med förvaltningsrevision, kan ses som ett resultat av dessa 

värderingar. Uppfattningen att affärsvärlden består av stora, mäktiga företag och små 

intressenter (aktieägarna främst) som behöver ”skyddas” kan vara en anledning till att 

revisionen har en så pass stor betydelse i Sverige.  
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6.3.1 DISKUSSION 
Med utgångspunkt i Hofstedes fyra kulturdimensioner kan inga direkt entydiga 

förklaringar till studerade skillnader utläsas. Detta beror framförallt på att vissa 

karaktäristika kan kopplas till fler än en dimension, med följden att det blir svårare att 

utläsa det faktiska sambandet och att jämföra med det andra landet i undersökningen. I 

vissa fall är dessutom landets värde i en av dimensionerna motsägelsefullt gentemot 

andra dimensioner, vilket komplicerar det ytterligare. Detta är en kritik mot Hofstedes 

teorier och det konstateras att kultur är något väldigt invecklat fenomen utifrån vilket 

det är lätt att dra förhastade slutsatser som sedan visar sig vara felaktiga. Kultur är 

troligtvis alldeles för komplext för att ses som en enskild förklaring till skillnader inom 

ett visst område. Visst kan hävdas att kultur är en underliggande orsak till att skillnader 

finns på revisionsområdet, men begreppets omfattning är så pass stor och diffus och det 

finns så många aspekter att ta i beaktande att det egentligen är ganska intetsägande att 

enbart konstatera att kultur är en källa till olikheter. Kultur är något abstrakt som inte 

enkelt låter sig kvantifieras, så att även om det är relativt lätt att jämföra olika kulturers 

yttersta lager krävs det ganska mycket mer för att förstå olikheterna genom att studera 

de inre. Resultaten av sådana undersökningar torde dessutom oundvikligen i stor 

utsträckning bygga på subjektiva bedömningar. 

 

Teorierna om kulturens betydelse är många och aspekterna att ta i beaktande är ännu 

fler. Teorierna tycks dessutom i vissa fall gå isär och stämmer inte alltid överens med 

verkligheten. Oavsett hur pass mycket olikheter i revisionen som orsakas av kulturella 

faktorer görs det emellertid mycket, vilket nämndes inledningsvis i uppsatsen, för att 

minska dessa olikheter genom globalt harmoniseringsarbete. Total enhetlighet varken 

vill eller kan åstadkommas, på grund av kulturens viktiga roll bland annat i etiska 

frågor. Undersökningar har till exempel visat att även om skriftliga normer och 

rekommendationer är exakt lika kan de tolkas annorlunda länder emellan, vilket antas 

bero delvis på kulturella influenser på individers etik och moral. Total likformighet 

torde med andra ord inte vara något att sträva efter.  
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7 SLUTSATS 

 

 

I det föregående kapitlet analyserades den teoretiska och empiriska information som 

samlats in och bearbetats under studiens gång och i detta kapitel presenteras kortfattat 

de slutsatser som dragits utifrån detta. Här besvaras uppsatsens frågeställningar och 

därigenom uppnås uppsatsens syfte. 

 

 

Redan i inledningen till den här rapporten framfördes en misstanke om att vissa aspekter 

av förvaltningsrevision skulle kunna finnas i spansk revision. Den misstanken har 

besannats i och med de kopplingar till going concern och framförallt internkontroll som 

redogjorts för i analysen. Även andra element som är centrala i förvaltningsrevisionen 

påträffades i Spanien i liknande sammanhang, såsom till exempel budgetar och 

protokoll. Det faktum att dessa inte revideras i samma syfte i Spanien samt att 

betydande avvikelser i rapporteringsskyldighet förekommer tyder dock på en relativt 

svag koppling till förvaltningsrevision. Vad förvaltningsrevision innebär i praktiken har 

dessutom visat sig svårt att exakt definiera och de explicita normer som finns är 

otydliga och ställer höga krav på tolkning. Ett begrepps eller en norms innebörd verkar 

internaliseras i individen och får olika betydelse, inte bara beroende på land, kultur eller 

utbildning. Den betydelsen är personlig även om vissa drag även delas av andra. Vidare 

varierar granskningsarbetet som revisorerna utför mellan olika revisionsbyråer och 

inslagen av förvaltningsrevision varierar beroende på dess storlek och internationella 

utbredning. Trots den vidare synen som bolag liknande Big 4 tycks ha på revisionen, 

och trots ovan nämnda likheter med svensk praxis, kan det dock inte kan talas om att 

förvaltningsrevision är något vedertaget i Spanien, varken som begrepp eller som 

fenomen. 

 

Även om regleringen av revisionsområdet, såväl den juridiska som den normativa, 

övergripande är väldigt lika i Sverige och Spanien skiljer den sig på punkten 

förvaltningsrevision. Att skillnaden uppkommit beror på att begreppet togs upp i svensk 

lagstadgning under en tid då internationella utbyten var mindre vanliga och då Sverige 

och Spanien hade helt olika sociala och ekonomiska förutsättningar. Dessa skillnader 
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har även speglats i revisionens generella utveckling under åren. Skillnaden skulle idag 

kunna utjämnas antingen genom att Spanien tog upp funktionen förvaltningsrevision 

regulativt, normativt eller kognitivt, eller att Sverige avskaffade den. 

 

Den mest grundläggande anledningen till att Spanien inte tar upp begreppet är att de inte 

känner till det i den innebörd det har i Sverige. Att de heller inte tillämpar funktionen 

beror på att ingen av de institutioner som ingår i den svenska revisionskontexten har den 

institutionella status i internationella sammanhang som krävs för att sätta internationella 

normer. Det kan också förklaras av att Spanien agerar mer mimetiskt i förhållande till 

internationell praxis i jämförelse med Sverige.  

 

Anledningen till att Sverige inte avskaffar förvaltningsrevisionen kan vara att det ligger 

i branschorganisationernas egenintresse att ha den kvar. Dessa organisationer har också 

tillräcklig institutionell status för att godtas på nationell nivå som normbildare och har 

även fått stöd för förvaltningsrevisionens existens hos staten genom lagen. En annan 

anledning är att förvaltningsrevisionen är djupt rotad i den svenska världsbilden bland 

annat på grund av dess långa historia.  

 

I kombination med det antagande som görs i den institutionella teorin om isomorfism 

kan kulturen bidra till att förklara skillnaderna på förvaltningsrevisionsområdet. Spanien 

agerar mer mimetiskt i relation till internationell praxis än Sverige, vilket kan ha sin 

förklaring till de båda ländernas mycket olika grad av osäkerhetsundvikande. Även 

individualism har ett samband med skillnaden i ländernas revisionsmiljö då den kan 

förklara i vilken utsträckning de influeras av internationella standarder och liknande. 

Sverige sticker ut lite från mängden på grund av förvaltningsrevisionen, vilket kan 

förklaras av vårt något högre individualistiska värde jämfört med Spanien. 

 

Även om de direkta sambanden som påvisats utifrån de teorier som valts i fråga om 

kulturens betydelse i frågan var få och tidigare studier på området är till viss del 

motsägelsefulla, kan denna inte bortses från helt. Sammanfattningsvis är kultur något 

mycket komplext och något grundläggande i människans natur och det går inte att 

enkelt kvantifiera och klassificera olika aspekter av denna eftersom det tycks vara svårt 

att få någon förankring i verkligheten.  
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8 AVSLUTANDE REFLEKTION 

 

 

Som avslutning på denna uppsats presenteras här de personliga reflektioner som gjorts 

under arbetets gång samt efter att uppsatsen skrivits färdigt. Dessa reflektioner syftar 

till att dels kritisera studiens kvalitet, dels förklara dess allmänna intresse och slutligen 

att komma med förslag på vidare forskning. 

 

 

Som nämndes i inledningen till den här rapporten var våra förkunskaper i området låg 

vilket gjorde att ansatsen till studien inte var resultatet av ett medvetet ”metodik-

ideologiskt” val. Vi är ändå nöjda med resultatet av den abduktiva ansatsen som gjorde 

att vi kunde täcka in de områden i både teorin och empirin som ansågs relevanta för 

studiens syfte. Arbetet har dock på så sätt kanske förlorat i djup då de teorier som valdes 

var och en för sig skulle ha kunnat användas till att tränga djupare i just den aspekten på 

problemet. Kultur är till exempel ett mycket komplext område som skulle vara 

intressant att koncentrera ett helt arbete på med avseende på revision, speciellt med 

tanke på att forskare som till exempel Hofstede och Hofstede (2005), Wood (1996) samt 

Margerison och Moizer (1996) har något skilda uppfattningar i frågan. Även empirin 

blev något bred då studien till exempel skulle ha kunnat helt koncentreras på att 

detaljgranska lagarna.  

 

Beträffande de metoder som valdes för datainsamling upplever vi att de var bra med 

tanke på de förutsättningar för studien som rådde. Den kritik som vi dock riktar mot 

studien är att vi skulle ha intervjuat åtminstone en svensk revisor tidigt i 

arbetsprocessen. Framför allt med tanke på att skulle ha sparat oss tid i datainsamlingen 

då intervjun snabbare skulle ha gett oss en grundläggande bild av vad 

förvaltningsrevision innebär, något som visade sig vara tidskrävande att skaffa sig via 

litteraturstudier. En sådan intervju skulle också ha varit bra för att få 

förstahandsinformation om vad förvaltningsrevision innebär i praktiken. Det finns också 

kritik att rikta mot de intervjuer som gjordes då förkunskapen om 

förvaltningsrevisionens innebörd fortfarande var låg då de genomfördes, det vill säga att 

vi visste inte i det läget om allt som behandlades var intressant för studiens syfte.  
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Redan i metodkapitlet redogjordes för målet att triangulera data men det har i viss mån 

misslyckats eftersom all data som använts i arbetet inte har konfirmerats från fler än en 

källa. En stor del av den historiska empirin är dessutom från andrahandskällor. Dessa 

två aspekter ifrågasätter således studiens kvalitet. En annan kritik som vi riktar mot 

studien och dess kvalitet är att det inte gjordes någon respondentvalidering. Det borde 

ha gjorts dels av etiska skäl med tanke på att ingen varit anonym, och dels för att 

säkerställa att vi tolkat respondenternas svar korrekt.  

 

Ett kriterium som ofta anges angående en studies kvalitet är att den ska vid en 

upprepning av andra forskare komma fram till samma resultat. Revisionsområdet är 

dock i ständig utveckling liksom samhällsvetenskapen i sig. I detta område finns inga 

naturlagar som definierar ”sanningen” under en längre tid utan problem och fenomen 

måste tolkas i den kontext och tidpunkt de uppträder. Om någon gör om vår studie idag 

kommer den säkerligen att visa på ett åtminstone liknande resultat men det finns inget 

som säger att så är fallet om ett år då förutsättningarna med största sannolikhet 

förändrats. Vari ligger då meningen i att göra den här typen av studier om de ändå bara 

verkar gälla för stunden? Målet med samhällsvetenskaplig forskning kan sägas vara att 

öka de generella kunskaperna inom olika områden för vidare studier. En enskild studie 

är en del i en evolutionell kunskapsackumulering som tillsammans med andra studier 

kan öka förståelsen om fler än ett samhällsfenomen och bidrar således till förståelse och 

utveckling av samhället. Det här arbetet i sig är en kontribution inte bara till studier om 

förvaltningsrevisionens existens i Spanien utan gagnar även forskare i andra områden. 

Bara en liten detalj som att FAR verkar kommentera samtliga förslag från IFAC medan 

ICJCE inte gör det kan spegla större bakomliggande kulturella eller politiska skillnader, 

väl värda att analysera i en annan studie. På så sätt går kedjan sedan vidare och vår 

gemensamma förståelse för samhället med den. Under arbetets gång har vi har stött på 

många intressanta ämnen som skulle kunna länka vidare till den här uppsatsen. Ett par 

av dessa är till exempel att undersöka hur skillnader i företagsspecifika normer påverkar 

resultatet av revisionen samt med vilka medel olika branschorganisationer söker 

påverkan på staten. 

 

Som ett avslut till denna studie vill vi framföra att det varit en lärorik men framförallt 

intressant resa från sida ett till det färdiga arbete vi här presenterat. 



 94  

KÄLLFÖRTECKNING 
 
SKRIFTLIGA:  
 
Abrahamsson, Bengt. & Andersen, Jon Aarum (1998). Organisation: att beskriva 
och förstå organisationer. Malmö: Liber Ekonomi. 
 
Arnold, Donald F., Bernardi, Richard A., Neidermeyer, Presha E. (1999). “The 
Effect of Independence on Decisions concerning Additional Audit Work: A European 
Perspective”. Auditing, 1999 Supplement, Vol. 18:2, s. 45-68 
 
Björklund, Maria & Paulsson, Ulf (2003). Seminariehandboken: att skriva, 
presentera och opponera. Lund: Studentlitteratur. 
 
Brante, Thomas (2005). ”Institution”. I Nationalencyklopedin. (Elektronisk) 
Tillgänglig: <http://www.ne.se> /Institution/Läs mer… (051117). 
 
Bryman, Alan och Burgess, Robert G (red.) (1999). Fundamental issues in 
qualitative research Vol. 1 av Qualitative Research. London: Sage Publications. 
 
Brännström, Dan (2004). ”Det krävs ökad tydlighet och mer långtgående åtgärder!”. 
Balans. Vol.30:4, s. 41-43. 
 
Byttner, Anders. (1951). ”Arvet efter Ivar Kreuger”. I Sjöström, Camilla (1994). 
Revision och lagreglering: ett historiskt perspektiv. S. 79. Linköping: Linköping Studies 
in Science and Technology. 
 
COSO (2005a). Coso definition of internal control. (Elektronisk) Tillgänglig: 
<http://www.coso.org/key.htm> (051219). 
 
COSO (2005b). COSO is a voluntary private sector organization dedicated to 
improving the quality of financial reporting through business ethics, effective internal 
controls, and corporate governance. (Elektronisk) Tillgänglig: <http://www.coso.org/> 
(051219). 
 
Engerstedt, Urban (2004). ”Sammanfattning av förtroendekommissionens 
slutbetänkande: skärpta lagar ska förstärka förtroendet för näringslivet”. Balans. Vol. 
30:5, s. 39-44. 
 
EU (2005). Grönboken om revisorer som utför lagstadgad revision. (Elektronisk) 
Tillgänglig: <http://europa.eu.int/scadplus/leg/sv/lvb/l26035.htm> (051127) 
 
EU Ref. IP/05/1249 (2005). Charlie McCreevy, Commissioner for Internal Market and 
Services, welcomes the agreement reached in Council on the 8th Company Law 
Directive on statutory audit. (Elektronisk) Tillgänglig: 
<http://europa.eu.int/index_en.htm> /European Comission/Press Room/Press Releases 
(051218). 
 
EUs Åttonde bolagsdirektiv 84/253/EEG 



 

 95

Fant, Johan-Erik (1994). Revisorns roll: En komparativ studie av revisorers, 
företagsledares och aktieägares attityder till extern revision i Finland och Sverige. 
Helsingfors: Svenska handelshögskolan.  
 
FAR (2005a). Revision: en praktisk beskrivning. Stockholm: Far förlag.  
 
FAR (2005b). Info om FAR. (Elektronisk) Tillgänglig: 
<http://www.far.se/info.asp?choice=info> (051116). 
 
FAR (2005c) Frågor och svar (Elektronisk) Tllgänglig: 
<http://www.far.se/faq.asp> (060104) 
 
FAR (2004). FAR Samlingsvolym. Vol. 2. Stockholm: Far förlag 
 
FAR (2001). Vad är revision?. Stockholm: Far Förlag. 
 
FAR (1999). FARs revisionsbok 1999. Stockholm: Far Förlag 
 
FAR (1998). FAR 75 år: en rapsodisk skildring av utvecklingen 1923-98. Stockholm: 
Far förlag. 
 
FAR arkiv, (1924). ”Revisorskongress i Kristiania, 1924”. I Sjöström, Camilla (1994). 
Revision och lagreglering: ett historiskt perspektiv. S. 63. Linköping: Linköping Studies 
in Science and Technology. 
 
FAR arkiv, Fp 26/5, (1923). ”Protokoll fört vid konstituerande sammanträde med 
’Föreningen Auktoriserade revisorer’ å Handelstekniska seminariets lokal i 
Handelshögskolan den 26 maj”. I Sjöström, Camilla (1994). Revision och lagreglering: 
ett historiskt perspektiv. S. 67. Linköping: Linköping Studies in Science and 
Technology. 
 
FEE (2005). About FEE. (Elektronisk) Tillgänglig: <http://www.fee.be> /About 
FEE/Introduction (051218). 
 
Fischer, Glen (1988). “Mindsets: The Role of Culture and Perception in International 
Relations”. I Hofstede, G och Hofstede, G. J. (2005). Organisationer och kulturer. 
Lund: Studentlitteratur. 
 
García-Benau, Maria Antonia och Humphrey, Christopher (1992) “Beyond the 
audit expectations gap: Learning from the experiences of Britain and Spain”. European 
Accounting Review. Vol. 1, s. 303-331. 
 
Gatarski, Richard (2003,2004). ”E-metodologi”. I Gustavsson, Bengt (red.) 
Kunskapande metoder. S. 233-257. Lund: Studentlitteratur. 
 
Gonzalo, José A. & Gallizo, José L. (1992). European Financial reporting - Spain. 
London: Routledge. 
 
Hatch, Mary Jo (2002). Organisationsteori: Moderna, symboliska och postmoderna 
perspektiv. Lund: Studentlitteratur. 



 

 96

Hofstede, Geert och Hofstede, Gert Jan. (2005). Organisationer och kulturer. Lund: 
Studentlitteratur. 
 
IAASB (2005). International Auditing and Assurance Standards Board. (Elektronisk) 
Tillgänglig: <http://www.ifac.org/IAASB/> (051218). 
 
ICAC (2005). ¿Qué es el ICAC?. (Elektronisk) Tillgänglig: 
<http://www.minhac.es/Portal> /Áreas Temáticas/Contabilidad y Auditoría de 
Empresas (051218). 
 
ICJCE (2005). (Elektronisk) Tillgänglig: <http://www.icjce.es/> (051207). 
 
IFAC (2005). About IFAC. (Elektronisk) Tillgänglig: <http://www.ifac.org/About/> 
(051218). 
 
Jacobsen, Dag Ingvar (2002). Vad, hur och varför?. Lund: Studentlitteratur. 
 
Kjoer, Peter (2002). ”Strategen i institutionella omgivningar: institutionell teori”, i 
Nygaard, Claus (red.) och Bengtsson, Lars. Strategizing: en kontextuell 
organisationsteori. S. 197-215. Lund: Studentlitteratur. 
 
Larsson, Lars-Gunnar (2005). ”Det nya åttonde bolagsdirektivet: några noteringar”. 
Balans. Vol.. 31:12, s. 16-17. 
 
Ley 19/1988. Ley de Auditoría de Cuentas. 
 
Ley 1546/1989. Ley de Sociedades Anónimas 
 
Maltby, Josephine (1999). “A sort of guide, philosopher and friend: the rise of the 
professional auditor in Britain”. Accounting, Business & Financial History. Vol. 9:1, s. 
29-50 
 
Margerison, John, Moizer, Peter (1996). “Auditor licensing in the European Union: a 
comparative study based on cultural differences”. European Accounting Review. Vol. 
5:1, s. 29-56. 
 
Markland, Björn (1996). ”Revisionsrollen i Europa ses över”. Balans. Vol. 22:3, s. 9-
14. 
 
Moberg, Krister (2003). Bolagsrevisorn: oberoende, ansvar, sekretess. Stockholm: 
Nordstedts Juridik.  
 
Patton, Michael Quinn (1990). Qualitative evaluation and research questions. 
Kalifornien: Sage Publications. 
 
Pérez, José Ángel och López, Rosario (2005) “Y después de la Reforma de la Ley de 
Auditoría: qué siguen haciendo los auditores?”. Partida Doble Vol. 164, s. 96-109. 
 



 

 97

Powell, Walter W. och DiMaggio, Paul J. (1983). ”The iron cage revisited: 
institutional isomorphism and Collective Rationality in organizational fields”. American 
Sociological Review. Vol. 48:2, s.147-160. 
 
REA (2005). Presentación de REA. (Elektronisk) Tillgänglig: 
<http://www.rea.es/presentacion.htm> (051208). 
 
Regeringens proposition 1973:26. ”Angående nyordning för auktorisation av revisorer 
m.m.”. I Sjöström, Camilla (1994). Revision och lagreglering: ett historiskt perspektiv. 
S. 101. Linköping: Linköping Studies in Science and Technology. 
 
RN (2005). Information om revisorsnämnden och dess verksamhet. (Elektronisk) 
Tillgänglig: <http://www.revisorsnamnden.se/inforam.htm> (051210). 
 
Scott, W. Richard (1995). Institutions and Organisations. Kalifornien: Sage 
Publications. 
 
SFS 2001:883. Revisorslag. 
 
SFS 1995:665. Förordning om revisorer. 
 
SFS 1975:1385. Aktiebolagslag.  
 
Sillén, Oskar (1952). ”Om förvaltningsrevision I svenska aktiebolag”. 
Affärsekomomisk Skriftserie nr 31. Stockholm: AB Godvil.  
 
Silverman, David (2005). Doing qualitative research : a practical handbook. London: 
Sage Publications. 
 
Sjö, Ralf (2005). Sarbanes-Oxley Act: från resurskrävande projekt till 
konkurrensfördel. (Elektronisk) Tillgänglig: <http://www.deloitte.com> 
/DTT/Sverige/Tjänster/Finansiell Rapportering/Se allt… (051217). 
 
Sjöström, Camilla (1994). Revision och lagreglering: ett historiskt perspektiv. 
Linköping Studies in Science and Technology, Linköping. 
 
SRS (2005). Mer om SRS. (Elektronisk) Tillgänglig: 
<http://www.revisorsamfundet.se/srs.cs> (051218). 
 
SRS (1921). ”SRS:s skrivelse till ledamöterna om förslag till fortsatt verksamhet”. I 
Sjöström, Camilla (1994). Revision och lagreglering: ett historiskt perspektiv. S. 65. 
Linköping: Linköping Studies in Science and Technology. 
 
SRS (1908). ”Utredning angående behofvet av offentliga revisorer”. I Sjöström, 
Camilla (1994). Revision och lagreglering: ett historiskt perspektiv. S. 29. Linköping: 
Linköping Studies in Science and Technology. 
 
Strang, David och Meyer, John W. (1993). ”Institutional Conditions for Diffusion”. 
Theory and Society. Vol. 22, s. 487-511 
 



 

 98

Titulados Mercantiles (2005). ¿Quiénes somos?. (Elektronisk) Tillgänglig: 
<http://www.tituladosmercantiles.org/> (051208). 
 
Trompenaars, Fons och Hampden-Turner, Charles (1997). Riding the waves of 
culture. London: Nicholas Brealey Publishing. 
 
Wallerstedt E. (1988). ”Oskar Sillén: Professor och praktiker”. I Sjöström, Camilla 
(1994). Revision och lagreglering:  ett historiskt perspektiv. S. 45. Linköping: 
Linköping Studies in Science and Technology. 
 
Vedung, Evert (1998). Utvärdering i politik och förvaltning. Lund: Studentlitteratur. 
 
Weimer, David L. (1995). Institutional design. Boston: Kluwer Academic Publishers.  
 
Wood, Rahnl A. (1996). “Global audit characteristics across cultures and 
environments: an empirical examination”. Journal of International Accounting, 
Auditing & Taxation. Vol. 5:2, s. 215-230  
 
Yubero, Maria del Pilar (2002) La auditoría en España: Un estudio empírico. Madrid: 
Civitas Ediciones, S.L. 
 
 
MUNTLIGA 
 

Carlos Frühbeck revisor vid Ficesa Treuhand, Madrid, personlig intervju 12/12 2005. 

José M. Hinojal revisor vid Abante Auditores, Madrid, svar på frågor via e-post 5/12 
2005. 

Felipe Antonucci revisorsassistent vid PricewaterhouseCoopers, Madrid, personlig 
intervju 6/12 2005. 

Almudena del Carre auktoriserad revisor vid Audalia, Madrid, personlig intervju 
13/12 2005. 

Nieves Carrera PhD in Business Administration and Quantitative Methods vid 
Instituto Empresa, Madrid, personlig intervju 9/12 2005. 
 
 
 



 

 

BILAGA I. 
 
 INTERVJUGUIDE 
 
Följande teman bars med vid intervjuerna för att fungera som vägledning till de 
områden som ansågs relevanta: 
 
• Vilka intresse- /branschorganisationer finns inom revisionsområdet? Hur många 

och hur ”stora”, statliga eller privata o.s.v. EU:s roll i det hela? 
• Vilket inflytande har dessa på revisionen? Hur ”utövas” det? I första hand är inte 

revisionsyrket det intressanta här, utan snarare revisionen som företeelse. Vi bör 
dessutom ha klart för oss hur det ser ut i Sverige, vilken roll FAR, SRS m.fl. faktiskt 
har. 

• Vilka krav ställs enligt lag på revisionen, dels som företeelse dels som yrke? D.v.s. 
vad kräver lagen av revisionen (hur den är utformad o.s.v.) respektive vad krävs av 
revisorn (utbildning m.m. för att bli auktoriserad eller liknande).  

• Vilka andra krav ställs och hur pass tungt väger dessa (med tanke på att de inte är 
lagstadgade)? Om sådana finns vill säga! 

• Hur har utvecklingen sett ut fram till idag? Det vore även intressant att veta om våra 
respondenter kunde svara på vad de tror är anledningen till detta, var trycket uppstått 
ifrån o.s.v. Vem/vilka har varit mest aktiva i denna process och hur ser intresset idag 
ut för sådana frågor? Motstånd? 

• Gör revisorer andra kontroller och granskningar än de rent räkenskapsrelaterade?  
 



 

 

                                                

BILAGA II. 
 
 
 DEFINITION AV FÖRVALTNINGSREVISION TILL RESPONDENTER 
 
Utdrag ur det e-postmeddelande som sändes till respondenterna 
 
“Para aclarar posibles diferencias entre el concepto sueco "förvaltningsrevision" y la 
auditoría operativa intentamos definirlo a continuación. El concepto sueco de la 
auditoría operativa se refiere a las acciones y las medidas tomadas por, o las que 
debería de haber tomado, la dirección de la empresa con el propósito de cumplir con 
las metas establecidas por la misma. Tal concepto incluye una evaluación del riesgo 
asumido por la empresa que no sea resultado del negocio normal, pero el riesgo que no 
se corresponde a posibles beneficios. La auditoría operativa se concentra en revisar 
decisiones importantes, convenios y otras medidas significativas para la empresa. Otro 
aspecto importante de la auditoría operativa es la revisión de la organizacion y de los 
sistemas de control interno” 
 
Egen översättning: 
 
“För att reda ut eventuella skillnader mellan det svenska begreppet 
’förvaltningsrevision’ och auditoría operativa försöker vi att definiera det nedan. Det 
svenska begreppet förvaltningsrevision avser de åtgärder som styrelsen vidtagit, eller 
borde ha vidtagit, för att nå de mål som företaget satt upp för sin verksamhet. Konceptet 
inkluderar utvärdering av risk som inte motsvaras av möjliga fördelar. 
Förvaltningsrevisionen koncentreras på granskning av väsentliga beslut, protokoll, 
avtalsförbindelser och andra åtgärder som kan ha väsentlig betydelse för företaget. En 
annan viktig aspekt av förvaltningsrevisionen är granskningen av kontroll och systemen 
för internkontroll”20

 
 
 
 

 
20 Auditoría operativa översätts här med förvaltningsrevision 



 

 

                                                

BILAGA III. 
 
 
FRÅGOR SOM SKICKADES TILL SKRIFTLIG RESPONDENT 
 
“Le agradeceríamos si contestaran las siguientes preguntas:  
 
- Por lo que hemos entendido, los auditores revisan el informe de gestión para 
constatar que esta hecho pero no sabemos hasta qué punto estudian la calidad de la 
gerencia, si hay errores o mala gestión. En caso de mala o errónea gestión ¿cuáles son 
las responsabilidades del auditor externo?  
- En el caso de que haya un “feedback” de los auditores externos para corregir las 
desviaciones, como no esta establecido por ley, nos gustaría saber qué trámites hay que 
seguir o si hay otras normas que lo dirijan.  
- Si no es responsabilidad de los auditores externos revisar la gestión de la empresa, 
cómo se sanea entonces las posibles desviaciones que haya dentro de la empresa? ¿Qué 
obligaciones y responsabilidades tienen el consejo de administración y el director 
gerente? ¿Quién es responsable de asegurar “going-concern”, o sea, la sobrevivencia 
de la empresa?  
- ¿Cuáles y de dónde vienen las fuerzas de cambio en las las normas de auditoría 
generalmente aceptadas, son influencias de la UE, de ISA? ¿Qué ”organizaciones de 
ramo” españolas hay y qué influencia tienen? ¿hay debate sobre lo que debe incluir 
una auditoría de una empresa?” 
 
Egen översättning: 
 
”Vi skulle uppskatta om ni ville svara på följande frågor: 
 
- Som vi förstått saken så granskar revisorerna förvaltningsberättelsen så till vida att de 
konstaterar att den gjorts men vi vet inte i vilken utsträckning förvaltningens kvalitet 
studeras, om fel begåtts eller om dålig förvaltning förelegat. Om förvaltningen varit 
undermålig, vilket ansvar har då den externa revisorn?  
- Om det existerar en ’feedback’ från de externa revisorerna då det förekommer 
avvikelser skulle vi vilja veta vilka procedurer som följs och om det finns normer som 
reglerar förfarandet, eftersom det inte är lagstadgat. 
- Om det inte vilar på externrevisorernas ansvar att granska förvaltningen av företaget, 
hur rättas då möjliga avvikelser inom företaget till? Vilka skyldigheter och ansvar har 
styrelsen och VD? Vem är ansvarig för företagets fortlevnad, det vill säga principen om 
’going-concern’? 
- Vilka är och varifrån kommer påtryckningskrafterna till förändring av god spansk 
revisionssed, är det influenser från EU, ISA? Vilka spanska ’branschorganisationer’ 
finns det och vilket inflytande har de? Pågår det någon debatt om vad revisionen av ett 
företag bör innehålla?”21

 

 
21 Gestión översätts här med förvaltning 
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