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Sammanfattning  
 

Titel Kommunikationsbrus inom revisorsprofessionen? - En kvalitativ 
studie om uppfattningar kring förväntningsgapet, revisionens syfte 
och revisorns roll inom revisorsprofessionen.  

Författare Emma Carling och Alicia Mobarak Nilsson  

Handledare                     Johanna Sylvander 

Nyckelord  revisorsprofessionen, förväntningsgapet, revisionens syfte, 
revisorns roll 

Bakgrund  Förväntningsgapet inom revision är ett fenomen som länge har 
varit ett problem för revisorsprofessionen. Även om 
revisorsprofessionen har hanterat förväntningsgapet som ett 
kommunikationsproblem som kan lösas genom att kommunicera 
bättre med allmänheten om vad revisionens syfte och revisorns roll 
är, kvarstår förväntningsgapet fortfarande. En anledning till att 
förväntningsgapet kvarstår, kan vara att aktörer inom 
revisorsprofessionen har olika uppfattningar om revisionens syfte 
och revisorns roll, vilka ger upphov till ett kommunikationsbrus 
som hämmar revisorsprofessionens kommunikation med 
allmänheten. 

Syfte  Syftet med denna studie är att öka förståelsen för varför 
förväntningsgapet kvarstår genom att utforska hur aktörer inom 
revisorsprofessionen uppfattar förväntningsgapet, revisorns roll 
och revisionens syfte.   

Metod  Studien har en kvalitativ forskningsstrategi med en i huvudsak 
deduktiv ansats. Empiri har dels samlats in genom semi-
strukturerade intervjuer med aktörer inom revisorsprofessionen, 
dels genom en dokumentstudie baserad på konsultationssvaren till 
det brittiska konsultationsdokumentet ’Call for Views’ från aktörer 
inom revisorsprofessionen. Empirin har analyserats genom 
innehålls- och nätverksanalys.  

Slutsats  Studiens empiriska underlag påvisar att det inom 
revisorsprofessionen förekommer olika uppfattningar om 
revisionens syfte och revisorns roll, men även om 
förväntningsgapet. De olika uppfattningarna om revisionens syfte 
och revisorns roll skulle kunna orsaka ett kommunikationsbrus, 
som leder till att revisorsprofessionens försök till att minska 
förväntningsgapet genom ökad kommunikation inte har lyckats. 
Därtill kan de olika uppfattningarna om förväntningsgapet ge 
upphov till ett internt kommunikationsbrus inom 
revisorsprofessionen som också hämmar att förväntningsgapet 
minskas.  

 



 

Abstract  

 

Title  Noise within the audit profession? - A qualitative study of 
perceptions about the purpose of audit, the role of the auditor and 
the expectation gap within the audit profession.  

Authors Emma Carling and Alicia Mobarak Nilsson  

Supervisor  Johanna Sylvander  

Key words  audit profession, expectation gap, purpose of the audit, role of the 
auditor 

Introduction  The audit expectation gap is a phenomenon that has been a problem 
for the audit profession during a long time. Although the audit 
profession has handled the expectation gap as a communication 
problem that can be solved by communicating better with the 
public about the purpose of the audit and the role of the auditor, the 
expectation gap still remains. A possible reason to why the 
expectation gap remains may be that members of the audit 
profession have differing perceptions about the purpose of the audit 
and the role of the auditor, which cause noise within the audit 
profession. This noise might in turn inhibit the audit profession’s 
communication with the public.  

Purpose  The purpose of this study is to increase the understanding of why 
the expectation gap remains, by exploring how actors within the 
audit profession perceive the expectation gap, the purpose of the 
audit and the role of the auditor. 

Method  The study has a qualitative researching method with a mainly 
deductive approach. The empirical data has been collected through 
semi-structured interviews with actors within the audit profession 
and through a document study based on the consultation responses 
sent to the British consultation document 'Call for Views' from 
actors within the audit profession. The empirical data has been 
analyzed through content and network analysis. 

Conclusion  The empirical evidence shows that there are different perceptions 
about the purpose of the audit and the role of the auditor, but also 
about the expectation gap, within the audit profession. The 
differing perceptions about the purpose of the audit and the role of 
the auditor could cause a noise, which in turn causes the failure of 
the audit profession in its attempt to reduce the expectation gap 
through increased communication. In addition, the different 
perceptions about the expectation gap might give rise to an internal 
noise within the audit profession, which can also inhibit attempts 
to reduce the expectation gap. 
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1. Inledning  

1.1 Bakgrund  

Förväntningsgapet inom revision är och har länge varit ett fenomen som ger upphov till 

diskussion inom revisorsprofessionen (Epstein & Geiger, 1994; Johansson, 2005a). I 

litteraturen är förväntningsgapet inom revision benämningen som används för den 

diskrepans som existerar mellan vad allmänheten1 uppfattar att revisorer ägnar och/eller bör 

ägna sig åt och vad revisorer menar på att de ägnar sig åt och/eller bör ägna sig åt (Öhman, 

2007). Diskrepansen mellan allmänhetens och revisorers uppfattningar har många gånger 

lett till att revisorsprofessionens prestationer och agerande har kritiserats och ifrågasatts av 

allmänheten (Öhman, 2007). Kritiken har framförallt framförts i samband med de större 

företagsskandaler som har drabbat allmänheten ekonomiskt och socialt, som exempelvis 

Enron och WorldCom i USA samt Prosolvia och Skandia i Sverige (Brännström & Ekenstam, 

2014; Johansson, 2005a). Vid dessa skandaler har allmänheten beskyllt 

revisorsprofessionen för att inte ha agerat i enlighet med den gällande lagstiftningen och för 

att inte ha levt upp till allmänhetens förväntningar (Johansson, 2005a). Förväntningsgapet 

är således problematiskt för revisorsprofessionen eftersom det medför att allmänheten 

känner sig svikna av revisorerna och således förlorar sitt förtroende för revisorsprofessionen 

(Brännström & Ekenstam, 2014; Eilifsen, Messier, Glover & Prawitt, 2013; Öhman, Häckner, 

Jansson & Tschudi, 2006). Utan allmänhetens förtroende för revisorsprofessionen sjunker 

nämligen revisionens värde (Limperg, 1932). Ett lägre förtroende för revisorsprofessionen 

drabbar i sin tur hela kapitalmarknaden och fördelningen av knappa resurser i samhället 

(Bazerman, Morgan & Loewenstein, 1997; Fadzly & Ahmad, 2004; Porter, hÓgartaigh & 

Baskerville, 2012).  

Revisorer har ett stort ansvar för att upprätthålla allmänhetens förtroende för revisionen 

eftersom revisionen utgör en viktig funktion i det ekonomiska kretsloppet (Lee, 1993; Power 

1997; Ronen & Yaari, 2008; Öhman, 2005). Revisorer menar dock att det är svårt att 

upprätthålla allmänhetens förtroende eftersom de anser att allmänhetens förväntningar är 

orimligt höga (Carrington, 2014). Till exempel menar revisorer att det finns en allmän 

förväntning om att revisionen ska garantera att finansiella rapporter är felfria, fast revisionen 

endast kan ge en rimlig försäkran om att de finansiella rapporterna är fria från väsentliga 

felaktigheter (Anderson, Maletta & Wright, 1998; Arens & Loebbecke, 2000; Bailey, Bylinski 

& Shield, 1983; Koh & Woo, 1998; Nair & Rittenberg, 1987). Allmänheten har samtidigt svårt 

 
1 Med ’allmänheten’ avser vi den sociala världen utanför revisorsprofessionens sfär. Vi hänvisar 
inte till en specifik allmänhet, utan till den kollektiva allmänheten, eftersom revisorers arbete i 
allt högre grad kommit att ske på en global marknad som påverkar fler parter i samhället än bara 
aktieägarna (Brouard, Bujaki, Durocher & Neilson, 2017). 
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att förstå vad revisionen syftar till och vad revisorerna faktiskt har ansvar för och presterar, 

då mycket av revisorernas arbete inte redogörs för (Ruhnke & Schmidt, 2014).   

I traditionell bemärkelse är revisionens syfte att öka tillförlitligheten till de finansiella 

rapporter som ett företag förser ett företags aktieägare med (Flint, 1988; Lee, 1993; Power, 

2003; Sevenius, 2019). Således har revisorns roll2, traditionellt sett, varit att agera som en 

självständig och granskande mellanhand som bedömer och uttalar sig om huruvida de 

finansiella rapporterna ger en rättvisande bild av verksamheten (Flint, 1988; Lee, 1993; 

Power, 2003; Sevenius, 2019). Behovet av en granskande mellanhand är sprunget ur agent-

principal-problematiken, där principalen (ägare) behöver få kvalitetssäkrad information 

som rättvist reflekterar hur agenten (företagsledningen) förvaltar dess egendom för att 

försäkras om att agenten inte agerar i egenintresse (Deegan, 2014; Epstein & Geiger, 1994; 

Healy & Palepu, 2001; Jensen & Meckling, 1976). I rollen som granskande mellanhand har 

revisorn därmed kommit att kallas för kapitalmarknadens väktare (Broberg, 2013b; 

Johansson, 2005). Över tid har dock revisorns roll förändrats. På grund av de omskakande 

företagsskandalerna lagstiftades det exempelvis om att revisorer skulle tilldelas en större roll 

inom brottsbekämpning, trots motstånd från revisorsprofessionen mot detta utökade ansvar 

(Wallerstedt, 2005; Öhman, 2007).  

Ännu en bidragande faktor som influerat revisorns roll är att en internationell och komplex 

affärsmiljö har utvecklats, där marknaden för revisionsbyråer har blivit mer 

konkurrensutsatt (Brierley & Gwilliam, 2003; Brouard et al., 2017; Kairos Future, 2013; 

Reid, 2008; Öhman, 2005). Samtidigt, och kanske till följd av denna utveckling, har revisorer 

och revisionsbyråer riktat fokus mot att vara lönsamma, istället för att bara fylla den 

traditionella rollen som väktare på kapitalmarknaden (Lee, 1993; Power, 1997; Öhman, 

2005). Det ökade fokuset på lönsamhet har lett till att en ökad kommersialisering av 

revisionsbranschen skett med ett utökat erbjudande i form av konsulttjänster (Brierley & 

Gwilliam, 2003; Broberg, Umans, Skog & Theodorsson, 2018; Johansson, 2005; Sharma & 

Sidhu, 2001; Warren & Alzola, 2009). Den ökade kommersialiseringen har även inneburit 

att gamla traditioner har brutits. Länge har exempelvis marknadsföringsaktiviteter ansetts 

vara förbjudna för en revisor, då de föranleder ett ifrågasättande av revisorns oberoende. I 

och med kommersialiseringen har dock revisorer tvingats ägna sig mer åt marknadsföring 

för att lyckas behålla och få nya klienter (Broberg, 2013b). I denna nya miljö måste revisorer 

ägna sig åt en svår balansakt. Å ena sidan måste revisorerna skydda allmänhetens intresse 

och i detta vara oberoende och ha integritet (Öhman, 2005). Å andra sidan måste revisorerna 

också ta hänsyn till klientens, alltså företagsledningens, intresse eftersom det är 

företagsledningen som kontrakterar den vinstdrivande revisionsbyrå som revisorn är 

anställd vid (Öhman, 2005). Att revisorerna måste ta alltmer hänsyn till klienternas intresse 

 
2 Med revisorns roll avser vi revisorns uppgifter och ansvar.  
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har lett till en ökad misstro hos allmänheten om att revisorer verkligen agerar i allmänhetens 

intresse (cf. Byington & Sutton, 1991; Citron, 2003; Davis & Strawser, 1993; Hooks, 1992; 

Johansson, 2005a; Parker, 1994; Power, 1997; Sikka, Puxty, Willmott & Cooper, 1998).  

1.1 Problematisering  

En åtgärd för att hantera allmänhetens misstro i samband med företagsskandaler och den 

alltmer komplexa affärsmiljön har varit att införa fler och hårdare regler för revisorer att följa 

(Johansson, 2005a; Öhman & Wallerstedt, 2012). Dessa regler har också anpassats för att 

vara applicerbara på alla revisionsuppdrag eftersom de internationella standardsättarna, 

IAASB, har hållit fast vid idén om att ‘revision är revision’ (Brännström, 2018). Det innebär 

att de internationella revisionsstandarderna (ISA), som ges ut av IAASB, har blivit allt längre 

och mer komplexa för att täcka in även de mest komplexa uppdrag, som exempelvis revision 

av stora börsnoterade bolag (AICPA, 2019). Standarder anpassade efter dessa mer komplexa 

bolag har lett till att revisionen av mindre komplexa bolag blivit lidande eftersom 

revisionsstandarderna inte alltid är skalbara (AICPA, 2019). Mer komplexa bolag har 

nämligen i större utsträckning mer komplexa transaktioner, interna kontroller och 

organisationsstrukturer, som inte de mindre komplexa bolagen har (AICPA, 2019). Med 

tanke på att det inom svenskt näringsliv, och ekonomier världen över, är små och medelstora 

företag som dominerar (Accountancy Europe, 2018; Johansson, Häckner & Wallerstedt, 

2005), är det föga förvånande att kritik har riktats mot IAASB där åtgärder efterfrågas för att 

hantera problematiken med att de internationella revisionsstandarderna inte är skalbara, på 

global nivå (ACCA, 2018).   

I brist på globala åtgärder har revisionsplikten på flera håll i världen avskaffats för dessa 

mindre komplexa bolag och regionala branschorganisationer har tagit fram förslag på 

alternativa standarder för dem (IAASB, 2019a; Kairos Future, 2013). Att alternativa 

standarder för revision av mindre komplexa bolag tas fram, kan leda till fragmentering av 

internationella revisionsstandarder (Kairos Future, 2013; cf. IFAC, 2019), vilket är 

problematiskt för IAASB eftersom dess självutnämnda syfte är att upprätthålla en global 

enhetlig revisionsstandard och framhäva revisionens värde (IAASB, 2019a). Med tanke på 

IAASB:s självutnämnda syfte, är organisationen mån om att hantera problematiken kring 

revision av mindre komplexa bolag. För att hantera problematiken har IAASB därför 

uppmanat till en global diskussion om problematiken kring revision av mindre komplexa 

bolag genom att offentliggöra ett konsultationsdokument där de presenterar tre olika förslag 

på hur ISA i framtiden kan utformas (IAASB, 2019a). Förslagen består i att 1) ge mer 

vägledning för hur nuvarande standarder bör appliceras i revisionen av mindre komplexa 

bolag, 2) reformera nuvarande standard eller 3) utforma en separat standard för mindre 

komplexa bolag.  
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I svaren som inkommit till IAASB:s konsultationsdokument, från olika aktörer inom den 

internationella revisorsprofessionen3, framgår att de är oeniga i vilket förslag de föredrar 

(IAASB, 2019b). Vissa aktörer stödjer exempelvis förslag 1 (vägledning) då de menar på att 

vägledning genom tydligare och enklare språk är vad som underlättar för revisorer att 

applicera standarder i olika situationer (e.g. Grant Thornton [GT], 2019). Andra aktörer 

argumenterar för förslag 2 (reformering av nuvarande standard) då de menar på att 

nuvarande standard bör utformas med utgångspunkt i de mindre komplexa bolagen utifrån 

en byggstensstrategi i syfte att göra dem skalbara (e.g. Ernst & Young [EY], 2019). 

Förespråkarna för både förslag 1 och förslag 2 är i regel kritiska till förslag 3 (utformning av 

en separat standard anpassad för mindre komplexa bolag), då de menar på att förslag 3 löper 

stor risk för att leda till en tudelad profession och ett ökat förväntningsgap. De tror nämligen 

att införandet av olika ramverk kommer att leda till att olika revisioner ger olika grad av 

försäkran, beroende på vilket ramverk som efterföljs vilket frångår idén om ‘revision är 

revision’. Även om graden av försäkran skulle vara konstant för de olika ramverken tror de 

fortfarande att användningen av olika ramverk kommer att ge missvisande signaler till 

marknaden om att dessa olika ramverk ger olika grad av försäkran, vilket förvirrar 

marknaden och allmänheten om vad en revision erbjuder och förvärrar förväntningsgapet 

(e.g. EY, 2019; GT, 2019). I kontrast till dessa åsikter argumenterar dock ytterligare andra 

aktörer för förslag 3. Dessa aktörer menar på att en separat standard för revision av mindre 

komplexa bolag skulle adressera det akuta problemet med att det i nuläget inte finns någon 

tillräckligt applicerbar standard för dessa bolag (e.g. Nordic Federation of Public 

Accountants [NRF], 2019). Så länge revisionsarbetet utgår från samma principer och syfte, 

menar de på att en separat standard inte kommer leda till en tudelad profession eller ett ökat 

förväntningsgap (e.g. NRF, 2019). Vidare anser de att förslag 1 inte löser problematiken med 

revision av mindre komplexa bolag utan snarare förvärrar den, då mer vägledning innebär 

ännu mer material för revisorn att hantera och orientera sig i (e.g. NRF, 2019). Det som är 

anmärkningsvärt i sammanhanget är att samtliga aktörer, som intar dessa motsatta 

positioner i sakfrågan, hänvisar till förväntningsgapet som en utgångspunkt för sina olika 

resonemang (e.g. EY, 2019; NRF, 2019). Då olika aktörer inom revisorsprofessionen 

hänvisar till förväntningsgapet i sina motstridiga resonemang, finns indikationer på att de 

kan ha olika uppfattningar om förväntningsgapet.  

Tidigare forskning om förväntningsgapet har försökt klarlägga dess existens, dess orsaker 

och hur det bör slutas (Koh & Woo, 1998; Porter, 1993; Porter et al, 2012; Siddiqui et al, 

2009). Forskningen har visat på och utgått från att den främsta orsaken till 

förväntningsgapet ligger i en kommunikationsproblematik mellan revisorsprofessionen och 

allmänheten (cf. e.g Gold et al, 2012; Asare & Wright, 2012). Denna 

 
3 Den internationella revisorsprofessionen representeras av professionella organisationer, 
revisionsbyråer och individuella revisorer (Brouard et al, 2017).   
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kommunikationsproblematik består i en otillräcklig kommunikation från 

revisorsprofessionen om revisionens syfte och revisorns roll, tillsammans med ett bristande 

intresse för revision från allmänhetens håll, vilket resulterar i att allmänheten har en 

bristfällig kunskap om revision (Ihendinihu & Robert, 2014; Johansson, 2005a; Porter et al, 

2012; Siddiqui et al., 2009; Öhman, 2007). Utifrån det perspektivet anser många forskare 

att bättre kommunikation från revisorsprofessionens sida och mer utbildning av 

allmänheten utgör en lösning på förväntningsgapet (Ali, Heang, Mohammad & Ojo, 2008; 

Armitage, 2008; Chowdhury & Innes, 2003; Ebimobowei, 2010; Koh & Woo, 1998; Monroe 

& Woodliff, 1993; Siddiqui et al., 2009). Forskningens lösningsförslag stöds även av 

revisorsprofessionen eftersom representanter för revisorsprofessionen argumenterar för att 

den främsta orsaken till förväntningsgapet är att allmänheten har bristande kunskap om 

revision och därmed om revisorns roll (Johansson, 2005a; Siddiqui et al., 2009). 

Revisorsprofessionen menar på att allmänhetens bristande kunskap är vad som har lett till 

dess orimligt höga förväntningar på revisorn, vilket antyder att revisorsprofessionen menar 

på att allmänheten har missuppfattat revisorns roll (Johansson, 2005a; Siddiqui et al., 

2009). Genom denna argumentation förmedlar representanter för revisorsprofessionen en 

bild av att professionen är enad kring förväntningsgapets orsaker och hur det bör slutas. En 

motsättning till detta kan dock urskiljas i att aktörer inom revisorsprofessionen 

argumenterar med motstridiga resonemang i debatten kring revision av mindre komplexa 

bolag (cf. EY, 2019; GT, 2019; NRF, 2019), vilket tyder på att uppfattningar om 

förväntningsgapets orsaker, och hur förväntningsgapet bör slutas, kan skilja sig åt.   

Oavsett hur revisorsprofessionen ser på förväntningsgapet, påvisar forskningen att 

förväntningsgapet består (Chong & Pflugrath, 2008; Ebimobowei, 2010; Johansson et al., 

2005; Porter & Gowthorpe, 2004; Siddiqui et al., 2009). Kritiska forskare har menat på att 

förväntningsgapet kvarstår på grund av att revisorsprofessionens perspektiv på 

förväntningsgapet som ett kommunikationsproblem har varit ett sätt att undvika anpassning 

till allmänhetens behov och önskemål (e.g. Johansson et al., 2005; Sikka et al., 1998; Öhman, 

2007). Dessa forskare menar istället på att förväntningsgapet handlar om ett 

anpassningsproblem, där revisorsprofessionen inte har anpassat revisionen till 

allmänhetens behov och förväntningar i tillräcklig utsträckning (Humphrey, Moizer & 

Turley, 1993; Shaikh & Talha, 2003; Wyatt, 2004; Öhman, 2007). Även om det alltså finns 

ett perspektiv på förväntningsgapet som ett anpassningsproblem, är det 

kommunikationsproblemet som är den vedertagna orsaken till förväntningsgapet enligt 

internationell forskning och enligt den enade bilden som revisorsprofessionen förmedlar 

(Johansson et al., 2005; Öhman, 2007).   

Revisorsprofessionen har incitament att minska förväntningsgapet eftersom det utgör ett 

hinder för allmänhetens förtroende för revision (Öhman, 2007). Revisorsprofessionens 

tidigare försök till att förbättra kommunikationen med allmänheten har dock inte resulterat 
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i ett minskat förväntningsgap. Att revisorsprofessionen inte har varit framgångsrika i att 

minska förväntningsgapet genom kommunikation (Ebimobowei, 2010; Johansson, 2005a; 

Siddiqui et al., 2009) behöver inte bero på att kommunikation är fel lösning på problemet 

eller på att allmänheten inte är mottaglig för revisorsprofessionens budskap. Den bristande 

kommunikationen skulle istället kunna bero på att revisorsprofessionens budskap, om vad 

revisionens syfte och revisorns roll är, inte blir tydligt och enhetligt (cf. Flensburg, 2009). 

Om så är fallet kan den bristande kommunikationen bero på att revisorsprofessionen, som 

är avsändaren i kommunikationen med allmänheten (cf. Flensburg, 2009), internt är 

medvetet eller omedvetet oense om vad revisionens syfte och revisorns roll faktiskt är. Om 

revisorsprofessionen är oenig om revisionens syfte och revisorns roll kan det nämligen ge 

upphov till ett slags brus i kommunikationen med allmänheten (cf. Flensburg, 2009). Om 

det är så att allmänheten får höra olika definitioner av revisionens syfte och revisorns roll 

från olika aktörer inom revisorsprofessionen, kan det alltså vara detta kommunikationsbrus 

som leder till en bristande kommunikation. Med tanke på att förväntningsgapet handlar om 

att allmänheten har olika uppfattningar om revisionens syfte och revisorns roll (Öhman, 

2007), kan kommunikationsbruset därför vara orsaken till att förväntningsgapet kvarstår. 

Det är möjligt att det är de olika uppfattningarna om revisionens syfte och revisorns roll - de 

uppfattningar som ligger till grund för kommunikationsbruset inom revisorsprofessionen - 

som kom till uttryck i att olika aktörer argumenterade på olika sätt om förväntningsgapet i 

diskussionen om problematiken kring revision av mindre komplexa bolag (cf.  

EY, 2019; GT, 2019; NRF, 2019).   

Revisorsprofessionen kan ha utvecklat olika uppfattningar om revisionens syfte och 

revisorns roll till följd av att revisionen har påverkats av den mer komplexa affärsmiljön, och 

de olika företagsskandaler, vilka ställt krav på revisionens förändring (Brouard et al., 2017; 

Kairos Future, 2013; Wallerstedt, 2005; Öhman, 2007). Även om vissa forskare menar på att 

revisorsprofessionen är konservativt inställd och därför skulle vilja hålla fast vid det 

traditionella synsättet på revisionens syfte och revisorns roll (cf. Chandler & Edwards, 1996; 

Fogarthy, Heian & Knutson, 1991), finns vissa aktörer inom revisorsprofessionen som anser 

att dessa traditionella uppfattningar är förlegade (cf. Brännström, 2018; Flint, 1988). 

Därmed finns indikationer på att revisorsprofessionen inte är så enhetlig och genomgående 

konservativ som forskningen ibland vill mena på. Dessutom har de få diskussioner som förts 

om hur revisionen har förändrats främst belyst hur revisorns roll kommit att påverkas medan 

revisionens syfte hamnat mer i skymundan (cf. Revisorsnämnden, 2017). Att det har förts få 

diskussioner kan ha hämmat möjligheterna för revisorsprofessionen att skapa en större 

samsyn vad gäller revisionens syfte och revisorns roll och att aktörer därför skapat olika 

uppfattningar om dessa begrepp.  
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1.2 Syfte  

Syftet med denna studie är att öka förståelsen för varför förväntningsgapet kvarstår genom 

att utforska hur aktörer inom revisorsprofessionen uppfattar förväntningsgapet, revisionens 

syfte och revisorns roll.   

 

  

1.3 Studiens disposition  

I kapitel ett, Inledning, har bakgrund och studiens identifierade problem kort presenterats 

och efterföljts av studiens syfte. I kapitel två, Vetenskaplig metod, presenteras studiens 

forskningsprocess, forskningsstrategi, forskningsansats samt hur teorin i studien kommer 

att användas. I det tredje kapitlet, Teoretisk referensram, presenteras den litteratur och de 

teoretiska resonemang som studiens propositioner har härletts från. I detta kapitel 

presenteras även studiens propositioner som kommer att testas empiriskt. I det fjärde 

kapitlet, Empirisk metod, presenteras studiens forskningsdesign, datainsamlingsmetod, 

urval, intervjuguide, dataanalys, metodkritik och etiska aspekter. I detta kapitel presenterar 

vi även att empirin i denna studie utgår dels från en dokumentstudie, dels från en 

intervjustudie. Anledningen till att vi genomför en dokumentstudie är att vi genom den söker 

dra slutsatser om aktörer på organisationsnivå, alltså om aktörer som professionella 

organisationer och byråer. Anledningen till att vi genomför en intervjustudie är att vi genom 

den söker dra slutsatser om aktörer på individnivå, alltså om aktörer som revisorer. I det 

femte kapitlet, Organisationsnivå, presenteras och analyseras uppfattningarna på 

organisationsnivå. I det sjätte kapitlet, Individnivå, presenteras och analyseras 

uppfattningar på individnivå. I det sjunde kapitlet, Kombinerad- och sammanfattande 

analys, integreras sedan analyserna från organisations- och individnivå till en gemensam och 

sammanfattande analys. I det åttonde kapitlet, Slutsats, presenteras till sist studiens 

slutsatser, kunskapsbidrag och förslag på fortsatt forskning. Avslutningsvis redovisas 

studiens referenslista samt mejlinbjudan och intervjuguide som bilagor.  
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2. Vetenskaplig metod  

2.1 Forskningsprocessen  

Under en fördjupningskurs inom redovisning och revision där en gästföreläsare talade om 

problematiken kring revision av mindre komplexa bolag, uppstod ett intresse för att följa 

diskussionen om denna problematik på global nivå genom att läsa IAASB:s 

konsultationsdokument och de tillhörande svaren som inkommit från olika aktörer inom 

revisorsprofessionen. Här inleddes en förstudie, där svaren från aktörerna delades upp 

mellan och lästes av uppsatsförfattarna med syftet att finna centrala argument för de olika 

förslagen som IAASB presenterat. Genom denna process kunde författarna skapa en 

överblick över uppfattningarna kring hur problematiken bör lösas. Under denna analys 

upptäcktes att det potentiellt finns en motsägelsefullhet inom revisorsprofessionen med 

avseende på hur olika aktörer resonerar om förväntningsgapet. Den potentiella 

motsägelsefullheten gav oss en indikation på att revisorsprofessionen kan vara oenig kring 

förväntningsgapet. Då förväntningsgapet i sin tur handlar om olika uppfattningar om 

revisionens syfte och revisorns roll, väcktes ett intresse för att utforska olika uppfattningar 

om förväntningsgapet, revisionens syfte och revisorns roll inom revisorsprofessionen, varför 

denna studie sedan genomfördes. Studien genomfördes för att kunna finna huruvida 

uppfattningarna skiljer sig från varandra och därigenom skapa förståelse för varför 

förväntningsgapet kvarstår fastän professionen länge försökt förbättra kommunikationen 

med allmänheten. Avsikten med att utforska huruvida aktörers uppfattningar skiljer sig från 

varandra är att kunna hjälpa revisorsprofessionen att uppmärksamma potentiella 

fundamentala problem som måste lösas för att i sin tur kunna ta itu med problemet 

förväntningsgapet.  

  

2.2 Forskningsstrategi  

Syftet med denna studie är att öka förståelsen för varför förväntningsgapet kvarstår genom 

att utforska hur aktörer inom revisorsprofessionen uppfattar förväntningsgapet, revisionens 

syfte och revisorns roll. När individer möter specifika fenomen, som förväntningsgapet, eller 

specifika begrepp, som revisionens syfte eller revisorns roll, påverkas deras uppfattningar av 

deras kognitiva strukturer som relaterar till dessa specifika fenomen och begrepp (Hellgren 

& Löwstedt, 1997; Zajonc, 1960). Kognitiva strukturer är nämligen de associationssystem en 

individ utvecklar genom erfarenheter och sociala interaktioner (Hellgren & Löwstedt, 1997; 

Öhman, 2007). Dessa kognitiva strukturer används för att relatera begrepp och fenomen till 

olika personer, händelser eller andra attribut för att världen inte ska upplevas som kaotisk 

(Hellgren & Löwstedt, 1997; Häckner och Tschudi, 1994; Novak och Gowin, 1984; Zajonc, 

1960; Öhman, 2007). Således utgör kognitiva strukturer den lins genom vilken omgivningen 

betraktas och de formar hur individer uppfattar och tolkar sin sociala verklighet (Hellgren & 

Löwstedt, 1997; Zajonc, 1960; Öhman, 2007). Då aktörerna inom revisorsprofessionen i 
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grunden utgörs av individer kan alltså dessa individers uppfattningar påverka hur aktörer 

resonerar, diskuterar och agerar (Öhman, 2007), varför fokuset i studien är att undersöka 

just uppfattningar för att förstå det eventuella kommunikationsbruset. Mot bakgrund av att 

det är just uppfattningar och tolkningar som utforskas i denna studie, anses en kvalitativ 

forskningsstrategi vara lämplig då den lägger vikt vid ord och hur individer uppfattar och 

tolkar sin sociala verklighet (Bryman & Bell, 2017). Alternativet till att använda en kvalitativ 

forskningsstrategi skulle vara att använda en kvantitativ forskningsstrategi, men den 

kvantitativa forskningsstrategin intresserar sig snarare för siffror och statistiskt verifierbara 

orsakssamband än att finna mening i ett material (Bryman & Bell, 2017). Med en kvantitativ 

forskningsstrategi skulle således förståelsen för aktörers uppfattningar, som studien söker 

uppnå, hämmas (cf. Alvehus, 2019). Dessutom är den kvalitativa forskningsstrategin mer 

flexibel och anpassad för förändringar som kan tillkomma vid upptäckter under 

empiriinsamlingen (Bryman & Bell, 2017). I denna studie är det viktigt att kunna vara flexibel 

eftersom vi söker skapa en nyanserad förståelse för de potentiella olika uppfattningarna som 

hålls av olika aktörer inom revisorsprofessionen (Alvehus, 2019; Alvesson & Sköldberg, 

2017).  

  

2.3 Forskningsansats  

Studien inleddes med en induktiv forskningsansats då den förstudie som genomfördes, där 

IAASB:s konsultationsdokument och tillhörande svar undersöktes, analyserades utan 

utgångspunkt i teoretiska föreställningar (Bryman & Bell, 2017). Rent induktiv kan en 

forskningsansats dock aldrig vara då tolkningar av empiri alltid kommer göras utifrån en 

individs förförståelse (Alvehus, 2019), som i vårt fall påverkats av tidigare studier inom 

revision. Studiens huvudsakliga forskningsansats är dock främst deduktiv eftersom 

teoretiska överväganden används för att bilda föreställningar om omvärlden, i form av 

propositioner, vilka testas empiriskt i studien (Molander, 1988; Jacobsen, 2002). En 

deduktiv forskningsansats, där utgångspunkten för datainsamlingen utgörs av befintlig teori, 

lämpar sig i studien då förväntningsgapet och professioner generellt sett är välutforskade 

områden (Bryman & Bell, 2017; David & Sutton, 2016; e.g Öhman, 2007). En deduktiv ansats 

kan dock innebära vissa begränsningar eftersom de utvalda teorierna kan hämma forskaren 

från att upptäcka nya företeelser som kan leda till nya slutsatser och ny forskning (Patel & 

Davidsson, 2011). För att minska risken för att befintlig teori hämmar studien från nya 

perspektiv, har vi valt att vara öppna för induktiva inslag och försökt identifiera nya 

infallsvinklar under forskningsprocessen (cf. Öhman, 2007).  
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2.4 Teorianvändning  

I nästkommande kapitel presenteras den teoretiska referensram som studien utgår från och 

som genererar studiens propositioner. Den teoretiska referensramen kommer även vara den 

främsta utgångspunkten vid formuleringen av studiens intervjuguide samt för analysen av 

studiens empiri. Vidare kommer den teoretiska referensramen främst att utgå från studier 

om professioner, revisorsprofessionen, förväntningsgapet, revisionens syfte och revisorns 

roll.  

I den teoretiska referensramen presenteras först en mer generell professionsteori utifrån 

vilken revisorsprofessionen introduceras som profession. Därefter beskrivs det attribut som 

är viktigast för att revisorsprofessionen ska uppfattas som en profession och således behålla 

sin auktoritet, nämligen legitimitet. Då legitimitet handlar om att revisorsprofessionen söker 

vinna allmänhetens förtroende, beskrivs sedan hur makt och stratifiering inom 

revisorsprofessionen kan påverka vilka aktörer som har störst möjlighet att influera 

allmänhetens bild av revisorsprofessionen. Ur avsnittet om makt och stratifiering 

framkommer att det är aktörer med högre status som har störst möjlighet att influera 

allmänhetens bild av revisorsprofessionen med sina uppfattningar (cf. Abbott, 1988). De 

uppfattningar som aktörer med högre status har behöver dock inte delas av aktörer med lägre 

status inom revisorsprofessionen (cf. Abbott, 1988). Då uppfattningarna kan vara olika 

mellan aktörerna, presenteras sedan de faktorer som skulle kunna ge upphov till heterogena 

uppfattningar inom revisorsprofessionen.  

Utifrån studiens syfte är förväntningsgapet relevant att presentera som ett fenomen som kan 

vara föremål för revisorsprofessionens olika uppfattningar. Teori presenteras således om hur 

förväntningsgapet definieras och vilka åtgärder som revisorsprofessionen och reglerare 

hittills vidtagit för att minska detta förväntningsgap. Utifrån att åtgärderna inte tydligt lett 

till en minskning av förväntningsgapet (e.g. Johansson, 2005a; Öhman, 2007) presenteras 

kort teori om att de åtgärder som vidtagits kan ha misslyckats på grund av att alternativa 

definitioner av revisionens syfte och revisorns roll framträtt med tiden. Därför beskrivs även 

dessa alternativa definitioner teoretiskt. Sammantaget genereras 5 propositioner och den 

teoretiska referensramen ligger till grund för att analysera de uppfattningar som framträder 

i studiens empiri.           
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3. Teoretisk referensram 

3.1 Professioner  

Professioner är yrkesgrupper i samhället som kontrollerar ackumulering, utveckling och 

tillämpning av kunskap inom ett specifikt och avgränsat område (Abbott, 1988; (Carr-

Saunders & Wilson, 1933). Professioner kan även sägas ha en samhällsfunktion då de är 

engagerade i utvecklingen och förvaltningen av olika värden i samhället eftersom de ses som 

auktoriteter inom sina respektive kunskapsområden (e.g. Anderson-Gough, Grey & Robson, 

1998; Carr-Saunders & Wilson, 1933). Vidare innebär förfogandet över den specialiserade 

kunskapen ett visst självbestämmande då professionen har monopol på att uttala sig om, 

praktisera och utvärdera arbetsuppgifterna som ingår i dess samhällsfunktion (e.g. 

Anderson-Gough et al, 1998; Jonnergård, Funck & Wolmesjö, 2008). Monopolet stärks av 

att expertisen är svår för utomstående att lära sig på egen hand (Abbott, 1988; Freidson, 

1994). Att professionerna kontrollerar sina respektive kunskapsområden innebär således att 

de enklare kan försvara sig mot externa parters ifrågasättanden av deras auktoritet (Abbott, 

1988). Således kan professioner sägas “dominera vår värld” (Abbott, 1988, s. 1, vår 

översättning). Då professioner genom sin auktoritet och funktion i samhället är med och 

påverkar samhällsutvecklingen, har det funnits ett intresse för att fånga och definiera 

karaktärsdragen hos professioner för att skilja dem från andra yrkesgrupper (Goode, 1957; 

Hickson and Thomas, 1969). Forskare har haft olika perspektiv på vilka karaktärsdrag som 

utmärker professioner (Brante, 2005) men det finns vissa grundläggande karaktärsdrag som 

är återkommande (Abbott, 1988). Dessa karaktärsdrag formulerades först av Carr-Saunders 

& Wilson (1933) och består i att en profession präglas av att 1) fylla en samhällsfunktion, 2) 

ha en unik och teoretisk kunskapsbas, 3) bilda professionella organisationer, 4) ha ett system 

för utbildning och inträdeskrav för medlemmar samt 5) utforma etiska riktlinjer och 

yrkeskoder (se även e.g. Abbott, 1988; Anderson-Gough et al, 1998).   

  

3.1.1 Revisorsprofessionen  

Den globala revisorsprofessionen består av professionella organisationer, revisionsbyråer 

och revisorer (Brouard et al, 2017; Hamilton, 2013). Professionella organisationer har till 

uppgift att reglera revisorers aktiviteter genom utbildning, antagning, licensiering och 

etikkoder (Brouard et al, 2017). Revisorer är vanligtvis verksamma inom olika 

revisionsbyråer (Brouard et al, 2017). Dessa revisionsbyråer kan kategoriseras in i de fyra 

större internationella byråerna (Big 44), nationella byråer samt regionala och lokala byråer 

(Duff, 2011; Schmutte, 2001). På den internationella scenen kallas dessa byråer för 

redovisningsbyråer eftersom revisorsprofessionen internationellt sett anses vara en del av 

redovisningsprofessionen (e.g. Carrington, Johansson, Johed & Öhman, 2013). I en svensk 

 
4 Big 4-byråerna är Deloitte, EY, KPMG och PwC.   
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kontext ses dock revisorsprofessionen som en egen profession då revisorer historiskt 

separerats från redovisare, både terminologiskt och genom åtskilda auktorisationer 

(Sylvander, 2020; cf. Carrington et al, 2013).  

Revisorsprofessionen har klassats som en profession av professionsforskare (e.g. Abbott 

1988; Carr-Saunders & Wilson, 1934). Att forskare har kallat revisorsprofessionen för en 

profession (e.g. Broberg, 2013a; Power, 1997; Öhman, 2007) kan vara en anledning till att 

revisorsprofessionen har kommit att definieras som en profession (Abbott, 1988) även om 

det går att ifrågasätta om den uppfyller vissa av de 5 grundläggande karaktärsdragen som 

utmärker en profession. Ett av de karaktärsdrag som har ifrågasatts är karaktärsdrag 1 (fylla 

en samhällsfunktion). Revisorsprofessionen har sitt ursprung i industrialiseringen och 

kapitalismens framväxt (Abbott, 1988) och är delvis organiserad utifrån vinstintresse (e.g. 

Picard, 2016). Revisorer är därmed beroende av att upprätthålla goda relationer med sina 

klienter, de redovisningsskyldiga företagen, eftersom det är de som betalar ersättningen till 

revisionsbyråerna (Jeppesen, 1998; Öhman, 2007). Allmänheten blir då skeptisk till om 

revisorer gör en oberoende och pålitlig revidering av de redovisningsskyldiga företagen (e.g. 

Öhman, 2007). Således har frågan om revisorer prioriterar klientrelationer framför 

allmänhetens intresse uppstått (cf. Hanlon, 1996; Zeff, 1987; Öhman, 2005). Frågan 

framträder speciellt i samband med företagsskandaler där revisorer varit inblandade (cf. 

Carnegie & Napier, 2010; Öhman, 2007). Samtidigt har dessa företagsskandaler resulterat i 

krav på mer revision och en förstärkning av revisorsprofessionens ställning (Artsberg, 2005), 

vilket indikerar på att revisorsprofessionen ändå anses fylla en viktig samhällsfunktion som 

kontrollant av informationsutbyten på kapitalmarknader (Artsberg, 2005; Öhman & 

Wallerstedt, 2012).   

Ett annat karaktärsdrag som har ifrågasatts är karaktärsdrag 2 (ha en unik och teoretisk 

kunskapsbas). Revisorer besitter nämligen inte någon exklusiv kunskap som är reserverad 

just för dem (Hines, 1989), utan delar kunskapsbas med besläktade yrken som 

redovisningskonsulter (Carrington, 2010). Det viktiga för revisorsprofessionen är dock inte 

att kunskapsbasen är unik, utan att den är gemensam för aktörerna inom 

revisorsprofessionen (cf. Artsberg, 2005). För revisorsprofessionen utgör kunskapsbasen 

nämligen främst en grund för att kultivera professionellt uppförande (cf. Artsberg, 2005; 

Power, 2003). Sådant som tyder på att kunskapsbasen är gemensam inom 

revisorsprofessionen är exempelvis att alla följer liknande lagstiftningar, regler och 

yrkeskoder, samt genomgår liknande utbildningar (cf. Power, 2003; Öhman, 2007). Dessa 

ramar synkroniserar aktörers uppfattningar om hur de bör gå tillväga för att agera 

professionellt och enhetligt i sitt arbete (Öhman, 2007; Power, 2003). Att 

revisorsprofessionen inte har en unik kunskapsbas verkar med andra ord vägas upp av att 

det som främst karaktäriserar professionalism inom revisorsprofessionen är professionellt 

uppförande (Anderson-Gough, Grey & Robson, 2002; Carrington, 2010). Professionellt 
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uppförande är viktigt eftersom det utgör fundamentet för att allmänheten ska kunna ha 

förtroende för att revisorer gör en oberoende och pålitlig revision (e.g. Carrington, 2010; 

Grey, 1998). Samtidigt kan framhävandet av professionellt uppförande som ett viktigt 

attribut tolkas som en strategisk åtgärd för att täcka upp för avsaknaden av en unik 

kunskapsbas (Hines, 1989).   

3.1.2 Betydelsen av legitimitet för revisorsprofessionen  

Då det har ifrågasatts om revisorsprofessionen agerar i allmänhetens intresse och har en unik 

kunskapsbas, är det viktigt för revisorsprofessionen att uppfattas som legitim av allmänheten 

(Brouard et al, 2017; Hines, 1989; cf. Abbott, 1988). Att revisorsprofessionen uppfattas som 

legitim av allmänheten innebär nämligen att den bedöms agera önskvärt och lämpligt utifrån 

samhällets föränderliga och dynamiska ramverk av lagar, normer och värderingar (cf. Nasi, 

Nasi, Phillips & Zyglidopoulos, 1997; Suchman, 1995). Om revisorsprofessionen inte lyckas 

anpassa sig efter dessa dynamiska ramverk och presentera en bild av sig själv som legitim, 

kan allmänhetens förtroende för att revisorsprofessionen agerar i allmänhetens intresse 

skadas och revisorsprofessionens rätt till självbestämmande och auktoritet kan då 

ifrågasättas (cf. Carnegie & Napier, 2010; Hines, 1989). Om revisorsprofessionen inte ses 

som en legitim auktoritet på sitt område anförtros den inte heller med resurser för att 

upprätthålla sin verksamhet (cf. Abbott, 1988; Brouard et al, 2017). Legitimitet fyller således 

en instrumentell roll eftersom revisorsprofessionen strävar efter att framhäva sig som legitim 

för att på så sätt få behålla kontroll över sin domän (Brouard et al, 2017; Carnegie & Napier, 

2010; cf. Abbott, 1988).   

För att revisorsprofessionen ska uppfattas som legitim måste den som enhet agera önskvärt 

utifrån socialt konstruerade ramverk (cf. Deegan, 2014; Öhman, 2007). Om 

revisorsprofessionen skulle framstå som splittrad kan dess legitimitet och förtroende skadas 

(cf. Artsberg, 2005; Hanlon, 1996; Öhman, 2007). Därmed måste professionen ses som en 

avgränsad grupp i samhället, inom vilken uppfattningar och uppföranden är homogena (cf. 

Molander, 1988; Öhman, 2007). Att revisorsprofessionen som enhet uppfattas uppträda 

önskvärt behöver dock inte nödvändigtvis innebära att dessa ramverk efterlevs i praktiken 

(cf. Ashforth & Gibbs, 1990; Carruthers, 1995; Deegan, 2014; Meyer & Rowan, 1991). 

Allmänheten kan enbart bedöma revisorsprofessionen efter dess formella och offentliga 

strukturer och processer och har ingen insyn i den faktiska verksamheten (cf. Meyer & 

Rowan, 1991; Suchman, 1995). Allmänhetens bristande insyn gör således att dess 

uppfattningar kan manipuleras av revisorsprofessionen (cf. Woodward, Edwards & Birkin, 

1996). Med andra ord kan revisorsprofessionen förmedla en bild av att den uppfyller 

allmänhetens förväntningar, fastän den egentligen inte gör det (cf. Gioia, Schultz & Corley, 

2000; Meyer & Rowan, 1991).   
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3.1.3 Makt och stratifiering inom revisorsprofessionen  

Storlek och byråkrati utgör en konkurrensfördel inom revisorsprofessionen (cf. Abbott, 

1988). Det tar sig bland annat uttryck i att det är de stora och byråkratiskt strukturerade 

byråerna, som exempelvis Big 4 (cf. Ramirez, 2009), som dominerar revisionsmarknaden 

(Brännström, 2018; Johansson, 2005b; Lennartsson, 2012). Det tar sig också uttryck i att 

stora och börsnoterade företag, vilka har stort inflytande på distributionen av resurser i 

samhället (Johansson, 2005b), i stor utsträckning är klienter till Big 4 (Chaney, Jeter, & 

Shivakumar, 2004). På grund av att de stora byråerna dominerar revisionsmarknaden, och 

reviderar företag av allmänt intresse, har de inflytande inom revisorsprofessionen. Denna 

position har nämligen bidragit till att det främst är representanter från stora byråer som 

sitter med i professionella organisationer och därmed kan påverka under olika 

regleringsprocesser (Humphrey & Loft, 2006). Bland byråer är det alltså de stora byråerna, 

främst Big 4, som i större utsträckning har inflytande och påverkan i olika sakfrågor som rör 

revisorsprofessionen. Det kan tolkas som att de har status då de “...visas aktning och ges 

företräde vid interaktion” (Abbott, 1981, s. 820, vår översättning).   

Även på individnivå förekommer stratifiering baserad på status inom revisorsprofessionen 

(cf. Abbott, 1988). De revisorer som tillhör de lägre statusskikten utför de mer praktiska och 

grundläggande uppgifterna, som främst associeras med revisorsprofessionens uppdrag, som 

granskningsarbete hos klienter (cf. Abbott, 1988). Till de högre statusskikten räknas 

vanligtvis de revisorer med större erfarenhet och högre inkomst (cf. Abbott, 1988). De 

“arbetar i de mest rena professionella miljöerna” (Abbott, 1988, s. 118, vår översättning). Det 

innebär att de inte har någon direkt kontakt med klienter utan främst arbetar internt inom 

revisorsprofessionen, bland annat bistår de sina kollegor i de lägre skikten med vägledning i 

olika frågor (cf. Abbott, 1988). I det högsta skiktet inom revisorsprofessionen kan därför 

professionella organisationer placeras, som sedan efterföljs av partners inom de större 

byråerna. Således är det främst representanter för professionella organisationer och stora 

byråer som representerar revisorsprofessionen i olika sammanhang och har inflytande på 

formuleringen av problem, och potentiella lösningar på dessa problem, som 

revisorsprofessionen möter (cf. Abbott, 1988). Eftersom de aktörer som främst får komma 

till tals representerar en viss grupp inom revisorsprofessionen, kan deras formuleringar 

påverkas av deras egna uppfattningar, utan att de uppfattningarna nödvändigtvis behöver 

delas av andra aktörer inom revisorsprofessionen (cf. Abbott, 1988).   

3.1.4 Heterogena uppfattningar inom revisorsprofessionen  

Inom revisorsprofessionen förekommer ofta uttrycket ‘revision är revision’, med innebörden 

att all revision ska vara likadan oavsett i vilket sammanhang den utförs (e.g. Brännström, 

2018). Det förefaller därav viktigt att alla revisorer agerar likadant vid revision oavsett 

förutsättningar. Således åsyftar den gemensamma kunskapsbasen inom 
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revisorsprofessionen till att få samtliga revisorer att agera och tänka på samma sätt (Power, 

1997; Öhman, 2007). Resonemanget om att revisorsprofessionen förmedlar en enad bild 

utåt, som inte alla aktörer inom revisorsprofessionen nödvändigtvis delar, innebär dock att 

revisorsprofessionen egentligen inte behöver vara lika homogen som den utåt sett ger uttryck 

för. Skiljaktigheter kan alltså råda internt, både mellan byråer och mellan revisorer. Mellan 

byråer kan skiljaktigheter råda på grund av att de utvecklar olika rutiner, jargonger och 

värderingar [hädanefter kallat kultur] för att anpassa sig efter de klienter de försöker 

attrahera på den konkurrensutsatta revisionsmarknaden (e.g. Öhman, 2007; cf. Abbott, 

1988; Bloor & Dawson, 1994; Fischer, 1996; Grey, 1998; Pentland, 1993). Då störst skillnad 

i klientel råder mellan stora och små byråer, förefaller det främst vara mellan dem som 

värderingar och kultur skiljer sig åt (cf. Chaney et al., 2004; Hanlon, 1996). Klienterna hos 

stora byråer är främst börsnoterade företag och företag av allmänt intresse (Sylvander, 2020; 

cf. Carrington et al., 2013). Dessa byråer kan därav sägas präglas av en hårdare, mer 

hierarkisk och mer konkurrensbetonad kultur (Sylvander, 2020; cf. Bagley, Dalton & 

Ortegre, 2012). Klienterna hos små byråer är däremot främst små ägarledda företag 

(Sylvander, 2020). Dessa byråer kan sägas präglas mer av en mjukare, samarbetsorienterad 

och mindre konkurrensbetonad kultur (Sylvander, 2020; cf. Bagley et al, 2012). Skillnaderna 

i kulturer får i sin tur påverkan på revisorers uppfattningar och tolkningar av begrepp och 

fenomen (cf. Hanlon, 1996).  

Byråer kan forma revisorers uppfattningar eftersom de utgör mötespunkter för revisorer där 

de samlar på sig erfarenheter av händelser och sociala interaktioner (cf. Hanlon, 1996; 

Öhman, 2007). Då revisorer uppfattar och tolkar begrepp och fenomen i ljuset av sina 

erfarenheter (cf. e.g. Öhman, 2007) influeras de alltså av den kultur som är vedertagen inom 

den byrå de tillhör (cf. Bloor & Dawson, 1994; Grey, 1998; Pentland, 1993; Öhman, 2007). 

Revisorer influeras av byråers kulturer i första hand genom att de socialiseras in i dem (cf. 

Brouard et al, 2017; Gioia et al, 2000; Hellgren och Löwstedt, 1997; Ickes & Gonzales, 1994; 

Khalifa, 2013; Öhman, 2007). Byråer har socialiseringsprocesser för att lära revisorer hur de 

förväntas prestera och agera för att bli socialt accepterade inom professionen, men 

framförallt inom byrån (Anderson-Gough et al., 1998; Heck, 1995). På byråer skapas således 

en samhörighetskänsla som utgör en grogrund för utvecklingen av ett gemensamt perspektiv 

på begrepp och fenomen (Bloor & Dawson, 1994; Grey, 1998; Pentland, 1993; Öhman, 2007) 

och deras uppfattningar blir således likartade varandra inom byrån (cf. Hellgren & Löwstedt, 

1997; Pentland, 1993; Öhman, 2007).   

3.1.5 Heterogena uppfattningar inom revisionsbyråer  

En annan faktor som förefaller spela roll för revisorers uppfattningar, i anslutning till 

byråtillhörighet, är deras position inom byrån (Öhman, 2007; cf. Fischer, 1996). Revisorers 

position inom byrån påverkar nämligen vilka arbetsuppgifter de har och vilka sociala 
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sammanhang de befinner sig i (cf. Bonner & Pennington, 1991). Beroende på vilka kontakter 

och relationer revisorer har med kollegor på olika positioner inom byrån, samt vilka 

arbetsuppgifter revisorerna tilldelas, formas deras erfarenheter och således deras 

uppfattningar (cf. Fischer, 1996; Hellgren och Löwstedt, 1997; Häckner och Tschudi, 1994). 

Vilken position som tilldelas en revisor beror på revisorns erfarenhet av yrket (Carrington, 

2014). Assistenter är revisorer med liten erfarenhet, som med tiden får mer erfarenheter och 

kan nå högre positioner, med mer status inom hierarkin, som senior och partner (Carrington, 

2014; cf. Abbott, 1988). Som assistent utför revisorn mer grundläggande och praktiska 

revisorsuppgifter (cf. Carrington, 2014; Abbott, 1988; Bonner & Pennington, 1991) och kan 

därmed antas ha svårare för att bilda egna uppfattningar om revisionsrelaterade begrepp och 

fenomen (cf. Abbott, 1988; MacIntyre, 1984). Som senior utför revisorn istället 

arbetsuppgifter som kräver mer omdöme (cf. Carrington, 2014) och får därigenom 

erfarenheter som kan antas ligga till grund för att egna uppfattningar i högre grad kan 

formuleras (cf. MacIntyre, 1984). Som partner arbetar revisorn med än mer avancerade 

uppgifter än det grundläggande revisionsarbetet och har ett större ansvar då de har mest 

erfarenhet och dessutom ofta är auktoriserade revisorer (e.g. Carrington, 2014). Det 

förefaller således rimligt att anta att partners har störst möjlighet att utveckla starka egna 

uppfattningar om revisionsrelaterade begrepp och fenomen (cf. MacIntyre, 1984). Samtidigt 

är dessa partners starkt insocialiserade i den byrå där de troligtvis arbetat länge, varför deras 

uppfattningar kan vara starkt influerade av den byrå de tillhör utan att vara medvetna om 

det (cf. Hellgren & Löwstedt, 1997; Ickes & Gonzales, 1994; Öhman, 2007). Dessutom kan 

hierarkin vara tydligare inom större byråer då stegen mellan positionerna där kan upplevas 

högre, varför det kan förekomma mindre kontakt mellan olika positioner inom dessa större 

byråer (Carrington, 2014). Exempelvis kan revisorsassistenter ha begränsad kontakt med 

partners på en större byrå (cf. Carrington, 2014). Därav kan det vara större skillnader i 

uppfattningar mellan revisorer på olika positioner i en stor byrå jämfört med en mindre byrå, 

där revisorer arbetar mer nära varandra och samarbete mellan olika positioner uppmuntras 

(cf. Sylvander, 2020; cf. Bagley et al, 2012).  

3.1.6 Propositioner  

Revisorsprofessionen benämns som en profession (e.g. Broberg, 2013a; Power, 1997; 

Öhman, 2007) trots att det har ifrågasatts om den fyller en samhällsfunktion och har en unik 

kunskapsbas (cf. Carrington, 2010; Öhman, 2005). För att försvara sin auktoritet och domän 

från dessa ifrågasättanden är det således viktigt för revisorsprofessionen att uppfattas som 

legitim av allmänheten (cf. Brouard et al, 2017; Carnegie & Napier, 2010; Hines, 1989). För 

att uppfattas som legitim av allmänheten handlar det för revisorsprofessionen främst om att 

förmedla en enad bild av att revisorsprofessionen agerar på ett sätt som är förenligt med 

samhällets värderingar och förväntningar (cf. Carruthers, 1995; Deegan, 2014; Suchman, 

1995). Den enade bilden behöver inte spegla den faktiska verksamheten eftersom 
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allmänheten inte har någon insyn i denna (cf. Carruthers, 1995; Meyer & Rowan, 1991). 

Vidare är det byråer och individer med hög status som har störst möjlighet att påverka denna 

bild, då det främst är de som får representera revisorsprofessionen (cf. Abbott, 1988; 

Ramirez, 2009). Till följd av deras inflytande inom revisorsprofessionen kan de definiera 

begrepp och fenomen på ett sätt som gynnar dem (cf. Abbott, 1988). Uppfattningar kring 

begrepp och fenomen kan alltså skilja åt beroende på status.   

Heterogena uppfattningar kring begrepp och fenomen kan även bero på revisorers 

byråtillhörighet. Revisorer socialiseras nämligen in i revisorsprofessionen genom sina 

byråer. Inom olika byråer skapas olika kulturer till följd av olika klientel (cf. Abbott, 1988; 

Bloor & Dawson, 1994; Fischer, 1996; Grey, 1998; Pentland, 1993; Öhman, 2007). Stora 

byråer har ofta en hårdare kultur och mindre byråer har ofta en mjukare kultur (Sylvander, 

2020; cf. Bagley et al, 2012). Skiljaktigheter i uppfattningar kring begrepp och fenomen 

mellan revisorer på olika byråer uppstår då de internaliserar kulturen som råder på just sin 

byrå (Anderson-Gough et al., 1998; Heck, 1995). Skiljaktigheter kan även råda i 

uppfattningar mellan revisorer inom samma byrå vilket kan bidra till heterogeniteten inom 

revisorsprofessionen. Dessa skiljaktigheter i uppfattningar kan bero på att revisorer har olika 

erfarenheter beroende på deras position inom byrån (cf. Fischer, 1996; Hellgren och 

Löwstedt, 1997; Häckner och Tschudi, 1994). Därmed föreslås följande propositioner.  

Proposition 1: Revisorsprofessionen förmedlar en enad bild till allmänheten angående 

dess uppfattningar om begrepp och fenomen, som inte alla aktörer inom 

revisorsprofessionen delar.   

Proposition 2: Aktörer med lägre status har skilda uppfattningar kring begrepp och 

fenomen jämfört med aktörer med högre status.   

Proposition 3: Revisorer känner mer samhörighet med sin byrå än med professionen, vilket 

gör att revisorers uppfattningar kring begrepp och fenomen skiljer från varandra 

beroende på byråtillhörighet.  

Proposition 4: Revisorer på olika positioner inom byråer får olika uppfattningar kring 

begrepp och fenomen då de har erfarenhet av olika uppgifter och olika sociala 

sammanhang.   
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3.2 Förväntningsgapet som fenomen  

Förväntningsgapet är ett fenomen som först kom att definieras av Liggio år 1974 som “en 

skillnad mellan vad revisorerna och användarna av redovisningsinformationen förväntar 

sig att en oberoende revisor ska uträtta” (Öhman, 2007, s. 130). Liggios definition 

formulerades förhållandevis sent med hänsyn till att diskussioner om huruvida revisorer 

fullgör sitt åtagande gentemot dess uppdragsgivare har pågått sedan revisionens uppkomst 

(e.g. Lee, 1995; Chandler och Edwards, 1996; Sikka et al., 1998; Johansson, 2005a). Sedan 

denna första definition har flera försök gjorts för att definiera detta fenomen och den 

gemensamma kärnan i dessa olika definitioner har varit att allmänhetens uppfattningar om 

revision inte stämmer överens med de uppfattningar som revisorerna har (Öhman, 2007).   

Vissa definitioner fokuserar främst på skillnader i uppfattningar om revisionens syfte (cf. 

Humphrey, Moizer & Turley, 1992; Sikka et al, 1998; Ojo, 2006). Ojo (2006) definierar 

exempelvis förväntningsgapet som “skillnaden mellan vad [...] allmänheten uppfattar att en 

revision är, och vad revisorsprofessionen menar på kan förväntas av en revision” (Ojo, 2006, 

s. 3, vår översättning). Andra definitioner fokuserar främst på skillnader mellan 

allmänhetens och revisorers förväntningar på revisorns roll, eftersom de definitionerna 

sätter revisorns uppgifter och ansvarsområden i centrum (e.g. Guy & Sullivan, 1988; Öhman, 

2007). Guy & Sullivan (1988) ger en definition av detta slag då de definierar 

förväntningsgapet som “en skillnad mellan vad allmänheten [...] förväntar sig att revisorer 

har ansvar för och vad revisorerna själva uppfattar att de har ansvar för (Guy & Sullivan, 

1988, s. 36, vår översättning). Även Öhman (2007) ger en snarlik definition då han beskriver 

förväntningsgapet som “en diskrepans mellan vad intressenter och revisorer uppfattar att 

revisorerna ägnar och/eller ska ägna sig åt” (Öhman, 2007, s. 132). Hur förväntningsgapet 

än definieras består det alltså av en konflikt mellan allmänheten och revisorsprofessionen 

avseende förväntningar på revision och revisorer, där allmänheten tillskriver revision och 

revisorer mer ansvar än revisorsprofessionen vill tillstå (cf. Cassel, 1996; Sikka et al, 1998).  

3.2.1 Vidtagna åtgärder för att minska förväntningsgapet  

Då förväntningsgapet kan skada allmänhetens förtroende för revision har fenomenet länge 

ansetts vara ett av de större problem som revisorsprofessionen möter (Johansson, 2005a; 

Öhman, 2007) varför åtgärder har vidtagits av revisorsprofessionen och regel- och 

standardsättare för att bemöta det. En vanligt förekommande åtgärd är utbildning av 

allmänheten. Utbildning av allmänheten är den åtgärd som har vidtagits mest frekvent (e.g. 

Porter et al, 2012; Öhman, 2007). Denna åtgärd ser förväntningsgapet som ett resultat av att 

allmänheten skapar orimliga förväntningar, då den inte är tillräckligt bildad vad gäller frågor 

som rör revisionens syfte och revisorns roll (cf. Sikka et al, 1998). På så sätt undgår 

revisorsprofessionen systemkritik då åtgärden framställer dess medlemmar som ‘hjältar’ 

som ska utbilda den okunniga allmänheten i frågor som rör revisionens syfte och revisorns 
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roll (Sikka et al, 1998). Att den vanligaste åtgärden för att minska förväntningsgapet har varit 

att utbilda allmänheten beror på att det främst är revisorsprofessionen som har fått styra 

diskussionen om hur förväntningsgapet bör lösas (Johansson, 2005a; Sikka et al, 1998; 

Öhman, 2007). Revisorsprofessionen anser nämligen att förväntningsgapet orsakas av 

allmänhetens orimliga förväntningar och att de har uppkommit till följd av att allmänheten 

är okunnig (cf. Johansson, 2005a, Sikka et al, 1998; Wennberg, 2005). Således har lösningen 

varit att förbättra kommunikationen med, och utbildningen av, allmänheten, så att den kan 

forma rimliga förväntningar (cf. Johansson, 2005a, Sikka et al, 1998; Wennberg, 2005). Sett 

ur detta perspektiv kan förväntningsgapet alltså ses som ett kommunikationsproblem mellan 

revisorsprofessionen och allmänheten (Johansson, 2005a). Ansvaret som faller på 

revisorsprofessionen utifrån denna åtgärd befäster idén om att revisorsprofessionen är den 

mest lämpade parten att avgöra hur revisionsrelaterade fenomen och begrepp bör tolkas 

(Sikka et al, 1998).   

Förutsättningen för att kunna säga att orsaken till förväntningsgapet är ett 

kommunikationsproblem är den rådande informationsasymmetrin som finns mellan 

revisorsprofessionen och allmänheten (cf. Abbott, 1988; Power, 1997; Öhman, 2007). I 

denna informationsasymmetri är allmänheten inte lika informerad om 

revisionsverksamheten som revisorsprofessionen, eftersom allmänheten har mindre insyn i 

den (cf. Abbott, 1988; Power, 1997; Öhman, 2007). På grund av denna 

informationsasymmetri är det viktigt att revisorsprofessionen uttrycker sig enhetligt och 

tydligt för att kommunikationsproblemet ska lösas (cf. Flensburg, 2009). Att 

förväntningsgapet ännu består, trots att det frekvent vidtagits åtgärder som syftar till att 

förbättra kommunikationen (e.g. Johansson, 2005a; Öhman, 2007), kan vara en indikation 

på att revisorsprofessionen inte har lyckats uttrycka sig enhetligt och tydligt i 

kommunikation med allmänheten angående revisionens syfte och revisorns roll (cf. 

Sylvander, 2020). En anledning till det kan vara att olika aktörer inom revisorsprofessionen 

har bildat olika uppfattningar om dessa begrepp, eftersom det utvecklats flera aktuella, 

alternativa definitioner av revisionens syfte och revisorns roll i takt med affärsmiljöns 

utveckling (Revisorsnämnden, 2017).  

3.2.2 Olika definitioner av revisionens syfte   

Revisionen anses i traditionell bemärkelse vara en förtroendeskapande marknadsfunktion 

(cf. Öhman, 2007). Det innebär att revisionens syfte är att öka tillförlitligheten till de 

finansiella rapporter som ett företag förser allmänheten med (Flint, 1988; Lee, 1993; Power, 

2003; Sevenius, 2019; 2020; FAR, u.å.; FAR, 2006; Moberg, Valentin & Åkersten, 2014). Det 

är även det syfte som ramverk och standarder främst utgår ifrån (cf. Sevenius, 2020). Det var 

främst under industrialiseringen som synen på revision som en förtroendeskapande 

marknadsfunktion fick fotfäste (e.g. Power, 1997; Öhman, 2007). Behovet av en 
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förtroendeskapande marknadsfunktion växte nämligen i takt med att ägarskap och ledarskap 

separerades och externt kapital från privatpersoner började tillföras bolag (e.g. Öhman & 

Wallerstedt, 2012). När ägarskap och ledarskap separeras, saknar ägarna nämligen insyn i 

verksamheterna de finansierar (Deegan, 2014; Öhman & Wallerstedt, 2012) och då uppstår 

en informationsasymmetri mellan dem och den företagsledning som driver verksamheten 

(Watts & Zimmerman, 1986). Informationsasymmetrin gör att ägarna blir misstänksamma 

gentemot ledningen då det uppstår en risk för att ledningen utnyttjar 

informationsasymmetrin till sin egen fördel istället för att agera i ägarnas intresse (Watts & 

Zimmerman, 1986; Öhman & Wallerstedt, 2012). För att upprätthålla förtroendet mellan 

ägarna och ledningen utser ägarna en tredje oberoende part, revisorn, som ska granska 

ledningens finansiella rapporter över verksamheten och ge rimlig försäkran om att de är fria 

från väsentliga felaktigheter samt uppnår en tillräckligt hög kvalitet (Jensen & Meckling, 

1976; Deegan, 2014; Power, 2003). Revisorn uttrycker sedan sin åsikt om de finansiella 

rapporterna i en revisionsberättelse (Cassel, 1996; FAR, 2006; Revisorsnämnden, 2017), 

vilken fungerar som den kvalitetsstämpel som skapar förtroende mellan parterna (FAR, u.å.; 

Revisorsnämnden, 2017) och, i förlängningen, det förtroende hos allmänheten som krävs för 

ett fungerande näringsliv (FAR, 2006; Moberg et al., 2014; Revisorsnämnden, 2017).  

  

Revisionen kan också anses vara en förbättringsfunktion för företag (Broberg, 2013a; 

Öhman, 2007). Det innebär att revisionens syfte är att skapa mervärde för företagsledningen 

genom att förbättra deras verksamhet och finansiella rapporter (Broberg, 2013a). Då revision 

ses som en förbättringsfunktion för företag läggs fokus på företagsledningens behov 

(Broberg, 2013a; Öhman, 2007), till skillnad från perspektivet på revision som en 

förtroendeskapande marknadsfunktion, där fokus istället läggs på allmänhetens behov 

(Cassel 1996). Fokuset på att tillgodose företagsledningens behov kommer av att 

revisionsbyråer är utformade som vinstdrivande organisationer där företagsledningen är den 

som kontrakterar och ersätter revisionsbyrån (Öhman, 2005; Lee, 1993; Power, 1997; 

Öhman, 2007). Det kommersiella draget gör, med andra ord, att revisionsbyråer måste ta 

hänsyn till företagsledningen för att kunna upprätthålla en framgångsrik 

revisionsverksamhet (Broberg, 2013a; Forsberg & Westerdahl, 2007; Boyd, 2004). Synen på 

revision som en förbättringsfunktion i företag förstärks av att det är företagsledningen i det 

granskade bolaget som revisorer har den främsta kontakten med och möter i det dagliga 

arbetet under revisionen (e.g. Broberg, 2013b; Öhman, 2007). Den nära kontakten med 

företagsledningen gör nämligen att revisorerna kan föreslå olika åtgärder för att förbättra 

företagens verksamheter (Broberg, 2013b). För att upprätthålla revisionsverksamheten 

måste revisorerna dessutom marknadsföra sig för att behålla och skaffa nya klienter på en 

alltmer konkurrensutsatt marknad, trots att marknadsföring traditionellt sett har ansetts 

vara oförenligt med revisorernas integritet och oberoende (Broberg, 2013b). En anledning 

till att marknaden har blivit mer konkurrensutsatt är att obligatorisk revision har avskaffats 
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på flera håll i världen (IAASB, 2019a) och denna trend har gjort det än viktigare att revisionen 

ses som en förbättringsfunktion för företag eftersom företagen annars kan välja bort revision 

(Broberg, 2013b).  

  

3.2.3 Olika definitioner av revisorns roll  

En roll som revisorn kan anses ha är rollen som granskare och övervakare (Cassel, 1996). 

Denna roll är förenlig med att revisorn enligt lag (e.g. revisorslagen SFS 2001:883) ska 

granska förvaltningen och den ekonomiska informationen i bolag. Rollen utgår från 

informationsasymmetrin som förekommer mellan företagsledningar och allmänheten, och 

revisorns ansvar anses vara att kompensera för denna informationsasymmetri (Carrington, 

2014; Jensen & Meckling, 1976). Revisorn uppfyller detta ansvar genom att oberoende 

säkerställa att de finansiella rapporter som det granskade bolaget ger ut, ger en tillförlitlig 

bild av verksamheten (Cassel, 1996). Med andra ord kvalitetssäkrar revisorn de finansiella 

rapporterna och förvaltningen av bolaget, för att sedan signalera att kontrollen har gjorts till 

allmänheten (Koh & Woo, 1998; FAR, 2006; Johansson, 2005; Healy & Palepu, 2001; FAR, 

u.å.). Således kan rollen främst sägas härröra ur synen på revision som en 

förtroendeskapande marknadsfunktion vars syfte är att öka tillförlitligheten till de finansiella 

rapporter som ett företag förser allmänheten med (Flint, 1988; Lee, 1993; Power, 2003; 

Sevenius, 2020; FAR, u.å.; FAR, 2006; Moberg et al, 2014). I rollen som granskare och 

övervakare ska revisorn främst signalera om de finansiella rapporterna är tillförlitliga 

(Carrington, 2014), varför revisorn är passiv vad gäller att själv påverka eller förbättra 

informationen i dem (Carrington, 2014). Vidare tenderar rollen som granskare och 

övervakare att väcka ett ‘checklistebeteende’ hos revisorer för att säkerställa att kontrollen 

av de finansiella rapporterna blir korrekt (cf. Eklöv, 2001; Fogarthy et al., 1991; Hooks, 1992; 

Sikka, 1992; Sikka et al., 1998). Tendensen till att följa en checklista ökar dessutom då 

revisorer kan riskera att bli stämda och förlora klienter om de inte kan försvara sina beslut 

mot bakgrund av de strikta och explicita instruktioner som ges i lagar och ramverk (Power, 

2003; Öhman, 2007; Eklöv, 2001; cf. Arens & Loebbecke, 2000; Carrington, 2014; Pentland, 

1993).   

En annan roll som revisorn kan anses ha är rollen som rådgivare (cf. Broberg, 2013b; Moberg 

et al, 2014). Rollen som rådgivare är förenlig med att revisorn enligt lag (revisorslagen, SFS 

2001:883) bör ge råd till företagsledningen utifrån de iakttagelser som görs under 

revisionsprocessen och denna roll har kommit att ta större plats till följd av att affärsmiljön 

har utvecklats så att revisorer nu agerar på en alltmer konkurrensutsatt marknad (cf. 

Broberg, 2013b; Kairos Future, 2013). Med andra ord har det blivit än viktigare för revisorer 

att positionera sig och se till de kontrakterande företagsledningarnas intresse (Hodges & 

Young, 2009; Reid, 2008). Revisorn positionerar sig på marknaden genom att agera 

kompetent rådgivare till företagsledningar, för att skapa sig ett gott rykte bland klienterna 
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på marknaden (cf. Broberg, 2013b; FAR, u.å.). Det som ingår i rollen som rådgivare är att 

lära känna företaget, människorna som arbetar där samt dess miljö för att kunna peka ut 

brister och föreslå förbättringspotential (Broberg, 2013b). Att revisorn agerar kompetent 

rådgivare värdesätts främst av företagsledningarna (cf. FAR, u.å.) varför rollen kan sägas 

härröra ur synen på revision som en förbättringsfunktion vars syfte är att skapa mervärde 

för företagsledningen (cf. Broberg, 2013b). I rollen som rådgivare fungerar alltså revisorn 

mer som ett bollplank för ledningen än som en allmänhetens kontrollant eller som en neutral 

medlare (cf. Broberg, 2013a; 2013b; Carrington, 2014). En risk som associeras med denna 

roll är att allmänheten kan bli skeptisk till revisorns oberoende eftersom allmänheten kan 

komma att misstänka att revisorn ser till företagsledningens intresse på bekostnad av dess 

säkerhet (cf. Boyd, 2004; Cassel, 1996; Moberg et al, 2014). Således är det viktigt för revisorn 

att se till att de råd som ges till företagsledningen är strikt revisionsrelaterade för att minska 

risken för att upplevas, eller börja agera, mer som en konsult i verksamheten (cf. Moberg et 

al, 2014; Cassel, 1996).  

En tredje roll som revisorn kan anses ha är rollen som informationsmedlare (Carrington, 

2014). Rollen utgår här, liksom för rollen som granskare och övervakare, från 

informationsasymmetrin mellan företagsledningar och allmänheten (Wallace, 1980). Som 

informationsmedlare anses dock revisorns ansvar vara att försöka minska 

informationsasymmetrin genom att effektivisera kommunikationen mellan 

företagsledningen och allmänheten (Carrington, 2014; Wallace, 1980). För att effektivisera 

kommunikationen mellan dessa parter söker revisorn förbättra informationens kvalitet i de 

finansiella rapporterna, delvis genom att assistera företagsledningen i att framställa 

information som håller god kvalitet (Carrington, 2014). Fokuset ligger på att allmänheten 

ska delges så värdefull information som möjligt för att självständigt kunna tolka 

informationen snarare än att revisorn ska ge en signal om informationens tillförlitlighet 

(Carrington, 2014). Samtidigt kan inte för mycket information ges ut eftersom revisorn har 

ett ansvar gentemot företagsledningen att inte bryta revisorns tystnadsplikt eller ge ut 

känslig information (e.g. Öhman, 2007). Här intar revisorn alltså en mer aktiv, men också 

mer neutral, roll i framtagningen av information eftersom den balanserar allmänhetens och 

företagsledningens intressen (Carrington, 2014). Således kan rollen sägas härröra ur synen 

på revision som marknadsfunktion, där revisorn ska stötta allmänheten, men är även 

influerad av revision som förbättringsfunktion, där revisorn assisterar företagsledningen.   

3.2.4 Propositioner  

Förväntningsgapet är namnet på det fenomen som definieras som en skillnad mellan 

allmänhetens uppfattningar och revisorsprofessionens uppfattningar om revisionens syfte 

och revisorns roll (Öhman, 2007). Den vanligast förekommande åtgärden är utbildning av 

allmänheten, vilken baseras på att allmänheten skapar orimliga förväntningar på grund av 

okunskap (e.g. Porter et al, 2012; Sikka et al, 1998; Öhman, 2007). Förväntningsgapet kan 
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då ses som ett kommunikationsproblem där revisorsprofessionen bör förbättra 

kommunikationen med, och utbildningen av, allmänheten (e.g Johansson, 2005a). Då 

informationsasymmetri förekommer mellan revisorsprofessionen och allmänheten (cf. 

Abbott, 1988; Power, 1997; Öhman, 2007), blir det väsentligt för revisorsprofessionen att 

kommunicera enhetligt och tydligt (cf. Flensburg, 2009). Revisorsprofessionen verkar dock 

inte ha lyckats med detta då förväntningsgapet ännu består (e.g. Johansson, 2005a; Öhman, 

2007). Att kommunikationen inte är tydlig och enhetlig kan bero på att kommunikationsbrus 

förekommer inom revisorsprofessionen (cf. Flensburg, 2009), eftersom det har utvecklats 

olika perspektiv på revisionens syfte och revisorns roll i takt med affärsmiljöns utveckling 

(e.g. Revisorsnämnden, 2017). Traditionellt sett har revisionens syfte varit att utgöra en 

förtroendeskapande marknadsfunktion (cf. Öhman, 2007) där revisorn oftast fyller rollen 

som en granskare och övervakare vars fokus ligger på att se till att de finansiella rapporterna 

är tillförlitliga så att allmänheten kan använda dem till beslutsfattande (e.g. Power, 2003; 

Sevenius, 2020; FAR, 2006; Moberg et al, 2014). En alternativ syn på revisionens syfte är att 

se revision som en förbättringsfunktion för företag (cf. Broberg, 2013a), där revisorn oftast 

fyller rollen som en rådgivare vars fokus ligger på att se till företagsledningens behov av att 

förbättra sin verksamhet (Broberg, 2013a). Detta är en modernare syn på revision och 

revisorn eftersom den har influerats av att revisorer idag befinner sig på en mer 

konkurrensutsatt marknad (e.g. Broberg, 2013b; Kairos Future, 2013). Ett tredje perspektiv 

på revisorns roll är att den är en neutral medlare mellan allmänheten och företagsledningen 

för att effektivisera kommunikationen mellan dem där fokuset ligger på att ge ut tillräckligt 

mycket information för att allmänheten ska kunna ta egen ställning (Carrington, 2014).   

Proposition 5: Kommunikationsproblemet som upprätthåller förväntningsgapet beror på 

en intern konflikt, i form av olika uppfattningar avseende innebörden av revisionens syfte 

och revisorns roll, inom revisorsprofessionen.  
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3.3 Sammanställning av den teoretiska referensramen  

För att försvara sin auktoritet måste revisorsprofessionen uppfattas som legitim av 

allmänheten genom att förmedla en enad bild av att den agerar på ett sätt som allmänheten 

accepterar (e.g. cf. Brouard et al, 2017; Carruthers, 1995). En sådan enad bild, som visas utåt, 

behöver dock inte spegla samtliga de interna uppfattningar som hålls inom 

revisorsprofessionen eftersom bilden främst formas av de uppfattningar som representanter 

för professionella organisationer och större byråer har (proposition 1) (e.g. cf. Abbott, 1988; 

Meyer & Rowan, 1991). Aktörer inom revisorsprofessionen med lägre status, som mindre 

byråer och revisorer på lägre positioner, kan med andra ord ha skilda uppfattningar 

(proposition 2). Status kan således vara en faktor som påverkar vilka uppfattningar en aktör 

inom revisorsprofessionen har. Uppfattningar kan även påverkas av vilken byrå en revisor 

tillhör eftersom byråtillhörighet påverkar vilka erfarenheter en revisor samlar på sig och 

vilken social miljö som revisorn vistas i (proposition 3) (e.g. cf. Fischer, 1996; Öhman, 2007). 

Därtill kan även en revisors position inom byrån forma revisorns uppfattningar eftersom 

position, likt byråtillhörighet, påverkar erfarenheter en revisor samlar på sig och vilken social 

miljö som revisorn vistas i (proposition 4) (Fischer, 1996; Hellgren och Löwstedt, 1997). 

Skilda uppfattningar inom revisorsprofessionen om revisionens syfte och revisorns roll 

skulle i sin tur kunna ge upphov till ett kommunikationsbrus. Detta kommunikationsbrus 

innebär att olika aktörer förmedlar olika uppfattningar om revisionens syfte och revisorns 

roll när de är i kontakt med allmänheten, vilket undergräver den enade bilden av 

revisorsprofessionen och leder till att revisorsprofessionens kommunikation med 

allmänheten blir bristfällig. Således kan kommunikationsbruset även ha hämmat 

revisorsprofessionen när den har försökt vidta kommunikativa åtgärder för att minska 

kommunikationsproblemet (e.g. cf. Johansson, 2005a; Sikka et al, 1998). Även om svaren 

till IAASB:s konsultationsdokument gav indikationer på att det inte råder konsensus inom 

revisorsprofessionen om förväntningsgapet, indikerar teorin på att det råder konsensus 

inom revisorsprofessionen om att förväntningsgapet handlar om ett 

kommunikationsproblem. Således kan bristfällig kommunikation kring revisionens syfte och 

revisorns roll även vara en orsak till att förväntningsgapet består (proposition 5) (Öhman, 

2007).  

Figur 1: Illustrering av sammanställningen av den teoretiska referensramen och studiens 

propositioner   
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4. Empirisk metod  

4.1 Forskningsdesign  

Studien utgår från en tvärsnittsdesign där samtliga aktörer inom revisorsprofessionen, både 

organisationer, byråer och individuella revisorer, utgör enskilda studieobjekt (Bryman, 2011; 

Denscombe, 2018). Genom en tvärsnittsdesign kan studieobjekten, aktörerna, nämligen 

jämföras i syfte att hitta mönster kring ett eventuellt kommunikationsbrus (Denscombe, 

2018). För att kunna jämföra och hitta mönster passar en tvärsnittsdesign eftersom den har 

mer fokus på bredd än djup (e.g Bryman & Bell, 2017). Samtidigt är en del av studiens syfte 

att nå förståelse för vilka eventuella uppfattningar som råder inom revisorsprofessionen 

varför det är viktigt att till viss del även fokusera på djup (e.g Bryman & Bell, 2017). 

Tvärsnittsdesign är dessutom en passande forskningsdesign med tanke på att studien söker 

en ögonblicksbild över de aktuella uppfattningar om förväntningsgapet, revisionens syfte och 

revisorns roll som råder just nu, snarare än en förståelse för hur uppfattningarna har 

förändrats över tid (Bryman, 2011; Denscombe, 2018). Det är angeläget att fånga upp de 

uppfattningar som råder för tillfället eftersom vi söker jämföra dessa uppfattningar med 

varandra och få en bild av vilka uppfattningar som finns inom revisorsprofessionen i 

dagsläget. Då vissa forskare menar på att förväntningsgapet, revisionens syfte och revisorns 

roll är fenomen och begrepp som förändras över tid (e.g. Flint, 1988; Sikka et al, 1998; 

Öhman, 2007), är det angeläget att fånga upp de uppfattningar som råder för tillfället 

eftersom vi söker jämföra dessa uppfattningar med varandra. Även om det vore så att dessa 

fenomen och begrepp vore konstanta över tid, som vissa andra forskare menar på (e.g. Sikka 

et al, 1998), skulle en tvärsnittsdesign vara passande eftersom den ögonblicksbild som 

genereras fortfarande skulle spegla de uppfattningar som råder idag.  

4.2 Datainsamlingsmetod  

För att kunna fokusera på resonemang och beskrivningar av fenomen och begrepp har en 

kvalitativ forskningsstrategi valts (Denscombe, 2018). Vid insamling av kvalitativa data är 

intervjuer en fördelaktig datainsamlingsmetod eftersom intervjuer innebär att ingående och 

detaljerade data kan inhämtas (Alvehus, 2019; Bryman & Bell, 2017; Denscombe, 2018). I 

denna studie hölls därför intervjuer med aktörer inom revisorsprofessionen i syfte att samla 

in detaljerade data som kunde användas för att utforska hur dessa aktörer uppfattar 

förväntningsgapet, revisionens syfte och revisorns roll. Innan intervjuerna hölls, utfördes 

även en dokumentstudie. I en dokumentstudie används data som, enligt Silverman (2001), 

har framtagits utan inblandning av forskarna själva. Således kan en dokumentstudie 

generera stora mängder data relativt enkelt (Denscombe, 2018). Dokumentstudien utfördes 

därför som ett komplement till intervjuerna för att få ett mer omfattande empiriskt underlag. 

Genom dokumentstudien kunde alltså fler aktörer inkluderas i studien vilket innebar att fler 

jämförelser mellan aktörer kunde göras. Kombinationen intervjustudie och dokumentstudie 
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ökar således studiens giltighet (cf. Alvehus, 2019), eftersom den ger ett bredare underlag som 

troligtvis bättre reflekterar hur uppfattningarna inom revisorsprofessionen ser ut.  

  

I den dokumentstudie som vi genomförde utgjordes data av offentliga dokument i form av 

konsultationssvar som skickades in från olika aktörer inom revisorsprofessionen till det 

brittiska konsultationsdokumentet ‘Call for Views’, i vilket explicita frågor om olika aspekter 

av revision och förväntningsgapet ställs (Department for Business, Energy & Industrial 

Strategy [BEIS], 2019a). Detta konsultationsdokument skrevs av affärsmannen Sir Donald 

Brydon i syfte att samla in olika uppfattningar om revision och hur revisionen bör utvecklas, 

eftersom han i december 2018 fick i uppdrag av den brittiska regeringen att skriva en 

oberoende granskningsrapport om hur revisionsprocessen och revisionsprodukten kan 

utvecklas för att bättre tillgodose användarnas behov och allmänhetens intresse (BEIS, 2018; 

BEIS, 2019b). Konsultationssvaren till detta konsultationsdokument anses således vara 

trovärdiga då avsändarna skrev dem i syfte att informera Sir Donald Brydon om sina 

uppfattningar och synpunkter i olika frågor kring revision. Vidare skickades dessa 

konsultationssvar in under 2019 (BEIS, 2019a), vilket innebär att de är relevanta eftersom 

de speglar revisorsprofessionens aktuella uppfattningar. De åsikter som uttrycks i 

konsultationssvaren utgör dessutom offentliga ställningstaganden eftersom 

konsultationssvaren är tillgängliga för allmänheten. Konsultationssvaren är även menade att 

representera hela organisationen och inte de individuella åsikter som personer anställda hos 

aktören har men eftersom det är dem som är högt uppsatta inom respektive organisation 

som har författat konsultationssvaren, speglas förmodligen främst deras uppfattningar i 

dem. Datainsamlingen från dessa konsultationssvar har gjort det möjligt att utforska hur 

brittiska, men även internationella, professionella organisationer, byråer och revisorer 

använder revisionsrelaterade begrepp och resonerar i revisionsfrågor i offentliga 

sammanhang. Således är datan i vår dokumentstudie representativ för hur professionella 

organisationer, revisionsbyråer och revisorer uttrycker sig och resonerar kring 

förväntningsgapet, revisionens syfte och revisorns roll gentemot allmänheten eftersom 

konsultationssvaren är offentliga och tillgängliga för alla att läsa (cf. Denscombe, 2018).   

  

Utifrån att data från dokumentstudien främst reflekterar uppfattningar på 

organisationsnivå, och då främst de uppfattningar som högt uppsatta personer har, användes 

en intervjustudie för att kunna fånga uppfattningar även inom organisationerna, hos 

individer på olika positioner. I intervjustudien samlades data in genom semi-strukturerade 

intervjuer med svenska aktörer inom revisorsprofessionen. I dessa intervjuer fick 

respondenterna utrymme att beskriva och förklara hur de tänker och subjektivt uppfattar sin 

verklighet (Alvehus, 2019). Semi-strukturerade intervjuer valdes för att uppsatsförfattarna 

skulle ges utrymme att ställa följdfrågor så att intervjupersonerna skulle få utrymme att 

berätta nyanserat om sina uppfattningar (Alvehus, 2019). Således kunde varje intervjus 
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djupvaliditet framhävas (David & Sutton, 2016; Denscombe, 2018). För att stärka 

objektiviteten i intervjuerna och säkerställa att frågorna ställdes på ett liknande sätt under 

varje intervju, var samma uppsatsförfattare huvudansvarig under samtliga intervjuer 

(Justesen & MikMeyer, 2011). Den andra uppsatsförfattaren hade ansvar för att anteckna och 

flika in med följdfrågor vid behov.  

  

På grund av att Covid-19 påverkade i vilken utsträckning sociala kontakter fick förekomma, 

hölls intervjuer i första hand via videosamtal. Videosamtal ger mindre validitet än fysiska 

intervjuer eftersom forskaren inte i samma utsträckning kan få en känsla för om den data 

som samlas in är riktig (Denscombe, 2018). Videosamtal föredrogs dock framför 

telefonsamtal eller mejlkonversationer på grund av att interaktion där forskaren och 

informanten kan studera varandras ansiktsuttryck och gester bidrar till att 

kommunikationen och förståelsen för varandra förbättras (e.g. Alvehus, 2019; Denscombe, 

2018). På så sätt kan datans riktighet och relevans ändå delvis samlas in under intervjuns 

gång då forskarna kan studera den intervjuade i samband med interaktionen (Denscombe, 

2018). Vidare spelades samtliga intervjuer in genom ljudupptagningar, efter 

respondenternas godkännande, för att inte förlora detaljerad information från intervjuerna 

(Alvehus, 2019; Bryman & Bell, 2017). Att spela in en intervju kan till en början kännas 

obekvämt för respondenten (Alvehus, 2019), men det utgör inget påtagligt störningsmoment 

när samtalet väl är igång (Denscombe, 2018). Ljudupptagningarna underlättade 

intervjusamtalet då fokus i större utsträckning kunde läggas på intervjupersonen och 

relevanta följdfrågor för att få en djup förståelse för respondentens uppfattningar. Genom att 

ge samtliga respondenter samma förberedande information innan och i början av intervjun 

om studiens syfte, intervjuns upplägg och etiska aspekter, kunde studiens tillförlitlighet ökas. 

Vid samtliga intervjuer användes även samma intervjuguide som alla respondenter fått ta del 

av före intervjutillfället.         

  

4.3 Urval  

4.3.1 Dokumentstudien  

Underlaget i dokumentstudien består av 20 av de 118 konsultationssvar som skickades in till 

Sir Donald Brydons brittiska konsultationsdokument ’Call for Views’ (BEIS, 2019a). Av de 

118 konsultationssvaren, valde vi först ut 27 stycken svar. Dessa 27 konsultationssvar hade 

nämligen inkommit från revisionsbyråer, professionella organisationer och enskilda 

revisorer, vilka utgör aktörer inom revisorsprofessionen. Bland dessa 27 konsultationssvar 

fanns alla Big-4 byråer, 4 medelstora revisionsbyråer, 5 mindre revisionsbyråer5, 2 enskilda 

 
5 Dessa mindre revisionsbyråer är mindre relativt de andra byråerna som skickat in svar till 
konsultationsdokumentet ‘Call for Views’. Dessa byråer är dock långt ifrån de minsta byråer som 
finns inom revisorsprofessionen.   



28  
  

revisorer samt 12 professionella organisationer representerade. De övriga 91 

konsultationssvaren ansågs inte vara relevanta i denna studie då de inte representerade 

uppfattningar hos aktörer inom revisorsprofessionen eftersom de hade skickats in av bland 

annat olika investeringsbolag, finansieringsbolag och akademiker. Efter att ha läst alla de 27 

konsultationssvaren sållades 7 konsultationssvar bort, varav 4 var professionella 

organisationer, 1 var en mindre byrå och 2 var de enskilda revisorerna. De 4 professionella 

organisationerna och den mindre byrån sållades bort på grund av att deras svar inte var 

tillräckligt utförliga vilket gjorde det svårt att läsa ut deras uppfattningar. De 2 enskilda 

revisorerna sållades bort eftersom dokumentstudien utfördes för att få en överblick över 

aktörers offentliga uppfattningar på organisationsnivå snarare än individnivå. Därefter 

kvarstod 20 konsultationssvar, vilka utgjorde det empiriska underlaget i dokumentstudien. 

De 20 konsultationssvaren finns endast tillgängliga via en databas på en hemsida, varför det 

tyvärr inte var möjligt att hänvisa till dem som länkar i en bilaga i denna studie. Databasen 

kan laddas ner genom den brittiska regeringens hemsida, 

https://www.gov.uk/government/consultations/thequality-and-effectiveness-of-audit-call-

for-views (BEIS, 2019a).   

Av de frågor som ställts i konsultationsdokumentet ’Call for Views’ har vi främst utgått från 

frågorna i de fyra inledande kapitlen eftersom det främst är dessa frågor som behandlar 

grundläggande aspekter kring revision och förväntningsgapet. Konsultationsdokumentets 

frågor, och de tillhörande konsultationssvaren, berör dock främst en brittisk kontext. Vissa 

av de 20 utvalda konsultationssvaren inkom även från den internationella, anglo-saxiska 

revisionsarenan (BEIS, 2019a). Trots att detta empiriska underlag inte är helt representativt 

för den svenska kontexten ger det en bredare förståelse för vilka uppfattningar som råder i 

revisorsprofessionen ur ett internationellt perspektiv, vilket är passande eftersom 

revisorsprofessionen är en global profession med mycket samarbete över landsgränser 

(IAASB, 2019a). Därtill är det främst större byråer som svarat på detta 

konsultationsdokument, vilket gör att det empiriska underlaget inte blir helt representativt 

för revisorsprofessionens olika byråsegment. Även om vissa av konsultationssvaren har 

inkommit från byråer som kan anses vara relativt små i jämförelse med de större byråerna, 

hör de inte till de minsta byråerna inom revisorsprofessionen. Därmed kan mindre byråers 

uppfattningar inte sägas vara representerade i dokumentstudien i samma utsträckning som 

de större byråernas, varför studien potentiellt skulle kunna gå miste om ett perspektiv som 

kan ge en bättre bild av hela revisorsprofessionen. Med intervjustudien som komplement till 

dokumentstudien kan en relativt god bild av revisorsprofessionens olika uppfattningar ändå 

ges i studien.   
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Tabell 1- Sammanställning av studerade dokument (konsultationssvar till ‘Call for Views’)  

Avsändarens namn   Typ av aktör  År  Sidantal  

PricewaterhouseCoopers (PwC)  Stor byrå – Big 4 2019 43 

Deloitte  Stor byrå – Big 4 2019 36 
 

Ernst & Young (EY)  Stor byrå – Big 4 2019 18 
 

KPMG  Stor byrå – Big 4 2019 43 
 

Grant Thornton (GT)  Medelstor byrå 2019 16 
 

BDO  Medelstor byrå 2019 29 
 

RSM  Medelstor byrå 2019 6 
 

Mazars  Medelstor byrå 2019 28 
 

Crowe U.K. (Crowe)  Mindre byrå 2019 24 
 

HW Fisher (Fisher)  Mindre byrå 2019 13 
 

Kreston Reeves (Kreston)  Mindre byrå 2019 18 
 

Duncan & Toplis (D&T)  Mindre byrå 2019 18 
 

Accountancy Europe (AE)  Professionell organisation 2019 40 
 

American Institute of Certified Public 
Accountants (AICPA) 

Professionell organisation 2019 11 

Association of Chartered Certified Accountants 
(ACCA) 

Professionell organisation 2019 56 

Association of Practising Accountants (APA) Professionell organisation 2019 16 

Chartered Institute of Management Accountants 
(CIMA) 

Professionell organisation 2019 21 

Chartered Professional Accountants Canada 
(CPA Canada) 

Professionell organisation 2019 22 

International Federation of Accountants (IFAC) Professionell organisation 2019 17 

CPA Australia Professionell organisation 2019 12 
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4.3.2 Intervjustudien  

Då syftet med denna kvalitativa studie är att utforska hur aktörer inom revisorsprofessionen 

uppfattar förväntningsgapet, revisionens syfte och revisorns roll, söker vi inte dra generella 

slutsatser om hela revisorsprofessionen som population. Således valdes intervjupersoner 

genom ett icke-sannolikhetsurval (Denscombe, 2018). Genom ett icke-sannolikhetsurval har 

nämligen forskare, enligt Denscombe (2018), större inflytande över urvalsprocessen 

eftersom de kan välja respondenter utifrån vissa kriterier eller önskemål, vilket är passande 

när insikter om olika perspektiv eftersöks. I denna studie kunde således olika aktörer inom 

revisorsprofessionen aktivt väljas ut efter de faktorer vi söker undersöka; status, 

byråtillhörighet och position. Baserat på dessa faktorer söktes representanter från 

professionella organisationer samt revisorer6 från både Big 4byråer och mindre byråer. Vid 

byråerna söktes både en revisor på en högt uppsatt position och en revisor på en lägre 

position, med minst 1 års erfarenhet, i syfte att kunna jämföra uppfattningar inom byrån. 

Eftersom heterogenitet var något som aktivt eftersöktes hos respondenterna i 

intervjustudien kan urvalet även anses ha varit strategiskt (Denscombe, 2018).  

För att få till det önskade strategiska urvalet söktes respondenter inom hela Sverige eftersom 

fysiska intervjuer ändå inte var möjliga att hålla. På grund av att uppsatsförfattarna främst 

har kontaktpersoner i Östergötland och Stockholm begränsades dock urvalet något till dessa 

områden. Huruvida den geografiska aspekten har en inverkan på studiens resultat är svårt 

att säga. De enskilda respondenternas uppfattningar om förväntningsgapet, revisionens syfte 

och revisorns roll kan möjligtvis skilja sig åt beroende på kontorstillhörighet och 

kontorsstorlek (cf. Bagley et al., 2012; Sylvander, 2020), men det är inget som med säkerhet 

kan antas. Intervjuförfrågningar mejlades initialt ut till de kontaktpersoner som 

uppsatsförfattarna sedan tidigare har inom revisorsprofessionen. De uppmanades även till 

att sprida intervjuförfrågan vidare inom deras respektive organisationer för att fler 

potentiella intervjupersoner, på olika positioner, skulle kunna nås. För att få till det önskade 

strategiska urvalet togs även egna kontakter med revisorer på vissa positioner inom olika 

revisionsbyråer och professionella organisationer där mailadresser fanns tillgängliga på 

organisationernas hemsidor. I den intervjuförfrågan som skickades ut till alla potentiella 

respondenter fanns information om studiens syfte, intervjuns upplägg och de etiska aspekter 

som berör respondenten (se Bilaga 1).   

 
6 Formellt sett blir en person revisor först när den klarat auktoriseringsprovet (Sylvander, 2020). 
Vanligtvis ses dock alla medlemmar inom revisionsteamet, från revisorsassistenter till partners, 
som revisorer. Speciellt då de från revisionsteamet som klienterna möter i högre utsträckning 
under revisionen vanligtvis är olika erfarna revisorsassistenter och inte den auktoriserade 
(påskrivande) revisorn (Sylvander, 2020). Därav kommer denna studie betrakta alla som arbetar 
med revision inom en revisionsbyrå som revisorer.   
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Intervjuer hölls sedan med totalt 9 personer eftersom dessa tackade ja till inbjudan. 

Respondenterna utgjordes dels av representanter för två olika professionella organisationer, 

dels av revisorer från en liten byrå och två olika Big 4-byråer. Varje byrå representerades av 

minst en revisor på en lägre position, revisorsassistent, och en revisor på en högre position, 

partner eller manager. En av Big 4-byråerna representerades av två revisorsassistenter, varav 

den ena tillhörde samma kontor som partnern som deltog i studien, medan den andra 

tillhörde ett annat geografiskt kontor. Då respondenterna utgjordes av både representanter 

för professionella organisationer och revisorer på olika positioner inom byråer av olika 

storlek, uppnåddes den heterogenitet som ämnades med det strategiska urvalet. Däremot 

utgör detta urval endast en bråkdel av hela revisorsprofessionen, varför det inte går att dra 

generella slutsatser om hela populationen. Utifrån studiens syfte kan antalet 

intervjupersoner dock vara tillräckligt eftersom intervjupersonerna tillhör 

revisorsprofessionen och således ger uttryck för uppfattningar som råder inom 

revisorsprofessionen om förväntningsgapet, revisionens syfte och revisorns roll.   

Den längsta intervjun varade i 59 minuter och den kortaste i 35 minuter. Variationen skulle 

kunna bero på respondenternas erfarenhet. Konsekvensen av att det skilde 24 minuter 

mellan den kortaste och längsta intervjun skulle kunna vara att den kortaste intervjun 

genererade mindre detaljerade data och mindre djupvaliditet. Båda dessa intervjuer 

genererade dock lika mängd information överlag varför den kortare intervjun ansågs 

tillräckligt lång för att kunna besvara studiens syfte. Vid två intervjuer uppstod även tekniska 

problem, vilket ledde till att de fick hållas via telefon. Under en av dessa intervjuer kunde 

dock respondenten se uppsatsförfattarna. Dessa omständigheter ledde därmed till att 

forskaren och informanten inte kunde studera varandras ansiktsuttryck under samtalet, 

vilket kunde ha hämmat förståelsen under samtalet och hindrat möjligheten att kontrollera 

datans riktighet (e.g. Alvehus, 2019; Denscombe, 2018), men det bedöms inte ha påverkat 

datainsamlingen avsevärt. Alla respondenter fick information om att de och dess 

organisation skulle förbli anonyma i denna studie och har tilldelats fiktiva namn. En av 

respondenterna, Dan Brännström, ville dock inte vara anonym, varför han benämns vid sitt 

riktiga namn. I tabell 2 nedan finns en sammanställning av studiens intervjurespondenter.  
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Tabell 2: Sammanställning av studiens intervjurespondenter.   
 

Respondent Position Typ av organisation 
Erfarenhet 

inom revision 
Intervjuform Inspelad Tid 

Anna Representant Branschorganisation 1 >  15 år Videosamtal Ja 38 min 

Dan Representant Branschorganisation 2 >  30 år Videosamtal Ja 49 min 

Bo 
Partner, auktoriserad 

revisor 
Byrå 1 - Big 4 >  20 år Videosamtal Ja 44 min 

Carl 
Senior manager, 

auktoriserad revisor 
Byrå 2 - Big 4 8-10 år Telefonsamtal Ja 45 min 

Daniel 
Partner, auktoriserad 

revisor 
Byrå 3 - Mindre byrå >  20 år Videosamtal Ja 55 min 

Emelie Revisorsassistent Byrå 1 - Big 4 1-3 år Videosamtal Ja 37 min 

Filip Revisorsassistent Byrå 1 - Big 4 1-3 år Videosamtal Ja 40 min 

Gustav Revisorsassistent Byrå 2 - Big 4 1-3 år (Telefonsamtal) Ja 35 min 

Hugo Revisorsassistent Byrå 3 - Mindre byrå 4-6 år Videosamtal Ja 59 min 

 

 

4.4 Intervjuguide  

I syfte att öka studiens giltighet har samma intervjuguide (se Bilaga 2) använts vid samtliga 

intervjuer. Denna intervjuguide bestod av tre huvudområden; revisionens syfte, revisorns 

roll och förväntningsgapet, vilka formulerades mot bakgrund av studiens syfte. Genom att 

presentera tydliga huvudområden för de teman som står i centrum för studien, är det 

nämligen enklare att fånga respondentens uppfattningar om dessa teman (Bryman & Bell, 

2017). Genom sin struktur utgjorde intervjuguiden en trygg grund att utgå ifrån under 

samtalets gång och gav intervjun ett relativt strukturerat förlopp (e.g. Bryman & Bell, 2017). 

Innan huvudområdena avhandlades ställdes även olika bakgrundsfrågor, eller 

uppvärmningsfrågor, till respondenten. Bakgrundsfrågorna var menade att göra samtalet 

mer avslappnat för att respondenten skulle känna sig mer bekväm (Kvale & Brinkmann, 

2014). Under denna inledande fas av intervjun ombads respondenten att berätta om sig själv 

och sina erfarenheter. Bakgrundsfrågorna var även viktiga i syfte att kunna jämföra de olika 

respondenternas arbetsuppgifter och erfarenheter med varandra för att kunna undersöka 

huruvida dessa påverkar respondenternas uppfattningar om förväntningsgapet, revisionens 

syfte och revisorns roll.   

Med huvudområdena följde tillhörande frågor och påståenden för respondenterna att svara 

på och ta ställning till. Syftet med att ställa frågor var att få in data som kunde ge en god bild 

av respektive respondents uppfattningar om revisionens syfte, revisorns roll och 

förväntningsgapet så som de själva uttrycker dem. Frågorna var således öppna och enkelt 

formulerade för att inte styra respondentens svar och för att få mer detaljrikedom och 
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öppenhet kring tankar och erfarenheter i svaren från respondenten (David & Sutton, 2016). 

Även de följdfrågor som ibland ställdes var ofta öppna eftersom de ställdes i syfte att få den 

intervjuade att utveckla sina resonemang ytterligare (Kvale & Brinkmann, 2014). För att 

undvika risken för att respondenterna endast skulle ge inövade standardsvar, ombads de 

även att ta ställning till olika påståenden som gjordes tillgängliga för dem högst en timme 

innan intervjutillfället. Genom att ta ställning till påståenden uppmuntrades nämligen 

respondenterna till att reflektera mer över sina resonemang och ge dem mer utförliga 

förklaringar. Dessa påståenden formulerades i sin tur utifrån teoriavsnittet och 

dokumentstudien. Påståendena till huvudområdena ’revisionens syfte’ och ’revisorns roll’ 

arbetades fram utifrån de olika definitioner som beskrivits i den teoretiska referensramen. 

Påståendena till huvudområdet ’förväntningsgapet’ arbetades fram utifrån argument som 

identifierats i dokumentstudien.    
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Tabell 3 - Intervjuguidens bakgrundsfrågor och huvudfrågor med dess syfte/motivering  

Fråga  Syfte/Motivering  

Berätta lite om dig själv  
• Hur länge har du arbetat inom revision?  
• Vilken utbildning har du?  
• Vilka tidigare arbetserfarenheter har du?  
• Vilken befattning/position har du i din 

organisation idag?  
• Hur ser en vanlig arbetsdag ut för dig?  
• Vad tycker du är de främsta för- och 

nackdelarna med att arbeta med revision?  

Introducerande frågor där vi dels får reda på 

de uppgifter, såsom erfarenhet och position,  
som vi behöver för att kunna jämföra de olika  
aktörernas uppfattningar, dels kan skapa oss 

en initial uppfattning om hur de ser på 

revision.  

  

Revisionens syfte  
• Kan du med egna ord beskriva vad 

revisionens syfte är?   
• Upplever du att det är många som delar 

din uppfattning på din arbetsplats?  
• Vi kommer nu läsa upp två påståenden för 

dig som du ska få ta ställning till.  

              *Påståenden*  

Med hjälp av dessa frågor och påståenden 

önskar vi få en bild av respondentens  
uppfattning om revisionens syfte, och om 

denna uppfattning delas av andra inom  
byrån/organisationen. Uppfattningen ska  
sedan kunna jämföras med andra aktörers 

och mot vår teoretiska referensram.  

Revisorns roll  
• Kan du med egna ord beskriva vad 

revisorns roll är?   
• Upplever du att det är många som delar 

din uppfattning på din arbetsplats?  
• Vi kommer nu läsa upp tre påståenden för 

dig som du ska få ta ställning till.  
*Påståenden*  

Med hjälp av dessa frågor och påståenden 

önskar vi få en bild av respondentens  
uppfattning om revisorns roll, och om denna 

uppfattning delas av andra inom  
byrån/organisationen. Uppfattningen ska  
sedan kunna jämföras med andra aktörers 

och mot vår teoretiska referensram.  

Förväntningsgapet  
• Tycker du att det finns ett förväntningsgap 

inom revision? Vad anser du i så fall att 
gapet ’består’ av?  

• Upplever du att det är många som delar 
din uppfattning på din arbetsplats?  

• Vi kommer nu läsa upp fem påståenden 
för dig som du ska få ta ställning till.  
*Påståenden*  

Med hjälp av dessa frågor och påståenden 

önskar vi få en bild av respondentens  
uppfattning om förväntningsgapet, och om 

denna uppfattning delas av andra inom  
byrån/organisationen. Uppfattningen ska  
sedan kunna jämföras med andra aktörers 

och mot vår teoretiska referensram.  
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 Tabell 4. Intervjuguidens påståenden  

  

  

Huvudområde  Påståenden  Teoretisk utgångspunkt  

Revisionens syfte  

1. Revisionens syfte är att stärka allmänhetens 
förtroende för företag genom att stärka tilliten 
till de finansiella rapporter som ett företag 
producerar.  

Revision som 
förtroendeskapande 
marknadsfunktion  

2. Revisionens syfte är att ge mervärde till 
klienterna genom att förbättra deras 
verksamhet och deras finansiella rapporter.   

Revision som  
förbättringsfunktion för 
företagen  

Revisorns roll  

1. En revisor som har granskat en klients 
finansiella rapporter i enlighet med lagar, 
standarder och regelverk, har fullföljt sitt 
ansvar och sin uppgift.  

Revisorn som granskare  

2. En revisors uppgift är att se till att de 
finansiella rapporterna ger så mycket 
användbar information som möjligt eftersom 
det ligger i revisorns ansvar att effektivisera 
kommunikationen mellan klienten och 
allmänheten.  

Revisorn som 
informationsmedlare  

3. Revisorn ska ta hänsyn till klientens behov 
eftersom det ingår i revisorns uppgift och 
ansvar att stötta och ‘agera bollplank’ åt 
klienten så att klienten kan förbättra sin 
verksamhet och sina finansiella rapporter.  

Revisorn som rådgivare  

Förväntningsgapet  

1. För att minska förväntningsgapet måste 
revisorsprofessionen kommunicera bättre med 
allmänheten så att allmänheten får ökad 
förståelse för vad revision är och vad en revisor 
har för uppgifter och ansvar.  

Argument från  
konsultationssvar till ’Call for  
Views’  

2. För att minska förväntningsgapet är det 
viktigt att revisorsprofessionen står fast vid 
idén att ‘revision är revision’.  

Argument från  
konsultationssvar till ’Call for 
Views’  

3. För att minska förväntningsgapet krävs att 
revisorer arbetar mer proaktivt för att upptäcka 
bedrägeri och problem med 
fortlevnadsprincipen.  

Argument från  
konsultationssvar till ’Call for 
Views’  

4. För att minska förväntningsgapet bör 
revisorer revidera framtidsorienterad och 
ickefinansiell information i högre utsträckning.  

Argument från  
konsultationssvar till ’Call for 
Views’  

5. För att minska förväntningsgapet måste 
revisorsprofessionen omforma revisionens 
syfte och revisorns roll.  

Argument från  
konsultationssvar till ’Call for 
Views’  
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4.5 Dataanalys  

4.5.1 Dokumentstudien  

Konsultationssvaren analyserades först genom en tematisk innehållsanalys och sedan genom 

en nätverksanalys. Att genomföra en tematisk innehållsanalys ansågs lämpligt eftersom det 

innebar att vi kunde bryta ner konsultationssvaren och systematiskt kategorisera deras 

innehåll för att på så sätt kunna besvara studiens syfte (Boréus & Kohl, 2018). 

Innehållsanalysen genomfördes därmed manuellt eftersom det gav oss möjlighet att göra 

mer komplicerade bedömningar och tolkningar än om en datoriserad analys hade 

genomförts (Boréus & Kohl, 2018). I det första steget av innehållsanalysen lästes kapitel ett 

till kapitel fyra i de olika aktörernas konsultationssvar, varpå de resonemang som implicit 

eller explicit fördes om förväntningsgapet, revisionens syfte och revisorns roll 

dokumenterades (Boréus & Kohl, 2018). För att effektivisera processen i detta steg delades 

konsultationssvaren upp mellan uppsatsförfattarna. För att minska risken för att 

intersubjektiviteten skulle bli bristfällig, alltså att dokumenten tolkades på olika sätt av 

uppsatsförfattarna, kontrollerades tolkningarna av svaren i de olika konsultationssvaren av 

den andra uppsatsförfattaren (Boréus & Kohl, 2018). I det andra steget av innehållsanalysen 

kategoriserades de delar av konsultationssvaren som bedömdes vara relevanta för att kunna 

besvara studiens syfte. Kategoriseringen skedde sedan genom att vi färgkodade 

konsultationssvaren utifrån ett kodschema (Boréus & Kohl, 2018).   

  

Kodschemat var dels deduktivt styrt, dels induktivt styrt. Det var deduktivt styrt eftersom 

kategorierna främst utgick från de definitioner av förväntningsgapet, revisionens syfte och 

revisorns roll som har presenterats i den teoretiska referensramen (Boréus & Kohl, 2018; 

Hsieh & Shannon, 2005). Det var induktivt styrt eftersom vi också lät kategorier växa fram 

under arbetets gång för att spegla det innehåll som framkom i konsultationssvaren under 

färgkodningen (Boréus & Kohl, 2018; Hsieh & Shannon, 2005). Färgkodningen innebar att 

olika delar av konsultationssvaren markerades med olika färger beroende på förekomsten av 

uttryck och ord (Boréus & Kohl, 2018). Förväntningsgapet kodades med orange färg. Den 

förutbestämda förväntningsgapskategorin var kommunikationsproblemet (mörkorange) 

men under läsningens gång fick vi lägga till en kategori för anpassningsproblemet 

(ljusorange). Revisionens syfte kodades med de förutbestämda kategorierna 

förtroendeskapande marknadsfunktion (grön) och förbättringsfunktion för företag (röd). 

Under kodningen insåg vi att det förekom fyra varianter av syftet som förtroendeskapande, 

varför underkategorier lades till detta syfte. Den första förtroendeuppfattningen är att det 

endast är aktieägarnas förtroende som bör stärkas och att det endast är den finansiella 

informationen som bör omfattas av revisionen (väldigt mörk grön). Den andra 

förtroendeuppfattningen är att revisionen bör göras för fler intressenter än aktieägarna men 

att den fortfarande endast bör omfatta finansiell information (mörkgrön). Den tredje 
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förtroendeuppfattningen är att det endast är aktieägarnas förtroende som bör stärkas men 

att revisionens omfattning bör utvidgas till att inkludera icke-finansiell och/eller 

framtidsorienterad information (ljusare grön). Den fjärde förtroendeuppfattningen är att 

revisionen bör göras för fler intressenter än aktieägarna och att revisionens omfattning bör 

utvidgas till att inkludera ickefinansiell och/eller framtidsorienterad information (ljusast 

grön). Revisorns roll kodades med de förutbestämda kategorierna granskare (mörklila), 

informationsmedlare (ljuslila) och rådgivare (ljusröd). Genom kodningen kunde vi göra en 

bedömning om vilka aktörernas uppfattningar var om förväntningsgapet, revisionens syfte 

och revisorns roll. Vidare kunde vi därmed även göra en bedömning om vilka uppfattningar 

som var de mest dominanta hos varje aktör vilket markerades med en prick.  

  

Efter kodningsarbetet summerades varje aktörs uppfattningar, varpå varje aktörs 

uppfattningar analyserades och sammanställdes i översiktliga tabeller. Dessa översiktliga 

tabeller användes som ett verktyg för att sedan kunna genomföra en nätverksanalys. En 

nätverksanalys, som är en form av innehållsanalys, genomfördes eftersom vi var intresserade 

av att analysera och jämföra uppfattningarna mellan de olika aktörerna (Boréus & Kohl, 

2018). De olika aktörernas uppfattningar kopplades här samman med vilka aktörerna var, 

för att kunna analysera uppfattningarna utifrån den sociala verklighet som potentiellt har 

skapat dem (Boréus & Kohl, 2018). På så sätt kunde vi även identifiera huruvida eventuella 

olika uppfattningar om förväntningsgapet, revisionens syfte och revisorns roll, bland 

aktörerna, kunde bero på vilket statusskikt aktören befann sig inom, om de kunde bero på 

respondenternas byråtillhörighet alternativt aktörens position inom byrån. Jämförelserna 

var således ett sätt för att kunna ta reda på huruvida studiens propositioner fann stöd i den 

inhämtade empirin. Nätverksanalysen var också ett sätt för att lyfta fram och analysera vilka 

uppfattningar som framkom om förväntningsgapet, revisionens syfte och revisorns roll hos 

de studerade aktörerna inom revisorsprofessionen.  

  

4.5.2 Intervjustudien  

För att kunna bearbeta den data som insamlades vid intervjutillfällena transkriberades det 

inspelade materialet till skriftlig form (Denscombe, 2018). Transkriberingen skedde 

kontinuerligt efter att intervjuerna genomfördes för att inte riskera att missa detaljer 

(Bryman & Bell, 2016). Dock blir transformeringen från muntlig till skriftlig form aldrig sann 

och objektiv, då tolkningar spelar in och tonfall inte kan förmedlas i samma utsträckning 

(Kvale & Brinkmann, 2014). Bortsett från kallprat och den formella inledningen som ansågs 

ovidkommande, transkriberades hela intervjun till skrift för att få en så god bild som möjligt 

och kunna tolka ut både uttryck och ordval. Att transkribera hela intervjuerna ansågs därmed 

nödvändigt. Transkriberingen var även tidskrävande, varför arbetet med att transkribera det 

inspelade materialet delades upp mellan uppsatsförfattarna. Resultatet av transkriberingen 

kontrollerades sedan av den andre uppsatsförfattaren för att säkerställa tillförlitligheten. 
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Anteckningarna som gjordes under intervjun sågs som ett komplement som kunde ge 

uppsatsförfattarna en indikation på den känsla som rådde under intervjun, men även som 

en säkerhetsåtgärd om tekniska problem med ljudupptagningen skulle uppstå (Denscombe, 

2018).  

Efter transkriberingen av intervjuerna påbörjades analysen av den insamlade datan genom 

en tematisk innehållsanalys. En tematisk innehållsanalys ansågs lämplig även här eftersom 

vi i intervjustudien också avsåg att systematiskt bryta ned textdata för att kunna kategorisera 

dess innehåll som ett sätt för att kunna besvara studiens syfte (Boréus & Kohl, 2018). För att 

bryta ned och kategorisera det transkriberade textmaterialet, färgkodades varje respondents 

svar och resonemang utifrån samma förutbestämda kategorier som valdes vid kodningen av 

konsultationssvaren (cf. Hsieh & Shannon, 2005; Boréus & Kohl, 2018). Färgkodningen 

innebar även här att det empiriska textmaterialet, transkriberingarna, markerades beroende 

på förekomsten av uttryck och ord (Boréus & Kohl, 2018) som passar in på de teoretiska 

definitioner som förekommer i studiens teoretiska referensram. Genom kodningen kunde vi 

även här göra en bedömning om vilka respondenternas uppfattningar var om 

förväntningsgapet, revisionens syfte och revisorns roll. Vidare kunde vi därmed även göra en 

bedömning om vilka uppfattningar som var de mest dominanta hos varje respondent. Här 

kategoriserades även respondenternas uppfattningar om vilka parter förväntningsgapet 

råder mellan i två kategorier. Den ena kategorin är att förväntningsgapet råder mellan 

allmänheten och revisorsprofessionen. Den andra kategorin är att förväntningsgapet råder 

mellan klienter och revisorsprofessionen. Båda kategorierna tillgavs färgen gul, men den 

uppfattning som respondenterna gav starkast uttryck för markerades med en prick.  

Efter kodningsarbetet summerades varje respondents uppfattningar, varpå de analyserades 

och sammanställdes i översiktliga tabeller. Dessa översiktliga tabeller användes som ett 

verktyg för att sedan kunna genomföra en nätverksanalys. En nätverksanalys genomfördes 

även för intervjustudien eftersom vi var intresserade av att analysera och jämföra 

uppfattningarna mellan de olika respondenterna (Boréus & Kohl, 2018). De olika 

uppfattningar kopplades därför även här ihop med den respondent som gav uttryck för dem 

(Boréus & Kohl, 2018). På så sätt kunde vi analysera vilka respondenter som liknar varandra 

i uppfattningar och vilka som skiljer sig från varandra i uppfattningar om förväntningsgapet, 

revisionens syfte och revisorns roll. På så sätt kunde vi även identifiera huruvida eventuella 

olika uppfattningar om förväntningsgapet, revisionens syfte och revisorns roll, bland 

respondenterna, kunde bero på vilket statusskikt respondenten befann sig inom, om de 

kunde bero på respondenternas byråtillhörighet alternativt respondentens position inom 

byrån. Jämförelserna var således ett sätt för att kunna ta reda på huruvida studiens 

propositioner fann stöd i den inhämtade empirin. Nätverksanalysen var också ett sätt för att 

lyfta fram och analysera vilka uppfattningar som framkom om förväntningsgapet, 

revisionens syfte och revisorns roll hos de studerade aktörerna inom revisorsprofessionen.  
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4.6 Metodkritik  

När dokument används som empiri är det viktigt att som forskare utvärdera källans, och 

informationen i dokumentets, trovärdighet (Denscombe, 2018). Risken för att dokument har 

låg trovärdighet är högre när de är inhämtade från internet eftersom det då inte finns någon 

garanti för att informationen i dem är aktuell eller kvalitetssäkrad (Denscombe, 2018). 

Konsultationssvaren som har använts som empiriskt underlag i denna studie har dock 

publicerats på den brittiska regeringens hemsida och utgör underlag i en aktuell brittisk 

diskussion om hur revisionen ska utvecklas i Storbritannien, varför deras trovärdighet och 

aktualitet anses hög. I och med att dokumenten är producerade för den brittiska diskursen 

är de inte anpassade efter syftet med denna studie (Denscombe, 2018). Således tillkommer 

problematiken att följdfrågor inte kan ställas i det fall konsultationssvaren inte ger den 

information som eftersöks i denna studie. Därmed kan uppsatsförfattarna endast basera sina 

analyser och tolkningar av hur aktörerna uppfattar förväntningsgapet, revisionens syfte och 

revisorns roll på sin egen tolkning av den text som är skriven i konsultationssvaren. Här 

identifieras att brister skulle kunna finnas om uppsatsförfattarna missförstått vad en aktör 

velat framföra, men detta är offentliga dokument som rör en diskussion om revisionens 

framtid varför aktörerna bör vara måna om att formulera sina svar på ett begripligt och 

explicit sätt så att deras ståndpunkter framgår tydligt.  

  

Att data insamlad via intervjuer kan vara av bristande kvalitet kan bero på olika faktorer. 

Bland annat kan intervjuareffekt påverka materialet så att studiens resultat kan ta skada 

(Denscombe, 2018). Intervjuareffekt innebär att forskaren eller forskarna som intervjuar kan 

påverka de svar, och således den data, som den intervjuade personen ger (Jacobsen, 2002). 

Därtill kan faktorer som intervjuarens ålder, bakgrund och kön påverka hur mycket och hur 

ärligt respondenten svarar (David & Sutton, 2016; Denscombe, 2018). Uppsatsförfattarna 

har försökt minska risken för att denna effekt ska påverka den intervjuade genom att vid 

intervjutillfällena inta en så artig, neutral och lyhörd inställning som möjligt (Denscombe, 

2018). En stor del av de följdfrågor som ställdes vid intervjuerna formulerades dessutom i 

förväg för att undvika risken för att de skulle ställas på ett sätt som gjorde att respondenten 

kände att den behövde svara på ett visst sätt (cf. Kvale & Brinkmann, 2014). Då varje intervju 

var unik, var det dock svårt att ställa exakt samma följdfrågor till samtliga respondenter, även 

om samma uppsatsförfattare hade ansvar för att ställa dessa frågor på ett liknande sätt. Om 

uppsatsförfattarna hade varit fullständigt konsekventa i hur och när frågorna ställdes, att 

frågorna hade ställts exakt likadant och vid exakt samma tidpunkt, i alla intervjuer hade det 

istället kunnat hämma det naturliga samtalet. Vidare noterades att en hel del av den data 

som analyseras i studien grundar sig på vad respondenterna uttrycker, vilket kan leda till 

bristande validitet eftersom vad respondenter uttrycker inte alltid stämmer överens med hur 

de faktiskt handlar i praktiken (Denscombe, 2018). Denna riskfaktor har uppsatsförfattarna 

i denna studie tagit hänsyn till genom att låta respondenterna förklara mer utifrån sig själva 
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och deras arbete samt att de fått ta ställning till olika påståenden, för att på så sätt försöka 

komma runt att de svarar som de tror att de borde istället för hur det faktiskt ligger till.   

  

4.7 Etiska aspekter  

Studiens respondenter bör skyddas i den mån lämpligt och därför har uppsatsförfattarna i 

denna studie beaktat Vetenskapsrådets (2002) etiska riktlinjer. Häri vägs forskningskravet 

mot det grundläggande individskyddskravet, som delas in i fyra allmänna huvudkrav som 

bör följas vid forskning. Det första huvudkravet är informationskravet, vilket uppfylldes 

genom att redan vid det inledande mejlet till respondenterna informera om studiens syfte, 

undersökningens upplägg, att deras deltagande är frivilligt och att deras identitet och den 

data som samlas in kommer att behandlas konfidentiellt och endast användas i 

forskningssyfte. Denna information upprepades även i början av intervjun för att se till att 

respondenten tydligt förstått informationen som delgavs via tidigare mejl. Nästa huvudkrav, 

i form av samtyckeskravet, anses ha uppfyllts då respondenterna frivilligt valde att besvara 

de mejl med intervjuförfrågan som skickades ut och därefter även frivilligt valde att delta i 

den intervju som hölls på den tid som respondenterna själva valt. Vid intervjutillfället 

påpekades ännu en gång att deltagandet är frivilligt och att respondenten när som helst kan 

avbryta intervjun. Samtycke från respondenten krävdes även för att uppsatsförfattarna 

skulle få spela in samtalet under intervjun. Det tredje huvudkravet är konfidentialitetskravet, 

som uppfylldes genom att behandla respondenterna och deras arbetsgivare anonymt i hela 

studien och hantera det inspelade materialet och transkriberingen från intervjuerna på 

sådant sätt att obehöriga inte kunde ta del av det. Uppsatsförfattarna har i studien 

kontinuerligt försökt identifiera risker för att studiens intervjupersoner oavsiktligt kan 

komma att identifieras av utomstående och i enlighet med GDPR7 har vi inte samlat in mer 

personuppgifter än vad som varit nödvändigt. De få personuppgifter som insamlats har 

hanterats med försiktighet och har, i de fall det funnits risk för identifiering av 

intervjupersonerna, anonymiserats i studien. Eftersom det insamlade materialet i vår studie 

enbart kommer att användas i forskningssyfte, är även det sista huvudkravet, 

nyttjandekravet, uppfyllt i vår studie.   

  

 
7 GDPR står för ‘General Data Protection Regulation’ och avser den dataskyddsförordning 
som blivit gällande i hela EU och som ersatt den tidigare personuppgiftslagen. 
Dataskyddsförordningen finns på plats för att skydda fysiska personers grundläggande 
rättigheter och friheter, speciellt deras rätt till skydd av personuppgifter (Datainspektionen, 
u.å.).  
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5. Organisationsnivå  

5.1 Presentation av aktörernas olika uppfattningar  

5.1.1 Förväntningsgapet   

När det kommer till förväntningsgapet är den gemensamma nämnaren hos de professionella 

organisationerna att främst se på förväntningsgapet som ett kommunikationsproblem. 

Samtliga professionella organisationer verkar nämligen mena på att förväntningsgapet beror 

på att användarna har orimliga förväntningar på revisionen och missförstår vad revision 

innebär. IFAC, APA och CIMA nämner exempelvis att användarna tror att revisionen 

garanterar ett företags framtid, vilket är en orimlig förväntning på revisionen eftersom den 

endast kan ge rimlig försäkran om ett företags finansiella rapporter. APA vill dock mena på 

att förväntningsgapet och användarnas missförstånd främst förekommer bland större 

företag. CPA Canada ger även en ytterligare dimension då de nämner att klienterna förväntar 

sig mer än vad revisionen levererar, exempelvis att revisorn ska ge mer råd än vad revisorn 

kan ge. Den professionella organisationen CPA Australia skiljer sig dock från de övriga 

professionella aktörerna. CPA Australia menar nämligen på att kommunikationsproblemet 

spelar en mindre roll för förväntningsgapet i förhållande till det som kan kallas för 

anpassningsproblemet. Anpassningsproblemet innebär att revisorsprofessionen inte har 

varit tillräckligt lyhörda för användarnas förväntningar och önskemål som den bör ha varit 

(cf. Humphrey, Moizer & Turley, 1993; Shaikh & Talha, 2003; Wyatt, 2004; Öhman, 2007). 

CPA Australia kan sägas hålla denna åsikt eftersom de menar på att förväntningsgapet kan 

minskas genom att identifiera allmänhetens informationsbehov och på ett meningsfullt sätt 

leverera den informationen. Även om de övriga professionella organisationerna inte är lika 

starka förespråkare som CPA Australia för att behandla förväntningsgapet som ett 

anpassningsproblem, ger de uttryck för att det inte heller vore tillräckligt att endast behandla 

förväntningsgapet som ett kommunikationsproblem. IFAC och APA menar exempelvis att 

revisorsprofessionen bör lägga mer fokus på hur revisionen kan omformas för att möta 

användarnas förväntningar, eftersom samhället påverkas av revisionen. AE, ACCA, AICPA 

och CPA nämner även att revisionen, och revisionsstandarder, behöver utvecklas på vissa 

områden för att se till användarnas behov och ge mer värde. Vidare ser även CIMA ett behov 

av att se över definitioner av revision, revisorns uppgifter och syftet med revision.  

  

Även bland Big 4-byråerna är den gemensamma nämnaren att främst se förväntningsgapet 

som ett kommunikationsproblem. Att de ser på förväntningsgapet som ett 

kommunikationsproblem utläses i att de pekar på att användarna inte förstår vad revisionen 

omfattar och vilken grad av försäkran den ger eller vad revisorn gör och har ansvar för. Ett 

vanligt förekommande exempel på detta resonemang, som Deloitte nämner explicit, är att 

mena på att användarna tror att revision ger fullständig försäkran för att inga fel eller 

bedrägerier förekommer fastän revisionen endast ger rimlig försäkran. Deloitte uttrycker 
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exempelvis att ”en allmän missuppfattning är att en revision ger absolut säkerhet, medan 

den i verkligheten endast ger rimlig säkerhet” (Deloitte, 2019, s. 2, vår översättning8). Även 

om samtliga Big 4-byråer verkar resonera utifrån att förväntningsgapet till största del beror 

på ett kommunikationsproblem, nämner KPMG att förväntningsgapet också kan minskas 

genom att se över hur revisionen kan uppfylla användares och allmänhetens förväntningar. 

Genom detta resonemang framgår att KPMG anser att förväntningsgapet även kan ses som 

ett anpassningsproblem. Att mena på att det är viktigt att utvärdera revisionen utifrån 

användarnas och allmänhetens förväntningar tyder nämligen på att KPMG även anser att 

förväntningsgapet handlar om att revisorsprofessionen inte har anpassat sig tillräckligt 

mycket efter användarnas, eller allmänhetens, behov och önskemål (cf. Humphrey, Moizer 

& Turley, 1993; Shaikh & Talha, 2003; Wyatt, 2004; Öhman, 2007).  

  

Bland de medelstora byråerna är det också vanligast att se på förväntningsgapet som ett 

kommunikationsproblem. Både RSM och GT anser exempelvis att förväntningsgapet beror 

på att användare felaktigt tror att revisionen ger garanti för att verksamheten sköts på ett bra 

sätt och att inga felaktigheter förekommer i de finansiella rapporterna. Vidare anser RSM 

och GT att användare generellt sett har orealistiska förväntningar och vill att revisionen ska 

ge högre försäkran och omfatta mer icke-finansiell information än den gör, vilket de menar 

på inte är vad revisionen är utformad för att ge enligt ISA. Även Mazars menar på att 

förväntningsgapet uppstår då användare tror att revisionen ger försäkran om företagets 

resultat, finansiella ställning och framtidsutsikter, vilket den i nuläget inte riktigt ger. Till 

skillnad från RSM och GT, anser dock Mazars att det kan behöva ses över vad mer revisorn 

kan göra inom vissa områden för att möta användarnas förväntningar, även om de samtidigt 

erkänner att vissa användares förväntningar kan vara alldeles för orealistiska. Även BDO 

menar på att användarna missuppfattar revisionens omfattningar och revisorns ansvar. 

Däremot hävdar BDO att professionen länge försökt hantera förväntningsgapet genom 

utbildning av användarna, men att detta inte har lett till något minskat förväntningsgap, 

varför professionen kanske bör lyssna mer på vad användarna efterfrågar. Även BDO verkar 

således se på förväntningsgapet som både ett kommunikationsproblem och ett 

anpassningsproblem.  

  

Den vanligaste uppfattningen om förväntningsgapet bland de mindre byråerna är att se det 

som ett kommunikationsproblem. Duncan menar exempelvis att förväntningsgapet beror på 

att användarna inte förstår att revision inte ger absolut försäkran om företagets livskraft, 

utan rimlig försäkran om de finansiella rapporternas riktighet och tillförlitlighet. Duncan 

 
8 Citat på originalspråk ”there is also a general misconception that an audit provides absolute 
assurance, whereas in reality it only provides reasonable assurance.” (Deloitte, 2019, s. 2). 
Konsultationssvaret hittas via länken till referens (BEIS, 2019a) och genom att ladda ned 
konsultationssvaren D-H och sedan klicka in på filen ‘Deloitte LLP’.    
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menar också att användarna felaktigt uppfattar revisorn som ansvarig för dess klients 

verksamhet. Fisher anser vidare att förväntningsgapet beror på att användarnas krav på 

revisorn är att revisorn aldrig bör ta felaktiga beslut. Fisher finner detta krav orealistiskt då 

revision till stor del grundar sina beslut på bedömningar och att det är omöjligt att säkerställa 

att bedömningarna alltid leder till rätt beslut. Crowe menar att förväntningsgapet beror på 

att användarna inte förstår begreppet ‘väsentlighet’ och på att det råder en allmän 

missuppfattning om att begreppet ‘revision’ betyder ‘försäkran’. Crowe anser att ordet 

‘revision’ betyder obligatorisk granskning av finansiella rapporter enligt ISA och skriver att 

missuppfattningen om revisionens betydelse framgår då vissa mindre organisationer 

uttrycker att de behöver revision när de egentligen behöver en mer allmän försäkran snarare 

än granskning enligt ISA. Kreston anser att förväntningsgapet beror på att användarna 

missförstår revisionens omfattning och tror att revisorer ger försäkran om icke-finansiell 

information, vilket revisorerna inte gör. Vidare anser dock Kreston att förväntningsgapet är 

ett problem som råder för större, noterade bolag, men inte för mindre bolag, då mindre bolag 

och dess intresserade användare har större förståelse för revisionens omfattning.   

 

Sammantaget anser nästintill samtliga aktörer över alla sektorer att förväntningsgapet till 

största del handlar om ett kommunikationsproblem. Det kan urskiljas i tabell 5 nedan där 

aktörerna har färgkodats efter de uppfattningar de har gett uttryck för. En majoritet nämner 

också att förväntningsgapet skulle kunna bero på ett anpassningsproblem från 

revisorsprofessionens sida, även om det sällan är den mest dominanta uppfattningen som 

framkommer i konsultationssvaren. Den mest dominanta uppfattningen (markerad med • ) 

hos majoriteten av aktörerna verkar vara att se förväntningsgapet som ett 

kommunikationsproblem. Därtill finns dock aktörer, som ACCA, AE, KPMG och BDO, som 

uttrycker uppfattningar som är lika starka för både kommunikationsproblemet och 

anpassningsproblemet.    

 

Tabell 5: Sammanställning av aktörernas uppfattningar kring förväntningsgapet  
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5.1.2 Revisionens syfte   

Samtliga professionella organisationer utgår från att syftet med revision är att vara en 

förtroendeskapande marknadsfunktion (cf. Öhman, 2007). Det går att utläsa då de menar på 

att syftet med revision är att ge rimlig försäkran om riktigheten och tillförlitligheten i ett 

företags finansiella rapporter till dess aktieägare (cf. FAR, 2006; Moberg, Valentin & 

Åkersten, 2014), men de är olika öppna för att utvidga revisionens omfattning till icke-

finansiell information och för att inkludera fler intressenter än aktieägare. APA uttrycker att 

de ser aktieägare som de primära intressenterna som ska ges ökat förtroende för de 

finansiella rapporterna. Även CIMA och AICPA uttrycker att de ser aktieägare som de 

primära intressenterna. CIMA och AICPA uttrycker dock att revisionen även bör omfatta viss 

icke-finansiell information, alltså information om verksamheten som återfinns utanför de 

finansiella rapporterna, som exempelvis ledningens riskhantering. CPA Canada, ACCA, AE, 

IFAC och CPA Australia anser att revisionen bör utökas både avseende vilka intressenter den 

görs för och avseende information som den omfattar. CPA Canada, IFAC och CPA Australia 

anser att användarna av revisionen är fler intressenter än bara aktieägarna, som kunder, 

leverantörer och långivare, men de går inte så långt att de anser att allmänheten är en 

intressent. ACCA och AE, däremot, anser att allmänheten är en av intressenterna som 

revisionen ska göras för. Vad gäller revisionens omfattning anser dock samtliga, alltså CPA 

Canada, ACCA, AE, IFAC och CPA Australia, att även icke-finansiell information bör 

inkluderas för att på så sätt spegla företagets övergripande hälsa. Utöver detta utmärker sig 

IFAC bland de andra professionella organisationerna eftersom de även verkar anse att en del 

av revisionens syfte är att ge mervärde till klienterna också, eftersom de uttrycker att 

revisorer även ska hjälpa företagsledningen (cf. Broberg, 2013a; Öhman, 2007).   

  

Big 4-byråerna anser också att revisionens syfte främst är att vara en förtroendeskapande 

marknadsfunktion, där revisionen ska ge rimlig försäkran om de finansiella rapporterna till 

aktieägare så att de kan känna förtroende för dem (cf. FAR, 2006; Moberg, Valentin & 

Åkersten, 2014). Även Big 4-byråerna varierar i hur långt utöver detta de anser att 

revisionens syfte bör sträcka sig avseende vilken typ av information som ska försäkras och 

vilka förtroendet ska ges till. PwC är mest konservativa eftersom de främst håller fast vid att 

revisionen görs för att försäkra finansiella rapporter för att aktieägare ska känna förtroende. 

Därefter kommer KPMG som håller samma uppfattning som PwC avseende revisionens 

omfattning men som också uttrycker att revisionen är ‘bryggan’ mellan företag och deras 

intressenter och att revision därigenom är viktigt för samhället i stort. Alltså ser KPMG att 

fler intressenter bör tas hänsyn till än aktieägarna. Även EY anser att revisionen görs för en 

bredare grupp av intressenter, men ger inga förslag på vilka intressenter. EY ser att 

revisionens syfte är att ge försäkran om sådan information som är användbar, vilket de är 

öppna för kan sträcka sig bortom de finansiella rapporterna. Sett till Deloittes syn på 

revisionens syfte liknar det EY:s, men Deloitte verkar vara ännu mer inkluderande avseende 
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både omfattning av information och för vilka intressenter revisionen är till för. Deloitte anser 

nämligen att revisionens syfte är att ge försäkran om ett företags hälsa och inkluderar 

allmänheten som en av intressenterna som förtroendet ska ges till. Utöver detta utmärker sig 

PwC bland de andra eftersom de även verkar anse att en del av revisionens syfte är att ge 

mervärde till ledningen genom att förbättra deras verksamhet (cf. Broberg, 2013a; Öhman, 

2007), eftersom de uttrycker att de tror att revisionskvalitet främst nås när förtroendet hos 

aktieägare kombineras med mervärde för ledningen.  

  

Även bland de medelstora byråerna verkar uppfattningarna vara att revisionens syfte är att 

vara en förtroendeskapande marknadsfunktion (cf. Öhman, 2007). Samtliga medelstora 

byråer anser dock att förtroendet ska ges till fler intressenter än bara aktieägarna. BDO, RSM 

och GT anser att revisionen inte bara är ämnad att öka förtroendet hos aktieägarna, utan 

även hos andra användare som har ett intresse av ett företags finansiella rapporter. Mazars 

anser att eftersom inte alla intressenter nödvändigtvis delar behov med aktieägarna, men 

ändå kan ha ett berättigat intresse i ett företag, bör revisionen göras med fler intressenter i 

åtanke än bara aktieägarna. Mazars anser även att revisionen bör utvidgas till att omfatta 

mer information, eftersom revisionen bör ge försäkran för hela företaget där verksamhetens 

resultat, finansiella ställning och företagets framtidsutsikter ingår.   

  

Likt övriga sektorer av aktörer anser de mindre byråerna att revisionens syfte är att vara en 

förtroendeskapande marknadsfunktion (cf. Öhman, 2007). Crowe och Kreston menar på att 

revisionens omfattning inte bör utökas, utan att de finansiella rapporterna bör fortsätta 

utgöra revisionens centrum. Däremot anser Crowe och Kreston att fler intressenter än 

aktieägares behov bör tas i beaktning om revisionen som profession ska överleva. I rak 

kontrast till Crowe och Kreston anser Duncan att endast aktieägares behov bör tas hänsyn 

till men att revisionens omfattning bör utvidgas till att inkludera mer framtidsorienterad 

information utöver den historiskt orienterade informationen som de finansiella rapporterna 

innehåller. Fisher är den mest inkluderande mindre byrån avseende både omfattningen av 

informationen i revisionen och vilka intressenter revisionen är till för. Fisher anser nämligen 

att revisionen bör rikta sig mot fler intressenter än bara aktieägare och att revisionens 

omfattning skulle kunna sträcka sig längre än de finansiella rapporterna.   

  

Sammantaget verkar aktörerna över alla sektorer anse att revisionens syfte är att vara en 

förtroendeskapande marknadsfunktion. Variationer förekommer dock angående vem 

förtroendet ska ges till och för vad. Det kan urskiljas i tabell 6 nedan där aktörerna har 

färgkodats efter de uppfattningar de har gett uttryck för. Även här har de uppfattningar som 

är dominanta hos aktörerna markerats med ( • ). Det finns två vanliga uppfattningar 

avseende revisionens syfte. Den ena är att mena på att revisionen endast bör omfatta de 

finansiella rapporterna men att hänsyn bör tas till fler intressenter än aktieägarna. Den andra 
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är att mena på att revisionen bör omfatta mer information än den som ges i de finansiella 

rapporterna och att revisionen även bör göras för fler intressenter än aktieägarna. Endast två 

aktörer, APA och PwC, anser att revision endast bör göras för aktieägarna och att den endast 

bör avse ett företags finansiella rapporter. Tre aktörer, CIMA, AICPA och Duncan, menar på 

att revisionen bara görs för aktieägarna, men anser samtidigt att revisionen bör utvidgas 

avseende omfattningen av den information som ska försäkras. Även om vi har tolkat att två 

aktörer verkar anse att revisionens syfte även skulle kunna vara att ge förbättring till 

företaget, så är dessa inte de dominanta uppfattningarna som uttrycks.      

Tabell 6: Sammanställning av aktörernas uppfattningar kring revisionens syfte  

 

  

  

5.1.2 Revisorns roll   

Samtliga professionella organisationer verkar anse att revisorns roll är att vara en 

informationsmedlare eftersom de nämner att de vill se att företags rapportering till 

användare bör förbättras (cf. Carrington, 2014). Till exempel nämner IFAC, Accountancy 

Europe, AICPA och ACCA att intressenternas förståelse för vad revisorn har gjort och för 

företagens rapportering skulle kunna öka om revisionsberättelsen var mer transparent. 

Dessa aktörer anser att inkluderingen av särskilt betydelsefulla områden (SBO) i 

revisionsberättelsen är positivt i denna bemärkelse. Även CPA Australia och APA anser att 

informationen i revisionsberättelsen bör vara nyanserad och anpassad efter de avsedda 

intressenterna. APA anser dock att den typen av transparent rapportering endast bör gälla 

vid revision av större bolag. ACCA, CIMA och CPA Canada anser vidare att kommunikationen 

mellan intressenterna och företagen bör förbättras genom mer holistisk och integrerad 

företagsrapportering. IFAC, APA, AICPA, ACCA och CIMA nämner även att oberoende är en 

väldigt viktig egenskap hos en revisor vilket indikerar på att de också anser att revisorns roll 

är att vara en granskare och övervakare (cf. Cassel, 1996). CPA Australia anser dock att även 

om oberoende är viktigt, så bör oberoende- och rotationsregler inte stå i vägen för att 

revisorer med rätt kompetens för ett visst uppdrag ska kunna ingå i revisionsteamet för det 

uppdraget. Därtill anser CPA Canada och IFAC att även om oberoende är viktigt, så bör 
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revisorn kunna hjälpa och stötta klienten. IFAC nämner dessutom att revisorn bör hjälpa 

ledningen i att bedöma hur robust den finansiella informationen är. Det kan därmed tyda på 

att CPA Canada och IFAC också ser revisorn som en rådgivare (cf. Broberg, 2013b).   

  
Samtliga Big 4-byråer verkar också anse att revisorns roll främst är att vara en 

informationsmedlare eftersom de alla nämner att transparens gentemot användare är 

väsentligt (cf. Carrington, 2014). Både PwC och KPMG nämner att företagsledningen i större, 

noterade bolag bör ge mer information och vara mer transparenta för att effektivisera 

kommunikationen med användarna. Både Deloitte och EY anser att det bör ingå i revisorns 

roll att se till att rapporteringen blir beslutsnyttig och användbar så att användarna förstår 

mer av revisionen. Som exempel tar de upp att icke-finansiell information bör revideras. 

Samtidigt finns indikationer, hos alla Big 4-byråer, på att de även lutar mot att se revisorns 

roll som en granskare och övervakare då de lägger stor vikt vid revisorns oberoende och 

integritet gentemot företagsledningarna (cf. Cassel, 1996).   

  

Gemensamt för alla medelstora byråer är att de betonar att revisorns oberoende utgör en 

väsentlig del av revisionen, vilket indikerar på att de anser att revisorns roll är att vara en 

granskare och övervakare (cf. Cassel, 1996). BDO nämner exempelvis att revisorns roll är att 

göra bedömningar som sedan leder till ett uttalande i revisionsberättelsen, inte att vara 

transparent med vilka upptäckter som gjorts under revisionsprocessen. Samtidigt vill BDO, 

och RSM, se mer uttalanden från ledningen om exempelvis interna kontroller och 

riskhantering, vilket skulle kunna indikera på att de i viss utsträckning ändå anser att 

revisorns roll är att vara en informationsmedlare (cf. Carrington, 2014). Även GT och Mazars 

verkar anse att revisorns roll är att vara en informationsmedlare. De vill dock inte bara se fler 

uttalanden från ledningen som BDO och RSM, utan anser även att revisorn bör vara mer 

transparent i revisionsberättelsen avseende de omständigheter och bedömningar som ligger 

till grund för dennes slutsatser. Mazars tillägger att revisorns transparens dock inte får skada 

det reviderade företaget.   

  

Av de mindre byråerna verkar alla anse att revisorns roll är att vara granskare och övervakare 

då alla anser att oberoende är väsentligt vid revision (cf. Cassel, 1996). Crowe verkar inte 

anse att revisorns roll är att vara informationsmedlare då de poängterar att fler, detaljrika 

uttalanden inte skulle vara av värde för användarna (cf. Carrington, 2014). Inte heller 

Kreston verkar anse att revisorn bör agera informationsmedlare (cf. Carrington, 2014), 

förutom vid revision av större, noterade bolag, där de ser att behovet av transparens är större 

eftersom dessa bolag har många utomstående intressenter som saknar insyn i verksamheten. 

Duncan håller med Kreston om att rollen som informationsmedlare främst gäller vid revision 

av större noterade bolag, men menar samtidigt på att revisorn till viss del agerar 

informationsmedlare även vid revision av mindre bolag. Duncan uttrycker nämligen att 
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revisorn väger användarnas behov av mer information mot företagsledningens intresse för 

att hålla en del information hemlig. Även Fischer ger uttryck för att revisorns roll också skulle 

kunna vara informationsmedlare då de menar på att det vore mer informativt om revisorn 

offentliggjorde det underlag som låg till grund för de bedömningar som revisorn gjorde under 

revisionen. Indikationer finns dessutom på att Kreston, Crowe och Fisher anser att revisorn 

också ska stå på företagsledningens sida i större utsträckning, med andra ord agera rådgivare 

(cf. Broberg, 2013b; Öhman, 2007). Kreston och Crowe nämner nämligen att revisorers 

bedömningar inte bör delges någon annan än ledningen eller revisionskommittén eftersom 

det annars skulle kunna skada relationen till ledningen. Fisher nämner även att det kan vara 

problematiskt att insistera på att revisorn bör vara oberoende vid revision av mindre bolag 

eftersom de mindre bolagen är i behov av rådgivning eftersom de inte har råd att anställa en 

separat rådgivare.  

  

Sammantaget anser nästintill samtliga aktörer över sektorerna att revisorns roll mer eller 

mindre är att vara informationsmedlare. Det kan urskiljas i tabell 7 nedan där aktörerna har 

färgkodats efter de uppfattningar de har gett uttryck för. Även här har de uppfattningar som 

är dominanta hos aktörerna markerats med ( • ). Nästan lika stor andel av aktörerna anser 

att revisorns roll till viss del också är att vara granskare, även om den uppfattningen inte är 

lika dominant hos aktörerna. Ett fåtal aktörer verkar även anse att revisorns roll är att vara 

rådgivare, men ingen av dessa aktörer uttrycker detta starkt.  

 

Tabell 7: Sammanställning av aktörernas uppfattningar kring revisorns roll  
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Tabell 8: Sammanställning av aktörernas uppfattningar kring förväntningsgapet, 
revisionens syfte och revisorns roll   

 

 

5.2 Analys av aktörernas olika uppfattningar    

5.2.1 Förväntningsgapet   

I konsultationssvaren framgår att olika aktörer inom revisorsprofessionen verkar ha olika 

uppfattningar om vad förväntningsgapet beror på och hur det bör lösas. Avseende 

kommunikationsproblemet anser alla aktörer över alla sektorer, förutom CPA Australia, att 

det är en väsentlig anledning till att förväntningsgapet existerar. Att 

kommunikationsproblemet genomgående ses som en huvudsaklig anledning till 

förväntningsgapet, är i linje med vad teorin om förväntningsgapet föreskriver att 

revisorsprofessionen ska tycka (Johansson, 2005a; Sikka et al, 1998; Öhman, 2007). Ett 

exempel på en aktör som belyser att kommunikationsproblemet är den huvudsakliga orsaken 

till förväntningsgapet är Crowe. Crowe uttrycker att “[...] det finns ett utbrett missförstånd 

om vad revisorn gör och om det arbete revisorn utför för att kunna göra ett 

revisionsuttalande. Alla granskningar har inneboende begränsningar och dessa förstås inte 

tydligt.” (Crowe, 2019, s.5, vår översättning9). Användningen av begreppet ‘missförstånd’ 

 
9  Citat på originalspråk ”there is widespread misunderstanding of what work an auditor 
undertakes in order to be able to form an audit opinion. All audits have inherent limitations, and 
these are not clearly understood.” (Crowe, 2019, s.5). Konsultationssvaret hittas via länken till 
referens (BEIS, 2019a) och genom att ladda ned konsultationssvaren A-C och sedan klicka in på 
filen ‘Crowe U.K. LLP’.  
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indikerar nämligen på att Crowe gör ett antagande om att det finns ett rätt sätt att förstå 

revisorns arbete på som allmänheten inte förstår, eller känner till, men som professionen har 

förståelse för (cf. Sikka et al, 1998). Avseende anpassningsproblemet anser en majoritet av 

aktörerna att det är en anledning till att förväntningsgapet existerar. Bland dessa aktörer 

råder dock olika åsikter om hur pass avgörande anpassningsproblemet är för 

förväntningsgapets existens. Vidare finns det ingen aktör som anser att 

anpassningsproblemet är en orsak till förväntningsgapet utan att samtidigt nämna att 

kommunikationsproblemet också är en orsak till förväntningsgapet.  

  

Vissa aktörer tycker att både anpassningsproblemet och kommunikationsproblemet är lika 

väsentliga för förväntningsgapet. BDO är en sådan aktör eftersom de uttrycker att “revisorer 

och reglerare under många år har försökt utbilda användare om vad en revision är, och även 

om det skulle anses värt att fortsätta på detta spår, anser vi att vi måste lyssna på vad 

marknaden kräver.” (BDO, 2019, s.3, vår översättning10). Därmed indikerar BDO delvis på 

att allmänheten kan behöva utbildas, men att lösningen för att minska förväntningsgapet 

samtidigt är att revisorsprofessionen måste lyssna och anpassa sig efter allmänhetens behov 

och förväntningar. Andra aktörer verkar anse att kommunikationsproblemet är mer 

väsentligt än anpassningsproblemet för förväntningsgapet. APA är en sådan aktör eftersom 

de uttrycker att “det finns en allmän förväntning om att revisionen garanterar ett företags 

framtida prestationer [....] [så] revisorsprofessionen måste ge tydligare förklaringar av vad 

en revision faktiskt innebär.”(APA, 2019, s. 3, vår översättning11), samtidigt som de tillägger 

att eftersom “en stor del av allmänheten är indirekta ägare av företag genom pensionsfonder, 

ingår det också i revisorsprofessionens ansvar att utveckla revisionen för att bättre kunna 

möta allmänhetens förväntningar” (APA, 2019, s. 3, vår översättning12). Ytterligare en annan 

aktör, CPA Australia, tycker dock att anpassningsproblemet är mer väsentligt än 

kommunikationsproblemet. CPA Australia uttrycker nämligen att förväntningsgapet 

minskar om “[...] avsedda användare identifieras; deras informationsbehov förstås; och den 

information som ges uppfyller dessa behov på ett meningsfullt sätt.” (CPA Australia, 2019, s. 

 
10 Citat på originalspråk ”Auditors and regulators have attempted to educate the users over many 
years as to what an audit is, but even if was considered worth continuing to pursue this line, we 
consider that we need to be listening to what the market is demanding.” (BDO, 2019, s.3). 
Konsultationssvaret hittas via länken till referens (BEIS, 2019a) och genom att ladda ned 
konsultationssvaren A-C och sedan klicka in på filen ‘BDO LLP’.  
11 Citat på originalspråk ”There appears to be a public expectation that an audit is there to 
provide a guarantee of future performance [....] the profession needs to provide a better 
explanation of what an audit is actually there to deliver.” (APA, 2019, s.3). Konsultationssvaret 
hittas via länken till referens (BEIS, 2019a) och genom att ladda ned konsultationssvaren A-C och 
sedan klicka in på filen ‘Association of Practising Accountants’.  
12 Citat på originalspråk ”Given that many of the public are also beneficial owners of companies 
through their pensions savings there is also an onus on the audit profession to evolve what it 
delivers to better meet public expectations.” (APA, 2019, s.3). Konsultationssvaret hittas via 
länken till referens (BEIS, 2019a) och genom att ladda ned konsultationssvaren A-C och sedan 
klicka in på filen ‘Association of Practising Accountants’.  
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4, vår översättning13). Att mena på att lösningen på förväntningsgapet ligger i att förstå och 

uppfylla allmänhetens informationsbehov indikerar alltså på att professionen inte har 

lyssnat och anpassat sig efter förväntningar och behov hos allmänheten snarare än på att 

allmänheten har missförstått vad revisorn ska göra (cf. Humphrey, Moizer & Turley, 1993; 

Shaikh & Talha, 2003; Wyatt, 2004; Öhman, 2007).   

  

Jämfört med kommunikationsproblemet, som nämndes i lika utsträckning över alla sektorer, 

kan ett tydligare mönster urskiljas för vilka sektorer av aktörer som nämner 

anpassningsproblemet. Framförallt är det nämligen professionella organisationer som 

nämner anpassningsproblemet. De professionella organisationerna kan anses tillhöra de 

högre statusskikten inom revisorsprofessionen, eftersom de sitter på positioner där de har 

störst påverkan på och ansvar för revisorsprofessionens framtid (Abbott, 1988). Det är också 

de professionella organisationerna som främst representerar professionen och har den 

primära kontakten med allmänheten å professionens vägnar. Således kan dessa aktörer ha 

ett intresse av att se till att professionen är relevant och uppfattas som legitim av allmänheten 

(e.g. cf. Brouard et al, 2017; Carruthers, 1995). De offentliga åsikterna som de professionella 

organisationerna ger uttryck för kan därmed ha influerats av att de söker vinna allmänhetens 

förtroende (Brouard et al, 2017; Hines, 1989; cf. Abbott, 1988). Det kan förklara varför dessa 

aktörer i större utsträckning ser anpassningsproblemet som en anledning till 

förväntningsgapet, eftersom det perspektivet anger att allmänhetens förväntningar bör tas 

hänsyn till (cf. Humphrey, Moizer & Turley, 1993; Shaikh & Talha, 2003; Wyatt, 2004; 

Öhman, 2007). Däremot nämner inte de mindre byråerna anpassningsproblemet utan anger 

endast kommunikationsproblemet som orsaken till förväntningsgapet. De mindre byråerna 

har mer kontakt med mindre, ofta ägarledda, företag där det inte finns så många 

utomstående intressenter. Det gör att allmänheten inte har samma intresse i dessa företag. 

Kreston, som är en mindre byrå, beskriver exempelvis att de inte märker av något 

förväntningsgap bland mindre klienter, utan att det främst är bland större, noterade bolag 

som förväntningsgapet förekommer. Då flera av de mindre byråerna således inte verkar 

beröras av förväntningsgapet eller erfara det i hög utsträckning, kan det vara så att de främst 

talar om förväntningsgapet i vedertagna termer, alltså som ett kommunikationsproblem 

(Johansson, 2005a; Porter et al, 2012; Siddiqui et al., 2009; Öhman, 2007). Att nästan 

samtliga aktörer, oavsett sektor, ändå nämner det vedertagna perspektivet, 

 
13 Citat på originalspråk ”In order to reduce or eliminate the expectation gap the intended 
users need to be identified; their information needs must be understood; and information 
provided must meet those needs in a meaningful way.” (CPA Australia, 2019, s. 4). 
Konsultationssvaret hittas via länken till referens (BEIS, 2019a) och genom att ladda ned 
konsultationssvaren A-C och sedan klicka in på filen ‘CPA Australia’.  
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kommunikationsproblemet, beror troligtvis på att det är perspektivet som det talats om 

längst och som gör att revisorsprofessionen undgår systemkritik (Sikka et al, 1998).  

  

5.2.2 Syfte & Roll  

Utifrån konsultationssvaren framgår att olika aktörer inom revisorsprofessionen verkar ha 

olika uppfattningar om både revisionens syfte och revisorns roll, sett över sektorerna. 

Avseende revisionens syfte verkar dock de flesta aktörer, över alla sektorer, anse att det är att 

vara en förtroendeskapande marknadsfunktion. Då konsultationsdokumenten är offentliga 

dokument är det inte förvånande att aktörerna anger att revisionens syfte är att vara en 

förtroendeskapande marknadsfunktion, eftersom det är vad revisionens syfte anses vara 

enligt lagar och standarder (Sevenius, 2020). Genom att i offentliga sammanhang ta ställning 

för det formella syftet med revision i enlighet med lagar och standarder kan aktörerna 

nämligen undvika kritik (cf. Goffman, 2005; Johed & Catasus, 2018). Väldigt få aktörer 

nämner alltså i konsultationssvaren att revisionens syfte är att skapa mervärde för företagen 

genom att förbättra deras verksamhet. Därmed skulle revisorsprofessionens uppfattningar 

kunna anses vara relativt enade kring att revisionens syfte är att vara en förtroendeskapande 

marknadsfunktion. Dock har vi identifierat ett antal olika uppfattningar om vad aktörerna 

anser att en förtroendeskapande marknadsfunktion innebär. Dessa kallar vi för de fyra olika 

förtroendeuppfattningarna. Den första förtroendeuppfattningen är att det endast är 

aktieägarnas förtroende som bör stärkas och att det endast är den finansiella informationen 

som bör omfattas av revisionen. Den andra förtroendeuppfattningen är att revisionen bör 

göras för fler intressenter än aktieägarna men att den fortfarande endast bör omfatta 

finansiell information. Den tredje förtroendeuppfattningen är att det endast är aktieägarnas 

förtroende som bör stärkas men att revisionens omfattning bör utvidgas till att inkludera 

icke-finansiell och/eller framtidsorienterad information. Den fjärde 

förtroendeuppfattningen är att revisionen bör göras för fler intressenter än aktieägarna och 

att revisionens omfattning bör utvidgas till att inkludera icke-finansiell och/eller 

framtidsorienterad information.  

  
Vad gäller revisorns roll anser samtliga aktörer att den antingen är att vara en granskare och 

övervakare, eller att vara en informationsmedlare, eller så anser de att revisorn är både och. 

De skiljer sig dock i vilken av dessa roller de anser är mest väsentlig. En majoritet lägger dock 

emfas på att de anser att revisorns roll är att vara informationsmedlare. Rollen som rådgivare 

nämns av en minoritet av alla aktörer och av dem som verkar anse att revisorn är en rådgivare 

är det ingen som anser att det är en väsentlig roll. Att det främst är rollerna som granskare 

och informationsmedlare som aktörerna nämner är koherent med att de också anser att 

revisionens syfte är att vara en förtroendeskapande marknadsfunktion eftersom dessa roller 

delvis är utformade med allmänheten i åtanke, vilket även syftet som förtroendeskapande 
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marknadsfunktion är (cf. FAR, 2006). Att rollen som rådgivare inte verkar vara en lika vanlig 

roll för aktörerna att identifiera revisorer med, kan också förklaras av att konsultationssvaren 

är offentliga och att de således vill uttrycka sig på ett sätt som är mer i enlighet med vad som 

föreskrivs i lagar och standarder och undvika kritik från allmänheten (cf. Goffman, 2005; 

Johed & Catasus, 2018).   

  

Vid jämförelse mellan de olika sektorerna av aktörer framkommer att skillnader förekommer 

i uppfattningar kring revisionens syfte och revisorns roll. Sett till professionella 

organisationer och större byråer verkar det finnas ett mönster i att en övervägande del är av 

den fjärde förtroendeuppfattningen avseende revisionens syfte; att revisionen bör göras för 

fler intressenter än aktieägarna och att revisionens omfattning bör utvidgas till att inkludera 

icke-finansiell och/eller framtidsorienterad information. En stark majoritet av dessa aktörer 

anser även att revisorns roll i huvudsak är att vara en informationsmedlare. Att dessa 

mönster kan urskiljas bland de professionella organisationerna och större byråerna kan bero 

på att dessa aktörer kan anses tillhöra de högre statusskikten inom revisorsprofessionen (cf. 

Abbott, 1988). Således kan de anses ha ett intresse av att se till att professionen är relevant 

och uppfattas som legitim av allmänheten, varför de är måna om att ta hänsyn till 

allmänhetens förväntningar (cf. Humphrey, Moizer & Turley, 1993; Shaikh & Talha, 2003; 

Wyatt, 2004; Öhman, 2007). Att anse att revisionens omfattning bör utvidgas till att 

inkludera icke-finansiell och/eller framtidsorienterad information verkar exempelvis vara i 

linje med allmänhetens förväntningar då allmänheten antagligen vill få information och 

försäkran om hela företagets hälsa och inte endast de finansiella rapporterna. Allmänheten 

lär också blidkas av att aktörerna anser att revisionen inte bara ska göras för aktieägarna utan 

för fler intressenter. Att professionella organisationer och större byråer främst ser revisorns 

roll som informationsmedlare lär också vara i linje med allmänhetens förväntningar eftersom 

utgångspunkten i den rollen är att se till att allmänheten får så mycket användbar 

information som möjligt utan att revisorn överträder sin tystnadsplikt (Carrington, 2014; 

Wallace, 1980).  

  

Ett annat mönster kan urskiljas sett till de medelstora byråerna. Avseende revisionens syfte 

är de till övervägande del av den andra förtroendeuppfattningen; att revisionen bör göras för 

fler intressenter än aktieägarna men att den fortfarande endast bör omfatta finansiell 

information. Vad gäller revisorns roll anser hälften av de medelstora byråerna att den 

handlar om att vara en granskare och övervakare medan den andra hälften anser att den 

handlar om att vara en informationsmedlare. Att dessa mönster kan urskiljas bland de 

medelstora byråerna kan bero på att dessa aktörer främst reviderar små och medelstora 

företag. Allmänheten har nämligen inte något stort intresse av små och medelstora företag 

eftersom dessa företag inte har så många utomstående intressenter (cf. Johansson, 2005b). 

De medelstora byråerna behöver därmed inte ta någon större hänsyn till allmänheten som 
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intressent vid revisionen av dessa företag. Således kan de medelstora byråerna främst ta 

hänsyn till lagkravet att granska de finansiella rapporterna, utan att det skulle attrahera 

kritik från allmänheten. Samtidigt har dessa företag dock utomstående intressenter, som 

banker, skatteverk och leverantörer, vilken kan förklara varför de medelstora byråerna ändå 

nämner att revisionen bör göras för fler intressenter än bara aktieägarna. Dessa intressenter 

är dock främst intresserade av företagens finansiella information, vilket kan förklara varför 

de medelstora byråerna anser att revisionen endast behöver omfatta den finansiella 

informationen. Det finns dock en skillnad mellan mindre och medelstora företag. De mindre 

är nämligen främst ägarledda vilket innebär att allmänhetens potentiella intresse är ännu 

mindre för dem än för medelstora företag (cf. Johansson, 2005b). Det kan förklara varför de 

medelstora byråerna anser att revisorns roll både kan vara granskare och 

informationsmedlare. Vid revision av de mindre ägarledda företagen räcker det nämligen 

med att granska de finansiella rapporterna, medan det vid revisionen av de medelstora 

företagen kan finnas ett större behov av transparens och förmedling av användbar 

information (cf. Carrington, 2014; Jensen & Meckling, 1976; Wallace, 1980).  

  

Sett till de mindre byråerna verkar ett liknande mönster kunna urskiljas som för de 

medelstora byråerna. Avseende revisionens syfte verkar nämligen en majoritet av dem vara 

av den andra förtroendeuppfattningen; att revisionen bör göras för fler intressenter än 

aktieägarna men att den fortfarande endast bör omfatta finansiell information. På samma 

sätt som för de medelstora byråerna verkar detta kunna förklaras av att de mindre byråerna 

främst reviderar mindre, ofta ägarledda, företag (cf. Abbott, 1988). För dessa företag gäller 

som tidigare nämnt att det fåtal utomstående intressenter som finns, inte har något större 

behov av information utanför de finansiella rapporterna. Avseende revisorns roll anser 

samtliga mindre byråer att den främst är att vara granskare, vilket på samma sätt kan 

förklaras av att allmänheten inte har ett intresse i de företag som dessa mindre byråer främst 

reviderar (cf. Johansson, 2005b). Därtill nämner även en majoritet av de mindre byråerna 

att revisorns roll skulle kunna vara att agera informationsmedlare, vilket kan bero på att de 

också kan revidera medelstora företag där allmänhetens intresse är större (cf. Johansson, 

2005b). De mindre byråerna skiljer sig dock från de medelstora byråerna i att de även anser 

att revisorns roll skulle kunna vara att agera rådgivare. Det kan förklaras av att mindre 

klienter inte har tillräckligt med resurser för att kunna ha en intern ekonomiavdelning, varför 

de har ett större behov av att få hjälp och stöttning av revisorn (HW Fisher, 2019).   

  

Sett till varje enskild aktör går det att urskilja en viss inkoherens i de dominanta 

uppfattningar som de ger uttryck för avseende förväntningsgapet, revisionens syfte och 

revisorns roll. EY, Deloitte och Fisher anser exempelvis att revisionen bör göras för fler 

intressenter än aktieägarna och att revisionens omfattning bör utvidgas till att inkludera 

icke-finansiell och/eller framtidsorienterad information, samtidigt som de menar på att 
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förväntningsgapet endast beror på ett kommunikationsproblem. Dessa uppfattningar kan 

anses vara inkoherenta eftersom uppfattningen att revisionens omfattning bör utvidgas 

implicerar att revisionens formella syfte i dagsläget inte är tillräckligt för att fånga upp 

allmänhetens förväntningar och behov, samtidigt som uppfattningen om att 

förväntningsgapet beror på ett kommunikationsproblem snarare implicerar att revisionens 

formella syfte i dagsläget är tillräckligt, men att allmänheten har missförstått vad det 

innebär. Att mena på att revisionens omfattning behöver utvidgas passar således mer ihop 

med uppfattningen om att förväntningsgapet kan ses som ett anpassningsproblem, eftersom 

anpassningsproblemet utgår från att revisionens omfattning behöver utvidgas (cf. 

Humphrey, Moizer & Turley, 1993; Shaikh & Talha, 2003; Wyatt, 2004; Öhman, 2007). Sett 

till de dominanta uppfattningarna avseende revisionens syfte och revisorns roll, finns bara 

enstaka aktörer vars uppfattningar skulle kunna tolkas som inkoherenta. De tydligaste 

exemplen, som kan anses ha gett uttryck för inkoherenta uppfattningar, är KPMG och GT. 

KPMG och GT är nämligen av den andra förtroendeuppfattningen; att revisionen bör göras 

för fler intressenter än aktieägarna men att den fortfarande endast bör omfatta finansiell 

information, samtidigt som de anser att revisorns roll främst är att vara 

informationsmedlare. Anledningen till att dessa uppfattningar inte verkar höra ihop är för 

att det i revisorns roll som informationsmedlare ingår att se till att företags rapporter 

innehåller tillräckligt mycket användbar information enligt användarna (Carrington, 2014; 

Wallace, 1980), medan deras uppfattning är att revisionens omfattning bör vara begränsad 

till att endast inkludera finansiell information. Dessa uppfattningar passar inte ihop med 

tanke på att användarnas informationsbehov verkar sträcka sig utöver den finansiella 

informationen (e.g. CPA Canada, 2019), varför en informationsmedlare bör anse att 

revisionens omfattning ska utvidgas till mer icke-finansiell information. Att viss inkoherens 

förekommer internt hos vissa av aktörerna, antyder att aktörerna inte medvetet reflekterar 

över huruvida deras uppfattningar hänger samman eller inte. Att inkoherenta uppfattningar 

förekommer hos en och samma aktör kan således utgöra en omständighet som försvårar 

kommunikationen inom revisorsprofessionen, men även kommunikationen med 

allmänheten.   

  

5.2.3 Sammanfattning analys på organisationsnivå  

På organisationsnivå anser i princip alla aktörer att förväntningsgapet beror på 

kommunikationsproblemet, som teorin föreskriver (Johansson, 2005a; Porter et al, 2012; 

Siddiqui et al., 2009; Öhman, 2007). De professionella organisationerna och de större 

byråerna anser dock att anpassningsproblemet också är en anledning till att 

förväntningsgapet existerar. Att professionella organisationer och större byråer har denna 

uppfattning kan bero på att de tillhör de högre statusskikten inom revisorsprofessionen, och 

därmed måste se till att revisorsprofessionen anpassar sig efter allmänhetens förväntningar 

för att fortsätta behålla sin legitimitet som profession (e.g. cf. Brouard et al, 2017; Carruthers, 
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1995). I linje med att de professionella organisationerna och större byråerna tenderar att 

försöka ta hänsyn till allmänhetens förväntningar, verkar de också i högre grad ge uttryck för 

uppfattningar om revisionens syfte och revisorns roll som utgår från allmänhetens behov. De 

anser nämligen att revisionens syfte är att vara en förtroendeskapande marknadsfunktion 

för fler intressenter än aktieägarna och att revisionens omfattning bör utvidgas till att 

inkludera icke-finansiell och/eller framtidsorienterad information, samt att revisorns roll är 

att agera informationsmedlare. De medelstora och mindre byråerna, som kan anses tillhöra 

de lägre statusskikten, håller snarare uppfattningarna att revisionens syfte är att vara en 

förtroendeskapande marknadsfunktion för fler intressenter än aktieägarna men att 

revisionen endast bör omfatta finansiella information samt att revisorns roll är att agera 

granskare och övervakare. Förklaringen till de medelstora och mindre byråernas 

uppfattningar kan vara att dessa byråer främst har medelstora och mindre företag som 

klienter, där allmänhetens intresse är begränsat och där de utomstående intressenter som 

finns främst behöver delges finansiell information. Även om vissa likartade uppfattningar 

kan urskiljas inom och mellan revisorsprofessionens sektorer avseende förväntningsgapet, 

revisionens syfte och revisorns roll, förekommer alltså även olika uppfattningar. Hos vissa 

av aktörerna kan det även identifieras viss inkoherens mellan uppfattningarna kring 

förväntningsgapet, revisionens syfte och revisorns roll. Det kan belysa att vissa aktörer inte 

medvetet reflekterar över hur deras uppfattningar hänger samman, vilket kan utgöra en 

försvårande faktor vid intern kommunikation inom revisorsprofessionen, men också vid 

extern kommunikation med allmänheten.   
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6. Individnivå  

6.1 Presentation av aktörernas olika uppfattningar  

6.1.1 Förväntningsgapet   

Anna, representant för branschorganisation  

”Jag tror att det finns ett förväntningsgap. Många förstår väl så pass mycket att en 

revisor ska kontrollera kvaliteten hos företagen, men var gränserna går för den 

kvalitetskontrollen…där tror jag förväntningsgapet träder in.” (Anna)  

Anna uttrycker likt många andra av respondenterna att förväntningsgapet beror på att det är 

svårt för allmänheten att förstå vad som ingår i revisionsuppdraget. Däremot anser Anna att 

det inte längre räcker att revisorsprofessionen bara försöker kommunicera vad den gör. 

Istället anser hon att revisionsbranschen måste fundera över om den kan möta 

förväntningsgapet och därmed ändra vad revisorn ska göra. Anna menar att det vore 

högfärdigt att tro att andra yrken behöver se över sina tjänster utifrån samhällsutvecklingen, 

men att revisionen ska vara som den alltid varit. För att revisionen ska vara relevant i 

framtiden tror Anna att branschen måste ta till sig ifrågasättanden från allmänheten och 

möta deras behov genom att se över vad revisorn kan göra mer kring framtidsorienterad och 

icke-finansiell information.    

Dan, representant för branschorganisation  

”Ja, [förväntningsgap finns] och det finns nog flera bottnar. [Dels] att revisorn ska se 

och upptäcka allt. [Dels] att intressenterna tror att revisionen omfattar mer, det är ju 

det klassiska.” (Dan)    

Dan uttrycker också att det finns ett förväntningsgap som bottnar i att intressenter, eller 

allmänheten, tror att revisorn ska upptäcka mer och att revisionen omfattar mer än vad den 

gör i dagsläget. Dan menar att förväntningsgapet kan minskas genom att införa en bredare 

revision och en mer integrerad och anpassad rapportering från företag, med mer 

framtidsorienterad och ickefinansiell information. Det menar han skulle öka revisionens 

relevans och förtroendet som den ger. Även om Dan känner sig tvungen att säga att lösningen 

även är bättre kommunikation med allmänheten, vill han inte försvara att revisorer skyddar 

sig bakom det, utan vill att det kombineras med att revisorsprofessionen måste omforma 

revisionens syfte till att bättre möta allmänhetens förväntningar. Dan fortsätter med att 

förväntningsgapet är en stor möjlighet för revisorsprofessionen att utveckla revisionen, 

annars kommer andra att leverera de tjänster som efterfrågas.  

  
 



58  
  

Bo, partner på Big 4-byrå  

“Förväntningsgapet är att man tror att revisorn gör mer på en del områden än vad 

revisorn gör och jag skulle säga att intresset kunskapen är ganska låg.” (Bo)  

Bo uttrycker tydligt att vad som orsakar förväntningsgapet är att det finns ett generellt 

ointresse och en generell okunskap i samhället och hos klienterna om vad revisorn gör. 

Revision är lite av en ‘black box’ för allmänheten, som då felaktigt kan missuppfatta och tro 

att revisorn granskar allting och letar efter bedrägerier, menar Bo. Han menar att revisorer 

och professionella organisationer behöver vara tydligare med vad som ingår i revisorns roll 

för att minska förväntningsgapet. Sedan tror Bo även att revisorns roll kan förändras och att 

revisorsprofessionen kan utvecklas för att göra revisionen mer ändamålsenlig och värdefull 

för samhället. Exempelvis kan mer framtidsorienterad information omfattas av revisionen. 

Men Bo anser att förväntningsgapet främst kan minskas genom att nå ut mer med vad 

revisorerna gör idag, men att revisionen bör utökas och förbättras inom vissa områden.   

  
Carl, senior manager på Big 4-byrå  
  

”Det finns ett förväntningsgap ibland. Dels finns ett förväntningsgap i att vissa kunder 

vill att vi ska göra deras jobb åt dem […]. Dels finns ett förväntningsgap i att vissa 

kunder nästan motarbetar oss för att de […] bara uppfattar det som att vi är där för 

att kontrollera dem.” ”Ibland finns också ett förväntningsgap mellan allmänheten och 

revisorn.” (Carl)  

Carl uttrycker att flera av klienterna är okunniga och har många gånger felaktiga 

uppfattningar om vad revisorn är där för att göra, antingen tror de att revisorerna ska sköta 

redovisningen åt dem eller så tror de att revisorerna endast är där för att kontrollera. Men i 

själva verket är revisorerna där för att hjälpa till att tolka regelverk och svara på frågor, och 

leverera en revisionsberättelse. Carl ser därför att lösningen på förväntningsgapet ligger i att 

revisionsbranschen måste bli bättre på att kommunicera revisionens syfte och revisorns roll 

till klienterna. Även om Carl uttrycker att revisorn eventuellt skulle kunna granska mer icke-

finansiell och framtidsorienterad information, tror Carl att det skulle kunna öka risken för 

att allmänheten förväntar sig ännu mer av revisorn. Därmed uttrycker Carl att 

förväntningsgapet bör minskas genom bättre kommunikation med allmänheten och klienter, 

inte genom att se över och omforma revisionens syfte och revisorns roll.   

  

Daniel, partner på mindre byrå  

”Dels kan det finnas ett förväntningsgap mellan hur det faktiskt är kontra hur 

allmänheten tror att det är, i form av att de tror att en revisor granskar precis allt. Så 

är det ju inte, vi går efter materialitet och väsentlighetstal. [Dels] finns ett 
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förväntningsgap bland kunderna kring vem det är som gör vad och där tror jag att vi 

som bransch har varit lite dåliga på att informera om vad det egentligen är vi 

tillhandahåller till våra kunder.” (Daniel)  

  
Daniel förklarar tydligt att förväntningsgapet beror på att allmänheten eller klienterna inte 

vet vad revisionen tillhandahåller eller vad revisorn gör. Här ger Daniel tydliga exempel på 

hur klienterna vid många tillfällen tror att de har en revisor, när de i själva verket har en 

redovisningskonsult. Vidare tror Daniel att förväntningsgapet behöver minskas genom att 

revisionsbranschen blir bättre på att förklara för allmänheten och klienterna vad revisionen 

innebär. Däremot verkar Daniel vara positiv till att revisorer skulle kunna granska mer icke-

finansiella information i framtiden, såsom hållbarhetsredovisningar. Men för att minska 

förväntningsgapet handlar det enligt Daniel om att kommunicera vad revisorerna egentligen 

gör, inte att omforma revisionens syfte och revisorns roll.  

  
Emelie, revisorsassistent på Big 4-byrå  

“Det finns ett ganska stort förväntningsgap generellt sett. Många [klienter] säger att 

de har en revisor när de har en redovisningskonsult. Sen generellt finns det någon 

gammal fördom mot att revisorer är gamla gubbar som är ganska tråkiga, jag tror 

generellt att folk inte vet vad revision är och vad revisionens syfte är till.” (Emelie)  

Emelie ser att det generellt är många, som inte är insatta i ekonomi, som inte vet skillnaden 

mellan en revisor, som granskar redovisning, och en redovisningskonsult, som upprättar 

den. Emelie ser också att det finns en felaktig uppfattning om vilka revisorer är, att de skulle 

vara tråkiga gubbar, vilket inte speglar verkligheten. För att minska förväntningsgapet anser 

Emelie att det behövs kommuniceras ut mer vad en revisor är och vad den gör, framförallt 

till klienterna men även till ekonomistudenter. Emelie upplevde själv att det informerades 

alldeles för lite om revision under studietiden. Emelie ser också att det finns ett behov av att 

revidera mer icke-finansiella eller framtidsorienterad information och att förnya revisionens 

syfte, så att syftet blir mer rättvisande mot vad revisorerna faktiskt gör idag.   

  

Filip, revisorsassistent på Big 4-byrå  

”Det finns jättemånga förväntningsgap inom revision. [Dels finns ett förväntningsgap 

kring] vad man tror att revision är och vad revision faktiskt är innan du börjar jobba 

med revision. [Dels finns ett förväntningsgap kring] hur det är att jobba med revision 

och i en byråkrati. [Dels] finns ett förväntningsgap mellan vad vi ska leverera och vad 

klienten vill eller tror att vi ska leverera.” (Filip)  

Filip beskriver att det finns flera förväntningsgap där allmänheten och klienter har felaktiga 

förväntningar om vad revision är, hur det är att arbeta med revision och vad en revisor ska 
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leverera till en klient. Filip förklarar att många har en felaktig bild av att revision är tråkigt 

och att det mest handlar om redovisning, samt att revisorn arbetar natt och dag i en tuff 

hierarki där assistenter inte kan prata direkt med en partner. Dessutom tror klienter att de 

inte behöver lägga tid på att upprätta redovisningen eftersom revisorer ändå kommer och 

rättar till alla fel. För att minska förväntningsgapen menar Filip att det behövs mer fokus på 

revision vid ekonomistudier, mer tydliggöranden kring skillnaden mellan en revisor och en 

redovisningsekonom, samt att revisorer måste bli tydligare mot klienter kring vad som ingår 

i en revision. Filip ser att fokus bör läggas på att kommunicera ut till allmänheten vad 

revisionens syfte och revisorns roll är.  

Gustav, revisorsassistent på Big 4-byrå  

”Beroende på hur ekonomikunnig en klient är [förstår de olika mycket] vad vi gör och 

var vårt ansvarsområde ligger.” (Gustav)  

Gustav menar att förväntningsgapet beror på att klienternas kunskap kan variera mycket, 

speciellt bland de mindre bolagen. Bristande kunskap gör att de har andra förväntningar på 

revisorn än vad revisorn faktiskt ska leverera. Revisorer kan också skapa förväntningsgap då 

de ofta använder sig av revisionstermer som klienterna kanske inte alltid förstår. Gustav 

menar att förväntningsgapet kan minskas genom en god dialog och en bra relation i samband 

med revisionen, där revisorn klargör vad som förväntas av klienten och vad revisorn ska göra. 

Gustav ser inte att revisionens syfte och revisorns roll behöver omformas, snarare handlar 

det om att förbättra kommunikationen med klienterna och öka förståelsen för revision hos 

allmänheten.   

  
Hugo, revisorsassistent på mindre byrå  

”[Det finns ett förväntningsgap] som består av att vissa bolag eller dess 

företagsledningar […] förväntar sig att vi ska kolla allt.” (Hugo)  

Hugo beskriver att vissa bolags företagsledningar, framförallt hos mindre bolag, tror att 

revisorn ska hitta småfel, men att revisorer sällan granskar så noggrant. Hugo menar således 

att förväntningsgapet beror på okunskap kring vad revisorns roll är, då vissa tror att revisorn 

är en polis som är där för att sätta dit bolaget, när de i själva verket är där för att hjälpa 

bolaget. För att minska förväntningsgapet tror Hugo att revisorer måste tydliggöra revisorns 

roll gentemot klienterna, inte att revisionens syfte eller revisorns roll behöver omformas. 

Däremot tror Hugo att revisorn kommer ägna sig mer åt rådgivning i framtiden då han tror 

att revisionsplikten kommer att avskaffas för fler mindre företag, som då snarare kommer att 

vilja ha hjälp från revisorerna.   
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Sammantaget anser nästintill samtliga respondenter att förväntningsgapet till största del 

handlar om ett kommunikationsproblem (Johansson, 2005a; Porter et al, 2012; Siddiqui et 

al., 2009; Öhman, 2007). Det kan urskiljas i tabell 9 nedan där respondenterna har 

färgkodats utifrån de uppfattningar som de har gett uttryck för. En del av respondenterna 

uttrycker även starkt att förväntningsgapet skulle kunna bero på ett anpassningsproblem 

från revisorsprofessionens sida, där anpassning av revisionen till användarnas förväntningar 

anses vara lösningen (cf. Humphrey, Moizer & Turley, 1993; Shaikh & Talha, 2003; Wyatt, 

2004; Öhman, 2007). Den mest dominanta uppfattningen (markerad med • ) hos 

majoriteten av respondenterna verkar dock vara att se förväntningsgapet som ett 

kommunikationsproblem. Nästintill samtliga respondenter verkar hänvisa till det allmänna 

förväntningsgapet mellan revisorsprofessionen och allmänheten. En majoritet av 

respondenterna lägger dessutom betoning på att förväntningsgapet råder mellan 

revisorsprofessionen och allmänheten. Samtidigt verkar nästintill samtliga respondenter 

som är revisorer också hänvisa till förväntningsgapet mellan revisorsprofessionen och dess 

klienter och en majoritet av dem lägger även betoningen på att det är mellan dessa parter 

som förväntningsgapet råder.   

Tabell 9: Sammanställning av intervjupersonernas uppfattningar kring 
förväntningsgapet  

 

  

  

6.1.2 Revisionens syfte   

Anna, representant för branschorganisation  

”[Revisionens syfte är] att utifrån särskilda granskningsinsatser kunna lämna en typ 

av kvalitetsstämpel på om allmänheten kan ha förtroende för revisionskunden och 

dess finansiella information.” (Anna)  
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Anna uttrycker tydligt att revision handlar om förtroendeskapande, men både att den är till 

för fler intressenter och även att det kanske är mer än bara den finansiella informationen 

som ska ges förtroende för. Anna menar att revisionen enligt lag i första hand är till för 

aktieägarna, men att hon även kan tänka sig att den är till för investerare och kreditgivare. 

Anna tror även att många i branschen tror att revisionen är till för kunden, alltså 

företagsledningen, men att det inte är så. Även om revisionen gärna får ge ett mervärde till 

klienterna, så har revisorn en objektiv roll och revisionen syftar inte till att förbättra klientens 

verksamhet. Revisorn ska inte tjäna klienten eller bli för involverad i affärsverksamheten 

eftersom det kan leda till att revisorn granskar sitt eget arbete, anser Anna.  

  
Dan, representant för branschorganisation  

”[Revisionens syfte är] att skapa förtroende för det enskilda företaget, så att 

omgivningen i form av olika intressenter vågar göra affärer med det företaget. 

Revisionen medverkar på det sättet till förtroende och tillit som är så otroligt 

avgörande.” (Dan)  

Dan ger också tydligt uttryck för att revisionen syftar till att ge ökat förtroende och även han 

beskriver det som att det ges förtroende för hela företaget och till fler intressenter än bara 

aktieägarna. Dan menar att revisionen idag görs för alla intressenter, men framförallt 

aktieägare och ’det allmänna’. Sedan tidigare har det främst bara pratats om aktieägare men 

efter företagsskandaler har ’det allmänna’ (staten, media, allmänheten) intresset ökat för 

revisionen av framförallt större företag. Dan fortsätter med att det för mindre företag inte 

blir lika viktigt att ta hänsyn till ’det allmänna’, utan att andra intressenter blir viktigare 

såsom banker, kunder och leverantörer. Dan är även tydlig med att han vill se en förnyad, 

bredare revision i framtiden, där revisionen omfattar mer än bara räkenskaperna och 

bokslutet, som mer icke-finansiell information. Dan tydliggör också att revisionens syfte inte 

är att ge mervärde till klienterna genom att förbättra deras verksamhet, men att det är en 

värdefull biprodukt som följer med vid revisionen. En bra revisor delar enligt Dan med sig av 

förslag på hur saker och ting kan förbättras till ledningen.   

  

Bo, partner på Big 4-byrå  

“[Revisionens syfte är] att försäkra olika intressenter i omgivningen om att 

årsredovisningen uppvisar en rättvisande bild av verksamheten, och är korrekt.” (Bo)  

Bo ger uttryck för att grundsyftet med revisorns arbete är att försäkra att årsredovisningen 

är korrekt och ger en rättvisande bild av verksamheten gentemot olika intressenter. Bo anser 

också att det är viktigt att det finns korrekt finansiell information, men att det är bra att det 

i Sverige blir en mer omfattande revision eftersom det också krävs revision av förvaltningen 

av företaget. Bo anser också att det kan vara bra om en revisor, trots att det inte är lagkrav, 
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också ger mervärde till klienterna. Det är egentligen inte syftet med revisionen men för att 

vara framgångsrik och göra goda affärer så blir det ett syfte.   

Carl, senior manager på Big 4-byrå  

“[Revisionens syfte är] att kvalitetssäkra finansiell information. Kunden [vill ha 

revisionen för att] sedan kunna gå till sina intressenter och visa ett intyg på att deras 

siffror i all väsentlighet är korrekta.” (Carl)   

Carl uttrycker att revisionens syfte är att skapa förtroende för ett företags finansiella 

rapporter i form av en kvalitetssäkring. Carl anser att revisionen är till för hela 

finansmarknaden och alla som har något intresse i den, exempelvis institutionella 

investerare och kreditgivare. Finansmarknaden är relevant även för de minsta bolagen då de 

kan behöva låna pengar till sin verksamhet. Carl menar vidare att revisionens huvudsyfte inte 

är att förbättra klientens verksamhet i perspektivet att maximera lönsamheten. Däremot kan 

revisorer förbättra verksamheten vad gäller effektiviteten i interna processer, vilket kan 

minska risken för interna oegentligheter.   

Daniel, partner på mindre byrå  

”[Revisionens] syfte är att kvalitetssäkra den finansiella rapportering som våra 

kunder lämnar ifrån sig. [Eftersom] aktiebolags årsredovisningar är offentliga så kan 

det vara många intressenter som tar del av den. Man kan tänka sig att banker och 

kunder och samarbetspartners är måna om att kunna lita på de siffror och den 

information som ett företag släpper ifrån sig och där är ju vi en garant för att man 

kan lita på siffror som vi har skrivit på och granskat.” (Daniel)   

Daniel uttrycker tydligt att revisionen handlar om att skapa förtroende hos intressenter för 

företaget genom att kvalitetssäkra deras finansiella rapporter. Daniel menar vidare att 

revisionens syfte inte är att förbättra klientens finansiella rapporter, där finns tydliga regler 

att följa. Däremot är revisorn under revisionen mån om att förbättra klientens verksamhet 

genom att ge förslag utifrån de insikter revisorn får under revisionen.   

  
Emelie, revisorsassistent på Big 4-byrå  

”[Revisionens syfte är] dels […] att säkerställa att allt fungerar som det ska i bolaget 

och att bokföringen i all väsentlighet är korrekt […] för att se till att intressenterna får 

en rättvisande bild av bolaget så att de ska kunna göra korrekta investeringsbeslut. 

[Dels är revisionen] ett stöd för bolaget och dess ledning, där revisorn är mer social 

och skapar klientrelationer och mervärde för bolaget genom att fungera som ett 

bollplank och svara på många frågor.” (Emelie)  
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Emelie utmärker sig i att revisionen har två huvudsyften; både förtroendeskapande och 

förbättring. Emelie poängterar också att den förtroendeskapandedelen av syftet är än 

viktigare för noterade bolag som har många intressenter. Här är de viktigaste intressenterna 

aktieägarna, staten, banker och leverantörer. Emelie beskriver även att den senare delen av 

syftet, att vara mer social och fokusera på klientrelationer, är något som utvecklats mer på 

senare tid medan den första delen av syftet, där mer fokus läggs på siffror och att granska, 

funnits länge.   

   

Filip, revisorsassistent på Big 4-byrå  

”[Revisionens syfte är att] säkerställa att de finansiella rapporterna som ett bolag 

lämnar ger en rättvisande bild av bolaget.” (Filip)  

Filip uttrycker tydligt att syftet med revisionen är att kontrollera de finansiella rapporterna 

och att revisionen görs för alla intressenter som läser årsredovisningen eller de finansiella 

rapporterna. Filip fortsätter att förklara att vissa av kollegorna kanske skulle utvidga 

revisionens syfte till att innehålla en viss del av rådgivning och stöttning, även om det finns 

mycket begränsningar i vad revisorn får hjälpa till med. Själv anser Filip att det delvis är rätt 

att utvidga syftet till att revisionen även syftar till att förbättra klientens verksamhet.   

  

Gustav, revisorsassistent på Big 4-byrå  

”[Revisionens syfte är] att bidra med en säkerhet till de som är intresserade av 

bolagets finansiella ställning. Alla intresserade måste ju någonstans kunna lita på att 

det de läser är korrekt. Men även för att företaget [som granskas] ska kunna ha en 

säker grund i vad de gör, de kontrollfunktioner som finns och veta att allt sker enligt 

plan och enligt regelboken.” (Gustav)  

Gustav uttrycker tydligt att revisionen syftar till att ge förtroende till alla som är intresserade 

av ett företags finansiella rapporter. Men tillägger även att revisionen ger ett värde till 

företaget som granskas och dess ledning. I samma anda påpekar Gustav att revisorer faktiskt, 

även om det kanske inte ingår i den stereotypiska bilden av revisorn, utför många 

rådgivningstjänster vid sidan om. Revisionen bidrar därför till att stötta och hjälpa klienten 

med att förbättra dess verksamhet, de interna kontrollerna och liknande aktiviteter. I och 

med att det finns regler kring vad revisorn får göra inom rådgivning, ser inte Gustav någon 

problematik i att revisorn också ger rådgivning till klienten.   
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Hugo, revisorsassistent på mindre byrå  

“[Revisionens syfte är] att öka förtroendet för de finansiella rapporterna. Det är en 

form av kvalitetsstämpling, där vi ser till att en extern läsare vet att siffrorna 

stämmer och att inget olovligt pågår.” (Hugo)  

Hugo anser att revisionens huvudsyfte är att ge ökat förtroende för de finansiella rapporterna 

och det handlar alltså även här om förtroendeskapande. Men även här ska förtroendet ges 

till fler intressenter än bara aktieägarna, även om Hugo inte tydliggör vilka intressenterna är 

utan diffust beskriver de som ”alla externa läsare”. Vad gäller revision som förbättring menar 

Hugo att det inte ingår enligt lag eller regelverk att ge mervärde till klienten, men att det är 

något som företagsledningarna förväntar sig. Hugo nämner även att revisorer ofta bollar 

idéer och hjälper klienterna på olika sätt, men att det inte ingår i revisionen.   

Sammantaget verkar respondenterna anse att revisionens syfte främst är att vara en 

förtroendeskapande marknadsfunktion. Variationer förekommer dock angående vem 

förtroendet ska ges till och för vad. Det kan urskiljas i tabell 10 nedan där respondenterna 

har färgkodats efter de uppfattningar de har gett uttryck för, där de uppfattningar som 

ansetts dominanta hos respondenterna markerats med ( • ). Det förekommer två 

uppfattningar med avseende på revisionens syfte som förtroendeskapande 

marknadsfunktion. Dels ger de uttryck för den andra förtroendeuppfattningen; att 

revisionen bör göras för fler intressenter än aktieägarna men att den fortfarande endast bör 

omfatta finansiell information. Dels ger de uttryck för den fjärde förtroendeuppfattningen; 

att revisionen bör göras för fler intressenter än aktieägarna och att revisionens omfattning 

bör utvidgas till att inkludera icke-finansiell och/eller framtidsorienterad information. Även 

om flertalet respondenter även uttrycker att revisionens syfte också kan vara att fungera som 

en förbättringsfunktion till företagen som revideras, är det få som uttrycker denna åsikt 

starkt.   

Tabell 10: Sammanställning av intervjupersonernas uppfattningar kring revisionens 
syfte  
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6.1.3 Revisorns roll   

  

Anna, representant för branschorganisation  

  

”[Revisorns roll är] att granska bolagens finansiella information, att ge en okej-

stämpel på att informationen är tillförlitlig. För att göra ett bra arbete måste revisorn 

ha mycket kunskap om verksamheten och kommunicera med bolagets ledning.” 

(Anna)  

Anna uttrycker tydligt att revisorns roll är att vara granskare och övervakare. Vidare uttrycks 

att närhet till klienten krävs för ett bra arbete men att revisorn måste hålla sig på 

armlängdsavstånd och upprätthålla integritet. Dock påpekar Anna att klienterna ofta tror att 

revisorn ska agera ekonomisk rådgivare. Även om hon anser att det är viktigt att revisorn 

tillför värde för att kunna behålla sin klient och agerar bollplank, är det viktigt att balansera 

det mot rollen som granskare. Under uppdraget kan revisorn samtidigt upptäcka saker som 

skulle kunna förbättras och påpeka det för ledningen, som i sin tur kan förbättra sin 

verksamhet utifrån förslagen. Samtidigt anser hon att det är viktigt att inte glömma bort att 

revisorn inte arbetar i ett vakuum, utan i ett ekosystem där samarbete krävs. Revisorerna är 

ganska försiktiga av sig och skulle nog kunna vara mer informativa utan att kraven ändras. 

Dock menar Anna att det främst är bolaget och företagsledningens ansvar att se till att 

informationen i de finansiella rapporterna är användbara för intressenterna.    

Dan, representant för branschorganisation  

  

“[Revisorns roll är] att leverera revisionstjänsten, som ska medverka till förtroende 

och trygghet och stabilitet, genom att på ett smart och effektivt sätt pröva om 

räkenskaperna håller måttet och om de ger en rättvisande bild. Där ingår att bedöma 

processer och den interna kontrollen i företaget samt att kommunicera synpunkter till 

styrelse och ledning i rätt tid. För det krävs att revisorn innehar integritet, kompetens 

och kunskap om det företaget som ska granskas.” (Dan)  

Dan uttrycker tydligt att revisorns roll är att granska och övervaka, men inte bara de 

finansiella rapporterna. Dan menar på att det inte bara är siffror som ska granskas, utan att 

blicken måste lyftas för att förstå företagets risksituation. Dan menar också att revisorn ska 

medverka till att ett företags rapportering kan fungera som beslutsunderlag för alla 

intressenter. Vidare menar Dan att han är för att revisorn ska vara optimalt transparent, 

vilket inte innebär att ge alla detaljer utan snarare att lägga informationsnivån där det blir 

effektivt och användbart. Samtidigt menar Dan att en revisor måste ta hänsyn till och lyssna 

på det granskade företaget då det kan finnas känslig information som kan skada företaget. 

Utifrån det skulle Dan kunna mena på att revisorns roll ändå är att vara 
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informationsmedlare. Men han lyfter inte att revisorn bör lyssna till klienten för att agera 

bollplank och rådgivare.    

Bo, partner på Big 4-byrå  
  

“[Revisorns roll är att] göra en oberoende granskning av företaget och följa de 

internationella revisionsstandarderna, [för att på så sätt] säkerställa att man uppnår 

grundsyftet med revisionen. Sedan är ju rollen också, att man faktiskt är en del av ett 

kretslopp i ett samhälle och i relation med klienten. Klienten förväntar sig att 

[revisorn] faktiskt är ett bollplank, att [klienten] kan ringa och få stöd.” (Bo)  

Bo uttrycker att revisorn har två roller, en enligt lag och en delvis självpåtagen roll. Dels ska 

revisorn agera granskare enligt föreskriven lag och standard, för att se till att grundsyftet med 

revisionen uppfylls. Dels anser Bo att en bra revisor utöver det utgör en rådgivare som svarar 

på frågor och stödjer företaget vid händelser eller svåra tider. Bo ser att det blir alltmer regler 

kring granskningen och att det påverkar utrymmet för att agera rådgivare negativt. Så länge 

oberoendereglerna upprätthålls, anser Bo att det är en viktig del av revisionens värde att 

stötta klienten, varför mer utrymme bör ges för det framåt. Samtidigt nämner Bo även att 

revisorn har en roll i att se till att hitta rätt balans för hur mycket information och vilken 

information som ska finnas med i årsredovisningen, vilket indikerar på rollen som 

informationsmedlare.   

  
Carl, senior manager på Big 4-byrå  
  

”Revisorns roll är att granska finansiella rapporter, eller finansiell information och 

allt däremellan, för att uppfylla revisionens syfte […] i enlighet med ISA. Sedan är det 

även att säkerställa att de finansiella rapporterna innehåller den information som de 

ska innehålla i enlighet med regelverk, som IFRS.” (Carl)  

Carl uttrycker tydligt att revisorns roll är att granska de finansiella rapporterna. Samtidigt 

beskriver Carl att revisorn under året fungerar mycket som en samtalspartner eller bollplank 

som stöttar bolagets ekonomiavdelning. För att inte bryta mot regler eller skada det 

förtroende som revisionen ska skapa på kapitalmarknader, måste revisorn agera med 

integritet i kontakt med klienterna, endast hjälpa till att tolka regelverk och ge feedback kring 

förslag och inte hamna i en position där revisorn hjälper till att upprätta de finansiella 

rapporterna. Dock tillägger Carl att reglerna kring konsulttjänster skulle kunna släppas på i 

framtiden, då revisorn har kunskapen för att kunna vara mer aktiva i att hjälpa till med att 

effektivisera verksamheter. Dock påpekar Carl att revisorn inte endast kan ta hänsyn till 

klienten för att uppfylla revisionens syfte. Han tillägger också att juniora medarbetare 

tenderar att fokusera för mycket på att bara granska, istället för att hjälpa klienten och 

kvalitetssäkra. Vidare anser Carl inte att det är revisorns roll att insistera på att klienten ska 
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ta med olika typer av information, utan bara att säkerställa att de finansiella rapporterna 

innehåller korrekt information enligt lag.   

  
Daniel, partner på mindre byrå  

”En revisors roll i ett normaluppdrag är att vara garanten för att klientens finansiella 

rapportering blir så rättvisande som möjligt. Det är den ena rollen. Den andra rollen 

är att se till att företagaren och familjen kring företagaren fattar kloka beslut och får 

ut så mycket som möjligt ur sin verksamhet, och då pratar jag inte bara monetärt utan 

totalt sett. Så, det är återigen en ganska dubbel roll i vad vi gör för någonting.” 

(Daniel)  

Daniel anser att revisorns roll är tudelad. Revisorn är dels en granskare som kvalitetssäkrar 

de finansiella rapporterna. Dels agerar revisorn rådgivare och bollplank vid revision av 

ägarledda bolag, där ägarens och dess familjs intressen främjas och stöttas då dessa inte alltid 

besitter den kompetens som behövs. Daniel menar på att rådgivarrollen sker inom ramen för 

vad revisorn kan och får göra med bibehållet oberoende, men att revisorn får göra mer vid 

revision av mindre, ägarledda bolag generellt jämfört med vid revision av större, 

börsnoterade bolag. I större, börsnoterade bolag behövs dock inte rådgivarrollen, menar han, 

då dessa ofta har mycket kompetens inom bolaget, varför revisorns roll mest blir att granska. 

Vidare anser Daniel att det inte ligger i revisorns ansvar att effektivisera kommunikationen 

mellan klienten och allmänheten, utan att revisorn endast ska se till att korrekt information 

finns med i de finansiella rapporterna och att den är rimligt rättvisande.   

  
Emelie, revisorsassistent på Big 4-byrå  

”[Revisorns roll är] att granska deras siffror, det är det som är lagstadgat, men det 

skulle jag faktiskt inte säga är det viktigaste, även om det ju är det viktigaste ur 

lagsynpunkt. Men ur klientsynpunkt skulle jag säga att det viktigaste är att bygga en 

bra relation med klienten, visa att man finns där och är intresserad, att man vill hjälpa 

och förbättra. Att man finns tillgänglig [för frågor] från klienten […]. Så att finnas 

som stöd är den huvudsakliga rollen.” (Emelie)  

Emelie uttrycker att revisorn har två roller att fylla, den ena utifrån lagsynpunkt och den 

andra utifrån klientsynpunkt. Emelie förklarar att revisorn dels ska följa lagar, regler och 

regelverk för att granska de finansiella rapporterna. Dels ska revisorn även lyssna till 

klientens förväntningar på revisionen för att försöka tillgodose dem genom att agera 

rådgivare. Rollen som rådgivare tror Emelie kommer att ta över mer i framtiden, med tanke 

på att teknikens utveckling gör att revisorns arbete vid granskning underlättas. Emelie 

upplever också att nyanställda assistenter tenderar att tro att revisorn endast ska granska 

siffrorna, men att rådgivarrollen blir en större del för revisorn med tiden. Vidare ser inte 

Emelie att revisorn har ett ansvar för att se till att de finansiella rapporterna innehåller så 
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mycket användbar information som möjligt, däremot har revisorn ansvar för att se till att 

årsredovisningen innehåller tillräcklig information för att ge en korrekt bild av bolaget.   

  
Filip, revisorsassistent på Big 4-byrå  

“[Revisorns roll är] att oberoende granska ett bolags finansiella rapporter för att 

säkerställa att det ger en rättvisande bild av bolaget.” (Filip)  

Filip uttrycker tydligt att revisorns roll är att vara granskare för att säkerställa att de 

finansiella rapporterna ger en rättvisande bild av bolaget. Till viss del kan Filip hålla med om 

att det finns ett mervärde i att revisorn ger rådgivning till klienten, men att det inte är därför 

revisorer finns. Filip anser inte att det ingår i revisorns uppgift att stötta och agera bollplank, 

men att revisorn ofta ändå hittar förbättringsförslag under revisionen som den delar med 

företagsledningen. Vidare anser Filip att det inte ligger i revisorns ansvar att effektivisera 

kommunikationen mellan klienten och allmänheten, utan att det ansvaret snarare ligger hos 

reglerande organisationer.   

  

Gustav, revisorsassistent på Big 4-byrå  

”Revisorns roll är att finnas där som en stöttning till företaget. […]Vi är där [för att] 

försäkra att företaget drivs på ett bra sätt och att verksamheten sköts korrekt.” 

(Gustav)  

Gustav uttrycker att revisorn har till uppgift att identifiera, kontrollera och förbättra ett 

företags kontrollfunktioner. Utöver det ska revisorn se över de finansiella rapporterna och 

granska dessa, det är revisorns grunduppgift. Men samtidigt ska revisorn, enligt Gustav, 

hjälpa till i den löpande verksamheten och finnas till hands som rådgivare som kan bolla 

idéer för att ge mervärde till klienten. Så länge rådgivarrollen sker i enlighet med lagar, 

standarder och regelverk och inte skadar granskarrollen, är det en del av revisorns roll enligt 

Gustav. Vidare anser han att revisorn försöker effektivisera informationen från klienten till 

allmänheten genom att lägga till saker som saknas och ta bort onödig information.   

Hugo, revisorsassistent på mindre byrå  

  
”[Revisorns roll är att] dels säkerställa [klientens] balansräkning och resultaträkning 

och årsredovisning och kontrollera hur styrelsen sköter sig. [Dels att] bolla, finnas där 

vid frågor [från klienten].” (Hugo)  

Hugo uttrycker det som att revisorn ”sitter på två stolar”. Även om revisionens huvudsyfte är 

att säkerställa de finansiella rapporterna, agerar revisorn som konsulter som håller klienten 

i hand och bollar frågor kring hur klienten kan gå tillväga i olika situationer. Hugo anser att 

oberoendet och granskningen är viktig, men att i samband med att gränsen för vilka bolag 
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som omfattas av den lagstadgade revisionen höjs kommer revisorn att behöva agera konsult 

i högre utsträckning. Även om rådgivarrollen ingår i revisorns uppgift så är det inget som står 

i regelverken, menar Hugo, men faktum är ju att revisorn agerar bollplank för att förbättra 

verksamheten. Vidare anser Hugo att revisorns ansvar är att se till att informationen som ges 

ut av klienten är rättvisande, men inte att revisorns ansvar är att se till att den är så 

användbar som möjligt.   

  

Sammantaget anser samtliga respondenter att revisorns roll endast eller delvis är att vara 

granskare. Det kan urskiljas i tabell 11 nedan där respondenterna har färgkodats efter de 

uppfattningar de har gett uttryck för. Även här har de uppfattningar som är dominanta hos 

respondenterna markerats med ( • ). Nästan lika stor andel av respondenterna anser att 

revisorns roll också är att vara rådgivare, även om den uppfattningen inte är lika dominant 

hos samtliga respondenter. Ett fåtal respondenter verkar även anse att revisorns roll är att 

vara informationsmedlare, men ingen av dessa respondenter uttrycker detta starkt.  

Tabell 11: Sammanställning av intervjupersonernas uppfattningar kring revisorns roll  
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Tabell 12: Sammanställning av intervjupersonernas uppfattningar kring 
förväntningsgapet, revisionens syfte och revisorns roll   

  

 

   

6.2 Analys av respondenternas olika uppfattningar  

6.2.1 Förväntningsgapet  

Från intervjuerna med respondenter från revisorsprofessionen framgår att samtliga anser att 

det finns ett förväntningsgap. Respondenterna skiljer sig dock i vilka parter som de främst 

anser att förväntningsgapet råder mellan. Medan vissa respondenter uttrycker att 

förväntningsgapet råder mellan allmänheten och revisorsprofessionen, som är den allmänna 

definitionen av förväntningsgapet (e.g. Öhman, 2007), ger andra respondenter nämligen 

uttryck för att förväntningsgapet råder mellan klienterna och revisorsprofessionen, vilket är 

en något mer specifik tolkning av förväntningsgapet. De respondenter som nämner att 

förväntningsgapet råder mellan klienterna och revisorsprofessionen är endast revisorer och 

de menar på att förväntningsgapet manifesterar sig i att klienter ofta missförstår revisorns 

roll. Filip ger ett exempel på ett sådant missförstånd från klientens sida genom att säga att 

revisorer ibland kan få “en årsredovisning där det märks att klienten inte lagt någon tid på 
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att kvalitetssäkra och då förväntar sig att [revisorerna] ska stapla upp alla fel så att de slipper 

göra en bra årsredovisning från början.” Hugo ger också ett exempel på hur klienterna 

missförstår revisorns roll, då han uttrycker att klienterna ibland “ser oss revisorer som 

poliser som är där för att förstöra för dem eller sätta dit dem”. Att det är revisorer som ger 

uttryck för att förväntningsgapet råder mellan klienterna och revisorsprofessionen, kan bero 

på att klienternas eventuella missuppfattningar kring revisorns roll blir mer påtagliga för 

revisorer i deras yrkesutövande jämfört med allmänhetens missuppfattningar. Allmänhetens 

missuppfattningar blir däremot mer påtagliga för representanterna för de professionella 

organisationerna eftersom de i sin vardag diskuterar och hanterar frågor som rör hela 

professionen, däribland kritik från allmänheten. Att de professionella organisationerna har 

ett visst ansvar för professionen (cf. Abbott, 1988; MacIntyre, 1984), kan vara förklaringen 

till att intervjupersonerna som är representanter för professionella organisationer snarare 

anser att förväntningsgapet råder mellan allmänheten och revisorsprofessionen. De mer 

erfarna revisorerna tenderar dock att vara mer medvetna om förväntningsgapet mellan 

allmänheten och revisorsprofessionen, vilket kanske beror på att de har mer koll på den 

globala diskussionen inom revisorsprofessionen. Exempelvis nämner Bo, som är en av 

revisorerna som betonar att förväntningsgapet råder mellan allmänheten och 

revisorsprofessionen, att han deltar i diskussioner rörande vissa frågor inom en professionell 

organisation. Flera av de intervjuade revisorsassistenterna nämner också att 

förväntningsgapet råder mellan allmänheten och revisorsprofessionen, men det var inte vad 

de först tänkte på när de frågades om förväntningsgapet.   

Även om förväntningsgapet mellan klienter och revisorsprofessionen är en mer specifik 

tolkning av det generella förväntningsgapet mellan allmänheten och revisorsprofessionen, 

finns många likheter mellan dessa förväntningsgap. En likhet är att båda förväntningsgapen 

beskrivs av respondenterna som att de består i att klienten alternativt allmänheten tror att 

revisorn ska göra mer än vad den enligt regelverk ska göra och faktiskt gör. Bo uttrycker 

exempelvis att “förväntningsgapet är att andra tror att revisorn gör mer på en del områden 

än vad revisorn gör”. Det som dock kan skilja åt är vad klienten alternativt allmänheten 

önskar att revisorn ska göra mer alternativt mindre av, i förhållande till vad revisorn gör i 

dagsläget. Vissa klienter vill eller tror exempelvis att revisorerna ska vara mer utav 

redovisningskonsulter, medan andra är rädda för att revisorerna agerar polis. Carl uttrycker 

exempelvis “Dels finns ett förväntningsgap i att vissa kunder vill att vi ska göra deras jobb åt 

dem, fast det inte är vår roll att agera ekonomiavdelning. Vi kan vara ett bollplank, men vi är 

inte de som ska sköta redovisningen åt dem. Dels finns ett förväntningsgap i att vissa kunder 

nästan motarbetar oss för att de upplever oss som jobbiga.“ Allmänheten däremot vill 

snarare se att revisorerna agerar mer som poliser för att se till att företagen agerar korrekt 

och redovisar siffror som stämmer överens med verkligheten, istället för att hjälpa företagen 

och kanske prioritera företagens intressen framför allmänhetens (cf. Carrington, 2014; 
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Cassel, 1996). Att allmänheten vill att revisorer ska agera poliser påvisar Dan då han 

formulerar att en revisor “ [lite övergripande] försöker bedöma risken för penningtvätt, men 

revisorn går inte så långt som jag inbillar mig att en del aktieägare och en del andra 

intressenter skulle önska, att man liksom punktmarkerade ett antal transaktioner.”. De flesta 

respondenterna nämner båda förväntningsgapen, och i och med att förväntningsgapen ändå 

består av samma grundproblem resonerar respondenterna på samma sätt oavsett vilket av 

förväntningsgapen som diskuteras. Utifrån att respondenterna inte resonerar olika kring de 

olika förväntningsgapen kan en gemensam analys föras kring hur de ser på 

förväntningsgapet, även om de inte är helt eniga i vilka parter förväntningsgapet råder 

mellan.   

Utifrån intervjustudien framgår att samtliga respondenter anser att förväntningsgapet beror 

på ett kommunikationsproblem, även om de lägger olika betoning på dess väsentlighet för 

förväntningsgapets existens. Knappt hälften av respondenterna anser också att 

anpassningsproblemet är en orsak till förväntningsgapet och lägger olika betoning på dess 

väsentlighet för förväntningsgapets existens. Att respondenterna nämner och betonar de 

olika perspektiven på förväntningsgapet olika tyder på att de har olika uppfattningar om vad 

förväntningsgapet beror på och hur det bör lösas. Gustav är exempelvis en tydlig 

förespråkare för kommunikationsproblemet eftersom han uttrycker att “för att minska 

förväntningsgapet så bygger det mycket på kommunikation, relation och samarbete med en 

klient. Och kollar vi på allmänheten, ett allmänt förväntningsgap, så handlar det på något 

sätt om att försöka bredda förståelsen för vad en revisor gör”. Däremot ger Dan uttryck för 

att huvudlösningen på förväntningsgapet kanske inte ligger i förbättrad kommunikation, då 

Dan önskar “att man inte bara försöker förklara vad som ingår i den goda revisionsseden 

utan att professionen samtidigt jobbar för att utveckla revisionen så att den bättre mötte 

förväntningarna”. I likhet med Dan uttrycker även Anna starkt att anpassningsproblemet är 

viktigt att se över. Anna anser nämligen att “branschen måste ta en annan inställning och 

faktiskt fundera över om vi snarare ska möta det här förväntningsgapet än att bara säga ‘det 

där ska inte vi göra’.”. Samtidigt håller Dan med Gustav om att det existerar ett 

kommunikationsproblem eftersom Dan uttrycker att förväntningsgapet beror på att “de 

flesta inte vet vad som följer av revisionsstandarderna utan tror att en revisor ser allt och 

tittar på alla transaktioner”. Det som framgår av jämförelsen är alltså att 

intervjurespondenterna är relativt sams om att kommunikationsproblemet är en del av 

förväntningsgapet, men samtidigt framhåller vissa av dem att anpassningsproblemet också 

är en orsak till förväntningsgapet som bör tas itu med. Någon som utmärker sig är Bo, som 

ger uttryck för att han verkar anse att förväntningsgapet både beror på ett 

anpassningsproblem och ett kommunikationsproblem i lika hög utsträckning. När Bo 

ombads ta ställning till påståendet ‘För att minska förväntningsgapet måste 

revisorsprofessionen nämligen omforma revisionens syfte och revisorns roll.’ svarade han 
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nämligen “det är väl delvis det” och “dels är det en kombination av att försöka [...] artikulera 

bättre vad vi gör idag.”  

Av de respondenter som främst förespråkar att förväntningsgapet beror på ett 

anpassningsproblem, finner vi två representanter för professionella organisationer, Anna 

och Dan, och en partner på en Big 4-byrå, Bo. Bo är dessutom engagerad i vissa frågor inom 

en professionell organisation. En potentiell förklaring till att dessa respondenter förespråkar 

anpassningsproblemet kan vara att de kan anses tillhöra de högre statusskikten inom 

revisorsprofessionen (cf. Abbott, 1988). De som kan sägas tillhöra de högre statusskikten 

inom revisorsprofessionen arbetar nämligen i mer professionella miljöer (cf. Abbot, 1988), 

vilket innebär att de i högre grad kan ägna sig åt teoretiska överväganden när de funderar 

över hur professionen bör utvecklas än ägna sig åt praktiska överväganden. Till exempel 

uttrycker Anna att representanter för professionella organisationer “arbetar på lite 

armlängds avstånd från själva revisionsutövandet som sådant, så det är enklare för [dem] att 

säga att revisorsprofessionen måste möta förväntningsgapet”. Samtidigt sitter 

representanter för professionella organisationer, och revisorer med högre befattningar inom 

större byråer, på positioner där de har möjlighet, och därmed ansvar för, att se till att 

revisorsprofessionen “har kvar relevansen och överlever som profession genom att vara mer 

öppna för förändringar” (Anna). Eftersom frågan om revisorsprofessionens relevans och 

legitimitet är av relativt stor vikt för dessa aktörer, befinner de sig oftare i sociala 

sammanhang där denna fråga diskuteras (Brouard et al, 2017; cf. Abbott, 1988; Hanlon, 

1989; Öhman, 2007). Frågan om revisorsprofessionens relevans och legitimitet är dessutom 

nära förknippad med frågan om hur förväntningsgapet bör hanteras eftersom 

förväntningsgapet är en faktor som hämmar professionens möjlighet att hålla sig relevant 

och legitim (Johansson, 2005a; Öhman, 2007; cf. Carnegie & Napier, 2010; Hines, 1989). 

Att se på förväntningsgapet som ett anpassningsproblem verkar ur detta perspektiv vara 

mest förenligt med att söka vinna allmänhetens förtroende (Humphrey, Moizer & Turley, 

1993; Shaikh & Talha, 2003; Wyatt, 2004; Öhman, 2007), vilket kan förklara varför 

representanterna för professionella organisationer förespråkar att förväntningsgapet ses 

som ett anpassningsproblem snarare än ett kommunikationsproblem.   

Av de respondenter som främst förespråkar att förväntningsgapet beror på ett 

kommunikationsproblem, är samtliga revisorer. Medan representanter för professionella 

organisationer kan ägna sig mer åt teoretiska reflektioner när det gäller 

revisorsprofessionens utveckling, eftersom de arbetar i rent professionella miljöer, är 

revisorer, som utför revisionen i praktiken, nämligen mer benägna att ta hänsyn till praktiska 

omständigheter när de resonerar kring hur revisionen kan utvecklas (cf. Abbott, 1988). 

Jämfört med representanter för professionella organisationer, har revisorerna således mer 

anledning att tänka på hur olika lösningsförslag kan tillämpas i praktiken eftersom de ställs 

inför utmaningen att åta sig eventuella nya ansvarsområden och implementera nya 
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arbetsuppgifter som läggs till det lagstadgade revisionsuppdraget. Det som läggs till i det 

lagstadgade revisionsuppdraget är revisorerna därmed bundna till att uppfylla och efterfölja 

rent praktiskt varför de ständigt måste förhålla sig till regler och standarder. Att revisorer är 

mer benägna att ta hänsyn till praktiska omständigheter kan vara en anledning till att de 

tenderar att se på förväntningsgapet som ett kommunikationsproblem eftersom lösningen 

på kommunikationsproblemet snarare är att allmänheten bör utbildas än att revisorernas 

arbete och ansvar i praktiken bör förändras (Sikka et al, 1998). Indikationer på att revisorer 

möjligtvis är mer praktiskt orienterade, och förhåller sig mer till regelverk och standarder 

när de resonerar, framgår av att revisorerna i intervjustudien ofta gör hänvisningar till 

gällande regelverk och standarder i sina svar. Hugo uttrycker exempelvis “får jag ta upp 

ISA?” när han får frågan om hur han skulle beskriva revisionens syfte med egna ord. 

Dessutom finns indikationer på att revisorer anser att det redan finns mycket regler och 

hårda krav att följa. Till exempel uttrycker Bo att “Krav på revisorer har gått upp från 

omgivningen och revisorsinspektionen. Det ska bara göras mer och mer, och blir mer 

regler.”. Att Bo, som tidigare nämnt, både anser att förväntningsgapet beror på ett 

anpassningsproblem och på ett kommunikationsproblem kan därmed förklaras i ljuset av att 

han är en partner inom en Big 4-byrå som har kontakt med en professionell organisation. 

Som partner med kontakt med en professionell organisation, kan han nämligen anses 

tillhöra de övre statusskikten (cf. Abbott, 1988) samtidigt som hans position också inbegriper 

praktiskt revisionsarbete, vilket innebär att han försöker förhålla sig till förväntningsgapet 

både teoretiskt och praktiskt.  

Att det främst är bland revisorsassistenterna som kommunikationsproblemet förespråkas, 

kan bero på att dessa respondenter kan anses tillhöra de lägre statusskikten inom 

revisorsprofessionen (cf. Abbott, 1988). Inom de lägre statusskikten har individerna mindre 

möjlighet att påverka revisionen och revisorsprofessionen som helhet (cf. Abbott, 1988), 

varför de istället får inta en position där de ska följa de regler och standarder som sätts. 

Därmed kan de också känna att de inte har tillräcklig erfarenhet för att komma med kritiska 

synpunkter för revisorsprofessionens utveckling (cf. MacIntyre, 1984). Således kan de vara 

mer låsta i de regler och standarder som finns för dem att följa och snarare utgå från att de 

förmedlar vad som kan krävas av revisorerna, istället för att anse att revisionen behöver 

anpassas för att minska förväntningsgapet. Det kan göra att de tänker att allmänheten eller 

klienternas missuppfattningar beror på ett kommunikationsproblem som kan lösas genom 

att tydliggöra revisionens syfte och revisorns roll. Att partnern och revisorsassistenten från 

den mindre byrån, vilka oftare reviderar mindre ägarledda klienter, också främst ser 

förväntningsgapet som ett kommunikationsproblem mellan klienten och revisorsprofessionen, 

kan bero på att de redan anser att de gör mer för klienten än vad som krävs enligt den lagstadgade 

revisionen. Vid revisionen av mindre ägarledda företag verkar kravet på oberoende nämligen inte 

vara lika viktigt, varför revisorerna på de mindre byråerna således i större utsträckning har 
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möjlighet att tillfredsställa klienternas önskemål. Daniel uttrycker exempelvis “Dels är du revisor 

och ska kvalitetssäkra finansiella rapporter, men i de ägarledda bolagen som vi jobbar med 

så är man rådgivare till ägaren och kanske till och med familjen som äger det här bolaget 

eller koncernen.” Med dessa möjligheter att tillfredsställa klienternas behov och önskemål, 

kanske revisorerna redan upplever att de anpassat sig till klienternas behov i den mån möjligt, 

vilket gör att de förväntningar som fortfarande inte möts inte är möjliga för revisorn att ta sig an.  

I intervjustudien framgår att revisorer med samma byråtillhörighet verkar ha liknande 

uppfattningar om förväntningsgapet. Liknande uppfattningar hos revisorer med samma 

byråtillhörighet kan bero på att revisorerna influeras av den kultur som är vedertagen inom 

den byrå som de tillhör och socialiseras in i (cf. Bloor & Dawson, 1994; Öhman, 2007). Den 

gemensamma kulturen ger en samhörighetskänsla som utgör en grogrund för utvecklingen 

av ett gemensamt perspektiv på fenomen som förväntningsgapet (cf. Bloor & Dawson, 1994; 

Öhman, 2007).  Tittar vi istället på uppfattningarna mellan revisorer från olika byråer 

framgår dock att även de i viss utsträckning liknar varandra. Alltså råder inga övertygande 

skillnader i uppfattningar även om revisorerna kommer från olika byråer. Emellertid 

förefaller det dock råda något mer homogena uppfattningar inom byråerna än mellan dem, 

varför det inte går att utesluta att byråtillhörighet spelar en roll. Något som dock är 

anmärkningsvärt är att det inom byrå 1 förekommer både lika och olika uppfattningar 

avseende förväntningsgapet mellan revisorerna. Medan Bo och Emelie har lika 

uppfattningar om förväntningsgapet, delar nämligen inte Filip deras uppfattning. Filip är 

den enda av revisorerna, bland samtliga respondenter, som tillhör ett annat geografiskt 

kontor än sina byråkollegor. Att Filip tillhör ett annat geografiskt kontor kan således vara en 

potentiell anledning till att han inte riktigt delar samma uppfattningar som Bo och Emelie, 

eftersom kontoret som han tillhör kan präglas av en annan kultur än den som råder på deras 

kontor (cf. Bagley et al, 2012; Sylvander, 2020). Att kontorstillhörighet påverkar 

revisorernas uppfattningar om förväntningsgapet, stärks av att samtliga andra respondenter 

som har likartade uppfattningar om förväntningsgapet inte bara kommer från samma byrå 

utan också tillhör samma kontor. Det indikerar på att kontorstillhörighet, snarare än 

byråtillhörighet, påverkar revisorer till att få liknande uppfattningar (cf. Bagley et al, 2012; 

Sylvander, 2020; Hanlon, 1996; Öhman, 2007).   

6.2.2 Syfte & Roll  

Från intervjuerna med respondenter från revisorsprofessionen framgår att de verkar ha olika 

uppfattningar om både revisionens syfte och revisorns roll. Vad gäller revisionens syfte 

förekommer både syftet som förtroendeskapande marknadsfunktion och 

förbättringsfunktion för företag hos nästintill samtliga respondenter. Att fler uttrycker att 

syftet är att vara en förbättringsfunktion för företag kan bero på att respondenterna i 

intervjuerna svarar mer utifrån vad de faktiskt gör och därmed hur verkligheten faktiskt ser 

ut (cf. Goffman, 2005; Johed & Catasus, 2018). Variationerna som ändå förekommer mellan 
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respondenterna kring revisionens syfte finns i hur mycket respondenten vill erkänna att 

syftet som förbättring faktiskt är ett syfte som revisionen har. De skiljer sig också i vilken 

förtroendeuppfattning de har. Vissa ger uttryck för den andra förtroendeuppfattningen; att 

revisionen bör göras för fler intressenter än aktieägarna men att den fortfarande endast bör 

omfatta finansiell information. Andra ger uttryck för den fjärde förtroendeuppfattningen; att 

revisionen bör göras för fler intressenter än aktieägarna och att revisionens omfattning bör 

utvidgas till att inkludera icke-finansiell och/eller framtidsorienterad information. Avseende 

revisorns roll verkar samtliga respondenter ha uppfattningen att revisorn ska agera som en 

granskare och övervakare. Därtill menar en majoritet av respondenterna på att revisorns roll 

är att vara rådgivare, medan informationsmedlare inte är en roll som alla respondenter anser 

att revisorn ska ta på sig. Att flera respondenter anser att revisorn dels har rollen som 

granskare, dels har rollen som rådgivare verkar ingen anse vara problematiskt för revisorn 

så länge revisorn upprätthåller de oberoenderegler som finns. Exempelvis uttrycker Bo att 

“[Det finns ju] oberoenderegler, om man upprätthåller det som man ska där, så tycker 

egentligen inte jag att det är ett problem [...] men det är svårt att säga att man skulle ha en 

revisor som inte har rätt att ge något stöd eller vara bollplank, för man tappar rätt mycket av 

värdet av revisionen.”.  

  

Representanterna för de professionella organisationerna, Anna och Dan, anser att revisionen 

bör göras för fler intressenter än aktieägarna och att revisionens omfattning bör utvidgas till 

att inkludera icke-finansiell och/eller framtidsorienterad information. De verkar även anse 

att revisorns roll främst är att vara en granskare och övervakare, men de är också öppna för 

att revisorns roll är att vara informationsmedlare. Även Bo delar dessa uppfattningar, både 

avseende revisionens syfte och revisorns roll. Att Anna, Dan och Bo håller dessa 

uppfattningar kan bero på att de kan anses tillhöra de högre statusskikten inom 

revisorsprofessionen, som i större utsträckning har ett större ansvar för att se till att 

revisorsprofessionen visar sig legitim och relevant gentemot allmänheten (cf. Abbott, 1988). 

Att de måste reflektera mer kring hur revisorsprofessionen kan vinna allmänhetens 

förtroende kan påverka att deras uppfattningar om revisionens syfte och revisorns roll i 

större utsträckning reflekterar allmänhetens intresse  (cf. Carnegie & Napier, 2010; Hines, 

1989). Att anse att revisionens syfte är att vara en förtroendeskapande marknadsfunktion för 

allmänheten och mena på att revisionen bör omfatta mer än den finansiella informationen, 

är nämligen en uppfattning som ligger i linje med allmänhetens förväntningar och intresse 

(e.g. cf. Brouard et al, 2017; Carruthers, 1995). På samma sätt ligger det i linje med 

allmänhetens intresse att anse att revisorns roll är att vara en granskare och övervakare, 

eftersom den rollen utgår från att revisorns ansvar och uppgift är att signalera till 

allmänheten att företagsledningen inte agerar i egenintresse (Carrington, 2014; Jensen & 

Meckling, 1976). Att ge uttryck för att revisorns roll är att vara en informationsmedlare 

innebär att de dessutom är måna om att kommunikationen mellan företag och allmänheten 
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är effektiv och att allmänhetens informationsbehov tillgodoses (Carrington, 2014; Wallace, 

1980), vilket också ligger i linje med allmänhetens intresse.  

  

Hos både partners/managers och revisorsassistenter är det vanligast att anse att revisionen 

bör göras för fler intressenter än aktieägarna men att den fortfarande endast bör omfatta 

finansiell information. Samtidigt nämner samtliga partners/managers och 

revisorsassistenter att revisionen är en förbättringsfunktion för företag, trots att endast en 

minoritet, Daniel, Emelie och Gustav, anser att det är ett huvudsakligt syfte. Att de 

respondenter som är revisorer, förutom Bo och Emelie, uppfattar att revisionen endast bör 

omfatta finansiell information kan bero på att det är vad som står i de regler och ramverk 

som revisorer har att följa (e.g. ISA; revisorslagen SFS 2001:883). Att revisorerna även anser 

att fler intressenters förtroende bör stärkas än enbart aktieägarnas, kan bero på att det i 

revisionsstandarder står att revisionen ska göras ”för användare av finansiella rapporter” 

(ISA 200, paragraf 3, vår översättning14), där många fler än aktieägarna skulle kunna tolkas 

in. Att samtliga revisorer dessutom anser att revisionen är en förbättringsfunktion för företag 

kan, vilket flera av dem uttrycker, bero på att det är svårt för revisorer att bortse från att 

hjälpa och stötta sina klienter eftersom det är viktigt för revisorer att engagera sig i och ge 

mervärde till klienterna i syfte att skapa goda och långsiktiga relationer. Hos samtliga 

revisorer är det även vanligast att se revisorns roll som lika mycket granskare som rådgivare. 

Revisorernas uppfattning om att revisorns roll är att vara en granskare och övervakare, kan 

bero på att det är den oberoende granskningen som krävs enligt de lagar och regelverk som 

revisorerna måste följa (e.g. ISA; revisorslagen SFS 2001:883). Att revisorerna också medger 

att revisorns roll är att agera rådgivare till klienterna kan bero på att revisorerna, som de 

själva menar, arbetar nära klienterna och måste skapa goda relationer för att kunna vara 

framgångsrika revisorer som bidrar till sin byrås tillväxt. Förklaringen till att de flesta 

revisorer inte medger att informationsmedlare är en roll som revisorn bör ha, trots att den 

enligt teorin utgör en kombination av granskare och övervakare samt rådgivare (cf. 

Carrington, 2014), kan även det bero på att revisorerna arbetar nära klienterna (cf. Broberg, 

2013b). Allmänheten kan därför utgöra en mer abstrakt intressent för revisorerna som de 

inte konkret möter i sin vardag, och därav har de svårare att ta hänsyn och förhålla sig till 

vilket informationsbehov allmänheten har och hur deras klienters kommunikation med 

allmänheten kan förbättras (cf. Broberg, 2013b).   

Jämförs revisorerna som befinner sig inom samma byrå finner vi viss homogenitet i deras 

uppfattningar om revisionens syfte och revisorns roll. Till exempel har Daniel och Hugo, som 

kommer från den mindre byrån nästintill identiska uppfattningar om både revisionens syfte 

och revisorns roll. Daniel och Hugo tillhör dock inte endast samma byrå utan de delar även 

 
14 Citat på originalspråk “intended users” (ISA 200, paragraf 3)   
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kontor, vilket indikerar på att kontorstillhörighet är en faktor som kan påverka revisorer till 

att få liknande uppfattningar (cf. Bagley et al., 2012; Sylvander, 2020). Jämför vi istället 

uppfattningarna mellan revisorer med olika byrå- och kontorstillhörighet framgår dock att 

även de i viss utsträckning har liknande uppfattningar. Således verkar varken byrå- eller 

kontorstillhörighet utgöra starka faktorer som påverkar revisorer till att få skilda 

uppfattningar jämfört med andra revisorer från andra byråer eller kontor.  Emellertid 

förefaller det dock råda något mer homogena uppfattningar inom byråerna än mellan dem, 

varför det inte går att utesluta att byråtillhörighet spelar en roll. Något som stärker att 

kontorstillhörighet spelar en roll för revisorers uppfattningar är att Filip, som tillhör samma 

byrå, men ett annat geografiskt kontor, än Emelie och Bo, återigen har skilda uppfattningar 

i jämförelse med dem medan de har liknande uppfattningar. Att Filip, Emelie och Bo tillhör 

samma byrå men inte samma kontor indikerar nämligen på att kontorstillhörighet är en 

starkare faktor än byråtillhörighet. Det indikerar på att kontorstillhörighet, snarare än 

byråtillhörighet, påverkar revisorer till att få liknande uppfattningar (cf. Bagley et al, 2012; 

Hanlon, 1996; Sylvander, 2020; Öhman, 2007).   

  

Vidare verkar revisorer på olika positioner inom byrån men med samma kontorstillhörighet 

ha likartade uppfattningar. Att revisorer på samma kontor, oavsett position, har homogena 

uppfattningar indikerar således på att en revisors position inom byrån inte verkar leda till 

skilda uppfattningar om revisionens syfte och revisorns roll. En anledning till att revisorns 

position inte verkar spela någon roll är att revisorerna ofta arbetar i team tillsammans med 

revisorer på olika positioner inom byrån, vilket innebär att de kan påverkas av varandra och 

således forma homogena uppfattningar. Emelie beskriver exempelvis att en klassisk 

teamstruktur består av ”en första-års assistent, en andra-års assistent och en senior. Sedan 

har man en manager som har ett mer övergripande ansvar och sen en partner som skriver 

på.”. Därmed verkar hierarkin inom revisionsbyråerna inte skapa stora skillnader i 

revisorernas uppfattningar, om revisorerna befinner sig i sociala sammanhang där de 

interagerar med andra revisorer på andra positioner i hierarkin  (cf. Bagley et al, 2012; 

Carrington, 2014; Sylvander, 2020).  

Vissa respondenter ger uttryck för något inkoherenta uppfattningar om revisionens syfte och 

revisorns roll ur ett teoretiskt perspektiv eftersom de anser att rollen som rådgivare är 

huvudsaklig för revisorn medan de inte anser att revisionen som förbättringsfunktion för 

företag är ett huvudsakligt syfte (cf. Broberg, 2013b). Till exempel beskriver Bo att revision 

som förbättringsfunktion för företag ”egentligen inte [är] syftet med revisionen så som det 

är definierat, men jag tycker det vore konstigt om man inte försöker ge det också så det blir 

ju ett syfte för att man ska kunna vara framgångsrik.”. Inte heller Hugo anser att revision 

som förbättringsfunktion för företag ingår i revisionens syfte, eftersom han säger att ”det 

syftet, det är ju ingenting som vi har, enligt vårt regelverk som vi följer.”. Hugo tydliggör 
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därmed att revisorerna är ganska bundna av vad lagar och regler föreskriver. Däremot 

indikerar både Bo och Hugo på att revisorns roll är att vara rådgivare genom att säga ”mycket 

handlar om att vara en part som företaget kan hålla sig i när saker och ting händer, att bara 

finnas där och svara på frågor och se om man kan stödja.” (Bo) och ”vi håller i hand och bollar 

frågor kring hur [klienterna] ska gå tillväga och vad som är bäst skattemässigt och 

lagmässigt.” (Hugo). Hugo inser under intervjun att detta är inkoherenta uppfattningar och 

uttrycker ”men nu säger jag emot mig själv, men det är ju det som är så svårt med små och 

medelstora bolag, det blir ju att man sitter lite på två stolar. Huvudsyftet är ju egentligen att 

säkerställa de finansiella rapporterna men vi är även konsulter som håller i hand och bollar 

frågor.”. Eftersom det endast är Hugo, av de revisorer som har inkoherenta uppfattningar, 

som explicit nämner att det han ger uttryck för är inkoherenta uppfattningar, verkar det 

överlag som att de respondenter som har inkoherenta uppfattningar är omedvetna om det. 

Samtidigt ger både Bo och Hugo uttryck för att de är bundna till att revisionsstandard (ISA) 

anger att revisionens huvudsyfte är att öka förtroendet hos avsedda användare för den 

finansiella informationen. Till revisorns roll verkar de istället förhålla sig mer dynamiskt och 

tala mer utifrån vad de faktiskt gör i sitt arbete i praktiken. Alltså kan de revisorer som ger 

uttryck för inkoherenta uppfattningar om revisionens syfte och revisorns roll vara medvetna 

om det, då de snarare verkar mena på att de inte har något annat val än att förhålla sig till 

vad standarder anger som revisionens syfte. Emellertid gav de uttryck för samma 

inkoherenta uppfattningar även när dessa respondenter gavs möjlighet att tänka fritt och se 

bortom de revisionsstandarder som gäller idag. Att omedvetna, men även ibland medvetna, 

inkoherenta uppfattningar, förekommer hos respondenterna inom revisorsprofessionen 

avseende revisionens syfte och revisorns roll, skulle kunna orsaka ett förvärrat 

kommunikationsbrus. Om aktörer inom revisorsprofessionen utåt allmänheten förmedlar 

olika uppfattningar om revisionens syfte och revisorns roll, som inte helt hänger ihop med 

varandra, kan det nämligen leda till större förvirring och än mer missförstånd hos 

allmänheten (cf. Flensburg, 2009).  

  

6.2.3 Sammanfattning analys på individnivå  

Det råder något olika uppfattningar bland respondenterna angående vilka parter som 

förväntningsgapet råder mellan. Vissa anser att förväntningsgapet till störst del råder mellan 

allmänheten och revisorsprofessionen medan andra anser att förväntningsgapet till störst 

del råder mellan klienter och revisorsprofessionen. En anledning till att det främst är 

representanterna för de professionella organisationerna och revisorerna på de högre 

positioner som uttrycker att förväntningsgapet råder mellan allmänheten och 

revisorsprofessionen, kan vara att de är mer medvetna om de globala diskussioner som 

förekommer inom revisorsprofessionen och den kritik som allmänheten riktar mot 

revisorsprofessionen (Anna; cf. Abbott, 1988). Att samtliga revisorer, oavsett position, 

överlag främst anser att förväntningsgapet råder mellan klienter och revisorsprofessionen, 
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kan bero på att de i sitt arbete främst är i kontakt med klienterna (cf. Broberg, 2013b). Oavsett 

vilket förväntningsgap som avses, anser nästintill samtliga respondenter att 

förväntningsgapet beror på ett kommunikationsproblem. Emellertid anser representanterna 

för professionella organisationer och den partner som är aktiv i professionsfrågor att 

förväntningsgapet främst handlar om ett anpassningsproblem. Överlag verkar olika 

uppfattningar om förväntningsgapet bero på vilket statusskikt (cf. Abbott, 1988) 

respondenterna kan anses tillhöra och troligtvis även kontorstillhörighet. När det gäller 

revisionens syfte och revisorns roll förekommer vissa olikartade uppfattningar mellan 

respondenterna. Vissa likheter identifieras dock hos representanterna för de professionella 

organisationerna och partnern som är aktiv i professionsfrågor. De anser att revisionen är en 

förtroendeskapande marknadsfunktion som bör göras för fler intressenter än aktieägarna 

och att revisionens omfattning bör utvidgas till att inkludera icke-finansiell och/eller 

framtidsorienterad information, och att revisorns roll är att vara granskare och övervakare 

samt delvis informationsmedlare. Även om skillnader förekommer är det bland revisorerna 

vanligast att anse att revisionens syfte är att vara en förtroendeskapande marknadsfunktion 

som bör göras för fler intressenter än aktieägarna men att den fortfarande endast bör omfatta 

finansiell information, och att revisorns roll är att både vara granskare och övervakare samt 

rådgivare. Samtidigt är det vanligt att revisorerna överlag anser att revisionens syfte mer 

handlar om att också vara en förbättringsfunktion för företagen, även om inte alla ser det 

som ett huvudsakligt syfte. Utifrån att representanterna för professionella organisationer och 

partnern som är aktiv i professionsfrågor kan anses tillhöra de högre statusskikten inom 

revisorsprofessionen (cf. Abbott, 1988), kan olika uppfattningar om revisionens syfte och 

revisorns roll anses bero på statusskikt. Uppfattningar om revisionens syfte och revisorns 

roll verkar även vara mer likartade hos revisorerna med samma kontorstillhörighet, oavsett 

position inom byrån, än likheterna mellan de olika kontoren. Viss inkoherens i 

uppfattningarna identifieras även här, där vissa respondenter anser att revisorns roll är att 

vara rådgivare åt klienten men att revisionens syfte inte direkt är att vara en 

förbättringsfunktion för företag (cf. Broberg, 2013b). Inkoherens kan vara en orsak till 

förvärrat kommunikationsbrus inom revisorsprofessionen (cf. Flensburg, 2009).  
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7. Kombinerad- och sammanfattande analys   

Kombinerar vi organisationsnivån med individnivån ser vi att uppfattningarna inom 

revisorsprofessionen kring förväntningsgapet, som för de flesta råder mellan allmänheten 

och revisorsprofessionen, inte endast är att se det som ett kommunikationsproblem. Även 

om nästintill samtliga aktörer15  ser förväntningsgapet som ett kommunikationsproblem, 

finns många aktörer som också anser att förväntningsgapet även beror på ett 

anpassningsproblem från revisorsprofessionens sida. Av de aktörer som i större utsträckning 

uttrycker att förväntningsgapet kan bero på att revisorsprofessionen inte anpassar sig 

tillräckligt till allmänhetens behov, är det främst representanter för professionella 

organisationer och representanter för större byråer som är involverade i globala 

professionsfrågor. Dessa aktörer är de, som i enlighet med Abbotts (1988) stratifieringsteori, 

kan anses tillhöra de högre statusskikten inom revisorsprofessionen. Att aktörer från de 

högre statusskikten också ser anpassningsproblemet som en huvudsaklig faktor till 

förväntningsgapet, kan bero på att dessa aktörer har till uppgift att se till att professionen är 

relevant och legitim gentemot allmänheten (e.g. cf. Brouard et al, 2017; Carruthers, 1995). 

Med andra ord finns det skäl för dessa aktörer att ta hänsyn till allmänhetens behov och 

förväntningar i större utsträckning, istället för att bara mena på att allmänheten inte förstår 

vad revision är och vad som kan förväntas av den. Andra aktörer från mindre byråer, som 

kan anses tillhöra de lägre statusskikten inom revisorsprofessionen (cf. Abbott, 1988), har 

däremot snarare endast den vedertagna uppfattningen om att förväntningsgapet kan ses som 

ett kommunikationsproblem. När det gäller uppfattningar om förväntningsgapet inom 

revisorsprofessionen finner vi således att det i studiens totala empiriska underlag kan finnas 

stöd för proposition 1; att revisorsprofessionen förmedlar en enad bild till allmänheten 

angående dess uppfattningar om begrepp och fenomen, som inte alla aktörer inom 

revisorsprofessionen delar och proposition 2; att aktörer med lägre status har skilda 

uppfattningar kring begrepp och fenomen jämfört med aktörer med högre status. Vi finner 

stöd för dessa propositioner eftersom representanterna för de professionella 

organisationerna uttrycker liknande uppfattningar medan andra aktörer, på lägre statusskikt 

(cf. Abbott, 1988), inte delar deras uppfattningar. Representanterna för de professionella 

organisationerna är nämligen de aktörer som representerar revisorsprofessionen och formar 

den ytliga bilden av revisorsprofessionen som allmänheten får ta del av (cf. Abbott, 1988). 

Att dessa aktörer alltså håller samma uppfattningar innebär att den ytliga bilden de 

förmedlar också är enad. Då revisorernas uppfattningar dock skiljer sig från de uppfattningar 

som representanterna för de professionella organisationerna ger uttryck för, verkar de inte 

dela den ytliga enade bilden som representanterna ger. Således kan de olika aktörerna inom 

 
15 I detta kapitel hänvisar vi till samtliga aktörer, både på organisations- och individnivå, som 
aktörer. 
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revisorsprofessionen, medvetet eller omedvetet, vara oense om vad förväntningsgapet beror 

på och hur det bör lösas. 

På kombinerad organisations- och individnivå framkommer även att det finns skilda 

uppfattningar om revisionens syfte och revisorns roll. Representanterna för de professionella 

organisationerna är de aktörer vars uppfattningar om revisionens syfte och revisorns roll är 

mest förenliga med allmänhetens förväntningar (cf. Carnegie & Napier, 2010; Hines, 1989). 

De anser nämligen att revisionen bör göras för fler intressenter än aktieägarna och att 

revisionens omfattning bör utvidgas till att inkludera icke-finansiell och/eller 

framtidsorienterad information. De anser också att revisorns roll är att vara en granskare 

och övervakare samt en informationsmedlare. Dessa uppfattningar är mest förenliga med 

allmänhetens förväntningar (cf. Carnegie & Napier, 2010; Hines, 1989). Att dessa 

uppfattningar är vanligast bland professionella organisationer kan bero på att de kan anses 

tillhöra de högre statusskikten, som kan bestämma över revisorsprofessionens framtid och 

därför behöver lyssna till allmänhetens intresse för att se till att revisorsprofessionen är 

relevant och legitim (cf. Abbott, 1988). Bland revisorer och mindre byråer, som kan anses 

tillhöra de lägre statusskikten inom revisorsprofessionen (Abbott, 1988), är det vanligast att 

uppfatta revisionens syfte att vara en förtroendeskapande marknadsfunktion där revisionen 

bör göras för fler intressenter än aktieägarna men att den fortfarande endast bör omfatta 

finansiell information. Därtill verkar revisorer och mindre byråer främst se revisorns roll 

som en granskare. Att aktörerna som kan sägas tillhöra de lägre statusskikten (cf. Abbott, 

1988) ger uttryck för dessa uppfattningar som speglar lagkraven, kan bero på att de verkar 

tendera att känna sig bundna av de lagar och standarder som sätts och därmed influeras av 

vad som formuleras i dessa. Samtidigt verkar revisorer och mindre byråer även till viss del 

uppfatta att revisionens syfte är att vara en förbättringsfunktion till företagen och att 

revisorns roll är att vara rådgivare. Att dessa aktörer även tenderar att se revisorns roll som 

rådgivare kan bero på att de ofta arbetar närmare klienterna (cf. Broberg, 2013b) och har 

mindre klienter som har större behov av stöd och hjälp (Daniel). Överlag kan 

uppfattningarna om revisionens syfte och revisorns roll anses skilja åt mellan de aktörer som 

tillhör de högre statusskikten och de aktörer som tillhör de lägre statusskikten (cf. Abbott, 

1988). När det gäller uppfattningar om revisionens syfte och revisorns roll kan det totala 

empiriska underlaget följaktligen anses ge visst stöd för både proposition 1; att 

revisorsprofessionen förmedlar en enad bild till allmänheten angående dess uppfattningar 

om begrepp och fenomen, som inte alla aktörer inom revisorsprofessionen delar och 

proposition 2; att aktörer med lägre status har skilda uppfattningar kring begrepp och 

fenomen jämfört med aktörer med högre status.   
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Vid jämförelse av de två Big 4-byråer som förekommer på både organisations- och 

individnivå finner vi generellt sett inte att uppfattningar om förväntningsgapet, revisionens 

syfte och revisorns roll delas inom samma byrå. I konsultationssvaren, från båda dessa Big 

4-byråer, framgår nämligen att de ger uttryck för åsikter som respondenterna, som 

representerar dessa två byråer på individnivå, inte verkar dela. Överlag har dock 

respondenterna, som representerar dessa två byråer på individnivå, generellt sett liknande 

uppfattningar internt inom byrån. På individnivå verkar således uppfattningarna inom en 

och samma byrå vara homogena. Att uppfattningarna inom byråerna är homogena på 

individnivå, men heterogena på kombinerad organisations- och individnivå, kan bero på att 

respondenterna som representerar byråerna på individnivå har samma kontorstillhörighet, 

medan deras byråkollegor som har skrivit konsultationssvaren tillhör kontor som befinner 

sig i en annan geografisk kontext (cf. Bagley et al, 2012; Sylvander, 2020). Att revisorer med 

samma kontorstillhörighet tenderar att ha liknande uppfattningar belyses bland annat av att 

Bo och Emelie som tillhör samma kontor har homogena uppfattningar medan deras 

byråkollega Filip, som tillhör ett annat geografiskt kontor, skiljer sig från dem i sina 

uppfattningar. Något som dock talar emot att revisorer med olika kontorstillhörighet skulle 

ha skilda uppfattningar, är att vissa av respondenterna som tillhör olika kontor, i viss 

utsträckning ändå har liknande uppfattningar. Samtidigt fann vi att homogeniteten inom 

kontoren överlag var något större än likheterna som rådde mellan revisorerna från olika 

kontor. Således går det inte att utesluta att kontorstillhörighet ändå är en faktor som kan 

påverka revisorer på samma kontor till att få mer homogena uppfattningar, och att revisorer 

från olika kontor således får något mer heterogena uppfattningar. Med korrigering för att det 

snarare handlar om kontorstillhörighet än byråtillhörighet, finner vi således i det totala 

empiriska underlaget visst stöd för proposition 3; att revisorer känner mer samhörighet 

med sin byrå än med professionen, vilket gör att revisorers uppfattningar kring begrepp 

och fenomen skiljer från varandra beroende på byråtillhörighet. Att revisorer på samma 

kontor dessutom tenderar att ha liknande uppfattningar om förväntningsgapet, revisionens 

syfte och revisorns roll oavsett deras position inom byrån, indikerar att studiens empiriska 

underlag inte ger stöd för proposition 4; att revisorer på olika positioner inom byråer får 

olika uppfattningar kring begrepp och fenomen då de har erfarenhet av olika uppgifter och 

olika sociala sammanhang.   

Att aktörerna inom revisorsprofessionen får olika uppfattningar om revisionens syfte och 

revisorns roll, kan även bero på att de lagar och standarder som satts för revisorer är otydliga 

och öppna för tolkning, vilket flera av aktörerna på både organisations- och individnivå ger 

uttryck för. Att lagar och standarder är otydliga uttrycker bland annat EY i sitt 

konsultationssvar när de ska ta ställning till vilka revisionen ska göras för. EY skriver att 

Storbritanniens “aktiebolagslag säger att en revisor ‘ska utforma en rapport till företagets 

medlemmar’, medan ISA säger att en revision är till för ‘avsedda användare’ utan att 
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ytterligare definiera eller specificera deras behov. Därför skulle det vara bra om det i lag och 

standarder definierades mer exakt vem/vilka som ska ha nytta av revisionen och förtydliga 

revisionens syfte i enlighet med det.” (EY, 2019, s. 2, vår översättning). Även Anna uttrycker 

att lag och standard ”kanske skulle vara lite mer tydlig med att snäva in vem revisionen är 

till för”. Emellertid finns vissa aktörer som anser att lagar och standarder är tydliga, 

exempelvis uttrycker Crowe att “lagen är tydlig [...], men frågan är om det finns en korrekt 

förståelse för vad lagen föreskriver” (Crowe, 2019, s. 4, vår översättning). Även om vissa 

aktörer verkar anse att lagar och standarder är tydliga och tolkar dem på ett visst sätt, verkar 

andra aktörer uppenbarligen kunna tolka samma lagar och standarder på andra sätt. I svensk 

aktiebolagslag (SFS 2005:551) verkar det vara än mer otydligt då det endast verkar stå 

angivet att revisionsberättelsen ska lämnas till det reviderade bolagets styrelse. Även i 

Sverige följer revisorer samtidigt revisionsstandarden ISA, med samma otydliga 

formuleringar angående vilka revisionen ska göras för som EY hänvisade till.   

På kombinerad organisations- och individnivå ser vi också att det hos flera aktörer inom 

revisorsprofessionen skulle kunna finnas viss inkoherens mellan uppfattningarna om syfte, 

roll och även förväntningsgap. Speciellt på individnivå, men även på organisationsnivå, 

framkommer att vissa aktörer inom revisorsprofessionen villigt medger att revisorns roll är 

att vara rådgivare men att de inte är lika säkra på att revisionens syfte är att vara en 

förbättringsfunktion för företag. Hugo uttrycker exempelvis att syftet att vara en 

förbättringsfunktion för företag är något som ”man får skilja på för det är inte vårt syfte 

egentligen”. Dan beskriver synsättet som dessa aktörer ger uttryck för genom att säga att det 

inte är revisionens syfte att vara en förbättringsfunktion för företag genom att förbättra deras 

verksamhet, men att det ”är en värdefull biprodukt som kommer av bara farten”. Att målet 

med revisionen inte är att vara en förbättringsfunktion för företag, utan kanske bara en 

värdefull biprodukt, är inte helt koherent med att revisorn enligt vissa av respondenterna 

ändå ska agera rådgivare (cf. Broberg, 2013b). Att aktörerna ger uttryck för inkoherenta 

uppfattningar när det gäller revisionen syfte och revisorns roll, kan möjligtvis bero på att 

revisionens formella syfte är snävt definierat i ramverk vilket gör att det är svårt att tolka in 

andra syften i det (Carrington, 2014; Power, 2003; Öhman, 2007). Även om det är specifikt 

är det samtidigt ett abstrakt mål med revisionen, som därför framträder mer diffust för 

aktörerna och gör det svårt för dem att förhålla sig till i praktiken. Därmed är det formella 

syftet något som aktörerna verkar ha en mer abstrakt relation till. Revisorns roll är däremot 

något mer praktiskt förankrat som revisorn lättare kan förklara utifrån vad revisorn faktiskt 

gör under arbetet. Det kan vara anledningen till att revisorerna inte aktivt reflekterar över 

hur syftet och rollen hänger samman. Med tanke på att Bo uttrycker att revisorn ”kan göra 

en jättebra revision, som inte ger något mervärde [till klienten], genom att bara åka dit och 

göra det vi ska, åka därifrån och skicka faktura.”, är revisorerna inte bundna av lagen att ge 

mervärde till klienterna. Samtidigt säger flera av respondenterna likt Bo att ”ska man vara 
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en bra revisor som klienterna är nöjda med, då är det bra att man ger [mervärde] också.”. 

När respondenterna ändå väljer att se revisorns roll som rådgivare, fast att den inte måste, 

är det anmärkningsvärt att en majoritet av respondenterna inte vill säga att det då är 

revisionens syfte att ge mervärde till klienten. Då kan det ifrågasättas vad de anser syftet vara 

med att revisorn ska agera rådgivare till klienten.  

Att respondenterna inte vill säga att det är revisionens huvudsakliga syfte att ge mervärde till 

klienterna men att det är revisorns roll att agera rådgivare, är anmärkningsvärt med tanke 

på att vissa respondenter menar på att allmänheten och klienter ofta blandar ihop revisorn 

och redovisningskonsulten. När revisorn säger att den är rådgivare går det nämligen till viss 

del att förstå att allmänheten och klienterna kan missta revisorn för redovisningskonsult, 

eftersom det inte är helt tydligt vad skillnaden mellan revisorns roll som rådgivare är i 

förhållande till redovisningskonsulten. Respondenterna ser det som att skillnaderna mellan 

yrkena är stora. Emelie uttrycker exempelvis att en revisor granskar redovisningen medan 

en redovisningskonsult hjälper till att upprätta redovisningen. Emellertid kan skillnaderna 

dock vara svåra att förstå för allmänheten och klienterna med tanke på att revisorn i rollen 

som rådgivare hjälper till och svarar på frågor om redovisningen och andra 

verksamhetsfrågor från klienten, samtidigt som redovisningskonsulten också kan svara på 

frågor från klienten och hjälpa till med redovisningen. Även om revisorn vet skillnaden är 

gränsen mellan revisorn som rådgivare och redovisningskonsulten ganska hårfin (Filip). 

Med tanke på att flera av intervjupersonerna tror att revisorn i framtiden kommer att agera 

mer som en rådgivare till följd av att bland annat tekniken kan underlätta granskningsarbetet 

(e.g. Emelie), lär det bli väsentligt för revisorerna att förtydliga skillnaderna mellan dessa 

yrken för att inte utöka förväntningsgapet.   

Sammanfattningsvis finner vi i det empiriska underlaget att aktörerna inom 

revisorsprofessionen inte är enade kring att anse att förväntningsgapet enbart handlar om 

ett kommunikationsproblem, vilket den teoretiska referensramen föreskrev att de bör vara 

(Johansson, 2005a; Porter et al, 2012; Siddiqui et al., 2009; Öhman, 2007). Vissa av 

aktörerna inom revisorsprofessionen ser även att förväntningsgapet handlar om att 

revisorsprofessionen inte har anpassat sig till allmänhetens behov i tillräcklig utsträckning. 

Som förstudien indikerade på, verkar aktörerna inom revisorsprofessionen således ha olika 

uppfattningar om förväntningsgapet och hur det bör lösas. Vidare verkar det empiriska 

underlaget tyda på att det kan finnas stöd för proposition 1 och 2 avseende aktörers 

uppfattningar om förväntningsgapet, alltså att aktörer inom de högre statusskikten 

förmedlar enade uppfattningar om förväntningsgapet å hela revisorsprofessionens räkning 

till allmänheten (cf. Abbott, 1988) men att uppfattningarna om förväntningsgapet inom 

revisorsprofessionen kan skilja sig åt. Sammanfattningsvis finner vi även stöd i det empiriska 

underlaget för studiens föreställning om att olika uppfattningar om revisionens syfte och 

revisorns roll förekommer inom revisorsprofessionen. Även här finner vi stöd för proposition 
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1 och 2 då aktörer inom de högre statusskikten (cf. Abbott, 1988) förmedlar relativt enade 

uppfattningar om revisionens syfte och revisorns roll å hela revisorsprofessionens räkning 

till allmänheten men att uppfattningarna om revisionens syfte och revisorns roll inom 

revisorsprofessionen kan skilja sig åt. Det finns även stöd för proposition 3 när 

byråtillhörighet ersätts med kontorstillhörighet för uppfattningar om förväntningsgapet, 

revisionens syfte och revisorns roll. Det finns dock inget stöd för proposition 4, eftersom 

respondenterna som hade olika positioner inom byråerna hade liknande uppfattningar om 

förväntningsgapet, revisionens syfte samt revisorns roll. Därtill anser flera aktörer att lagar 

och standarder är otydliga och öppna för tolkning avseende vilka revisionen ska göras för, 

vilket skulle kunna vara ännu en orsak till att olika uppfattningar om revisionens syfte och 

revisorns roll skapas. Samtidigt framkommer också att flera aktörer påvisar inkoherenta 

uppfattningar vad gäller förväntningsgapet, revisionens syfte och revisorns roll. Det skulle 

kunna bero på att de inte reflekterat över hur dessa hänger samman, men kan också bero på 

att revisionens syfte är mer abstrakt medan revisorns roll är mer konkret. Aktörerna verkar 

heller inte reflektera över att deras roll som rådgivare lätt kan blandas ihop med 

redovisningskonsultens arbete.   

Figur 2 nedan illustrerar de resonemang som kan föras utifrån den kombinerade- och 

sammanfattande analysen. Statusskikt, och till viss del kontorstillhörighet, verkar utifrån det 

empiriska underlaget vara bidragande faktorer till att aktörer inom revisorsprofessionen har 

olika uppfattningar. Därtill kan otydlighet i lagar och standarder avseende vilka revisionen 

ska göras för leda till olika tolkningar, vilket också kan bidra till att olika uppfattningar 

förekommer om revisionens syfte och revisorns roll. Utifrån perspektivet på 

förväntningsgapet som ett kommunikationsproblem, finns stöd för föreställningen om att 

olika uppfattningar om revisionens syfte och revisorns roll inom revisorsprofessionen skapar 

ett kommunikationsbrus. Ytterligare en faktor som kan bidra till detta kommunikationsbrus 

är att det råder inkoherens i vissa aktörers uppfattningar. Kommunikationsbruset är i sin tur 

en potentiell faktor som gör att kommunikationen mellan revisorsprofessionen och 

allmänheten är bristfällig, eftersom allmänheten får ta del av olika definitioner från olika 

aktörer. Att vissa aktörer, främst professionella organisationer, får tala å 

revisorsprofessionens vägnar i många sammanhang (cf. Abbott, 1988), kan då bli förvirrande 

för allmänheten som samtidigt möter andra aktörer inom revisorsprofessionen i andra 

sammanhang som förmedlar andra definitioner. Budskapen från revisorsprofessionen blir 

då inte enhetliga och tydliga, vilket gör att förväntningsgapet som ett 

kommunikationsproblem består (cf. Flensburg, 2009). Således finner vi stöd för proposition 

5; att kommunikationsproblemet som upprätthåller förväntningsgapet beror på en intern 

konflikt, i form av olika uppfattningar avseende innebörden av revisionens syfte och 

revisorns roll, inom revisorsprofessionen. Att det dessutom inom revisorsprofessionen 

verkar förekomma olika uppfattningar om vad själva förväntningsgapet består i, är en 
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parallell försvårande omständighet för slutandet av förväntningsgapet. Olika uppfattningar 

om förväntningsgapet inom revisorsprofessionen, som verkar kunna bero på statusskikt och 

kontorstillhörighet, komplicerar den interna debatten inom revisorsprofessionen om hur 

förväntningsgapet ska slutas. Om olika aktörer är omedvetna om att de har olika 

uppfattningar om vad förväntningsgapet beror på och vilka parter som det råder mellan, kan 

det nämligen leda till att de argumenterar väldigt olika i diskussioner om hur 

förväntningsgapet bör minskas, utan att vara medvetna om att de är oeniga om själva 

grundpremissen för diskussionerna - förväntningsgapets orsaker och parter. Att aktörerna 

har olika uppfattningar om vad förväntningsgapet är, kan alltså leda till ett slags internt 

kommunikationsbrus beståendes i att de inte är sams om grundpremissen för diskussioner 

om hur förväntningsgapet bör minskas, vilket i sin tur kan hämma möjligheten att minska 

förväntningsgapet.  

 

Figur 2: Sammanfattning av analysen  
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8. Slutsats  

8.1 Slutsats  

Utifrån analysen av studiens empiriska underlag verkar det finnas stöd för studiens 

föreställning om att det inom revisorsprofessionen förekommer olika uppfattningar om 

revisionens syfte och revisorns roll. Var och en av aktörerna gav uttryck för en eller flera av 

de definitioner av revisionens syfte och revisorns roll som omnämns i den teoretiska 

referensramen, men de skiljer sig mellan varandra i vilka av dessa definitioner som de gav 

uttryck för och lade betoning på. Avseende revisionens syfte är den mest framträdande 

uppfattningen bland aktörerna att se revisionen som en förtroendeskapande 

marknadsfunktion (cf. Cassel, 1996). Aktörerna är dock av olika uppfattningar om vad som 

bör ingå i syftet att vara en förtroendeskapande marknadsfunktion, både då det gäller 

revisionens omfattning och mottagare. Avseende revisorns roll skiljer sig aktörerna på 

organisationsnivå från aktörerna på individnivå i vilken roll de betonar. På organisationsnivå 

framträder rollen som informationsmedlare samt rollen som granskare och övervakare mest. 

På individnivå framträder rollen som granskare och övervakare och rollen som rådgivare 

främst. Vidare omnämns och betonas även olika uppfattningar inom revisorsprofessionen 

avseende förväntningsgapets orsaker och hur det bör lösas. Att det förekommer olika 

uppfattningar inom revisorsprofessionen avseende förväntningsgapet är i enlighet med den 

förstudie som genomfördes men står i kontrast till vad den teoretiska referensramen 

föreskrev. I litteraturen ges nämligen en bild av att hela revisorsprofessionen är enad om att 

förväntningsgapet beror på ett kommunikationsproblem (Johansson, 2005a; Porter et al, 

2012; Siddiqui et al., 2009; Öhman, 2007), men internt finner vi i vår studie att vissa aktörer 

inom revisorsprofessionen uppfattar förväntningsgapet som ett anpassningsproblem.  

  

De olika uppfattningarna om förväntningsgapet, revisionens syfte och revisorns roll verkar 

bero på vilka statusskikt aktörerna befinner sig inom (cf. Abbott, 1988). Aktörer som tillhör 

de övre statusskikten har relativt allmänhetsorienterade uppfattningar medan aktörer som 

tillhör de lägre statusskikten har relativt klientorienterade uppfattningar (cf. Abbott, 1988). 

Att aktörer inom de högre statusskikten uttrycker mer allmänhetsorienterade uppfattningar 

kan bero på att de kan förhålla sig mer teoretiskt till begrepp och fenomen (Anna; cf. Abbott, 

1988; Broberg, 2013b) medan aktörerna inom de lägre statusskikten förhåller sig mer 

praktiskt till begrepp och fenomen (cf. Abbott, 1988; Broberg, 2013b). Att vissa aktörer även 

ger uttryck för inkoherenta uppfattningar kan bero på att de verkar ha mer abstrakta 

relationer till vissa begrepp medan de har mer konkreta relationer till andra. Således kan vi 

finna visst stöd för proposition 1; att de aktörer som får tala å revisorsprofessionens vägnar, 

som ofta befinner sig inom de högre statusskikten, inte helt delar uppfattningar med 

resterande aktörer inom revisorsprofessionen. Vi finner därav även visst stöd för proposition 
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2; att status är en faktor som påverkar aktörernas uppfattningar. Därtill verkar revisorers 

olika uppfattningarna om förväntningsgapet, revisionens syfte och revisorns roll även kunna 

bero på deras kontorstillhörighet (cf. Bagley et al, 2012; Sylvander, 2020). Vi finner därav 

även i viss utsträckning stöd för en korrigerad proposition 3; att kontorstillhörighet, snarare 

än byråtillhörighet, påverkar aktörernas uppfattningar. Däremot finns inget tydligt stöd för 

proposition 4; att position inom byrån skulle påverka aktörernas uppfattningar. Vidare kan 

aktörernas olika uppfattningar om revisionens syfte och revisorns roll även bero på att 

aktörerna anser att det är otydligt i lagar och standarder vem revisionen ska göras för varför 

de kan tolka dessa lagar och standarder på olika sätt.  

  

Oavsett orsak till de olika förekommande uppfattningarna om förväntningsgapet, 

revisionens syfte och revisorns roll, kan dessa olikheter inom revisorsprofessionen vara vad 

som ger upphov till det vi valt att kalla kommunikationsbrus. Definitionen av 

kommunikationsbruset bygger på premissen att förväntningsgapet kan ses som ett 

kommunikationsproblem som består för att revisorsprofessionens kommunikation med 

allmänheten är tvetydig när det gäller revisionens syfte och revisorns roll. Att vi har funnit 

stöd för att aktörer inom revisorsprofessionen har olika uppfattningar om revisionens syfte 

och revisorns roll verkar således stödja föreställningen om att kommunikationsbruset är en 

faktor som kan hämma revisorsprofessionens försök till att minska förväntningsgapet (cf. 

Flensburg, 2009). Om aktörerna, i olika sammanhang, förmedlar skilda uppfattningar om 

revisionens syfte och revisorns roll till allmänheten, blir kommunikationen mellan 

revisorsprofessionen och allmänheten nämligen otydlig och osammanhängande. Den 

bristfälliga kommunikationen kan därmed bidra till att allmänheten skapar olika 

förväntningar om revisionens syfte och revisorns roll. Därmed finner vi visst stöd för 

proposition 5; Kommunikationsproblemet som upprätthåller förväntningsgapet beror på 

en intern konflikt, i form av olika uppfattningar avseende innebörden av revisionens syfte 

och revisorns roll, inom revisorsprofessionen. Att aktörer inom revisorsprofessionen 

dessutom har olika uppfattningar om vad förväntningsgapet är och vilka parter det råder 

mellan, utgör en parallell försvårande omständighet för att kunna minska förväntningsgapet. 

Att aktörer har olika uppfattningar om förväntningsgapet kan nämligen ge upphov till ett 

internt kommunikationsbrus.   

  

8.2 Studiens kunskapsbidrag  

Denna studie har bidragit till att skapa förståelse för potentiella anledningar till att 

förväntningsgapet kvarstår trots att revisorsprofessionen har lagt energi på att försöka 

minska förväntningsgapet genom förbättrad kommunikation med allmänheten. Studiens 

slutsats tyder på att det behövs en ökad medvetenhet inom revisorsprofessionen om vilka 

olika uppfattningar som olika aktörer har och förmedlar i kommunikationen med 
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allmänheten. Medvetenheten kan vara väsentlig för att i framtiden kunna minska 

förväntningsgapet med förbättrad kommunikation. Studien indikerar även på att det i lagar 

och standarder kan behöva tydliggöras vad revisionens syfte och revisorns roll är. Ökad 

tydlighet kan ge mer enhetliga uppfattningar hos aktörerna inom revisorsprofessionen och 

det skapar i sin tur en bättre förståelse för revision från allmänhetens sida. Studien kan 

därför även anses bidragit till diskussionen om revisionens framtid och vilka 

förbättringsåtgärder som kan behöva vidtas för att dels minska förväntningsgapet, dels för 

att få en mer enhetlig revisorsprofession. Vidare antyder studiens slutsats också att 

revisorsprofessionen bör föra interna dialoger där det explicit diskuteras om vad 

förväntningsgapet är och vilka parter det råder mellan. En ökad medvetenhet kring vilka 

olika perspektiv som finns här kan även det vara väsentligt för att i framtiden kunna minska 

förväntningsgapet.   

Studien har dock vissa begränsningar eftersom det empiriska underlaget endast speglar en 

liten del av revisorsprofessionen och främst utgår från en anglosaxisk och svensk kontext. 

Därmed kan de faktorer, som studien indikerar på utgör anledningar till att 

förväntningsgapet kvarstår, inte antas vara allmängiltiga inom hela den globala 

revisorsprofessionen. Begränsningar finns även i att studien drar slutsatser om 

uppfattningar hos mindre aktörer trots att vi främst har haft tillgång till att undersöka 

uppfattningar hos större och medelstora aktörer. Begränsningar finns även i att vi endast har 

undersökt ett fåtal aktörer på olika positioner inom ett fåtal olika byråer, varför det empiriska 

underlaget endast kan ge svagt stöd för studiens propositioner angående huruvida 

byråtillhörighet och position inom byrån påverkar aktörernas uppfattningar om 

förväntningsgapet, revisionens syfte och revisorns roll. Studiens intervjupersoner från olika 

byråer har samtidigt främst tillhört samma kontor, förutom en byrå där revisorsassistenter 

intervjuades från två olika kontor. Här finner vi att dessa revisorsassistenters uppfattningar 

skiljer åt, varför kontorstillhörighet skulle kunna, tvärtemot vad vi antog vid urvalet, påverka 

aktörernas uppfattningar. För att övertygande kunna påvisa detta krävs dock en mer 

omfattande studie, där det empiriska underlaget utgörs av fler aktörer med olika byrå- och 

kontorstillhörighet.  

8.3 Förslag på vidare forskning  

Förslag på vidare forskning är att utforska hur utbrett studiens identifierade problem är inom 

revisorsprofessionen. I fortsatt forskning bör således en större del av hela 

revisorsprofessionen studeras med fler representanter för professionella organisationer, fler 

olika typer av byråer och kontor samt fler aktörer på olika positioner i en mer internationell 

kontext. Vidare forskning kan därför på ett mer omfattande och nyanserat sätt utforska om 

olika uppfattningar om förväntningsgapet, revisionens syfte och revisorns roll förekommer 

inom hela revisorsprofessionen. Därtill kan vidare forskning ytterligare utforska huruvida de 
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olika uppfattningarna påverkas av statusskikten inom revisorsprofessionen och av 

byråtillhörighet, eller om det snarare är av kontorstillhörighet. Vidare forskning kan även 

ytterligare utforska huruvida studiens empiriska underlag korrekt indikerade på att 

positioner inom byrån inte påverkar uppfattningarna, utan att det istället är 

kontorstillhörighet. Fortsatt forskning skulle även kunna utforska om allmänheten upplever 

att olika aktörer inom revisorsprofessionen förmedlar olika definitioner i olika sammanhang.  
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Bilagor  

Bilaga 1  

  

Intervjuförfrågan  

Hej,  

Vi heter Emma Carling och Alicia Mobarak Nilsson och vi är två studenter som läser 
civilekonomprogrammet vid Linköpings Universitet. Denna termin skriver vi vårt 
examensarbete och vi har valt att rikta in oss mot revision. Syftet med vår undersökning är 
att utforska hur revisorer och representanter för branschorganisationer uppfattar 
revisionens syfte, revisorns roll och förväntningsgapet. Med studien hoppas vi kunna bidra 
till diskussionen om förväntningsgapet.  

Då du är en revisor/representant för en branschorganisation skulle vi vara oerhört 
tacksamma om du kan tänka dig att delta i en intervju via videosamtal med oss, där vi ställer 
frågor om hur just du ser på revisionens syfte, revisorns roll samt förväntningsgapet. Vi 
önskar intervjua personer med olika erfarenhet och på olika positioner inom organisationen, 
men för att kunna svara utförligt på frågorna tror vi att det är bäst att du som deltagare har 
minst ett års erfarenhet inom revisorsprofessionen.  

Intervjun beräknas ta cirka 60 min och vi kommer att utgå från en intervjuguide. Om du är 
intresserad av att ställa upp på intervjun, skickar vi gärna intervjuguiden till dig om du vill 
se den innan intervjun. Vidare följer vi vetenskapsrådets etiska riktlinjer. Det innebär att din 
medverkan är helt frivillig och att du när som helst kan välja att avstå eller avbryta intervjun. 
Det innebär också att din och din arbetsgivares identiteter kommer att förbli anonyma i 
studien. För att underlätta både intervjun och efterarbete skulle vi gärna vilja spela in 
intervjun, om det är okej för dig. Intervjuerna kommer endast användas i forskningssyfte och 
hanteras konfidentiellt. Resultatet av studien kommer självklart att göras tillgängligt för dig 
som deltagit i den.   

Vi hoppas att du som är intresserad av att delta har möjlighet att ställa upp på en intervju via 
videosamtal under april och helst så snart som möjligt. Återkom gärna till oss med förslag på 
en tid som passar dig.  

   

Med vänliga hälsningar,  

Emma Carling & Alicia Mobarak Nilsson  

Civilekonomprogrammet 
Linköpings Universitet  

   

 

 



 

Bilaga 2  

 

Intervjuguide  

Bakgrundsfrågor  

• Berätta lite om dig själv  
 

- Hur länge har du arbetat inom revision?  

- Vilken utbildning har du?  

- Vilka tidigare arbetserfarenheter har du?  

- Vilken befattning/position har du inom din organisation/byrå?  

- Hur ser en vanlig arbetsdag ut för dig?  

- Vad tycker du är de främsta för- och nackdelarna med att arbeta med revision/som 

revisor?  

 Huvudfrågor  

Revisionens syfte  

• Kan du med egna ord beskriva vad revisionens syfte är?  

• Upplever du att det är många som delar din uppfattning på din arbetsplats?   

• Vi kommer nu läsa upp två påståenden som du ska få ta ställning till:  

1. Revisionens syfte är att stärka allmänhetens förtroende för företag genom att stärka 
tilliten till de finansiella rapporter som ett företag producerar.   

2. Revisionens syfte är att ge mervärde till klienterna genom att förbättra deras verksamhet 
och deras finansiella rapporter.  

  

Revisorns roll  

• Kan du med egna ord beskriva vad revisorns roll är?  

• Upplever du att det är många som delar din uppfattning på din arbetsplats?  

• Vi kommer nu läsa upp tre påståenden för dig som du ska få ta ställning till:  

1. En revisor som har granskat en klients finansiella rapporter i enlighet med lagar, 
standarder och regelverk, har fullföljt sitt ansvar och sin uppgift.  

2. En revisors uppgift är att se till att de finansiella rapporterna ger så mycket användbar 
information som möjligt eftersom det ligger i revisorns ansvar att effektivisera 
kommunikationen mellan klienten och allmänheten.  

3. Revisorn ska ta hänsyn till klientens behov eftersom det ingår i revisorns uppgift och 
ansvar att stötta och ‘agera bollplank’ åt klienten så att klienten kan förbättra sin verksamhet 
och sina finansiella rapporter.  



 

Förväntningsgapet  

• Tycker du att det finns ett förväntningsgap inom revision? Vad anser du i så fall att gapet 

’består’ av?  

• Upplever du att det är många som delar din uppfattning om förväntningsgapet på din 

arbetsplats?  

• Vi kommer nu läsa upp fem påståenden för dig som du ska få ta ställning till:  

1. För att minska förväntningsgapet måste revisorsprofessionen kommunicera bättre med 

allmänheten så att allmänheten får ökad förståelse för vad revision är och vad en revisor har 

för uppgifter och ansvar.  

2. För att minska förväntningsgapet är det viktigt att revisorsprofessionen står fast vid idén 

att ‘revision är revision’.  

3. För att minska förväntningsgapet krävs att revisorer arbetar mer proaktivt för att upptäcka 

bedrägeri och problem med fortlevnadsprincipen.  

4. För att minska förväntningsgapet bör revisorer revidera framtidsorienterad och icke-

finansiell information i högre utsträckning.  

5. För att minska förväntningsgapet måste revisorsprofessionen omforma revisionens syfte 

och revisorns roll.  

  

Avslutande frågor  

 •  Är det något du vill tillägga eller komplettera?  


