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genom arbetets förfarande. 
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Sammanfattning 
 
Bakgrund 
Förväntningsgap inom revision har använts som begrepp inom företagsekonomin sedan 
början av 1970-talet. Den första definitionen av begreppet var gapet som uppstår mellan 
förväntningarna som användarna av finansiella rapporter har på revisorn och vad denne de 
facto gör. Under senare år har revisorns roll hamnat i rampljuset, detta främst på grund av ett 
antal spektakulära företagskollapser såsom Enron och WorldCom. I dessa skandaler riktades 
mångas blickar mot revisorerna i jakten på en syndabock. Anledningen till det är troligtvis att 
många har en felaktig bild om vad en revisors arbetsuppgifter egentligen är. De teorier som 
finns angående förväntningsgapet inom revision utgår alla från allmänhetens förväntningar på 
revisorn. I denna uppsats undersöks om det föreligger samma förväntningsgap mellan företag 
och revisorn.  
 
Syfte 
Syftet med denna uppsats är att genom intervjuer med företag och revisorer undersöka om det 
finns ett förväntningsgap mellan företags förväntningar på revisorn och vad revisorn de facto 
gör, och i så fall beskriva hur det gapet ser ut, och vad det beror på. 
 
Avgränsningar 
Uppsatsen är avgränsad till att endast undersöka det förväntningsgap som finns mellan små 
och medelstora ägarledda företag och revisorn. Det medför att uppsatsen inte undersöker och 
tar ställning till det eventuella förväntningsgap som finns mellan revisorn och andra 
intressenter i samhället. Vidare har undersökningen avgränsats till att endast undersöka 
förhållanden mellan utvalda företag och revisorer i Linköpings Kommun. 
 
Genomförandet 
För att undersöka om det finns ett förväntningsgap mellan företag och revisorer har vi 
genomfört fem stycken kvalitativa intervjuer. Tre intervjuer med revisorer och två intervjuer 
med företagare har genomförts. Dessa intervjuer utgör uppsatsens empiri.  Empirin behandlas 
vidare i uppsatsens analys, först ställs de svar vi fått från revisorsrespondenterna mot den teori 
beträffande revisorns regelverks som tas upp i uppsats teoriavsnitt. Vidare ställs 
företagsrespondenternas svar mot revisorsrespondenternas dito, men även mot teorierna om 
revisorns regler och de teorier om förväntningsgap som återfinns i teoriavsnittet. 
 
Resultat 
Resultatet i denna uppsats kan inte ses som generaliserbart då underlaget för studien inte varit 
av den omfattning som skulle krävas för att dra sådana slutsatser. Uppsatsen påvisar dock att 
det finns ett förväntningsgap mellan företag och revisorn i de fall som vi har undersökt. 
Förväntningsgapet beror till största delen på en kunskapsbrist från företagens sida beträffande 
revisorernas ansvars- och uppgiftsområde. Den största identifierade kunskapsbristen är att 
företagen inte förstår gränsdragningen mellan revision och revisionsnära rådgivning. Detta 
förväntningsgap kan enligt denna uppsats överbyggas med kunskap hos revisorns klienter. 
Denna kunskap skulle enklast kunna förmedlas genom en klar definition av revisorns roll 
innan revisionsuppdraget påbörjas och genom specificerade fakturor från revisorerna.  
 

 



 

Abstract 
 
Background 
The auditing expectation gap has been used as a concept in business administration since the 
early 1970’s. The first definition of the notion was  the gap that occur between the financial 
report users expectations on the auditor, and what the auditor actually is doing. In recent years 
the role of the auditor has been in the spotlight because of the big corporate scandals and 
colapses such as the Enron and the Wolrdcom. A lot of people has focused on the auditors 
role, when they wanted a scapegoat in the scandals. The publics lack of knowledge about the 
auditors task is said to be the reason for that phenomena. The theories about the gap within 
the auditing bransch, is most often based on the publics expectations, while this paper is 
focused on the gap between the auditor and their clients.  
 
The purpose of this paper 
The purpose of this paper is to explore whether a gap exists between the companies 
expectations and what the auditor actually do by interviews with auditors and companies.  We 
hope to describe the gap, and find out why it exists.  
 
Delimitation 
This paper is limited to explore the gap between small and medium sized companies and the 
auditors. The purpose is not to investigate the gap between the public interest and the 
auditors. Further this paper is limited to reasearch the conditions within the municipal of  
Linköping. 
 
Method 
To explore the gap between companies and auditors we have carried out five qualitative 
interviews. Three with auditors, and two with companies.  These interviews are forming the 
papers empirical part. A part which will later on be analyzed in different ways. First, the 
auditor interviews will be compared with the acts and standards regulating the auditors work. 
Then the companies answers will be compared with the auditors dito, and also against the 
standards and acts mentioned earlier.   
 
Result 
The conclusions in this report can not be generalized because of the brief extent of the study. 
Although this paper proves that there is an expectation gap between the auditors and 
companies examined in this study. The underlaying reason for the gap is the companies lack 
of knowledge regarding the auditors assigment. The main identified lack of knowledge is that 
the companies don not know where the line between statutory audit and advisory is. To be 
able to narrow the gap information is necessary. The companies needs information about the 
extend of the auditors assigment. That could be done by carefully explaining the assigment for 
the comapines before the assignment starts and specefied invoices from the auditors.  
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1. Inledning 
 

Inledningsvis vill vi ge en bakgrund till vår uppsats och det valda ämnet. Detta följs av en 

problemdiskussion och problemformulering vilket leder fram till uppsatsens syfte. Vi kommer 

även att presentera de avgränsningar som vi valt att göra och vilken målgrupp uppsatsen 

riktar sig till. Därefter följer en förklaring av uppsatsens disposition. 

 

 

1.1 Bakgrund 
 

1848 års aktiebolagslag gav ägarna av ett aktiebolag ett begränsat ansvar, vilket resulterade i 

bättre förutsättningar för att driva ett företag och bättre möjligheter till externfinansiering. 

Detta ledde till att antalet aktiebolag ökade kraftigt Sverige och omkring år 1900 startades 

cirka 500 nya aktiebolag om året. I aktiebolagslagen från 1895 bestämdes att alla svenska 

aktiebolag skulle utse en revisor. Det fanns dock inga specifika krav på kvalifikationer som 

personen ifråga skulle ha. Revisorn skulle utses av bolagsstämman, och var ofta en 

respekterad person med goda relationer till ledningen. (Wallerstedt, 2001) 

 

I denna tid skapades Svenska Revisorssamfundet (SRS), och i en kamp med näringslivet om 

vem som skulle få rätten att auktorisera revisorer fick Stockholms handelskammare rätten att 

genomföra de första auktorisationerna 1912. Sex revisorer auktoriserades vid det första 

tillfället. Föreningen Auktoriserade Revisorer (FAR) skapades 1923 som en motpol till SRS, 

bland annat på grund av att SRS börjat planera att auktorisera sina egna revisorer. Det var 

1944 i och med införandet av den nya aktiebolagslagen som revisorerna fick skydd på sin titel 

”auktoriserad”, och samtidigt bestämdes att alla aktiebolag skulle ha en auktoriserad revisor. 

På grund av bristen på revisorer togs det inte på så stort allvar om revisorn var auktoriserade 

eller inte. (Wallerstedt, 2001) 

 

Idag ställs det höga krav på revisorer. Det finns tydliga och omfattande krav på utbildning och 

erfarenhet för att få titulera sig auktoriserad revisor. Revisorer har ett omfattande lagrum och 

detaljerat regelverk att hålla sig inom. Det ställs hårda krav på tillexempel revisorns 

oberoende och självständighet. 
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På senare år har revisor och revisionsbranschen hamnat i rampljuset, dock mestadels på grund 

av ett antal spektakulära, och i media välbevakade kollapser av stora företag så som Enron 

och WorldCom. Revisorerna har i vissa fall anklagats, inte sällan felaktigt, för att vara 

skyldiga till att inte dessa kollapser förhindrades innan det gick för långt. 

 

En av anledningarna till att revisorn utpekas som en syndabock torde vara att många har en 

föråldrad syn på revisorns arbete, som innebär att det är revisorns uppgift att ansvara helt för 

företagets redovisning, och att det är hans skyldighet att upptäcka alla fel och eventuella 

bedrägerier inom företaget. (Cassel, 1996)  

 

Ett företag har många intressenter, och det är en allmän uppfattning att de intressenterna ska 

kunna förlita sig på de av företagen publicerade finansiella rapporter som pålitliga och 

korrekta underlag för beslutsfattande som rör företaget. Dock förekommer det att de rapporter 

som intressenterna lägger sin tillit till inte återspeglar företaget på ett korrekt sätt. Detta kan i 

många fall leda till att intressenterna fattar beslut som det inte skulle ha gjort om det blivit 

försedda med korrekt information. I sådana fall finns en uttryckt vilja från de berörda att hitta 

en skyldig. Ofta riktas blickarna mot revisorn som granskat företaget.(Koh och Woo, 1998) 

Denna felaktiga uppfattning om revisorns uppgift leder till att allmänhetens förväntningar på 

revisorn är högre än vad som torde vara och stämmer således inte in med revisorns 

arbetsuppgifter enligt revisorernas regelverk. Detta är vad som kallas ett förväntningsgap. 

 

Problemet med förväntningsgap inom revision uppmärksammades under 1970-talet i USA. 

Första gången termen förväntningsgap användes inom revision var troligtvis när Liggio, 1974 

definierade gapet som uppstår mellan förväntningarna användarna av finansiella rapporter har 

på revisorn och vad denne de facto gör (Troberg och Viitanen, 1999).  

 

Som ett resultat av de stora företagskollapserna i början av 2000-talet, främst dem i USA, har 

det utarbetats ett mer omfattande regelverk angående revisorns arbete och hans förpliktelser. 

Dessa regler har även påverkat Sverige. FAR, som publicerar regler och normer för revisorer 

publicerar Svensk revisionsstandard (RS). RS är i stort sett en direkt översättning av de 

internationella revisionsreglerna ISA, som ges ut av International Federation of Accountants 

(IFAC). RS ställer högre krav på granskandet av ett företag och kräver således en större 

arbetsinsats av revisorn. (FAR, 2002b) En av de huvudsakliga skillnaderna mellan RS och 

FARs Revisionsprocessen, som ersattes av RS den 1 januari 2004 är att Revisionsprocessen 
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beskriver vad revisorn ska göra medan RS även beskriver hur revisor ska göra det. (FAR 

2002a) De utvidgade revisionsreglerna ändrar dock inte revisorns roll som granskare men 

granskningsuppdraget ökar. En revisor skall kunna uttala sig om ett företags årsredovisning, 

bokföring och förvaltning i syfte att öka trovärdigheten för företagets finansiella rapporter.  

 

 

1.2 Problemdiskussion 
 

Det har med åren blivit betydligt mer komplicerat att vara revisor. En rad nya krav har stegvis 

lagts på revisorn. (Precht, 2005) Dessutom har tillsynen blivit avsevärt effektivare och mer 

omfattande. Ett företag har många intressenter som använder sig av företagets finansiella 

information, och förlitar sig på att den är korrekt. Således är det revisorn som av många hålls 

ansvarig om de finansiella rapporterna inte lever upp till de krav som finns angående till 

exempel rättvisande bild.  

 

Carina Bergman Marcus som är ordförande i FARs Etikkommitté anser i en artikel i 

tidskriften Balans (Precht, 2005) att den största missuppfattningen angående revisorns 

uppgifter är tron att revisorn har ett ansvar för förvaltningen i de bolag revisorn reviderar. 

Kunskapen om ansvarsfördelning mellan företagsledning/styrelse och revisor varierar kraftigt. 

Det är vanligt förkommande att allmänheten tror att det är revisorn som svarar för att 

upptäcka oegentligheter. RS 240 fastställer att det är företagsledningen som har ansvaret för 

förhindrandet och upptäckten av oegentligheter och bedrägerier genom att ha en fungerande 

intern kontroll (FAR 2002b). Revisorns uppgift är snarare att identifiera risker för att 

oegentligheter kan uppträda. En revisor ska granska vilka rutiner ett företag har för att 

undvika att oegentligheter och bedrägerier uppstår och hur de hanterar sådana om det uppstår 

trots tidigare nämnde rutiner (Halling, 2004). 

 

Bergman Marcus anser att en större kunskap om revisorns yrkesetiska regler skulle få 

revisorns intressenter att förstå att en sådan ansvarsfördelning skulle leda till ett allvarligt hot 

mot opartiskheten och självständigheten.(Precht, 2005)  

 

Revisionsbranschen står nu, enligt FARs ordförande Lars Träff inför en spännande 

omvälvande tid med stora utmaningar. Det ställes allt högre krav på den enskilda revisorn och 
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på hela revisionsbranschen. Vidare menar han att revisorerna själva måste ta ett större ansvar 

och vara bättre på att marknadsföra sig själva och sin bransch för att på så sätt minska 

förväntningsgapet mellan dem och allmänheten. (Halling, 2004) 

 

Med bakgrund av detta finner vi det intressant att undersöka detta ämne närmare. Det är 

bevisat att det råder ett förväntningsgap mellan revisorer och allmänheten. då den mesta 

forskningen kring förväntningsgapet inom revision har varit inriktat på att undersöka de 

förväntningsgap som uppstår mellan revisorn och allmänheten finner vi det därför intressant 

att undersöka om det finns ett liknande förväntningsgap mellan revisorn och de företag han 

reviderar.  

 

 

1.3 Problemformulering 
 

Med bakgrund av diskussionen ovan utgår denna uppsats från frågeställningen: 

 

Hur ser företagens förväntningar ut på revisorn och de tjänster han utför och hur stämmer 

det överens med vad revisorn de facto gör och borde göra enligt regelverket? 

 

Om det existerar ett förväntningsgap, vad är då anledningen till det? 

 

 

1.4 Syfte 
 

Syftet med denna uppsats är att genom intervjuer med företag och revisorer undersöka om det 

finns ett förväntningsgap mellan företags förväntningar på revisorn och vad revisorn 

egentligen gör och får göra enligt rådande regelverk, och i så fall beskriva hur det gapet ser ut 

och vad det beror på. 
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1.5 Avgränsningar 
 

Ett företag har många olika intressenter som har ett intresse av företagets finansiella rapporter. 

Det innebär att dessa intressenter har förväntningar på revisorns arbete. Vi har i denna uppsats 

endast valt att granska vilka förväntningar företagen har på revisorn. Vi har valt att endast 

undersöka små och medelstora ägarledda företag. Vidare har vi avgränsat oss geografiskt till 

att endast undersöka utvalda företag och revisorer i Linköpings kommun, anledningen till det 

är främst av praktiska skäl då vi har en begränsad tidsram att hålla oss inom med denna 

uppsats. Vi anser dock att ett företags förväntningar på revisorn inte påverkas av  ett företags 

geografiska position. 

 

 

1.6 Målgrupp 
 

Målgruppen för denna uppsats är de kunskapsintressenter som finns. Mer specifikt är det 

exempelvis studenter inom ämnet revision, revisorer i början på sin karriär eller företagare 

med krav på att få sin redovisning granskad av revisor. Med tanke på en eventuell 

kunskapsdifferens bland intressenterna har vi valt att definiera och förklara termer, begrepp 

och metoder som vi använt i arbetet. Detta för att skapa en så gemensam förståendegrund som 

möjligt bland läsarna. 

 

 

1.7 Disposition 
 

Denna uppsats inleds med ett inledningskapitel där vi redogör för bakgrunden till det 

undersökta objektet och där uppsatsens problemställning och syfte förklaras. Det efterföljande 

kapitlet behandlar uppsatsens metod. I det kapitlet ges en förklaring till de metoder vi har 

använt och oss av i denna uppsats och varför vi har använt dem. I kapitel 3 redogör vi för 

delar av befintliga teorier beträffande förväntningsgap och förklarar rådande lagar, regler och 

standarder som reglerar revisorns arbete. Kapitel 4 behandlar uppsatsens empiri, där redogörs 

för de fem intervjuer som genomförts. Dessa intervjuer analyseras sedan i Kapitel 5. I 

uppsatsens sjätte och sista kapitel presenteras de slutsatser vi kommit fram till och där 

återfinns även en avslutande diskussion med förslag till framtida forskning inom området. 
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2. Metod 
 

Detta kapitel ämnar visa upp vilket tillvägagångssätt och synsätt vi använt oss av i 

genomförandet av uppsatsen. Här har vi vidare som avsikt att ge en bild av de val vi gjort 

kring utförandet av vår studie. I detta kapitel beskriver vi också våran forskningsansats, 

forskningsmetoder och forskningsdesign. Vidare ges en beskrivning av hur vi gått till väga 

med våran informationsinsamling. Kapitlet avslutas med en kritisk granskning av de källor vi 

bygger uppsatsen på samt en beskrivning av hur vi gått till väga med analysarbetet.  

 

 

2.1 Forskningsansats 
 

Denna uppsats har en induktiv ansats. I teorin presenteras dels det regelverk revisorer lyder 

under men också delar av befintliga teorier och definitioner angående förväntningsgap. Målet 

med uppsatsen är att undersöka om det finns ett förväntningsgap mellan företag och 

revisorer, och i så fall varför förväntningsgapet existerar.  

 

Den induktiva ansatsen handlar om att bygga en teori. Huvudsyftet är att skapa sig en 

uppfattning av ett problem genom analys av insamlade data. Resultatet av en sådan analys 

med den induktiva ansatsen blir formuleringen av en teori. (Saunder et al., 2000) Olsson & 

Sörensen (2001) säger om den induktiva metoden: ”Om forskningsarbete bedrivs efter den 

induktiva linjen utgår forskaren från upptäckter i verkligheten, som sedan sammanförs till 

allmänna principer, som i sin tur kan sammanföras i en teori.” (s 35) Vidare säger de att en 

kvalitativ metod är vanlig i samband med en induktiv ansats.  

 

Att istället använda en deduktiv ansats i ett forskningsarbete kan generellt innebära att en teori 

testas. Arbetssättet går ut på att i ett inledande skede formulera en hypotes, och definiera hur 

olika variabler skall mätas för att fastställa hypotesen. Syftet är sedan att med experiment eller 

andra empiriska studier försöka fastställa hypotesen, eller påvisa behov av modifiering av 

densamma. (Saunder et al., 2000) Olsson & Sörensen (2001) menar att det är slutledningen 

som är deduktiv, i de fall man drar slutsatser från allmänna principer i frågor om enskilda 
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företeelser. De säger vidare att deduktivt forskningsarbete oftast använder en kvantitativ 

metod, och att det ofta kallas för hypotetiskt-deduktivt arbete.  

 

Den kvalitativa ansatsen används, men är inte alltid så tydlig i uppsatsen. Vi försöker få ett 

helhetsperspektiv av de specifika förhållanden som råder mellan revisorer och klienter, men 

helt förutsättningslöst kan man inte säga att det är, då mycket beskrivs i teoriavsnittet.  Teorin 

är uppbyggd på lagtext och standarder men också tidigare forskning om förväntningsgapet 

mellan revisor och intressenter. Målet är att skapa en så tydlig bild som möjligt av 

förväntningsgapet i praktiken och orsakerna till det. 

 

Förhållningssättet inom den kvalitativa forskningen är förutsättningslöst. Forskaren skall 

försöka möta varje situation som om den vore ny, och sikta in sig på ett helhetsperspektiv av 

specifika förhållanden. Målet är att skapa en så tydlig och komplett bild som möjligt av valt 

forskningsobjekt. Den kvalitativa ansatsen används som referensram vid ett induktivt 

tänkande. (Olsson och Sörensen, 2001)  

 

I kvantitativ forskning är en teori oftast utgångspunkten, och teorin är ofta grundad på tidigare 

forskningsresultat. Genom att ställa upp prövningsbara hypoteser utifrån valda teorier kan 

arbetet planeras mot en empirisk datainsamling och analys. Målet är att utveckla den 

befintliga teorin, antingen genom verifiering eller genom falsifiering. (Olsson och Sörensen, 

2001) 

 

2.2 Forskningsmetoder 
 

De data vi insamlat baseras på semistrukturerade intervjuer och klassas därför som 

kvalitativ. Ett mål är att försöka hitta ett mönster, eller att kunna dra paralleller, mellan 

teoriavsnittet och empiriavsnittet, ett arbetssätt som förstärker den kvalitativa metoden. 

Insamlingsmetoden täcker syftet på det sätt att vi intervjuar både revisorer och personer på 

företag med ansvar för redovisning och kan på så sätt analysera om det finns ett 

förväntningsgap och varför. Den kvalitativa insamlingsmetoden kan i detta fall ge rimlig 

förståelse för situationen, men då ett antal intervjufrågor söker svar som baseras på 

individers åsikt, kan ibland förståelsen hotas. Svar på frågor som baseras på regelverk eller 

praxis förväntas å andra sidan ge en mer entydig bild av undersökt situation. 
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En kvalitativ undersökning kan vara av deskriptiv eller explorativ karaktär. Vanligast är att 

datainsamlingen enligt den kvalitativa metoden sker genom intervjuer, fallstudier, 

fokusgrupper, observationer eller tidigare forskning. (Olsson och Sörensen, 2001) 

Klassningen av data som kvalitativ beror på både insamling och bearbetning. Metoden 

kännetecknas av att den inhämtade data inte baseras på siffror eller tal, utan istället består av 

verbala formuleringar, skrivna eller talade. (Backman, 1998) Målet med metoden är att 

karaktärisera något samtidigt som man önskar hitta ett eller flera mönster (Olsson och 

Sörensen 2001).  

 

Nästan all forskningsdata innehåller kvantitativa data eller data som på ett eller annat sätt kan 

kvantifieras för att underlätta analysen av inhämtad data. (Saunder et al., 2000) Rent praktiskt 

innebär detta att den inhämtade datan är i sifferformat, exempelvis priser, frekvenser eller 

andra numeriska utfall. Kvantifierade data kan vara data som ursprungligen är kvalitativa, 

men som givits numeriska värden för att kunna behandlas statistiskt. Kvantitativ forskning är 

oftast av tvärsnittstyp, och används i deskriptiva eller explanativa projekt. 

Insamlingsmetoderna är bland annat enkätundersökningar eller offentlig statistik, och de 

karaktäriseras bland annat av standardisering, strukturering, urvalsmetoder och generalisering. 

(Olsson och Sörensen, 2001)  

 

 

2.3 Forskningsdesign 
 

Forskningen om förväntningsgapet är deskriptivt med ett inslag av explorativa studier. Den 

deskriptiva vinkeln kommer av att vi önskar porträttera ett eventuellt förväntningsgap mellan 

revisorer och företag. Då vi skall försöka belysa problemen med förväntningsgap från både 

revisorns och klienternas synvinkel, samtidigt som vi avser beskriva hur ett eventuellt gap ser 

ut, kan man också ana en trend mot explorativa studier. 

 

Deskriptiva studier handlar om att porträttera någon eller något. Studier enligt metoden är ofta 

förarbete eller förlängning till en explorativ studie. Nödvändigt för att använda det deskriptiva 

förhållningssättet är att forskaren redan innan undersökningen börjar har en tydlig bild av 

undersökningsobjektet innan datainsamlig påbörjas. (Saunder et al., 2000) Förhållningssättet 

kräver dock mer än bara datainsamling. Forskaren bör också tolka, jämföra och klassificera 
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sina inhämtade data. (Adams och Schvaneveldt, 1985) Deskriptiva undersökningar använder 

oftast en kvantitativ metod, och det är vanligast att bara en datainsamlingsteknik används. 

Explanativa studier handlar om studier som syftar till att förklara ett samband mellan olika 

variabler.  

 

Explorativa studier används i fall där man vill förstå vad som händer i en viss situation, 

händelseförlopp eller om man bara vill samla in och bearbeta så mycket kunskap som möjligt 

inom ett visst område. (Olsson och Sörensen, 2001) Man kan också söka ny kunskap eller 

belysa olika fenomen i olika synvinklar. (Saunder et al., 2000) Adams och Schvaneveldt 

(1985) beskriver de stora upptäcksresanden som användare av explorativa studier. De menar 

att studierna bedrivs med delmål men att det särskilt kännetecknas genom frånvaron om ett 

önskat ultimat utfall. Explorativa studier används ofta inom mindre utforskade områden och 

fyller främst tre syften, att stilla nyfikenhet, att skapa vidare teorier användbara i trängre 

forskningsstudier eller som beslutsunderlag för fortsatta studier inom ett område. 

 

Denna uppsats har som syfte att studera problematiken med förväntningsgapet vid ett 

specifikt tillfälle. Med ett specifikt tillfälle menar vi just nu, eller i dagsläget om man så vill. 

Man kommer dock inte ifrån att revisionsbranschen genomgår stora förändringar vilket med 

största sannolikhet kommer skapa refereringar till händelser och lägen både framåt och 

bakåt i tiden. Grundtanken är dock att en tvärsnittsstudie skall genomföras. 

 

En tvärsnittsstudie innebär att man studerar ett fenomen vid ett specifikt tillfälle. (Saunder et 

al., 2000) Använder man sig av denna fotografiska metod måste man enligt Robson (1993) 

lägga stor vikt vid att få ett representativt, och icke snedvridet urval för att säkra en hög grad 

av konfidens.  

 

Longitudinella studier däremot används när man vill studera en eller flera saker under en 

tidsperiod med syftet att studera förändringar. (Olsson och Sörensen 2001) Forskningssättet är 

tidskrävande, men ett alternativ är att använda sekundärdata för att studera ett skeende med 

hjälp av sparad statistik. (Saunder et al., 2000)  

 

Man kan vidare använda sig av en fallstudie. Robson (1993) definierar en fallstudie på 

följande sätt: ”Fallstudien är en strategi för forskning som innefattar en empirisk 

undersökning av ett specifikt samtida fenomen inom dess verkliga sammanhang med flertalet 
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beviskällor.” (s 5) Robson förklarar det samtidigt på ett enklare sätt som att man undersöker 

objektet som en exklusiv enhet, inte genom slutsatser från större populationer. 

 

 

2.4 Datainsamling 
 

Vi använder oss av primärdata i empiriavsnittet som är insamlat genom intervjuer med 

revisorer och personal i företag som ansvarar för kontakten med revisorn. Intervjutypen vi 

använts oss av är semistrukturerad, det vill säga att vi utgått från en intervjuguide när vi 

utfört våra intervjuer (se bilaga 1 & 2). Vi valde den typen av intervju för att kunna få en 

högre validitet, och minska risken för fel och missförstånd under intervjun. Intervjuguide 

används för att säkerställa att samtliga intervjuer får samma riktning, men också för att 

minska risken för observatörsfel. Vi har också använt oss av ett antal olika scenarios, för att 

försöka hitta förväntningsgap mellan respondenterna. Scenarierna bygger på den senare 

förklarade analysmodellen, och är ställda till respektive respondent. Scenarierna skiljer sig 

på några detaljer åt beroende på om de är riktade mot en revisor eller en företagare (se 

bilaga 3 & 4). Intervjuerna skedde på respektive respondents arbetsplats, och spelades in på 

band för att sedan transkriberas direkt efter intervjun. I Teoriavsnittet använder vi oss 

uteslutande av sekundärdata, då främst forskningsdata,  lagtext och branschstandarder. 

 

Primärdata är data insamlad av forskaren själv genom att använda en eller flera 

insamlingsmetoder. Dessa insamlingsmetoder kan vara enkäter, intervjuer eller observationer. 

Sekundärdata är all data eller information som samlats ihop av andra. Informationen ligger 

oftast i en annan form än ursprunget och är mer eller mindre tillgänglig. (Halvorsen, 1992) 

Sekundärdata kan enligt Halvorsen (1992) delas i tre olika grupper. Processdata inhämtas 

obearbetade och källorna är exempelvis tv eller radioprogram, privata brev, tidningsartiklar 

eller debatter. Bokföringsdata är data som samlats ofta efter ett speciellt system. Exempel kan 

vara företags bokföring, offentliga register eller kyrkoböcker. Slutligen finns det data som 

samlats in av andra forskare, så kallad forskningsdata. 

 

Semistrukturerade, ostrukturerade och djupintervjuer används oftast i kvalitativa studier med 

målet att genomföra explorativa diskussioner inte bara för att ta reda på ”vad” eller ”hur” utan 

också för att ta reda på ”varför”. Strukturerade eller standardiserade intervjuer är mer 
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anpassade för surveyundersökningar, där syftet är att genomföra en kvantitativ analys av 

insamlade data. (Saunder et al., 2000)  

 

2.4.1 Litteratursökning 
Litteratur som ligger till grund för metod- och empiriavsnittet i denna uppsats har sökts 

genom databaser och bibliotekskatalog på Hum-Sam biblioteket vid Linköpings Universitet. 

Böcker, främst inom metodområdet har i första hand sökts i den lokala bibliotekskatalogen 

Libris. Sökord som används är exempelvis ”research method” eller ”forskningsmetodik”. 

Givetvis har även böcker använts som vi haft kännedom om sedan tidigare studier eller som vi 

fått tips om från andra källor.  

 

Teoriavsnittets källor härstammar till stor del från FAR och bland Svensk 

Författningssamling. Kännedom om dessa har skaffats genom erfarenheter. Källor med 

ursprung i artikelform har sitt ursprung dels från tidningen Balans, som ges ut av FAR, och 

som finns i digital form1, men också via andra databaser. Den databas vi främst använt oss av 

är ”Emerald”, och vi har i denna engelska databas använt sökord såsom ”expectation gap” 

och ”auditor expectation” Vi har utifrån de sökresultaten försökt att välja ut de artiklar med 

störst relevans för vårat arbete.  

 

2.4.2 Val av respondenter 
Företagsrespondenternat är utvalda med hjälp av databasen Affärsdata2. Vi har gjort en 

sökning på aktiebolag i Linköpingsregionen med mellan 20-50 anställda, oavsett bransch och 

omsättning. Bland företagen i söksvaren har vi för enkelhetens skull fått fokusera på de 

företag där kontaktinformationen varit lättillgänglig. En förfrågan om intervju har skickats ut 

till företag enligt ovan med e-post, och bakgrundsbeskrivning och forskningsfrågor har 

bifogats. Företag som ställt sig positiva till förslaget har sedan kontaktats via telefon och en 

intervju har bokats. 

 

De revisorer som vi intervjuat, har också kontaktats via e-post. Urvalet har gjorts genom 

erfarenheter om revisionsbyråer i Linköping, men också genom sökningar på eniro.se3. E-

                                                 
1 Alla artiklar som är publicerade i Balans går att finna på www.farkomplett.se 
2 Affärsdata går att finna på www.ad.se 
3 Eniro går att nå via Internet på adressen www.eniro.se 
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post har i första hand skickats till kontorschef eller affärsområdeschef på respektive byrå. 

Kontakter med revisorer har också förmedlats med hjälp av kontakter.  

 

Det har varit problematiskt att få företag att ställa upp med sin tid. I skrivandets begynnelse 

planerade vi att genomföra intervjuer med fem stycken företag. Men efter första utskicket till 

företag stod det klart att det inte var lätt att få tag på fem bra respondenter. Vi nöjde oss då 

med tre företagsrespondenter. Tyvärr så fick vi ett bortfall dagen innan den tredje intervjun 

skulle gå av stapeln och vi fick således nöja oss med två företagsrespondenter.  

 

Urvalet av respondenter kan tyckas ha genomförts på ett relativt ovetenskapligt sätt. Vi anser 

dock att metoden för urval fyller syftet med uppsatsen, och är tillräcklig med tanke på 

uppsatsens nivå och tidsram. Ett mer korrekt sätt hade förmodligen varit att använda sig av 

ett slumpmässigt urval ur en bestämd population. 

 

2.4.3 Källkritik 
Reliabiliteten torde vara hög på de data som samlats in från personer inom revisorsyrket. 

Yrkeskåren arbetar enligt strikta regler vilket torde ge liknande svar från samtliga 

respondenter. Reliabiliteten för de data insamlade från personer verksamma i företag kan 

väntas vara lägre. Detta torde i de fallen bero på urvalet av respondenter. Personal som 

svarat ja till en frivillig intervju kan misstänkas ha en viss inställning till den undersökning vi 

genomför, och ett respondentbias kan uppstå. Observatörsfel kan tänkas uppstå vid 

intervjutillfället eftersom en känsla av tacksamhet kan infinna sig hos observatörerna. Vad 

som talar för en lägre reliabilitet är den föränderliga bransch vi undersöker. Lag- och 

standardändringar kan mycket väl  vara förklaringen till att en mätning kan ge annat resultat 

vid ett annat tillfälle. 

 

Reliabiliteten är ett av måtten på trovärdighet i olika undersökningar. Graden av reliabilitet 

bestäms av huruvida samma mätning skulle ge samma resultat vid ett annat tillfälle. 

Reliabiliteten bestäms också av huruvida andra forskare skulle göra samma observationer vid 

ett annat tillfälle. (Saunder et al., 2000) En hög grad av samstämmighet i dessa frågor visar på 

en hög reliabilitet. 

 

Robson (1993) menar att det finns fyra hot mot reliabiliteten: 
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• Respondentfel 

• Respondentbias  

• Observatörsfel  

• Observatörsbias. 

 

Robson (1993) menar att fel uppstår på grund av faktiskt påverkan av något på observatör 

eller respondent. Det kan vara trötthet, humör, eller andra tillstånd som varierar och kan 

påverka resultatet på olika sätt. Bias menar Robson, är snedvridningar i 

undersökningsresultatet som påverkas, medvetet eller omedvetet av respondenten eller 

observatören. Sådan snedvridning kan komma ifrån att någon vill vara någon annan till lags, 

eller att man önskar ett visst svar. 

 

Validiteten torde vara hög för data från de båda respondentgrupperna. Bakgrund och syfte 

med uppsatsen har presenterats för respektive respondent, vilket innebär att respektive 

intervjuobjekt har större förståelse för syftet med respektive fråga, och därmed torde förstår 

vad som skall mätas. Det finns dock en risk att respondenten istället för att lämna det svar 

som är rätt, lämnar ett svar som han tror är rätt med tanke på uppsatsens syfte. 

 

Med validitet avses huruvida mätresultat är resultat för vad man tror att det är (Saunder et al., 

2000), och ett mätinstruments förmåga att mäta det man vill mäta (Olsson och Sörensen 

2001). Validiteten kan betecknas som frånvaron av systematiska mätfel, medan reliabilitet 

betecknas som frånvaron av slumpmässiga mätfel (Nationalencyklopedin, 2005). 

 

Vid intervjuer finns det alltid risk för att intervjuobjekten påvisar att man gör på ett sätt när 

man i själva verkat gör på ett annat. Man lyckas inte alltid särskilja vad respondenten 

egentligen gör, föredrar att göra eller hoppas kunna göra. Vi anser att risken finns, då det 

trots allt är brister i respondenternas verksamhet vi söker. Däremot så erbjuder vi 

intervjuobjekten anonymitet vilket torde bidraga till mer ärliga svar. 
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2.5 Analysmetod 
 

Analysavsnittet handlar om att hitta samband, eller i vårat fall brister i sambandet mellan 

respondenternas svar. I teoriavsnittet presenteras delar av regelverket som revisorer lyder 

under, men också viss teori om förväntningsgap. Revisorernas regelverk kanske kan ses som 

ett komplement till det empiriavsnitt som redovisar intervjuresultatet från intervjuer med 

revisorer. Anledningen till detta är att revisorerna kan väntas svara regelmässigt. En annan 

synvinkel på det är att revisorernas svar, är det som ändå ligger till grund för företagens 

förväntningar och därmed motiverar en analys av eventuella differenser mellan regelverket 

och revisorernas intervjusvar. Vidare har vi för avsikt att genomföra en analys av de 

empiriskt insamlad data från respektive respondent grupp för att försöka urskilja ett 

eventuellt förväntningsgap. De scenarier vi använt utöver intervjuerna har syftet att 

tydliggöra skillnader i förväntningar angående revisorns förtroende, opartiskhet och 

självständighet. Egenskaper som ligger till grund för stora delar av revisorernas regelverk. 
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3. Teori 
 

Detta kapitel inleds med en förklaring av begreppet förväntningsgap i traditionell mening. 

Vidare definieras de regler som finns beträffande revision utifrån svenska lagar och 

standarder.  Avslutningsvis beskrivs de regler och lagar som revisorn har att följa beträffande 

god revisorssed och revisorns oberoende.  

 

 

3.1 Förväntningsgap 
 

3.1.1 Bakgrund 
Det råder en avvikelse mellan vad allmänheten och samhället har för förväntningar på 

revisorn, och vad revisorn egentligen gör. Det är denna skillnad som brukar benämnas 

förväntningsgap. (Troberg och Viitanen, 1999) 

 

Problemet med förväntningsgap inom revision uppmärksammades under 1970-talet i USA. 

Första gången termen förväntningsgap användes inom revision var troligtvis när Liggio, 1974 

definierade gapet som skillnaden mellan revisorns egna förväntningar på sig själv och 

förväntningar på revisorn från användarna av företags finansiella information. Denna 

definition har föranlett en rad olika studier, främst i de engelskspråkiga anglosaxiska 

länderna. Den första utredningen genomfördes genom bildandet av en kommission i USA 

1974 som fick namnet Cohen Commission. (Troberg och Viitanen, 1999) 

 

Cohen kommissionens slutsats efter år av arbete var att ett förväntningsgap existerade och att 

det i huvudsak var en fråga för revisorerna och de övriga inblandade parterna i 

iordningställandet av finansiella rapporter att minska det befintliga gapet. Kommissionen 

formulerade elva rekommendationer om hur företagen och revisorerna skulle gå till väga med 

förfarandet att minska förväntningsgapet. Rekommendationerna behandlar frågor såsom 

revisorns kommunikation med användarna, där man menar att revisorerna bör förklara 

redovisningens och revisionens utveckling för användarna på till exempel bolagens årsmöte. 

Kommissionen menar också att revisorn bör visa på de gränser som gäller för revisorns 

agerande med avseende på rådgivning. De menar att det tydligt skall framgå att revisionen 
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inte har som funktion att bedöma om något är ekonomiskt eller effektivt. Vidare 

rekommenderas att människor utanför revisionsprofessionen skall delta i utformningen av 

revisionsstandarder, standarder som bör innehålla uttalanden om den oberoende revisorns roll. 

(Troberg och Viitanen, 1999) 

 

Ett företags mångfald av intressenter leder till att en revisor har krav och förväntningar på sig 

som skiljer sig åt beroende på vilken av intressenterna det handlar om. Det är lätt att det 

uppstår ett förväntningsgap då dessa förväntningar på revisorn är orealistiska i förhållande till 

vad revisorn kan och får göra. (FAR, 2005b) Enligt Koh och Woo (1998) ser många 

intressenter på revisorn mer som en polis än som en oberoende granskakare av ett företags 

räkenskaper. Denna uppfattning har i USA lett till en stor ökning av rättsfall och stämningar 

gentemot revisorer och revisionsbyråerna då intressenterna håller revisorerna ansvariga för att 

inte ha upptäckt felaktigheter och oegentligheter i den omfattning intressenterna förväntat sig. 

Enligt Frank et al (2001) spenderar de största revisionsbyråerna i USA cirka 15 % av sina 

totala intäkter på arvoden och kostnader relaterade till rättstvister mot byråns revisorer 

 

3.1.2 Definition av förväntningsgap 
Koh och Woo (1998) tar i sin artikel upp olika definitioner på termen förväntningsgap som 

använts av olika forskare i olika sammanhang. Den första definitionen var den av Liggio från 

1974 (se ovan). Denna definition utvecklades sedan av Cohen Commission till att omfatta 

skillnaden mellan vad allmänheten förväntar sig av revisorn och vad som är skäligt att 

förvänta sig att revisorn kan utföra. Jennings et al definierar förväntningsgapet som skillnaden 

mellan vad allmänheten förväntar sig från revisorn och vad revisorn faktiskt tillhandahåller. 

Porter har valt att dela upp förväntningsgapet i två separata gap: 1. Rimlighetsgap som 

definieras som skillnaden mellan vad allmänheten förväntar sig att revisorn skall uppnå och 

vad som är rimligt för revisorn att faktiskt uppnå och 2. Prestationsgap, som definieras som 

skillnaden mellan vad allmänheten rimligen kan förvänta sig av revisorn skall uppnå och vad 

revisorn anser att han ska uppnå. 

 

FAR (2005b) förklarar förväntningsgapet i en modell (se figur 1) där gapet är skillnaden 

mellan vad allmänheten tror att revisorn gör och vad revisorn ska göra enligt god 

revisionssed. Vidare förklarar de i sin modell att genom att god revisionssed utvecklas, vilken 

den kommer att göra då det är grundat på sedvana och definieras så som god praxis bland 

erfarna revisorer (FAR 2005c), kommer revisorn att tillgodose fler av de på honom ställda 
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förväntningarna, samtidigt som att allmänhetens förväntningar ska bli mer realistiska genom 

information och upplysning om vad revisorns roll egentligen innebär. 

 

 

              
  

Figur 1: Förväntningsgap (FAR, 2005b s 139) 

 

 

Dessa ovan nämnda definitioner har en tydlig likhet beträffande dess förklaring till mellan 

vilka parter förväntningsgapet uppstår. De definitioner som Koh och Woo (1998) nämner 

utgår alla från allmänheten och revisorn. Även FARs modell utgår från allmänhetens 

förväntningar på revisorn. Vidare i denna uppsats, som ämnar undersöka om det finns något 

förväntningsgap mellan företag och revisorn, kommer vi syfta på förväntningsgapet mellan 

företag och revisorer.  

 

Svanström (2004) refererar sin bok Revisorn som rådgivare till en undersökning utförd av 

Kirby och King 1997 där revisorerna och småföretagens uppfattning om revisors roll 

undersöks. Enligt denna undersökning är det uppenbart att skilda uppfattningar i stor 

utsträckning existerar mellan dessa båda grupper beträffande revisorns roll.  
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3.2 Vad är Revision?  
 

Att genomföra en revision är att genom planering och med professionell skepsis, granska, 

bedöma och uttala sig om årsredovisning, bokföring och förvaltning (FAR, 2005b). Det talas 

om två delar i en revision, som utförs på olika sätt och med olika syften. Det är 

förvaltningsrevision och redovisningsrevision.  

 

3.2.1 Förvaltningsrevision 
Styrelsen ska enligt Aktiebolagslagen (ABL) se till att organisationen, bokföringen och 

förvaltningen av företagets medel innefattar en tillfredsställande kontroll. Med medel avses 

pengar och andra finansiella resurser som innefattas av företagets verksamhet. Styrelsen har 

även en skyldighet att fastsälla en arbetsordning och bygga upp ett rapporteringssystem som 

möjliggör och säkerställer en löpande bedömning av företagets ekonomiska system. VD i sin 

tur ansvarar för den löpande skötseln av företaget. (FAR, 1999)  

 

Vidare enligt ABL så är en ledamot av styrelsen eller VD:n skyldiga att ersätta bolaget om det 

i sitt uppdrag uppsåtligen skadar bolaget. Det är således revisorns uppgift att ta ställning till 

om företagets styrelse och dess VD har handlat på sådant sätt att skadeståndskrav kan ställas 

mot dem eller om de ska ges ansvarsfrihet. För att möjliggöra ett sådant beslut krävs det att 

revisorn granskar väsentliga beslut och avtal inom företaget för att på så sätt bilda sig en 

uppfattning om företagets organisation och kontrollrutiner. (FAR, 1999) 

 

3.2.2 Redovisningsrevision 
Redovisningsrevision innebär att revisor granskar och bedömer företagets räkenskaper och 

årsredovisning. Syftet med en sådan granskning är att se om resultaträkningen, 

balansräkningen, förvaltningsberättelsen och noterna bidrar till att ge en rättvisande bild av 

företaget och fastsälla att alla tillgångar och skulder som tas upp i balansräkningen existerar i 

företaget samt att de är korrekt värderade. (FAR, 1999) 

 

3.2.3 Varför behövs revision? 
I de flesta företagsformer finns ett antal intressenter som har intresse av att veta ett företags 

resultat och ekonomiska ställning och det är en allmän uppfattning att intressenterna ska 

kunna förlita sig på de av företagen publicerade finansiella rapporter som pålitliga och 
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korrekta underlag för beslutsfattning som avser de berörda företagen. (Koh och Woo, 1998) 

Som exempel på intressenter och dess behov av korrekt information nämner FAR (2005b) att: 

 

• Leverantörer vill veta om deras kunder är pålitliga beträffande kreditgivning. Sådan 

information hämtas i stor utsträckning från kreditupplysningsföretag, och sådan 

information innehåller allt som oftast namnet på revisorn som godkänt redovisningen.  

  

• Ägarna kräver korrekt ekonomisk information. Särskilt i ett stort företag där ägarna är 

många, och till skillnad från ett mindre företag, saknar direkt insyn i verksamheten. De 

finansiella rapporterna är ofta det primära beslutsunderlaget beträffande sitt ägande i 

företaget.  

 

• Staten och kommunen förlitar sig på företagets information beträffande skatter och 

avgifter. Genom att en granskning av företagens räkenskaper utförs av en kvalificerad 

revisor ökar sannolikheten att företagets information är korrekt. 

 

Det är styrelsen och den verkställande direktören som har ansvaret för att lämna denna 

information. Revisorns roll är att genom en revision, kvalitetsmärka den informationen som 

företaget lämnar. Revision kan sägas öka trovärdigheten för bolagens finansiella information. 

Slutmålet med revisionen är att revisorn skall lämna en revisionsberättelse. I den uttalar sig 

revisorn om företagets ledning och årsredovisning. En revisionsberättelse utan anmärkning är 

standardiserad. Det är viktigt att tänka på att en ren revisionsberättelse, det vill säga en 

revisionsberättelse utan anmärkning, inte är en garanti för att inga felaktigheter finns. För 

revisorn är det tillräckligt om han med sin granskning och planering inom rimlig grad 

försäkrar sig om att inga väsentliga fel finns. (FAR, 2005b) 
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3.3 Revisionsregler 
 

3.3.1 Revisionsstandard i Sverige 
RS började gälla från och med den 1 januari 2004 och ersatte då FARs grundläggande 

revisionsrekommendation, ”Revisionsprocessen”. RS är baserade på de internationella 

revisionsstandarderna ISA som ges ut av IFAC och ska tillämpas av en revisor vid revision av 

ett företags årsredovisning, bokföring och förvaltning. RS är mer eller mindre en översättning 

av ISA, dock med vissa justeringar för att harmonisera med bland annat svensk lagstiftning. 

(FAR, 2002b) 

 

På samma sätt som företagens redovisningsregler genomgår en internationell harmonisering i 

och med införandet av International Financial Reporting Standards (IFRS) så genomgår 

revisionsreglerna samma förändring för att följa med i utvecklingen. Då en 

internationalisering av kapitalmarknaderna leder till att företagen skaffar sig intressenter 

utanför sitt respektive land medföljer kraven på att även revisionen ska vara internationellt 

gångbar så att användarna av den finansiella informationen kan lita på de siffror som 

presenteras i rapporterna och att de är säkerställda på ett identifierat och enhetligt sätt. (FAR, 

2002b) 

 

RS består av 33 stycken standarder uppdelande under 8 rubriker, Allmänna förhållanden och 

förutsättningar, Uppgifter och ansvar, Planering, Intern kontroll, Revisionsbevis, Användning 

av andras arbeten och Revisorns rapport vid annan revision än lagstadgad revision. Nedan 

redogörs endast för den rubrik som är relevant för denna uppsats, Uppgifter och ansvar. 

Under denna rubriks ryms sju stycken standarder. Endast fyra av dessa redogörs då de andra i 

mer eller mindre utsträckning saknar relevans för uppsatsen. Dessa fyra standarder är samtliga 

hämtade från RS Revisionsstandard i Sverige (FAR 2002b) 

 

RS 200 – Mål och generella principer för revision 

Denna standard behandlar en revisors målsättning och de generella principer som styr 

revisionen.  Målet med revision i Sverige enligt RS 200 är att revisorn ska lämna en ren 

revisionsberättelse. Genom att revisorn granskar årsredovisningen, bokföringen, 

företagsledningens förvaltning ska revisorn bilda sig en uppfattning och uttala sig om 

huruvida företagets årsredovisning ger en rättvisande bild av företaget och om den är 
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upprättad enligt god redovisningssed. Vidare ska även revisorn ta ställning till om styrelsen 

bör beviljas ansvarsfrihet eller om de har handlat på sådant sätt att de kan ställas personligen 

ansvariga att ersätta företaget ekonomiskt. 

 

En revisor ska enligt RS 200 iaktta god revisionssed och de etiska regler som styr revisorns 

arbete. De etiska regler en revisor ska beakta är oberoende, integritet, objektivitet, 

professionell kompetens och omsorg, tystnadsplikt, professionellt uppträdande och god 

revisionssed. Att utföra en revision enligt god revisionssed innebär att revisorn kan med en 

betryggande säkerhet bestyrka att årsredovisningen inte innehåller väsentliga fel. Det finns 

dock inneboende begränsningar i en revision beträffande möjligheten att upptäcka västentliga 

felaktigheter. En revisor har inte möjlighet att granska alla revisionsbevis som finns utan 

måste genomföra ett visst urval plus det faktum att de flesta revisionsbevis som revisorn har 

tillgång till endast övertygar och inte ger fullt bevis för ett visst förhållande. Utöver detta så är 

det upp till revisorn att göra egna bedömningar och dra slutsatser vilket medför en risk att 

dessa bedömningar, om grundade på granskade revisionsbevis blir felaktiga. 

 

Slutligen i RS 200 fastställs att det är företaget som ansvarar för upprättandet av 

årsredovisningen. Revisorn i sin tur ansvarar för att utforma revisionsberättelsen och i den 

uttala sig om företagets årsredovisning. Revisorns uttalande ökar årsredovisningens 

trovärdighet men ska inte uppfattas som någon garanti på företagets framtida livskraft eller 

dess lednings kompetens. En revision befriar inte heller företaget på något sätt från att själv 

ansvara för årsredovisningen. 

 

RS 209 – Granskning av styrelsens och verkställande direktörens förvaltning 

Denna standard redogör för de lagrum som fastställer olika bolagsorgans uppgifter inom 

företaget. En styrelses uppgifter i företaget omfattar att se till att företagets organisation har en 

sådan utformning att bokföringen, medelsförvaltningen, och bolagets övriga ekonomiska 

förhållanden kontrolleras på ett betryggande sätt. Det är även dess uppgift att skriftligen ange 

arbetsfördelningen mellan dem själva och företagets verkställande direktör (VD) samt en 

skriftlig arbetsfördelning inom styrelsen. Styrelsen ska även fortlöpande bedöma företagets 

ekonomiska situation.  Vidare redogör RS 209 för VD:s uppgifter. Det är VD:s uppgift att 

sköta den löpande förvaltningen i företaget. Vidare ska VD:n vidtaga nödvändiga åtgärder för 

att företagets bokföring skall upprättas i enlighet med gällande lagar och regler samt att 

förvaltningen av de ekonomiska medlen ska ske på ett betryggande sätt. 



___________________________________ TEORI _________________________________ 

22  

 

Revisorns uppgift beträffande granskningen av styrelsens och VD:s förvaltning består i att 

samla in revisionsbevis för att kunna bedöma: 

 

• ”Åtgärd eller försummelse av styrelseledamot och/eller verkställande direktör som 

kan föranleda ersättningsskyldhet” 

• ”Fullgörandet av bokföringsskyldigheten” 

• ”Andra överträdelser av aktiebolagslagen (t ex skatter och avgifter), tillämplig lag om 

årsredovisning och bolagsordningen” 

 (Källa: FAR, 2002b s 29) 

 

RS 210 – Villkor för revisionsuppdrag 

Syftet med denna standard är att fastställa hur revisorn definierar villkoren för 

revisionsuppdraget med klienten samt beskriva vad ett uppdragsbrev om revision lämpligen 

ska innehålla.  Standarden tar även upp hur ett uppdragsbrev bör utformas för andra 

eventuella tjänster som klienten väljer att köpa av revisorn. 

 

I Sverige är det svensk lag eller andra adekvata stadgar och regelverk som avgör villkoren för 

ett revisionsuppdrag. Det är endast inom dessa givna ramar som utrymme ges för de båda 

parterna att träffa särskilda överenskommelser angående villkoren för uppdraget. Det ligger i 

båda parters intresse att revisorn skriver ett uppdragsbrev innan uppdraget börjar för att 

undvika missförstånd angående uppdragets karaktär och omfattning. Ansvarsbrevet fastställer 

vad revisorn åtar sig att göra och hans ansvar gentemot sin klient. 

 

Enligt RS 210 kan ett uppdragsbrev innehålla bland annat: 

• Syftet med revisionen 

• Omfattning av revisionen, inklusive hänvisningar till tillämpliga lagar. 

• Det faktum att det finns en oundviklig risk att vissa väsentliga felaktigheter kan förbli 

oupptäckta. 

• Krav på obegränsad tillgång till all information som behövs för revisionen. 

 

RS 240 – Oegentligheter och fel 
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Denna standard behandlar revisorns ansvar att beakta eventuella oegentligheter och fel vid en 

revision. En revisor ska vid utförandet av revision beakta att det möjligtvis förkommer 

väsentligt felaktiga uppgifter till följd av fel och oegentligheter. Med oegentligheter avses 

sådan handling som är avsiktlig av en eller flera personer inom företagsledningen, anställda 

eller hos tredje part som medför missvisande information i årsredovisningen. Med fel avses 

sådan felaktigheter som inte är avsiktliga men som ändå leder till missvisande information i 

årsredovisningen. 

 

Som exempel på oegentligheter kan nämnas att: 

• manipulera, ändra och förfalska dokument i bokföringen 

• förskingra tillgångar 

• bokföra transaktioner som saknar substans 

• effekter av transaktioner utelämnas ur bokföringen 

• tillämpa redovisningsprinciper på ett felaktigt sätt  

 

Som exempel på fel kan nämnas att: 

• matematiska felaktigheter återfinns i underliggande bokföringsuppgifter 

• faktiska förhållanden feltolkas eller förbises 

• tillämpa redovisningsprinciper på ett felaktigt sätt  

 

RS 240 fastställer att det är företagsledningens ansvar att förhindra och upptäcka 

oegentligheter och fel genom att ha väl fungerande system för intern kontroll. Genom att 

företaget har sådana system minskar de risken för oegentligheter och fel betydligt men det 

eliminerar inte risken att sådana likväl uppstår. Vidare fastställs det även att revisorn inte är 

ansvarig för upptäckten av fel och oegentligheter, men det faktum att revision utförs kan ha en 

avskräckande verkan. 

 

3.3.2 Revision enligt Aktiebolagslagen 
Det tionde kapitlet i Aktiebolagslagen handlar om den lagstadgade revisionen i aktiebolag. 

Aktiebolagslag 1975:1385 ersätts den 1 januari 2006 av den nya Aktiebolagslagen 2005:551. 

Följande textstycke om Aktiebolagslagen är hämtat ur Aktiebolagslagens 1975:1385 10 kap. 

(Sverige, 1975) 
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Enligt 10:e kapitlet ska ett aktiebolag ha minst en revisor som är auktoriserad eller godkänd. 

Kompetenskraven som nämns är insikt och erfarenhet av redovisning och ekonomiska 

förhållanden som krävs för respektive bolag. Aktiebolagslagen tar i andra paragrafer upp 

specifika krav på revisorer i vissa bolag men det är inte relevant för vårat arbete. Revisorns 

uppgift är att granska bolagets årsredovisning och bokföring samt styrelsens och VD:s 

förvaltning. Granskningen skall överensstämma med god revisionssed. 

 

En revisor i ett aktiebolag skall utses av bolagsstämman, men det är styrelsen och den 

verkställande direktören som skall ge revisorn tillfälle att genomföra granskningen. De är 

enligt lag skyldiga att lämna de uppgifter och ge det stöd som revisorn begär. Efter det att en 

revision är genomförd skall revisorn för varje räkenskapsår lämna en revisionsberättelse till 

bolagsstämman. Revisionsberättelsen skall innehålla uttalanden om huruvida 

årsredovisningen har upprättats i överensstämmelse med tillämplig lag om årsredovisningar, 

om årsredovisningen ger en rättvisande bild av bolagets resultat och ställning och om 

förvaltningsberättelsen är förenlig med årsredovisningen. Revisorn skall också 

uppmärksamma i revisionsberättelsen om det saknas uppgifter i årsredovisningen som enligt 

årsredovisningslagen skall lämnas. Andra uttalanden som skall vara med i revisionsberättelsen 

är om huruvida bolagsstämman bör fastställa balans- och resultaträkning, om bolagsstämman 

bör besluta om vinst eller förlustdispositioner. Slutligen skall revisorn göra ett uttalande om 

huruvida styrelseledamöter och VD bör beviljas ansvarsfrihet, och lämna anmärkningar på om 

bolaget underlåtit sig vissa skyldigheter inom skatteområdet. 

 

Anmälan till skatteverket 

En revisor har skyldighet att sända en kopia av revisionsberättelsen till skatteverket om 

revisionsberättelsen innehåller vissa anmärkningar. Det kan vara att en styrelseledamot eller 

VD gjort sig skyldiga till försummelse som kan leda till ersättningsskyldighet eller om 

årsredovisningen inte upprättats, eller uppgifter inte lämnats, enligt rådande lag. Om styrelse 

eller VD ej beviljas ansvarsfrihet eller underlåtit sig visst agerande inom skatteområdet skall 

även då skatteverket underrättas. 

 

Åtgärder vid misstanke om brott 

Om en revisor finner misstanke mot en styrelseledamot eller VD om brott inom ramen för 

bolagets verksamhet skall han underrätta styrelsen om sina iakttagelser. Underrättelser till 

styrelsen behöver dock inte lämnas om det kan antas att styrelsen skulle ignorera 
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skadeförebyggande åtgärder eller om underrättande på annat sätt framstår som meningslöst. 

Revisorn skall senast två veckor efter styrelsens underrättande avgå från sitt uppdrag 

samtidigt som han i en handling till åklagare redogör för misstanke om oegentligheter i 

företaget. Kravet på avgång och anmälan gäller inte om den ekonomiska skadan har ersatts 

och gärningen avhjälpts eller om det misstänkta brottet är obetydligt. 

 

3.3.3 God revisionssed 
FAR (2005d) beskriver God revisionssed på följande sätt: 

 

”Lagen säger att revisorer ska göra sin granskning enligt god 

revisionssed. Men den överlåter samtidigt åt praxis att avgöra vad 

seden innebär. God revisionssed är helt enkelt det som är god praxis 

bland erfarna revisorer. Vägledning finns i rekommendationer från 

FAR. Men ytterst handlar det om varje revisors samvete, kunskap, 

erfarenhet, omdöme och noggrannhet.”   

 

Regeringen har uttalat sig om utformningen av den juridiska innebörden av God revisionssed i 

en proposition från 1997 och menar att en ren lagstiftning om innebörden skulle begränsa 

revisorns granskning. Regeringen skriver vidare att skälen talar för att liksom i redovisningens 

lagstiftning använda en ramlagstiftning, som ålägger en revisor att vid revision iaktta God 

revisionssed. Inom dessa ramar är det revisorsorganisationernas och Revisorsnämndens 

uppgift ett via uttalanden och rekommendationer ge revisorer vägledningen. (Sverige, 1997) 

Redovisningsrådet har tolkningsföreträde vad gäller den goda sedens innehåll 

(Revisorsnämnden, 2005). Det kommer dock alltid vara domstolarna som har det yttersta 

avgörandet om vad som i varje enskilt fall utgör god revisionssed. (Sverige, 1997) 
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3.4 Revisorns regler 
 

3.4.1 God revisorssed 
 

”En revisor skall iaktta god revisorssed. Om arbete som hänför sig 

till ett uppdrag i revisionsverksamheten utförs av ett biträde till 

revisorn, är revisorn skyldig att se till att även biträdet iakttar god 

revisorssed.” (Sverige, 2001: 19 §) 

God revisorssed skall följas inom hela revisorns yrkesverksamhet, och innefattar inte bara 

revisionen, utan även rådgivning och skatteuppdrag. (FAR, 2005c) FAR (2002a) beskriver 

god revisorssed som etiska regler för revisorer, varav en är att använda god revisionssed. De 

etiska regler som FAR (2002a) framställt är nio till antalet och beskrivs kortfattat nedan: 

 

• Yrkesmässigt uppträdande: En ledamot skall visa sig värd det förtroende som yrket 

kräver. 

• Oberoende: En ledamot skall vara objektiv och oberoende i sitt ställningstagande när 

han utför ett uppdrag. 

• Oförenlig verksamhet: En ledamot får inte bedriva verksamhet som är oförenlig med 

punkt 2. 

• Yrkesutövning: För att få ett tillfredsställande underlag för bedömningar skall 

ledamoten utföra sina yrkesuppgifter omsorgsfullt. Han är skyldig att beakta god 

revisions- och god revisorssed. 

• Tystnadsplikt: Sakförhållanden eller upplysningar som ledamot fått kännedom om 

under sitt arbete får inte röjas till utomstående, om inte lagrum om upplysningsplikt 

säger annat. Han får heller inte använda liknande informationer för egen vinning. 

• Förhållanden till kollegor: En ledamot skall verka för goda relationer inom 

yrkeskåren. 

• Publicitet och reklam: En ledamot har rätt att marknadsföra sig själv på ett sådant sätt 

som inte misskrediterar yrket. 

• Arvodesdebitering: Arvodet för en ledamots tjänster skall vara skäliga. 

• Vidare utbildning: En ledamot skall upprätthålla och utveckla sina yrkeskunskaper 

genom uppdatering, fördjupning eller specialisering. 
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Det är revisorsnämnden som ansvarar för sedens utveckling (Sverige, 2001), men precis som 

för den goda revisionsseden, så är det domstolarna som ytterst bestämmer innehållet i god 

revisorssed (Revisorsnämnden, 2005). 

 

3.4.2 Revisorns oberoende 
Frågan angående en revisors oberoende har diskuterats lika länge som revisorsyrket har 

funnits. Frågan har dock blivit mer aktuell på senare år. (FAR, 2005a) Dels på grund av några 

stora, i media mycket uppmärksammade företagsskandaler (Koh och Woo, 1998) men även 

på grund av att dagens näringsliv karaktäriseras av en stor komplexitet och att större krav från 

intressenter ställs på företagen att producera pålitlig finansiell information som 

beslutsunderlag.(FAR, 2005a) 

 

Kravet från intressenterna leder till en större arbetsbelastning för företagen, och ett större 

behov av revisorns kunskaper utöver det rena revisionsarbetet. Detta har lett fram till 

strukturella förändringar inom revisionsbranschen. På senare år har det varit en tydlig trend 

till få och väldigt stora revisions och konsultföretag med bred och djup kompetens inom både 

revision och till branschen naturligt relaterade tjänster. På grund av den utveckling där 

revisorn erbjuder konsulterande tjänster utöver revision så har frågan om oberoendet 

intensifierats. Den frågan som ställs är främst; hur ska man fastställa att revisorns 

primärfunktion, det vill säga revision, utförs opartiskt, självständigt och objektivt? (FAR, 

2005a) 

 

3.4.3 Analysmodellen 
Sverige var det första landet i världen med att, i och med införandet av den nya revisorslagen 

2002 (RevL), lagstadga om användning av en analysmodell för prövning av nya 

revisionsuppdrag. (ibid.) I RevL står det att en revisor skall pröva inför varje uppdrag om det 

finns omständigheter som kan rubba revisorns förtroende, opartiskhet eller självständighet. 

(Sverige, 2001) Vidare går att läsa att en revisor skall avböja sig uppdraget 

 

”1. om han eller hon eller någon annan i den revisionsgrupp där han eller hon är 

verksam 

a) har ett direkt eller indirekt ekonomiskt intresse i uppdragsgivarens verksamhet, 

b) vid rådgivning som inte utgör revisionsverksamhet har lämnat råd i en fråga som till 
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någon del omfattas av granskningsuppdraget, 

c) uppträder eller har uppträtt till stöd för eller mot uppdragsgivarens ståndpunkt i någon 

rättslig eller ekonomisk angelägenhet, 

d) har nära personliga relationer till uppdragsgivaren eller till någon person i dennes 

ledning, 

e) utsätts för hot eller någon annan påtryckning som är ägnad att inge obehag, eller 

2. om det föreligger något annat förhållande av sådan art att det kan rubba förtroendet 

för revisorns opartiskhet eller självständighet. Revisorn behöver dock inte avböja eller 

avsäga sig uppdraget, om det i det enskilda fallet föreligger sådana särskilda 

omständigheter eller har vidtagits sådana åtgärder som medför att det inte finns 

anledning att ifrågasätta hans eller hennes opartiskhet eller självständighet” (Sverige, 

2001 21 §) 

 

För att svara på dessa frågor ska revisorn använda sig av en analysmodell. Som hjälp till 

användningen av denna analysmodell har FAR (2005a) tagit fram ett flödesschema som tolkar 

lagens analysmodell (se figur nedan). 
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        Figur 2. Analysmodellen (FAR, 2005a  s 237) 

 

Enligt analysmodellen ska en revisor om han eller hon, eller någon annan i den revisionsgrupp 

där revisorn är verksam avsäga sig uppdraget om det föreligger några tvivel om att opartiskhet 

och självständighet uppnås. FARs flödesschema definierar fem stycken olika hot mot 

revisorns opartiskhet och självständighet (se ruta 8 i flödesschemat). (FAR, 2005a) 
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Egenintressehot 

En revisor, eller någon person i den revisionsgrupp där revisorn är verksam får inte ha några 

direkta eller indirekta ekonomiska intressen i den klient de reviderar. Sådana ekonomiska 

intressen kan förkomma i olika former. En revisor får bland annat inte äga värdepapper i de 

företag man reviderar, än mindre får revisorn vara delaktig i verksamheten på annat sätt än 

som dess revisor. En revisor eller revisionsbyrå får inte på något sätt stå i en ekonomisk 

beroendeställning gentemot sin klient, det vill säga att en revisionsbyrå inte tillåts ha en klient 

vars köp av tjänster är av den storleken att revisionsbyrån är beroende av denna klient för sin 

fortlevnad. Till egenintressehoten hör vidare att revisorns arvode för revisionstjänster inte får 

vara kopplade till det reviderade företagets resultat. Det finns även de indirekta 

egenintressehoten som kan vara svårare att identifiera, ett exempel på det är att en till revisorn 

närstående person får inte ha nära affärsrelationer eller annat betydande ekonomiskt intresse i 

en revisionsklient. (FAR, 2005a) 

 

Självgranskningshot 

Ett självgranskningshot uppstår då revision genomförs hos en klient i vilken revisorn, eller 

någon person i den revisionsgrupp där revisorn är verksam redan i annat sammanhang tagit 

ställning till något i klientens redovisning. Det förekommer i och med den moderna revisorns 

dubbla roller, som revisor och som konsult vid fristående rådgivning att revisorn lämnar råd 

som senare under granskningsuppdraget blir tvungen att granska (FAR, 2005b). I en sådan 

situation är det motiverat att ifrågasätta revisorns opartiskhet och självständighet. En revisor 

svarar dock ofta på klientens frågor och ger råd angående regler och rekommendationer inom 

redovisningen. Men sådana frågor och råd är ofta av okomplicerad natur vilket medför att det 

inte föreligger något självgranskningshot. Vidare får en revisor inte tidigare innehaft 

anställning hos revisionsklienten. Då uppstår en situationen där revisorn skulle bli tvungen att 

granska sitt eget tidigare utförda arbete. Inte heller får någon till revisorn närstående person ha 

sådan befattning hos det reviderade företaget att personen ifråga är delaktig i företagets 

redovisning, då föreligger det ett indirekt självgranskningshot. (FAR, 2005a) 

 

Partställningshot  

En revisors opartiskhet rubbas om han eller hon agerar som stöd för eller emot sin klient i en 

ekonomisk eller rättslig fråga där det föreligger meningsskiljaktigheter eller motsättningar. 

Att agera som stöd innebär att tala i revisionsklientens sak. En revisor får således inte vara 

biträde för sin klient i en process gentemot skattemyndigheten eller liknande. En revisor får 
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dock utan att rubba sin opartiskhet ge råd till sin klient hur denne ska föra sin egen talan vid 

en eventuell process eller liknande. (FAR, 2005a) 

 

Vänskapshot 

En revisor kan genom nära personliga relationer med revisionsklienten riskera att bli alltför 

välvilligt inställd gentemot klientens intresse vilket äventyrar revisorns opartiskhet och 

självständighet. Nära personliga relationer kan tillexempel avse mångårig vänskap och eller 

ofta återkommande socialt umgänge. En revisor eller någon i den revisionsgrupp där revisorn 

arbetar får inte heller ha personliga relationer till någon som besitter någon from av ledande 

ställning hos revisionsklienten. Med ledande ställning avses plats i företagets styrelse eller 

ledningsgrupp. Även här kan det föreligga ett indirekt hot om någon av revisorns anhöriga har 

en nära relation med någon som har en sådan befattning som beskrivs ovan. (FAR, 2005a) 

 

Skrämselhot  

En revisor ska inte revidera företag som gentemot honom eller henne eller någon annan inom 

revisionsgruppen har utfärdat hot eller påtryckningar med avsikt att ägna revisorn obehag. 

Sådana hot och påtryckningar påverkar revisorns förmåga att utföra en opartisk och 

självständig revision. Detta ska dock inte kopplas samman med vanliga ifrågasättande av 

olika ställningstagande av revisorn under revisionen. (FAR, 2005a) 
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4. Empiri 
 

Empirikapitlet redogör för den information vi erhållit genom intervjuer. Vi har genomfört fem 

intervjuer med tre revisorer och två företagare. Vi inleder detta kapitel med en introduktion 

av revisorsrespondenterna som följs av en redogörelse av de med dem genomförda 

intervjuerna. Vidare i kapitlet så ges en introduktion till företagsrespondenterna som följs av 

en redogörelse av de med dem genomförda intervjuerna. Kapitlet avslutas med en 

redogörelse för de scenarier som både revisorerna och företagarna ställts inför. 

 

 

4.1 Presentation av revisionsbyråerna 
 

4.1.1 KPMG 
KPMGs kontor i Linköping riktar sig främst mot ägarledda små och medelstora företag i 

Linköpingsregionen. På KPMG genomfördes en intervju med Arne Gunnarsson. Han är 

auktoriserad revisor och har varit verksam i branschen i cirka 20 år och arbetar främst med 

ägarledda små och medelstora företag. 

 

4.1.2 Ernst & Young 
Ernst & Youngs kontor i Linköping har cirka 35 personer anställda. Linköpingskontorets 

kunder består av ett tvärsnitt av Linköpingsregionens företag. Majoriteten är ägarledda små 

och medelstora företag. På Ernst & Young genomförde vi två intervjuer med Lars Inge 

Johansson och Kjell Sander. Lars Inge Johansson är auktoriserad revisor och partner i Ernst & 

Young. Han har arbetat med revision cirka 30 år. Kjell Sander är godkänd revisor och arbetar 

främst med små och medelstora ägarledda företag. Sander har varit verksam inom 

revisionsbranschen i cirka 20 år.  
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4.2 Arne Gunnarsson, KPMG 
 

4.2.1 Synen på revisorns roll och revision 
Arne Gunnarsson säger att Aktiebolagslagen fastställer de olika organens funktion inom ett 

företag och vart revisionen kommer in i bilden. ”Det är ju bolagsstämman som utser revisorn 

för att granska företagets förvaltning.” Vidare anser Arne Gunnarsson att den viktigaste delen 

av revision är granskningen av företagets interna kontrollstrukturer. Med intern kontroll 

menar han hur företaget är organiserat för att eliminera risker med att inte nå de mål de sätter 

upp inom företaget. Gunnarsson säger att den lagstadgade revisionen numer är hyfsat 

definierad i RS. Vidare säger han att i Sverige pratas det om någon form av 

räkenskapsrevision och förvaltningsrevision. Han anser dock att revisionen skiljer sig från 

företag till företag, främst beroende på dess storlek. När det handlar om den interna kontrollen 

i ett företag skiljer den sig väsentligt åt. En intern kontroll i ett fåmansföretag kan vara att 

företaget kontinuerligt stämmer av konton för att på så sätt upptäcka eventuella felaktigheter, 

medan det i ett större bolag, där fler personer är inblandade i ekonomifunktionen är möjligt att 

skapa en god intern kontroll genom till exempel arbets- och ansvarsfördelning. 

 

Arne Gunnarsson brukar dela upp ordet revision i Re och Vision. Med det menar han att man 

i revisionen tittar på vad som har hänt i företag under en viss tid och att man använder den 

kunskap som revisionen ger för att göra förbättringar för framtiden. Enligt Gunnarsson så 

leder all revision till att revisorn föreslår förbättringar inför framtiden. På så sätt tycker han att 

revisionen blir lite rådgivningsinriktad och konstruktiv. Gunnarson säger att ”Även om man 

snävar in revisionsbegreppet så är det enligt min mening rätt mycket rådgivning som blir 

slutsatsen av revisionen” 

 

4.2.2 Övriga tjänster 
Arne Gunnarsson anser att det många gånger kan vara en svår gränsdragning mellan vad som 

avses med revisionsnära rådgivning och övrig rådgivning.  Vidare säger han att det även kan 

vara en svår gränsdragning beträffande vad som är revision och vad som är revisionsnära 

rådgivning, särkilt för kunden. Gunnarsson säger ”även om mottagaren av revisorns budskap 

inte kan hålla isär vad som är rådgivning och revision så ska en bra revision innehålla en hel 

del slutsatser och rekommendationer som syftar till att förbättra kontrollstrukturen” Som 

exempel på sådana slutsatser och rekommendationer nämner han att utföra förenklingar av 
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organisationen. ”Om företaget gör det krångligt för sig kan man säga: gör så här istället” Ett 

annat exempel är om revisorn under revision ser att ett företag räknat helt fel på tillexempel 

reserveringar för indirekta kostnader för personalen och företagen frågar hur de ska göra 

istället. ”Då säger man inte: det får jag inte tala om för jag är revisor, så funkar det ju inte i 

praktiken utan då talar man om att så här ska du göra istället” 

 

4.2.3 Klienternas nytta med revisorn och revisionen 
Som sagt ovan så anser Arne Gunnarsson att en bra revision ska resultera i att företaget får 

värdefulla råd angående framtida förbättringar baserat på den kunskap revisorn skaffar sig i 

och med revisionen.  Vidare anser han att det är viktigt för företagen att få en ren 

revisionsberättelse. Arne Gunnarson säger ”Tanken med revision är att om har man förmånen 

att driva en affärsverksamhet som är riskexponerad utan i princip något personligt ansvar så 

ska man underställa sig revision som någon from av säkerhet gentemot alla sina intressenter” 

Vidare menar han att i dagens samhälle där det pratas mycket om kvalitetssäkringar i olika 

former står revisorn och revisionsbyrån för en del av den kvalitetssäkringen. ”Det är en styrka 

att gå till banken med en ren revisionsberättelse och en KPMG stämpel i årsredovisningen” 

säger han. På frågan angående ett företags nytta av revisorn utöver själva revisionen anser 

Arne Gunnarsson att den är beroende av företaget storlek. Även om ett företag är så stort att 

det har en ekonomifunktion så har företaget ofta ett behov av rådgivning angående den 

externa finansiella redovisningen. I sådana fall är det enligt Arne vanligt att KPMG hjälper till 

att upprätta årsredovisning åt företaget. Andra typer av rådgivning som kan vara företaget till 

nytta är enligt Arne Gunnarson skatterådgivning. Det rör sig om både konkreta skattefrågor 

under löpande år och momsfrågor. Mindre vanligt, men dock förekommande är person- och 

ägarbeskattningsfrågor. Arne Gunnarsson säger att det är sällsynt att han som revisor får 

sådana frågor som man av självgranskningshot måste tacka nej till. Det är dock betydligt 

vanligare i noterade bolag säger Arne.  

 

4.2.4 Förväntningsgap 
Gunnarsson anser att det finns ett förväntningsgap mellan revisorn och företagen. Dock anser 

han att det gapet är större mellan revisorn och noterade företag än vad det är mellan små och 

medelstora ägarledda företag och revisorn. Den främsta anledningen till det är enligt honom 

att det finns hårdare regler beträffande vad revisorn får göra och inte får göra i noterade 

företag. Arne Gunnarsson säger dock att det finns företag, framför allt mindre företag där man 
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inte ser skillnad på revisorn, redovisningskonsulten och andra typer av rådgivning. 

”Företagaren ser inte organställningen för revision utan revisorn ses som en husrådgivare i 

ett ganska brett perspektiv. Då måste man som revisor ta ett steg tillbaka och förklara 

rollerna.” säger han.  

 

På frågan om vad företaget har för förväntningar på revisorn säger Arne Gunnarsson att ”det 

har varit självkart för företagen att revisorn gör allting”. Men vidare anser han att den synen 

på revisorn har ändras i och med den uppmärksamhet som varit framförallt på 

oberoendefrågan. Företagen har numer en större förståelse för att revisorn inte kan svara på 

allting. Arne Gunnarsson säger att KPMG numer skriver uppdragsbrev som kunden får skriva 

under och bekräfta att de accepterar villkoren för uppdraget. I ett sådant brev står det 

tillexempel vad som ingår i tjänsten företaget köper och även vad som revisorn är förhindrad 

att utföra. 

 

Gunnarsson upplever inte förväntningsgapet som något större problem, utan mer som en 

möjlighet. ”Varför inte utnyttja gapet och täppa till det med att levererar det kunden vill ha” 

säger han. Gunnarsson anser dock att eftersom det finns en lagstadgad revision i Sverige så 

ska inte den som enligt lag är ålagd denna plikt bestämma innehållet i den. Men vidare anser 

han att man som revisionsbyrå ska lyssna på vad marknaden vill ha för tjänster och försöka 

leverera dem. Gunnarsson tror att behovet av rådgivning ökar i takt med att reglerna angående 

redovisningen blir mer och mer komplexa. 
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4.3 Kjell Sander, Ernst & Young 
 

4.3.1 Synen på revisorns roll och revision 
Kjell Sander, godkänd revisor på Ernst & Young i Linköping beskriver revisionen som att 

revisorn, för samhällets intressenter, skall lämna en revisionsberättelse som intressenterna vet 

är korrekt. För att klara av detta skall revisorn göra de kontroller som de är ålagda att göra. 

Det är där förväntningarna finns, hos borgenärer, kreditgivare, ägare, anställda och samhället. 

Själva revisionsprocessen börjar med att de på Ernst & Young gör en planering i det 

revisionsverktyg de använder. De har då möjlighet ett då bestämma inriktningen på 

revisionen. När revisorn sen åker ut på företaget vet han vad man skall granska med 

utgångspunkt i planeringen och vad som hänt under året. Det skiljer sig lite beroende på hur 

arbetet är fördelat i företaget. ”Talar vi om en ägare med en redovisningsansvarig annan än 

han själv har han större förväntningar på att revisorn reviderar rutinerna runt omkring” 

menar Sander, och säger vidare ”Då kan ägaren fråga: Ni har som har erfarenhet av det här, 

är det bra det vi gör? Gör han rätt? Gör han det för lätt eller för svårt?” Så frågar inte en 

ägare som sköter allt det där själv, han har den kontrollen själv menar Sander, och säger 

vidare att då är det den andra delen, den som inte är förvaltningsrevision, som är mest 

intressant. 

 

4.3.2 Övriga tjänster 
”Vi som revisorer får bara använda oss av revisionsnära rådgivning” säger Sander och 

tillägger ”Man måste kunna koppla rådgivningen till den granskning man gör”.  En revisor 

kan inte till exempel mäkla ett företag som skall säljas, eller mäkla ihop två revisionskunder 

som passar ihop. ”Då är vi ute på fel väg” säger Sander. De revisionsnära rådgivningarna är 

mer mot ägare och ägarledda företag, det lilla företaget har inte den kunskapen som behövs, 

vilket ledningen i större företag kanske har. I de större företagen söker de en andra typer av 

konsulttjänster. Där är det mer en ledningsfråga, de kanske får hjälp med affärsplaner eller 

utlandsetableringar. Mindre företag vill ha hjälp med andra saker så som investeringskalkyler 

eller lösningsberäkningar. ”I slutändan är det jag som revisor som är ansvarig, och det är jag 

som tackar nej. Jag måste bedöma vad för konsultinsats vi kan göra, och får göra  och omr vi 

inte får. Det är likadant när våra assistenter är ute och jobbar, vad de får och inte får göra” 

säger Sander. 

 



__________________________________ EMPIRI _________________________________ 

37  

4.3.3 Klienternas nytta med revisorn och revisionen 
Kjell Sander menar att företagens nytta är att de vet att de lämnar en årsredovisning som är 

rätt. ”Dom förväntar sig att vi kan det vi gör och att vi lämnar en rapport via dem som är rätt 

och beskriver deras företag rätt” säger Sander. Revisorn skall också kunna hjälpa till att styra 

företaget. Det finns mycket som vi kan ha synpunkter på i revisionen om att styra och 

handleda företaget på rätt sätt. Det kan vara processer som revisorn har synpunkter på, 

varulagershantering, varulagersvärdering, MPS-system och annat som de definitivt måste ta 

ställning till om revisorn har synpunkter på det. 

 

4.3.4 Förväntningsgap 
Sander menar att det visst finns ett förväntningsgap, och att det kan te sig lite olika i olika 

företag. Bland annat pekar han på att klienterna inte ser skillnaden på vad som faktiskt är 

revision och vad som ingår i de revisionsnära tjänsterna. ”Klienter blandar ihop det där, vi 

hjälper dem med så mycket. De gör alla anmälningar och inlämningar och vet att det de 

lämnar in är rätt och riktigt om revisorn är med. Att vi har gjort mer än vad själva revisionen 

innebär tror jag inte många känner till” säger Sander. På frågan om det händer att han som 

revisor får frågan om att utföra tjänster som han som revisor känt sig tvingade att säga nej till 

menar Sander att der inte är så vanligt att han säger nej till att utföra tjänster i 

bolagssegmentet vi pratar om, små och medelstora ägarledda företag. Men han påpekar också 

att han inte kan vara med vid exempelvis upphandling av finansiella tjänster och andra icke 

revisionsrelaterade frågor. När frågan kommer upp huruvida klienter skulle ha förståelse för 

om en revisor tackade nej med hänvisning till sitt oberoende säger Sander ”nej jag tror att det 

i det här kundsegmentet blir många förvånade blickar, som tycker att det här verkar märkligt. 

Det här är ju sista åren som det här har svängt tillbaka. Revisorerna hävdar ju att de var på 

väg mot en friare roll för fem år sen, men så har det hänt saker borta i USA och det gör att 

man stramar upp alltsammans.” En annan anledning till ett förväntningsgap tror Sander är att 

klienterna kanske har en övertro till revisorns förmåga. ”Det svåra är ju den juridiska biten, 

en jurist kostar ju nästan dubbelt eller tredubbelt så mycket som en revisor, och det finns en 

rädsla att anlita en advokat. Då säger man till revisorn att det där kan ju du, kan inte du vara 

med. Du har ju läst det där så hjälp mig, men då får jag säga att det där klarar inte jag, eller 

det där får jag inte göra” säger Sander och fortsätter ”oftast så vill de ju att man skall ge tips 

om vilka som är bra, eller vilka banker som är bra. Men vi får ju inte vara med i 

upphandlingen av finansiella tjänster.” Sander berättar också att FAR och SRS gemensamt 
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talar om att göra ett utskick till alla företag som handlar om vad som gäller för revisorn, att 

revisorn är revisor mer än konsult.  

 

 

4.4 Lars Inge Johansson, Ernst & Young 
 

4.4.1 Synen på revisorns roll och revision 
Enligt Lars Inge Johansson, auktoriserad revisor på Ernst & Young i Linköping är en revision 

i grund och botten att kontrollera huruvida det finns attestinstruktioner som gör att det finns 

en säkerhet i ett företags redovisning. Säkerheten kan i sin tur visa för revisorn att klientens 

redovisning inte är behäftad med väsentliga fel. Det skiljer sig givetvis mellan olika bolag, 

och i de större företagen granskar vi mer den interna rutinen, det vill säga vem som gör vad, 

och att de har de attestrutiner som krävs säger Johansson. Vidare säger Johansson att han 

alltid börjar ett revisionsuppdrag med en planering. Revisorn planerar revisionen, tittar på vad 

som är väsentligt och vad som inte är det. Många poster innehåller inte ens summor som 

uppfyller väsentlighetskriteriet, och de kan man plockas bort, medan det finns andra poster 

såsom kundfodringar som jag alltid granskar menar Johansson. Hittar revisorn då fel 

överstigande den väsentliga summan skall revisorn överväga att lämna en oren 

revisionsberättelse. Revisionen är enligt Johansson tvådelad. Dels genomförs successivt en 

kontroll av den interna kontrollen under året, dels så görs en mer balansinriktad revision efter 

årets slut. Detta gör att revisorn presterar mycket som inte syns, ”Vi rätter ju felen innan” 

säger Johansson. Han påpekar också att det självklart blir lättare när en revisor arbetat med 

samma företag i flera år, eller om han har längre erfarenhet av yrket, ”då vet man ju 

automatiskt vilka balansposter man skall titta på” säger Johansson. När revisorn hittar fel, 

menar han, så får revisor prata med kunden och säga att detta måste ni ändra på. Oftast beror 

det på misstag eller okunnighet hos företaget. Orsaken till en oren revisionsberättelse är oftast 

att företaget har slarvat med skatter och avgifter.  

 

4.4.2 Övriga tjänster 
Johansson berättar angående konsultationer och revisionsnära tjänster att det funnits delar av 

Ernst & Young i Sverige som de varit tvungen att sälja av. Det handlar bland annat om en 

Management Consulting del som sysslade med strategisk rådgivning och en jurist del som 

bland annat hade hand om avtalsskrivningar. Ernst & Young tyckte helt enkelt att de kom för 
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nära att revidera sig själva och avyttrade verksamheterna. Däremot säger Johansson att de 

flest uppdrag de har i de mellanstora företagen är så kallade kombi uppdrag. Det vill säga att 

revisorn gör både revision och revisionsnära rådgivning, mer eller mindre beroende på 

företag. Det är också mycket vanligt att revisionsbyrån gör bokslut och årsredovisning i 

företag med under ungefär 100 anställda. ”Det klarar de inte av, och försöker de får vi väldigt 

ofta rätta till det. Jag som revisor gör det ju inte själv, utan det är andra inom byrån som 

sköter det” säger Johansson. Han menar vidare att han inte tycker det är några problem med 

att veta var gränserna går mellan revisionsnära och fristående rådgivning. ”Jag har jobbat 

länge och det här är frågor som är med en under hela ens karriärstrappa” säger Johansson 

och fortsätter "problemen skiljer sig lite beroende på storleken på företaget, vi skulle nästa 

behöva två lagstiftningar”. Vad revisorerna inte får göra menar Johansson, det är bland annat 

medelsförvaltning, löpande bokföring eller skriva avtal åt sina klienter. ”det är ofta att de vill 

att vi skriver avtal åt dem, för det vet de att vi kan, men jag tycker inte vi skall göra det” 

menar Johansson. 

 

4.4.3 Klienternas nytta med revisorn och revisionen 
Johansson anser att den första nyttan är att årsredovisningen som lämnas in inte skall vara 

behäftad med några större fel. Den skall vara i princip rätt. Det finns också en intern nytta, det 

vill säga att företaget kan få reda på att vissa saker kanske kunde göras bättre. Det gäller både 

internkontroll och rutiner. På frågan om företagaren ser samma nytta svara Johansson ”Nja, 

det tror jag nog inte egentligen, man anser nog ute på bolagen att man har mest nytta av 

rådgivningsdelen”. Han menar vidare att det är klart att företagen vill ha byråns namn i sin 

årsredovisning, men att den största nyttan nog upplevs av den löpande hjälpen som revisorn 

ger med ett antal saker.  

 

4.4.4 Förväntningsgap 
Johansson menar att förväntningsgapet beror på kunskapsbrist. RS har infört krav på ett 

uppdragsbrev som ska lämnas till kunden, där man börjar med att definiera revisorns ansvar, 

och visar hur den avgränsar sig från styrelsens ansvar. Johansson menar att ett uppdragsbrev 

inte är helt olikt en revisionsberättelse. ”När man börjar arbeta med en kund för första 

gången lämnar man alltid en offert, och där skiljer man ju också på olika delarna. Då blir det 

ju mera tydligt” berättar Johansson vidare.  En av de vanligare missuppfattningarna menar 

Johansson är förväntningen på att den som skall ha grepp på den interna kontrollen är 
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revisorn. Det upplever nog de flesta företagarna, vilket innebär att om något blir fel så skyller 

man på revisorn menar Johansson. Vidare är han är här noga med att påpeka att det är 

styrelsen som är ytterst ansvarig för redovisningen och den interna kontrollen. ”Våran uppgift 

är att granska att den finns, men det är inte våran uppgift att se till att den finns” menar 

Johansson, ”så där finns det ju ett förväntningsgap” fortsätter han.  

 

”Många mindre företag vill gärna att revisorn skall vara med och hjälpa till, för vi kan ju så 

mycket om företaget” säger Johansson, men menar vidare att det oftast är så att man inte har 

rollerna klart för sig. En vanlig missuppfattning är att det ingår i revisionen att göra bokslut, 

bara för att revisorn kanske hjälper till med årsredovisningen. ”Det är det många som tror, till 

och med kreditgivare” säger Johansson. En annan missuppfattning är att det ingår i revisionen 

att sköta deklarationen. ”Klienterna förutsätter ju att man kan köpa allting på samma ställe, 

för det vill de, då har de ju en kontaktperson, revisorn. Jag kan ju företaget och kunden kan 

då föra en dialog med mig. Men de vet ju ingen skillnad i tjänsten kanske” berättar Johansson 

och fortsätter ”Det vore ju konstigt om man inte vill att revisorn skulle hjälpa till med annat”. 

Johansson säger att få företagare upplever ett förväntningsgap, med anledningen av att de 

kanske inte gör någon skillnad på tjänster.  

 

Enda sättet att överbrygga det eventuella gapet är med information säger Johansson. ”Men 

man kan ju inte förvänta sig att kunden läser FAR:s samlingsvolym direkt. Det får bli på 

vårat ansvar att vi talar mer tydligt, och det tror jag att vi gör” avslutar Lars-Inge Johansson. 

 

 

4.5 Presentation av företagen 
 

4.5.1 Stångebro Bygg AB 
Stångebro Bygg AB grundades 1998 och har 24 anställda. Företaget omsätter drygt 50 

miljoner om året. Stångebro bygg AB verkar mest inom renovering av byggnader men även 

nyproduktioner. Företaget har som speciallitet att renovera historiska byggnader. Deras största 

kunder är fastighetsägare i Östergötland, och då främst i Linköping. 

Respondent och tillika grundaren av företaget, Bo Johansson äger tillsammans med en annan 

grundare 50 % av företaget. Resterande del av företaget ägs av externa finansiärer. Bo 
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Johansson är VD för Stångebro Bygg, och har stor erfarenhet från byggbranschen då han 

tidigare arbetat inom ett stort byggföretag. 

 

4.5.2 Demogruppen AB 
Demogruppen bildades 1988 av Anna och Urban Viklund som tillsammans äger företaget. 

Demogruppens affärsidé är att hjälpa sina kunder till merförsäljning genom butiksaktiviteter som 

väcker konsumenternas nyfikenhet och köpglädje. Företaget omsatte 2004 drygt 25 miljoner och 

hade 36 anställda. Respondenten Urban Viklund arbetar numer halvtid i företaget, mestadels med 

administrativa och strategiska frågor. 

 

 

4.6 Bo Johansson, Stångebro Bygg AB 
 

4.6.1 Synen på revisorns roll och på revisionen 
Enligt Bo Johansson ska revisorn under revisionen granska den fortlöpande verksamheten för 

att upptäcka om det någonstans inom företaget begås felaktigheter såsom att de inte attesterar 

fakturorna korrekt. Dock säger Johansson att han varit med så pass länge att det har kunskap 

om hur de ska sköta sina papper på ett korrekt sätt. Företaget har dock inte funnits så länge, 

men Johansson har gedigen erfarenhet som arbetsledare inom ett större företag i 

byggbranschen. Under den fortlöpande granskningen anser Johansson att han ska kunna ställa 

frågor och ha en dialog med revisorn. Vidare anser Johansson att revisorn ska vara helt 

opartiskt och slå larm om de upptäcker att de gör någonting fel. Utöver den fortlöpande 

granskningen ska även revisorn, enlig Johansson, granska årsbokslutet. ”Rent allmänt så litar 

man mycket på det revisorn gör, det är sällan man ifrågasätter om han gör fel – men å andra 

sidan så gör ju han egentligen bara stickprovskontroller av några uppgifter” säger 

Johansson. Dock anser han inte att revisorns granskning borde vara mer omfattande. Enligt 

Johansson är det viktigare att bokföringen sköts korrekt så att det inte uppstår några fel till att 

börja med då en bra bokföring ligger till grunden för att revisionen går bra. Det har Stångebro 

Bygg AB löst genom att låta revisionsbyrån även sköta företagets administrativa del så som 

den löpande bokföringen, betalning av leverantörsfakturor och lönehantering. Skulle 

företagen sköta den delen av verksamheten själva riskerar företagen, enligt Johansson, att 

göra massor av fel, och då är det endast slumpen som avgör om revisorn upptäcker det eller 

inte då revisorn som sagt endast utför stickprovskontroller. 
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Vidare säger Johansson att finns vissa delar av verksamheten som är mer intressanta att 

granska vid en revision. En sådan del är den successiva vinstavräkningen av pågående projekt 

som är vanliga inom byggbranschen. Ett problem som kan uppstå i och med sådan 

vinstavräkning är att företaget räknar av för mycket ett år vilket leder till att projektet kan visa 

röda siffror i nästa års resultat då det inte är ovanligt att projekt visar sig vara sämre än väntat 

i slutänden. I Stångebro Byggs fall säger Johansson har de kommit fram till en kompromiss 

med revisorn angående en mer försiktig vinstavräkning för att undvika ovan nämnda problem. 

 

4.6.2 Övriga tjänster 
Stångebro Bygg köper som sagt andra tjänster än revision av revisorn. Johansson poängterar 

dock att det inte är revisorn som sköter den delen av verksamheten utan det gör annan 

personal inom byrån. Utöver den bokföringstjänst man köper så har man även en egen intern 

bokföring säger Johansson. I den konteras varje faktura för att på så sätt ska kunna följa upp 

olika projekt. Efter att det har gjorts på företaget skickas fakturorna till revisionsbyrån för att 

konteras i huvudboken. På så sätt tycker Johansson att han har en bra kontroll av 

verksamheten och hur det går för företaget trots att de inte sköter sin egen bokföring. Vidare 

tycker han att det är en tydlig fördelning mellan tjänsterna från revisorn, men säger samtidigt 

att det för honom inte spelar någon roll om det faktureras som revision eller som rådgivning. 

Revisorn skickar inte faktura så fort de har varit i kontakt med varandra utan det faktureras i 

klumpsummor. ”Det tycker jag är bra sätt att sköta det på” säger Johansson. Han tycker att 

det får väldigt mycket för pengarna. Revisorn har även varit till hjälpt med andra saker i 

företaget. Bland annat så har de infört ett optionsprogram för två av de yngre medarbetarna. 

Det avtalet har revisorn varit med och tagit fram. Revisorn tog dock i sin tur hjälp av en jurist 

för att utforma avtalet. ”Sådana tjänster tycker jag revisorn ska hjälpa till med då det är 

något av en skattefråga” säger Johansson. 

 

4.6.3 Nytta med revisorn och revision 
Johansson tycker att företaget får mycket för pengarna beträffande revisionen. Han tror dock 

inte att själva underskiften i sig från revisorn ger någon högre trovärdighet för företaget. 

Johansson tror att Stångebro Byggs kunder och leverantörer och andra intressenter tittar mer 

på vilken rating företaget har. Vidare säger Johansson dock att ratingen i och för sig grundas 

på siffrorna i årsredovisningen, så det gäller att den håller hög kvalitet och går att lita på.  
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4.6.4 Förväntningsgap 
På frågan angående om det finns ett förväntningsgap säger Johansson att ”ibland kanske jag 

förväntar mig någonting och inte får det svar jag förväntat mig, eller inte riktigt den hjälp jag 

vill ha” Han anser dock att det i stora drag inte är någonting som han saknar från revisorns 

sida och tycker att deras samarbete och kommunikation fungerar bra. Deras revisionsbyrå är 

en liten byrå med korta informationsvägar och revisorn är bra insatt i företaget. Johansson 

säger dock att revisorn kan vara lite svår att förstå ibland då revisorn har en tendens att tala ett 

fackspråk. Vidare säger Johansson att han dock är tekniker och inte ekonom och därför inte 

sätter sig in i så många detaljer.  

 

Johansson tror att de på Stångebro Bygg kommer att kräva mer av revisorn i framtiden. Ett 

exempel som han nämner är när det i framtiden blir dags för generationsskifte så förväntar 

han sig att det är något som revisorn kommer att hjälpa till med. Revisorn har inte heller än så 

länge haft några invändningar och aldrig behövt hota med någon oren revisionsberättelse.  

 

Johansson säger sig inte var till fullo insatt i innebörden av lagstadgad revision med säger att 

hans revisor har skickat ut ett papper som förklarar vad det är han gör. ”Jag liter helt enkelt 

på att revisorn gör rätt saker” säger Johansson. Vidare säger han att det i Stångebro Byggs 

styrelse sitter kompetenta personer som skulle reagera på om det var något som inte stod rätt 

till med årsredovisningen. Han säger även att han litar på att årsredovisningen innehåller det 

den ska men har själv inte kontrollerat det. 

 

4.6.5 Förändring under de senaste 5 åren 
Johansson tycker inte sig ha märkt några skillnader på revisionen under de senaste 5 åren. 

Han säger dock att han är medveten om att oberoendefrågan har fått större tyngd. Johansson 

säger att han fått skriva under ett papper som bekräftar revisorns oberoende men att det inte är 

något som inneburit några skillnader för Stångebro Bygg. Det har dock enligt Johansson blivit 

skärpta regler beträffande bokföringstjänsterna. Tillexempel måste han nu mer gå in på 

Internetbanken och godkänna betalningen innan den går iväg, något som inte var tvunget 

förut. Men om det har något att göra med de nya reglerna tror han inte.  
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4.7 Urban Viklund, Demogruppen 
 

4.7.1 Synen på revisorns roll och revisionen  
Enligt Urban Viklund ska revisorn i och med revisionen granska så att resultat- och 

balansräkning hanteras på rätt sätt. Revisorn ska granska att Demogruppen kostnadsför de 

som ska kostnadsföras och att rätt saker tas upp i balansräkningen. Revisorn ska även hålla 

koll så att företaget betalar rätt skatt. Enligt Viklund finns mer att önska av en revisor men det 

har själva på Demogruppen valt att det är de uppgifter de vill använda revisorn till. ”Vi får 

nog be om vi vill ha mer än det” säger Viklund. Vidare säger han att de på Demogruppen valt 

att begränsa samarbete med revisorn till att omfatta endast den revision som sker under cirka 

två månader. Han säger dock att det är nöjda med den revisionen. Anledning till den 

lösningen är att han sedan tidigare har varierande erfarenheter av revisorer. ”Börjar man med 

lite löpande kontakter och det rullar på så växer det snart till att kosta mycket mer än 

tidigare” säger Viklund. En annan anledning enligt Viklund är att Demogruppen inte fått de 

råd de vill ha av sin revisor. Viklund säger att revisorn helt enkelt inte är kreativ. Enligt 

Viklund bör revisorn se och föreslå om det finns bättre sätt att driva företaget på beträffande 

ägandeformer och dylikt. ”De ska inte företaget själv behöva komma på” säger han. ”Det är 

inget självändamål att betala skatt men vi vill absolut inte ta några genvägar eller göra några 

varianter” säger Viklund. Men samtidigt vill Demogruppen att deras revisor talar om för dem 

hur de ska göra för att sänka skatten eller underlätta för företaget på något sätt. Demogruppen 

har inte haft samma revisor sedan starten utan bytte till sin nuvarande revisor för ett antal år 

sedan. Anledning till att företaget bytte revisor var enligt Vilkund att de inte fick det råd som 

de ville ha. Det var när företaget i mitten på 90-talet började gå bra. ”Revisorns skulle i det 

fallet ha sagt: nu tycker jag ni ska ändra bolagsform eller nu tycker jag ni ska ändra 

ägarstruktur och lägga rörelsen i ett dotterbolag – men de råden kom inte” säger Viklund. 

Nu anser han att det har hamnat i samma situation igen. Viklund säger att demogruppen är 

relativt medvetna kunder som själva får säga till revisorn vad som bör göras. ”Vi säger det 

här vill vi göra, eller gör det, eller vi gör det så här, Aha säger han” Vidare säger Viklund att 

en av anledningarna till att de råden inte kommer kan vara att de valt att inte köpa 

rådgivningstjänster. ”Då kanske han är mindre villig att släppa de råden” säger Viklund. På 

frågan om vad som borde ingå i God Revisionssed säger Vilkund ”det borde ingå att ge tips 

och råd i någon light version”. Vidare säger han ”revisorn arbetar ju för ägarna, bolagen 

lever ju sitt lilla liv så finns vi där uppe”.  De råd som jag efterlyser är råd som skulle göra 
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bolaget tryggare, och skydda ägarnas intresse och det kan väll knappast vara fel säger 

Viklund.  

 

4.7.2 Övriga tjänster 
Den enda tjänst Demogruppen köper av sin revisor är revisionstjänsten. Demogruppen köper 

dock andra ekonomi och rådgivningstjänster från andra företag. De har inhyrda 

redovisningskonsulter som sköter den administrativa delen. ”Vi har en inhyrd ekonomichef 

kan man säga” säger Viklund. Det är en lösning som Viklund är nöjd med, framförallt för att 

redovisningskonsulterna utför sitt arbete på Demogruppen kontor. Viklund tycker att det är 

viktigt att bokföringen sköts på plats, att det sker på deras kontor, i deras server så att det på 

så sätt blir mer en del av företaget och lättare att ha kontroll över. ”Det är livsfarligt att 

släppa allt till revisorn, då riskerar man att tappa kontrollen” säger han. Även om revisorn 

erbjöd samma tjänster skulle inte Viklund köpa dem från honom. Anledning till det är revisors 

sätt att fakturera. ”De har ju inte en fakturaspecifikation som alla andra konsulter har, utan 

det kommer en faktura där det står rådgivning XXX kronor” säger Urban. När Demogruppen 

behöver rådgivning angående skatter vänder det sig till en annan revisionsbyrå som enligt 

Urban har ett bra rykte inom skatteområdet plus att deras kontakt där är namnkunnig person.  

 

4.7.3 Nyttan med revisionen 
Viklund är nöjd med revisionen och skulle inte föredra att den lagstadgade revisionen togs 

bort, i alla fall inte med den prisnivå som håller idag. Han anser att revisionen är viktig då de 

är två kompanjoner som äger företaget. Viklund säger att det inte är för att de misstror 

varandra men att det är viktigt för dem både att företaget sköts korrekt. ”Då är det lätt att 

skjuta över det på revisorn få bekräftat att det är rätt” säger han 

 

4.7.4 Förväntningsgap 
Viklund är av den uppfattningen att många företagare litar total på sin revisor och lägger över 

för mycket på honom. Vidare säger han att ”många småföretagare har en felaktig bild av 

revisorn, att han bokför, konterar och gör alltihop”. Vidare säger Viklund att det i hans fall 

finns ett förväntningsgap mellan honom och revisorn. Urbans anser att Demogruppens revisor 

i samband med revisionen borde presenterar en lista på saker som företaget bör tänka på för 

att säkra pengar, minska skatten eller hur saker kan lösas i händelse av dödsfall och arv. Det 

är inte någon detaljerad lista han eftersöker utan endast en översiktlig beskrivning av lämpliga 
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åtgärder. Viklund säger att det inte är några fiffigheter som att gömma pengar utomlands som 

han är ute efter. Vidare säger Viklund att efter revisorn presenterat sin lista med tänkbara 

åtgärder ska det vara upp till företaget att bestämma om de vill köpa de tjänsterna av revisorn 

eller om de vill köpa det av någon annan konsult. Viklund säger dock att det skulle ligger nära 

till hands att köpa det av revisorn som gjort listan. Viklund säger att Demogruppen kan tänka 

sig att köpa sådana tjänster av revisorn, men bara om de kan få en specifikation på vad det 

betalar för. Dock är listan ingenting som han vill betala för, utan den ska vara en del av 

revisorns kundservice.  

 

4.7.5 Förändring de senaste 5 åren 
Viklund säger att han inte märkt någon skillnad på revisionen under de senaste 5 åren. 

Däremot har han noterad när han träffat revisorer i andra sammanhang att de erbjuder mer 

rådgivning utöver den revisionsnära rådgivningen än de gjort förut. Det har han även märkt 

från deras revisor som erbjudit dem att köpa skatterådgivning av honom.  

 

 

4.8 Scenarier 
 

I slutet av varje genomförd intervju fick respondenten ta ställning till 5 stycken scenarier4. 

Dessa scenarier behandlar de olika hoten mot revisorns oberoende som tas upp i anslutning 

till analysmodellen. Scenarierna utformning anpassades mellan de olika respondenterna men 

behandlar samma problematik. Tanken med scenarierna är att på ett tydligt sätt undersöka om 

företagarnas bild av revisorn är förenligt med revisorns oberoendekrav.  

 

Egenintressehot: Antag att din son är en betydande leverantör till en av dina klienter, 

kommer du då att tala gott om klientens företag? 

Lars-Inge Johansson  

Ernst & Young 

Jag skulle inte prata om det alls. I ett sådant läge är det lätt att 

bli jävigt. Man kan ju lätt kolla vem som är revisor var, och 

det kan ju vara två klienter som handlar med varandra, och 

jag säger ju ingenting. 

Arne Gunnarsson 

KPMG 

Nej, om min son var en betydande leverantör så skulle jag 

avsäga mig revisionsuppdraget faktiskt.  

                                                 
4 Scenarierna är tidigare använda i en uppsats från Luleå Tekniska Universitet (Johansson och Vikberg, 2003) 
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Kjell Sander 

Ernst & Young 

Nej, mitt oberoende säger ju att jag får inte prata om ett bolag 

om det är välmående eller icke välmående, oavsett om det är 

en son eller banken som ringer. Jag får ligga lågt där, mycket 

lågt.  

Egenintressehot: Antag ett er revisors son är en betydande leverantör till er, förväntar 

du dig då att revisorn talar gott om erat företag? 

Bo Johansson 

Stångebrobygg AB 

Nej det förväntar jag mig inte, men han kan ju tala 

sanningen, och det förväntar jag mig. Skulle det dock vara åt 

andra hållet, att företaget var på obestånd så skulle han nog 

tala om det för sin son. ”Högre tankar än så har jag väl inte 

om revisorer.” Dock är ju årsredovisningen en offentlig 

handling så den kan han ju förse sin son med, och den kan 

han ju hjälpa honom att tolka. 

Urban Viklund 

Demogruppen AB 

Om det handlade om att sonen var en kund så kan jag 

förvänta mig att han åtminstone inte är negativ, men jag kan 

förstå om han inte kan vara positiv av den anledningen att 

han vill att hans revisionsklient skulle gå bra och leva vidare 

så han kan tjäna pengar. 

Om det var leverantör så får han inte säga att företaget går så 

bra så att sonen kan höja sina priser. Om det däremot gick 

dåligt skulle jag ha förståelse för att han sa det till sin son. 

Självgranskningshot: Föreställ dig att en klient kommer till dig och har problem med 

att få ihop ett bokslut. Det är bara några dagar innan den skall vara inlämnad och vill 

ha hjälp, hur agerar du? 

Lars-Inge Johansson  

Ernst & Young 

Väldigt vanligt. Dock inte i de största företagen. Jag som 

revisor gör det ju inte, utan det är andra inom byrån som gör 

det.  

Arne Gunnarsson 

KPMG 

Det är vanligt, och vi har resurser som hjälper till att fixa det. 

Dock inte revisorn själv, utan en redovisningskonsult. 

Kjell Sander 

Ernst & Young 

Då får man försöka lösa det. Då får man se till att någon eller 

några kan vara med och lösa det.  
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Självgranskningshot: Föreställ dig att ni har problem med att få ihop bokslutet och det 

är bara några få dagar kvar till inlämning, förväntar du dig att revisorn skall ta tag i 

det för att hinna bli klara i tid? 

Bo Johansson 

Stångebrobygg AB 

Revisorn ska ställa krav på att det ska göras, men det är inte 

han som ska göra det. 

Urban Viklund 

Demogruppen AB 

Jag förväntar mig att revisorn som lever på att sälja tjänster 

till oss har någon form av tidsplan som han levererar till 

Demogruppen som är anpassat till båda. Får han då inte 

materialet i tid så ska han meddela det, men jag förväntar 

mig inte att han gör bokslutet. 

Partställningshot: Föreställ dig att din klient hamnar i en rättstvist med Skatteverket, 

ger du då din klient råd i denna fråga? 

Lars-Inge Johansson  

Ernst & Young 

Ja definitivt, i den mån det går. Det kan ju vara så att 

skatteverket har rätt, då får man tala om det för kunden. Men 

i nio fall av tio kommer kunden hit med skrivelsen för de 

klarar inte av att svara på den själv. Man är ju lite 

spökskrivare för kunden, men inte ombud. Han får själv 

skriva på och skicka in den.  

Arne Gunnarsson 

KPMG 

Ja, det förkommer i vanliga skattetvister. 

 

Kjell Sander 

Ernst & Young 

Jag ger ju honom min åsikt om vad som är rätt och riktigt, 

den ställning som skatteverket har tagit kan jag ju tycka är 

rätt eller fel. Och sen kan jag ju säga att det här måste ju 

lösas om man följer den rättspraxis som gällt tidigare. Det är 

klart jag är inne i ärendet och säger att det här kan du inte ta 

hand om själv.  

Partställningshot: Föreställ dig att ni hamnar i en rättstvist med skatteverket, 

förväntar du dig att revisorn tar hand om detta? 

Bo Johansson 

Stångebrobygg AB 

Nej det gör jag kanske inte. Han kommer ju att få vara 

delaktig. Men han kanske inte skall driva frågorna. Har vi 

dessutom hamnar där är det väll ett tecken på att det behövs 

annan hjälp.  
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Urban Viklund 

Demogruppen AB 

Jag förväntar mig att han tar ansvar för det han har gjort men 

inget mer. Han kan ju inte ta ansvar för allt eftersom han inte 

tittar på varenda kvitto. Men han skall reda upp det som han 

är ansvarig för, därmed inte sagt att det är gratis. 

Vänskapshotet: Föreställ dig att du och din klient är verksamma i styrelsen i samma 

idrottsförening, diskuterar ni då företagets problem privat? 

Lars-Inge Johansson  

Ernst & Young 

Ja det kan man ju göra, om han frågar, för sin arbetsgivares 

räkning. Frågan borde ju tas upp i annat sammanhang, men 

klart att jag svara så länge inga andra finns i närheten.  

Arne Gunnarsson 

KPMG 

Ser inga problem i det, om de till exempel har träffats veckan 

innan och ska träffas snart igen så ser jag inga problem i att 

vi pratar om det där. 

Kjell Sander 

Ernst & Young 

Nej vi får inte diskutera. 

Vänskapshotet: Föreställ dig att du och din revisor är verksamma i samma styrelse i en 

idrottsförening, förväntar du dig att ni kan diskutera företagets problem privat? 

Bo Johansson 

Stångebrobygg AB 

Njae. Jag skulle ju kunna ringa min revisor även om han är 

på semester. Jag ser inte skillnaden om vi skulle ta frågan 

enskilt i samband med ett annat möte. Har man ett öppet och 

nära samarbete ser jag inga problem med det. 

Urban Viklund 

Demogruppen AB 

Ja, det gör jag. Om jag träffar revisorn någon annanstans 

utanför yrket så måste jag kunna göra det. Det förväntar jag 

mig absolut, men han har ju givetvis rätt att ta betalt.  
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Skrämselhotet: Föreställ dig att en diskussion mellan dig och klienten uppstår om en 

immateriell tillgång skall aktiveras eller kostnadsföras, god redovisningssed lutar åt 

kostnadsföring men klienten vill aktivera pga. av dåligt resultat, detta är inte olagligt, 

men hur skulle du agera? 

Lars-Inge Johansson  

Ernst & Young 

I de här fallen kan de flesta företag inte reglerna, så det blir 

ofta fel. De vet inte vad man får aktivera och inte. I de fallen 

vi säger vad man får och inte får aktivera rättar sig kunden 

efter det. Men sen finns det ju de fallen då de säger att han 

tänker ta med det här i alla fall. Då får man säga att det kan 

du ju, men då får du kanske ta en oren revisionsberättelse. 

Det blir kontentan om det är så att felet blir tillräckligt stort.  

Arne Gunnarsson 

KPMG 

En väldigt komplex fråga. Dels är det så att det finns 

redovisningsregler som är ganska så generösa med optioner 

att tillämpa olika synsätt som leder till dramatiskt olika 

resultat. Det är en vanlig situation i företag som visar dåliga 

resultat, i till exempel företag som arbetar med något stort 

utvecklingsprojekt som slukar väldigt mycket resultat och 

kapital. Jag försöker att agera så att alla intressenters behöv 

tillgodoses så långt det går. Revisorn har ofta en pedagogisk 

situation, tillexempel i en förlustsituation kan man förklara 

att man kanske måste öka avskrivningarna m.m. Men jag är 

inte beredd att tafsa på min heder för att rädda en 

balansräkning. 

Kjell Sander 

Ernst & Young 

Det beror helt på vilken typ av post det är och hur 

balansomslutningen ser ut. Har det en avvikande effekt eller 

är det ett väsentligt belopp? Det jag kan göra är om jag 

tycker det är fel är ju att dokumentera det själv i min egna 

handlingar, och tycker jag det är riktigt fel skickar jag ett 

revisions pm till styrelsen som talar om det är.  
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Skrämselhot: Föreställ dig att det uppstår en diskussion mellan dig och revisorn. 

Exempelvis om huruvida en immateriell tillgång skall aktiveras eller kostnadsföras. 

God redovisningssed lutar åt att den skall kostnadsföras, men du vill aktivera den pga. 

av dåligt resultat, detta är dock inte olagligt. Förväntar du dig att revisorn skall ge efter 

för dina önskemål? 

Bo Johansson 

Stångebrobygg AB 

Det jag vill är alltså inte olagligt. Men om det strider mot god 

sed förväntar jag mig inte att han skall vika sig. Sen kan man 

kanske diskutera god sed. Men det kanske är skillnad på om 

företagets existens står och väger med beslutet.  

Urban Viklund 

Demogruppen AB 

Ja, det gör jag. Men han får gärna påpeka att det här är ok att 

göra, men jag skulle avråda er från det, ni får själva ta 

ansvaret. Vi gör vilka dumheter vi vill. Då har han sin fulla 

rätt att friskriva sig från den biten.  
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5. Analys 
 

I detta kapitel kommer vi att analysera empirin från intervjuerna med stöd från teorikapitlet. 

Stödet från teorikapitlet består av dels hjälp med att identifiera eventuella skillnader mellan 

revisorsrespondenternas frågesvar och det regelverk de skall arbeta efter, men också för att 

eventuellt kunna påvisa ett förväntningsgap enligt den definition som presenterats i teorin. 

Den del av teorikapitlet som behandlar revisorers regelverk, kan vidare ses som en 

förlängning på empirikapitlet i de fall då företagsrespondenternas intervjusvar inte har 

någon motsvarighet i revisorernas dito.  Kapitlet inleds med en analys av 

revisorsrespondenterna. Deras svar ställs mot de regelverk som presenterats i teorin. Vidare i 

kapitlet analyseras företagsrespondenternas svar och jämförs med teorin och 

revisorsrespondenterna. Kapitlet avslutas med en genomgång av de scenarier som både 

revisorsrespondenterna och företagsrespondenterna har tagit ställning till. 

 

 

5.1 Revisorerna 
 

5.1.1 Synen på revisorns roll och revision 
Revisorerna som vi talat med pratar om att en stor vikt läggs vid granskning av den interna 

kontrollen. Alla tre är överens om att revisionen ser olika ut i olika företag, och särkilt 

Gunnarsson och Sander menar att med utgångspunkt på ägaren som intressent, så minskas 

behovet av revision av den interna kontrollen om ägare själv arbetar i bolaget. Johansson och 

Sander talar båda om att revisionsprocessen börjar med en planering. Där bestäms inriktning 

på revisionen och Johansson säger att det är då revisorn väljer ut vad som skall granskas efter 

vad som är väsentligt och inte. Detta arbetssätt är förenligt med FARs praktiska beskrivning 

av en revision. Johansson menar vidare att revisionen är tudelad. Dels är det granskningen av 

den interna kontrollen som genomförs successivt under året, och dels är det den mer 

balansinriktade revisionen som genomförs efter årets slut. Johansson säger att den successiva 

revisionen gör att man rättar de flesta felen allteftersom, och säger att mycket av det revisorn 

gör därför inte syns. Gunnarsson skiljer på räkenskapsrevision och förvaltningsrevision och 

formulerar sig så som att han under revisionen tittar på vad som hänt i företaget och använder 

den kunskapen för att göra förbättringar för framtiden. På så sätt blir revisionen lite mer 
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rådgivningsinriktad och konstruktiv. Även FAR hanterar revisionen som tvådelad. Man 

beskriver förvaltningsrevisionen som att granska den interna kontrollen, medan det som av 

FAR kallas redovisningsrevision är att jämställa med den räkenskapsrevision och den 

balansinriktade granskningen som respondenterna talar om. 

 

5.1.2 Övriga tjänster 
Revisorerna är överens om att den rådgivning de kan bistå med i egenskap av revisor sträcker 

sig till den revisionsnära rådgivningen. Det är vanligt förekommande att revisorn ger sådan 

rådgivning till minde ägarledda företag, då dessa företag enligt Kjell Sander i de flesta fall 

saknar en hel del kunskap inom ekonomiområdet.  Lars Inge Johansson säger att de flesta 

klienter de har som är små och medelstora företag är så kallade kombiuppdrag. Med det 

menar han att de köper både revision och revisionsnära rådgivning. Revisor Arne Gunnarsson 

är av samma åsikt. Enligt honom har klienten svårt att hålla isär vad som är revision och vad 

som är revisionsnära rådgivning. Men det ser han inte som något problem då en bra revision 

enlig honom ska innehålla en hel del rådgivning. Revisorerna är eniga om att behovet av den 

revisionsnära rådgivningen skiljer sig från företag beroende av dess storlek. De är dock inte 

eniga angående problematiken med att avgöra vad som är revisionsnära rådgivning och vad 

som inte är det. Arne Gunnarsson anser att det många gånger är en svår gränsdragning medan 

Lars Inge Johansson inte ser samma problematik utan anser att det är något som han lärt sig 

under åren. Enligt revisorerna finns det inga generella regler beträffande vad som är 

revisionsnära rådgivning utan att det är en bedömningsfråga från fall till fall.  

 

Enligt FAR så är det ett problem i och med revisorns dubbla roller, som revisor och som 

rådgivare. En revisor får inte ge sådan rådgivning som sedan blir föremål för granskning i 

revisionen. Detta menar FAR gör att revisorns opartiskhet och självständighet kan 

ifrågasättas. Dock är det tillåtet att svara på frågor av mer okomplicerad natur utan att för det 

för den skull uppstår ett självgranskningshot. Enligt FAR är det viktigt att fastställa att 

revisorns primärfunktion, revisionen utförs på ett opartiskt, självständigt och objektivt sätt. 

 

Enligt Arne Gunnarsson är det ovanligt att han som revisor måste tacka nej till förfrågningar 

från ägarledda företag angående rådgivning för att undvika självgranskningshot. Han menar 

dock att det är vanligare beträffande publika företag där reglerna är hårdare. Inte heller Kjell 

Sander anser att det är vanligt förekommande, dock menar han att företagen blir förvånade 

och inte har förståelse för att revisorn inte kan hjälpa sin klient med vissa frågor på grund av 
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oberoendet och risken för självgranskningshot. Revisionsbyråerna utför även mer omfattande 

tjänster åt sina klienter så som upprättandet av bokslut och årsredovisning. Respondenterna 

påpekar att revisorn inte är delaktig i det arbetet. 

 

5.1.3 Klienternas nytta med revisorn och revision 
Enligt FAR utför revisorn en kvalitetsmärkning av ett företags ekonomiska information i och 

med revisionen. Genom att granska företagets årsredovisning ökar revisorn trovärdigheten för 

densamma gentemot företagets intressenter. Slutmålet med revisionen är enligt FAR att 

revisorn ska lämna en revisionsberättelse. Arne Gunnarsson säger att det är viktigt för 

företaget att få en ren revisionsberättelse att presentera, något som Lars Inge Johansson håller 

med om. FAR påpekar dock att en ren revisionsberättelse inte är någon garanti för att det inte 

finns felaktigheter i årsredovisningen. Lars Inge Johansson är av samma uppfattning och anser 

att nyttan med revisionen är att årsredovisningen som lämnas in är i princip rätt och inte 

behäftad med några större fel. Revisorsrespondenterna är eniga om att revisionen även ska 

leda till att företaget får värdefulla råd om hur företaget förbättra sina interna rutiner. 

 

5.1.4 Förväntningsgap 
Det finns många olika definitioner av förväntningsgapet inom revision. Den första kom redan 

1974 då Liggio definierade det som skillnaden mellan revisorns egna förväntningar på sig 

själv och användarna av den ekonomiska informationen. De flesta definitioner som finns 

beskriver förväntningsgapet med utgångspunkt från allmänhetens förväntningar på revisorn. I 

denna uppsats är de dock förväntningsgapet mellan företagen och revisorn som är 

studieobjektet. 

 

Revisorsrespondenterna är eniga om att det även existerar ett förväntningsgap mellan dem och 

deras klienter. De är dock inte lika eniga om hur det gapet ser ut och vad som är de 

bakomliggande faktorer till att det existerar. Kjell Sander och Arne Gunnarsson är överens om 

att ett av problemen är att små och medelstora ägarledda företag inte vet vad som är 

lagstadgad revision och vad som är revisionsnära rådgivning. Arne Gunnarsson säger att 

företagen många gånger inte ser skillnad på revisorn, redovisningskonsulten och andra typer 

av rådgivare. Vidare menar han att företagen många gånger har problem att se 

organställningen för revisorn utan ser honom som en husrådgivare. Lars Inge Johansson säger 

att förväntningsgapet existerar på grund av bristande kunskap om revisorns roll från företagen 
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sida. Dock anser han att förväntningsgapet torde minska i och med de krav på uppdragsbrev 

som infört i och med RS införande 2004. I RS 210, Villkor för revisionsuppdrag, går att läsa 

hur ett uppdragsbrev bör utformas. Enligt RS 210 ligger det i både klientens och revisorns 

intresse att skriva ett sådant uppdragsbrev innan uppdragets början för att undvika 

missförstånd angående uppdragets karaktär och omfattning. I uppdragsbrevet fastställs vad 

revisorn åtar sig att göra och hans ansvar gentemot revisorn.  

 

Respondenterna är även överens om att företagen ofta har en orealistisk syn på vad en revisors 

arbetsuppgifter är. Arne Gunnarsson menar att det har varit en självklarhet för företagen att 

revisorn ska göra allting. Kjell Sander är inne på samma linje, han anser att många klienter 

har en övertro till sin revisor. Även Lars Inge Johansson är av den uppfattningen, han anser att 

en av de största missuppfattningarna från företagens sida är tron på att det är revisorn som 

ansvarar för den interna kontrollen. Andra vanliga missuppfattningar enligt Lars Inge 

Johansson är att det är revisorn som är ansvariga för att göra bokslutet. En annan 

missuppfattning är enligt Kjell Sander att företagen vill att revisorn ska hjälpa till med 

tillexempel upphandling av finansiella tjänster och liknande icke revisionsnära 

rådgivningstjänster. 

 

Både Kjell Sander och Arne Gunnarsson tror att företagen har fått en större förståelse för att 

revisorns oberoende. De båda nämner de stora företagsskandaler i USA i början av 2000-talet. 

Kjell Sander anser att revisorns innan dess var på väg mot en friare roll men att reglerna 

skärptes efter det. I Sverige är det nu mer lagfäst att en revisor måste använda sig av en 

analysmodell inför varje uppdrag. I RevL 21 § står det att en revisor inför varje uppdrag ska 

pröva om det finns omständigheter som kan rubba revisorns förtroende, opartiskhet eller 

självständighet och objektivitet.  

 

Lars Inge Johansson anser att det enda sättet att överbygga förväntningsgapet är att ge 

information till kunderna så de får kunskap om revisorns egentliga roll. Han anser att det 

ligger mycket ansvar hos revisionsbyråerna beträffande den fråga, att revisorerna blir 

tydligare i definitionen av vad som ingår i de tjänster företagen köper. Arne Gunnarsson å 

andra sidan tycker att förväntningsgapet ska överbyggas genom att revisorn försöker 

tillgodose kundens efterfrågan. Han menar att det är få förunnat att verka inom en bransch där 

efterfrågan är större än utbudet. En revisionsbyrå bör lyssna på vad marknaden vill ha för 

tjänster och försöka leverera dem.  
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5.2 Företagen  
 

5.2.1 Synen på revisorns roll och på revisionen 
Enligt Bo Johansson ska revisorn under revisionen granska den fortlöpande verksamheten för 

att upptäcka om det någonstans i företaget begås felaktigheter, det vill säga granska företagets 

interna kontrollstrukturer. Det stämmer väl överens med revisorsrespondenternas syn på 

revisionen där de också anser att det är viktigt att granska företagets interna kontroll. Utöver 

den granskningen ska revisorn enligt Bo Johansson granska den löpande bokföringen och 

bokslutet. FAR beskriver revisionen som att med professionell skeptism planera granska 

bedöma och uttala sig om årsredovisning, bokföring och förvaltning. Vidare säger FAR och 

revisionen består av två delar, förvaltningsrevision och redovisningsrevision. Innebörden av 

förvaltningsrevision enlig FAR är se till att företagets bokföring och förvaltning innefattar en 

tillfredställande kontroll. Enligt Urban Viklund ska revisorn i revisionen granska så att 

företagets resultaträkning och balansräkning hanteras på rätt sätt och se till att företaget 

betalar rätt skatt. Trots att Demogruppen valt att inte köpa någon rådgivning av revisorn så 

tycker Urban Viklund att deras revisor inte är kreativ nog. Han efterlyser att revisorn som en 

del av den lagstadgade revisionen ger förslag beträffande hur företaget kan skydda sina 

pengar bättre och beträffande bättre läsningar beträffande ägarformer och företagsstrukturer. 

Även revisorsrespondenterna är överens om att en bra revision ska resultera i sådan 

rådgivning, dock inte som en del av den lagstadgade revisionen utan som revisionsnära 

rådgivning. Revisorerna säger dock att det är vanligt att företagen har svårt att hålla isär vad 

som är revision och vad som är revisionsnära rådgivning. Urban Viklund efterlyser 

fakturaspecifikationer från revisorn. Enligt honom är det i stort sätt endast revisorer och 

advokater som inte har det kravet på sig från sina kunder, alla andra konsulter är noga med att 

specificera sina fakturor. I revisorns yrkesetiska regler utgivna av FAR står det inget om 

specificering av fakturor, det enda som står i anslutning till arvodet är att det ska vara skäligt.    

 

Vidare anser Urban Viklund att revisorn arbetar för ägarna av företaget. Enligt FAR är dock 

syftet med revisionen större än att tillgodose ägarnas behov. Ett företag har många 

intressenter som förlitar sig till företagets ekonomiska information. Revisorn ska i och med 

revisionen kvalitetsmärka den information som företaget lämnar och öka dess trovärdighet. 

En av revisorrespondenterna säger också att det är vanligt att företagen inte ser 

organställningen för revisorn utan ser honom som något av en ”husrådgivare”. 
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5.2.2 Övriga Tjänster 
Stångebro Bygg har löst det som så att revisionsbyrån även sköter företagets löpande 

bokföring, betalning av leverantörsfakturor och lönehantering. Bo Johansson är på det klara 

med att den tjänsten inte utförs av revisorn utan av en av revisorn anställd person. Det är även 

något som revisor Lars-Inge Johansson poängterar, att revisorn inte får vara delaktig i den 

löpande bokföringen. Det skulle leda till att ett självgranskningshot uppstår. Enligt FAR 

uppstår ett sådant hot när en revisor är delaktig i arbete som sedan blir föremål för granskning 

i och med revisionen.  Vidare anser Bo Johansson att det är en tydlig uppdelning av revisorns 

tjänster samtidigt som han säger att det inte spelar någon roll för honom om det faktureras 

som revision eller rådgivning. Han anser vidare att det sätt hans revisor fakturerar på, det vill 

säga att han inte skickar en faktura varje gång det har varit i kontakt med varandra utan 

fakturerar klumpsummor, fungerar bra. Urban Viklund är av en annan uppfattning. Han säger 

att en av anledningarna till att Demogruppen endast valt att köpa revision och ingen 

rådgivning av revisorn är deras sätt att fakturera. Som nämnts ovan efterlyser han 

specificering av revisorns fakturor. Han delar inte Bo Johanssons uppfattning att det inte 

betydelselöst om det faktureras som rådgivning eller som revision. Urban Viklund säger att 

Demogruppen har löst det genom att använda sig av en separat rådgivare beträffande 

skattefrågor och ytterligare ett företag som de hyr redovisningskonsulter av som hjälper dem 

med bokföring och andra redovisningsfrågor.  

 

Vidare säger revisor Lars-Inge Johansson att revisorn inte heller får vara delaktig i 

medelsförvaltning eller utformning av avtal. Bo Johansson på Stångebro bygg säger att han 

har tagit hjälp av sin revisor beträffande utformningen av ett optionsavtal för två av företagets 

yngre medarbetare. Han poängterar dock att revisorn tog i sin tur hjälp av en jurist för att 

utforma avtalet. Ett sådant avtal skulle kunna bli föremål för granskning under revisionen och 

det finns därmed en risk för att det uppstår ett självgranskningshot. Bo Johansson säger dock 

att det är en sån fråga som revisor ska hjälpa till med då det är något av en beskattningsfråga.  

 

5.2.3 Företagets nytta av revision och revisorn 
Den kvalitetsmärkning som FAR talar om att revisionen ger företagens ekonomiska 

information verkar inte ha fått genomslag hos de företagare vi talat med. Bo Johansson på 

Stångebro Bygg tror inte att revisionen får något direkt genomslag på företagets intressenter 

utan menar att olika typer av ratings är viktigare för dem. Urban Viklund på Demogruppen 
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ligger närmare revisorerna i upplevd nytta när han talar om att de är två kompanjoner i firman 

och att man då får ett godkännande på att deras företag sköts korrekt. Revisorsrespondenterna 

talar alla om revisionsberättelsen och vikten av en ren sådan. Detta är något som företagarna 

inte funderar så mycket på. Det finns vidare en klar skillnad mellan Urban Viklunds upplevda 

nytta och övriga, då Viklund valt att bara köpa tjänsten revision, medans Stångebrobygg AB 

har en enligt revisorerna mer klassisk relation med sin revisor. 

 

5.2.4 Förväntningsgap 
Viklunds förväntningar på revisorn bygger på att han skall agera som en säljare väntas göra. 

Han vill att revisorn skall på eget initiativ utreda och lägga fram ett åtgärdspaket som Viklund 

sen kan välja ur. Viklund menar att självklart skall han betala för tjänsterna, men detta är ett 

sätt för honom att kontrollera vilka åtgärder som görs i hans bolag, och vad var och en av dem 

kostar. Bo Johansson menar att det händer att han inte får den hjälp han förväntar sig, men att 

han för övrigt inte har mycket mer att önska sig av sin revisor. Han förväntar sig dock att 

någon gång i framtiden få hjälp med ett generationsskifte i företaget, inte helt olikt de 

önskemål som Viklund har angående tips om ägarförhållanden och bolagsformer.  

Det är tydligt att företagarnas förväntningar på revisorn ligger i linje med vad revisorerna sagt 

att de skulle ha för förväntningar. Företagarna pratar mest om rådgivningstjänster när de får 

förfrågan på vad som förväntas. Revisorerna å andra sidan menar att många företagare har 

svårt för att se skillnad mellan revisionen och den revisionsnära rådgivningen. Lars- Inge 

Johansson menar att förväntningsgapet torde minska i och med det uppdragsbrev som införts i 

och med de nya revisionsstandarderna, ett uppdragsbrev som en av företagarna beskrev som 

”nåt papper” och som den andre saknade helt. 

 

5.2.5 Förändring de senaste 5 åren 
Trots införandet av RS från och med 1 januari, 2004 så tycker varken Urban Viklund eller Bo 

Johanssons att det märkt av någon skillnad från revisorns sida beträffande revisionen. Bo 

Johansson har dock skrivit på ett papper där han styrker revisorns oberoende och har även ett 

uppdragsbrev precis som RS 210 föreskriver. Urban Viklund och hans revisor har dock inte 

något skrivet uppdragsbrev. Han säger dock att han tycker sig märka en tydlig vilja från 

revisorerna att sälja mer rådgivningstjänster nu än förut, något som inte överensstämmer med 

de hårdare reglerna angående revisorns oberoende som införts under de senaste åren. 
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5.3 Scenarioanalys 
 

5.3.1 Egenintressehot 
I den här frågan är revisorerna överens om att tystnadsplikten är viktig. Arne Gunnarsson går 

så långt att han skulle avsäga sig uppdraget. Respondenterna på företagen har en liten annan 

syn i fråga. De visar inga tecken på att det skulle vara fel om revisorn skulle tala om sina 

klienter så länge det rörde sig om sanningen. De säger sig också båda ha förståelse för om 

deras revisor skulle skydda sin son om det var så att det skulle vara riskabelt att göra affärer 

med en klient. FAR är tydliga med tystnadsplikten i sina etiska regler, och menar 

upplysningar och sakförhållanden som en revisor får kännedom om under sitt arbete inte får 

röjas till utomstående. Här påvisas att respondenterna i företagargruppen har bristande 

kunskaper om revisorns regler, eller att de helt enkelt brister i förtroendet i den frågan. FAR 

beskriver också i sina förklaringar till analysmodellen om risken för indirekta egenintressehot, 

något som bara Arne Gunnarsson tar i beaktning.  

 
5.3.2 Självgranskningshot 
I denna fråga råder det en tydlig enighet bland samtliga respondenter. Revisorerna menar 

samtliga att det skulle byrån kunna klara av, men de menar samtidigt att det självklart är 

någon annan än revisorn som gör det. De båda företagsrespondenterna har förståelse för att 

revisorn inte gör det själv, och visar inga förväntningar på att revisorn skall ta tag i problemet. 

Ingen av företagarna förväntar sig att revisorn skall göra bokslut åt dem. De menar dock att 

revisorn i ett tidigare skede skulle ha planerat och ställt krav på att det skulle bli klart i tid. 

Det påvisas inga förväntningar i svaren som skulle kunna leda till ett självgranskningshot. 

Självgranskningshot föreligger menar FAR, om revisorn tagit ställning till klientens 

redovisning. Hotet föreligger inte i något fall då alla revisorer menar att någon annan skulle få 

sköta den biten.   

 

5.3.3 Partställningshot 
I frågan om skattetvisten visar revisorerna en enad åsikt om hur de skulle ta tag i frågan. De 

menar samtliga att de skulle stödja och hjälpa sin klient i frågan. Med de menar också att de 

givetvis inte skulle föra klientens talan. Urban Viklund på Demogruppen säger sig förvänta 

sig att revisorn tar ansvar för det han gjort men inte mer. Han menar att revisorn inte kollar 
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vartenda kvitto och därför orimligen kan ta ansvar för allt. Bo Johansson på Stångebrobygg 

AB menar att självklart kommer revisorn att vara delaktig, men inte vara den som för talan.  

FAR säger tydligt att en revisor inte får tala i sin klients sak under en process, men menar 

samtidigt att det inte föreligger problem om man skulle ge råd och tips i frågan. Angående 

Urban Viklunds uttalande om revisorns ansvar så menar både FAR och Aktiebolagslagen att 

styrelsen och VD har allt ansvar i frågan. Det torde ju resultera i att en ansvarsfråga mellan 

revisor och klient borde lösas i enskild tvist.  

 

5.3.4 Vänskapshotet 
Lars-Inge Johansson och Arne Gunnarsson är överens om att det inte torde vara några 

problem att prata med en klient om arbetsrelaterade frågor utanför arbetsplatsen. Däremot 

menar Johansson att man bör ju vara ensamma och frågan kanske skulle kunna tas i ett annat 

sammanhang. Sander är däremot skeptisk och menar att man inte får ha den typen av 

diskussion. Bo Johansson menar att det inte torde vara några problem med det, och tycker 

också det vore samma sak som att ta det i ett separat möte. Urban Viklund snarare förväntar 

sig att revisorn skall ställa upp på det, men menar samtidigt att han då självklart skall betala 

för det. FAR menar att en revisor genom nära personliga relationer med revisionsklienten 

riskera att bli alltför välvilligt inställd gentemot klientens intresse vilket äventyrar revisorns 

opartiskhet och självständighet. Självklart kan samtal utanför arbetet få en mer avslappnad 

och personlig karaktär, men alla respondenter visar på förståelse för problemet och flera 

lämnar ytterligare kriterier för när det är lämpligt med den typen av samtal, eller avvisar det 

helt som Kjell Sander.  

 

5.3.5 Skrämselhot 
Det nämns av revisorerna att det är en komplex fråga huruvida revisorn skall vidhålla god sed 

eller inte i detta fall. Johansson och Sander menar att man skulle tala om för klienten vilka 

följder det kan få i revisionen om klienten går på sin egen linje. Sander menar också att det 

givetvis beror på om avvikelsen är av väsentlighet. Gunnarsson menar att det gäller att 

försöka tillgodose allas behov, men han är inte beredd att tafsa på sin heder i det fallet. Bo 

Johansson förväntar sig inte att revisorn skall vika sig. Men säger att han det skulle bero på 

hur viktigt det var för företaget. Viklund menar att Demogruppen gör vilka dumheter de vill, 

men att man då får ta ansvar för vad man gjort. Respondenternas svar ligger klart i linje med 

varandra i det avseendet att man från båda sidor är beredd att lösa det på båda sätten. Man 
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säger sig också från företagarnas sida förstå innebörden av vad som händer om man skulle 

välja sin egen linje. Att någon hotfull stämning skulle uppstå är det ingen som tar upp i sina 

svar, således föreligger ingen risk för vad FAR kallar skrämselhot  
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6. Slutsats och avslutande diskussion 
 

I detta kapitel, som är uppsatsens sita presenteras de slutsatser vi kommit fram 

till. Det följs av en diskussion angående de resultat som presenterats. Avsnittet 

avslutas med förslag till fortsatt forskning inom revisionens förväntningsgap.  

 

 

6.1 Slutsats 
Syftet med denna uppsats är att genom intervjuer med företag och revisorer 

undersöka om det finns ett förväntningsgap mellan företags förväntningar på 

revisorn och vad revisorn egentligen gör och får göra enligt rådande regelverk, 

och i så fall beskriva hur det gapet ser ut och vad det beror på. 

 
 

Vi har igenom denna uppsats samlat in data, både teoretiskt och empiriskt för att 

kunna arbeta mot uppsatsen syfte. Syftet med denna uppsats är:  

 

”att genom intervjuer med företag och revisorer undersöka om det 

finns ett förväntningsgap mellan företags förväntningar på revisorn 

och vad revisorn egentligen gör och får göra enligt rådande regelverk, 

och i så fall beskriva hur det gapet ser ut och vad det beror på”. 

 

Det första steget i syftet är som är att klarlägga om det finns ett förväntningsgap 

eller inte, ligger i linje med våran första forskningsfråga: 

 

”Hur ser företagens förväntningar ut på revisorn och de 

tjänster han utför och hur stämmer det överens med vad 

revisorns de facto gör och borde göra  enligt 

regelverket?” 

 

Revisorerna säger sig alla vara införstådda med att det finns ett gap, och att det ser 

lite olika ut beroende på klientens storlek. Revisorerna talar alla om att företagen i 

segmentet inte vet vad som ingår och inte ingår i en revision, och några revisorer 
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säger att de gör så mycket mer än vad som syns. Bland annat säger de att de rättar 

felen före de egentligen upptäcks. Detta torde visa på att revisorerna är medvetna 

om ett gap, som de själva har förmågan att ta bort. Vad som kan ses genom stora 

delar av arbetet är att det förväntningsgap inte baseras så mycket på vad resultatet 

av den renodlade revisionen innebär eller vad som ingår i den, utan mer på de 

tjänster som utförs vid sidan om. Revisionstjänsten tangeras av den revisionsnära 

rådgivningen, och gränsdragningen däremellan är inte helt enkelt. Vidare påvisas 

frågetecken angående den fristående rådgivningen och vem som torde behandla 

den. En annan fråga som ligger till grund för ett förväntningsgap är 

oberoendefrågan. Företagarna visar inga tydliga tecken på att förstå revisorernas 

organställning, och att de i grunden är till för att granska just deras företag. Detta 

visas främst genom fokusering på rådgivning och annat när de talar om revisorns 

roll, samt att respondenterna i många fall bortser från vikten av revisionen för 

företagets intressenters skull. Vidare påvisar företagsrespondenterna både 

önskemål om, och erfarenhet av, att revisorn skall vara tillgänglig nästan alltid, 

och beredd att svara på frågor. I de scenarier som presenteras i empirin kan vi se 

drag av misstroende mot revisorns tystnadsplikt, då företagarna faktiskt tror att en 

revisor skulle berätta för sonen om deras företag var en rikskabel handelspartner. 

Vi kan också uttyda missförstånd om ansvarsförhållanden mellan revisor och 

klient, vilket i sin tur tyder på dålig kunskap om revisorns roll från företagens 

sida. 

 

Våran andra forskningsfråga, som ligger i linje med syftets senare del siktar på att 

ta reda på varför det finns ett förväntningsgap: 

 

”Om det existerar ett förväntningsgap, vad är då anledningen till 

det?” 

 

Undersökningen visar på att revisorerna säger sig lösa sina arbetsuppgifter i 

enlighet med det regelverk de är satta att följa. Givetvis finns det skillnader i 

intervjusvaren, både i svaren gentemot regelverket, men också respondenterna 

emellan. Detta torde kunna förklaras som missförstånd, eller att respondenten vid 

tillfället omedvetet utelämnade eller glömde bort vissa saker. Helt uttömmande 

och likriktade svar är inte alltid att vänta. Samtliga revisorer har en gemensam syn 
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på vad som är viktigt i en revision, vad en revision innebär och vad resultatet bör 

innehålla och vilken vikt det har. Revisorerna påpekar också enhetligt att 

skillnader i både revisionsutförande och revisionsinnebörd finns beroende på vilka 

förhållanden som råder i företagen med avseende på ägande, storlek och liknande. 

Angående orsaken till ett förväntningsgap menar revisorerna att det råder 

okunskap hos företagen vad gäller innebörden av begreppet revision. De visar på 

att företagare inte har förståelse för vad revisorns ansvar är, men också att de inte 

alltid har kunskap om vad en revisor får och inte får göra, då främst inom det som 

kallas revisionsnära tjänster.   

 

Företagarna i uppsatsen visar på skilda åsikter och förväntningar. Detta är mer 

väntat då de inte lyder under ett regelverk, och ansvaret för att följa det regelverk 

som presenterats i teoriavsnittet inte ligger hos dem. För dem handlar det alltså 

inte om en balansgång likt den som revisorerna måste hantera, utan mer en 

situation där de vill ha så stor nytta som det överhuvudtaget är möjligt att få ut av 

revisorn. Företagarrespondenterna i uppsatsen använder sina revisorer på lite olika 

sätt, och påvisar också olika förväntningar på densamma.  

 

Förväntningsgapet som vi funnit kan beskyllas nästan uteslutande på 

kunskapsbrist hos företagsrespondenterna i uppsatsen. En viktigare fråga i så fall 

kan ju vara vems ansvar det är att fylla igen gapet som beror på denna brist. För 

en ledare av ett litet eller medelstort företag kan det inte antagas att redovisningen 

och den medföljande revisionen är den högst prioriterade verksamheten i 

företaget. Det torde då ligga på den säljande parten, revisorn, att informera om 

vilka tjänster han erbjuder och kan utföra. Revisorerna tycker i vissa fall det är en 

svår gränsdragning mellan vad som är revisionsnära rådgivning och inte, och det 

torde ju även få effekt på klienternas okunskap och kan ses om en anledning till 

ett förväntningsgap. Rent praktiskt torde en revisor bättre kunna redovisa för sina 

klienter vad som ingår i en revision. Det kan ju göras på två sätt, både före ett 

revisionsuppdrag påbörjas, men också efter, i form av fakturaspecifikationen. 

  

6.1.1 Sammanfattning av slutsatsen 
Resultatet i denna uppsats kan inte ses som generaliserbart då underlaget för 

studien inte varit av den omfattning som skulle krävas för att dra sådana 
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slutsatser. Uppsatsen påvisar dock att det finns ett förväntningsgap mellan företag 

och revisorn i de fall som vi har undersökt. Förväntningsgapet beror till största 

delen på en kunskapsbrist från företagens sida beträffande revisorernas ansvar- 

och uppgiftsområde. Den största identifierade kunskapsbristen är att företagen inte 

förstår gränsdragningen mellan revision och revisionsnära rådgivning. Detta 

förväntningsgap kan enligt denna uppsats överbyggas med kunskap till revisorns 

klienter. Denna kunskap skulle enklast kunna förmedlas genom en klar definition 

av revisorns roll innan revisionsuppdraget påbörjas och genom specificerade 

fakturor från revisorerna.  

 

 

6.2 Avlutande diskussion 
 

Redan i Cohen kommissionens utlåtande på 1970-talet sades det att en av de 

huvudsakliga åtgärderna för att överbygga förväntningsgapet var information. 

Information till dem som har förväntningar på revisorn. Detta är något som denna 

uppsats påvisar är fortfarande aktuellt. Lars Träff anser en av hans viktigaste 

uppgifter som ordförande i FAR är att minska förväntningsgapet mellan revisorer 

och allmänheten. Även Carina Bergman Marcus som är ordförande i FARs 

etikkommitté anser att förväntningsgapet är en viktig fråga, och att information är 

lösning på problemet. Hon anser att revisorns intressenter bör ges större kunskap 

om revisorskårens etiska regler för att på så sätt få en förståelse för vad en revisor 

har möjlighet att göra och inte göra.   

 

Ovanstående är en uppfattning som även har framkommit under våra intervjuer 

med revisorer. En revisorrespondent sa att det var information och kunskap hos 

företagen som gav upphov till förväntningsgapet mellan företag och revisorn. 

Samtidigt sa han att företagen inte kan förväntas läsa FARs samlingsvolym för att 

skaffa sig den adekvata kunskapen utan att det var upp till revisorerna att 

förmedla den kunskapen till sina klienter.  

 

Samtidigt är det tydligt bland våra företagsrespondenter att det är just kunskap om 

revisorns roll som saknas. Det finns inte hos våra respondenter någon kunskap om 
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vad som ingår i den lagstadgade revisionen, vad som är revisionsnära rådgivning 

och vad som är ren rådgivning. Lite märkligt kan tyckas, baserad på diskussionen 

ovan, är detta något som revisorerna verkar vara medvetna om. En 

revisorsrespondent säger att det är svårt för kunden att hålla isär vad som är 

rådgivning och vad som är revision och en annan säger att en bra revision ska 

bestå av en del rådgivning. Så samtidigt som de sägs från både 

revisorrespondenterna FAR att förväntningsgapet ska överbyggas med kunskap så 

ses det inte som ett problem att klienterna inte vet om det är revision eller 

rådgivning de betalar för. 

 

En av respondenterna visade visst missnöje med att revisorn inte var tillräckligt 

kreativ, och önskade att revisorn skulle agera mer som en säljare. En säljare är 

tydligt med sin produkt, och vill sälja den. Revisorerna säger i uppsatsen att 

informationsbrist leder till ett förväntningsgap. En information som en revisor i en 

mer säljande roll torde ansvara för att ge ut. Viktigt att tänka på i det här fallet är, 

att om en revisor skulle informera sina klienter om möjligheterna till samarbete 

och samtidigt arbeta för att minska förväntningsgapet, så skulle den informationen 

i dagsläget bestå av negationer. Om branschen är inne i en fas där möjligheterna 

för rådgivning minskar, torde det ju innebära att information som ges för att 

överbrygga förväntningsgapet är av arten; vi får inte, vi kan inte och så vidare. 

Det är naturligtvis inte rätt sätt att sälja tjänster på. Möjligtvis kan det vara så att 

revisorer tjänar mer på att inte täppa igen gapet.  

 

6.2.1 Förslag på fortsatt forskning 
Då underlaget för denna undersökning har varit begränsat på grund av dess snäva 

tidsram tycker vi att det skulle vara intressant att utveckla denna studie till att 

omfatta företag av alla storlekar och juridiska former. En jämförelse skulle på så 

vis kunna visa inom vilket företagssegment som det största förväntningsgapet 

existerar. Under uppsatsen gång fann vi problematiken kring varför ett 

förväntningsgap existerar väldigt intressant. Det skulle således vara intressant att 

följa upp denna undersökning med att gräva på djupet för att försöka analysera 

varför gapet existerar, hur det har utvecklats över tiden och hur det ska elimineras 

i framtiden.  
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Bilaga 1 
 
Intervjuguide - Företag 
 
Personinformation 
Vad har du för tjänst inom företaget? 
Hur länge har du arbetat på företaget?  
 
Revision på företaget 
Vad är det som faktiskt ingår i en revision av erat företag? 
Vad anser du att ni har för nytta av revisionen? 
Finns det något mer att önska av en revision i erat företag? 
Anser du att revisorn tydliggör vad som ingår i den revisionstjänst ni betalar för? 
 
 
Mer om revision 
Vad innebär lagstadgad revision för dig? 
Finns det något mer att önska i fråga om kommunikation med revisorn? 
Finns det något mer att önska om revisorns insikt i erat företag? 
 
Övriga tjänster 
Använder erat företag fler tjänster som din revisor tillhandahåller? 
Om ja, vilka typer av tjänster är det? 
Vad skulle du mer önska att din revisor erbjöd för tjänster (färre tjänster)? 
Om skillnader när revisorn reviderar eller ger råd?  
 
Förväntningsgap 
När ett företag har förväntningar på revisorn och revisionen som skiljer sig från var revisorn 
avser med genomförande av en revision uppstår ett såkallat förväntningsgap.  
 
Tycker du att ett sådant gap existerar mellan ert företag och er revisor? Om ja, hur ser det 
gapet ut? 
 
Vilka åtgärder från din eller revisorns sida skulle kunna minska förväntningsgapet? 
 
Övrigt 
God revisionssed definieras av FAR som god praxis bland erfarna revisorer. Vad anser du 
rimligen borde ingå i uttrycket? 
 
Har du märkt någon skillnad i din revisors arbete (arbetssätt) de senaste 5 åren, om du 
bortser ifrån att han rimligen borde ha blivit mer insatt i erat företag? 



___________________________________ BILAGOR ______________________________ 
 

 

Bilaga 2 
 
Intervjuguide - Revisorer 
 
Personinformation 
Vad har du för tjänst inom företaget? 
Hur länge har du arbetat på företaget? 
 
Revision på företag 
Vad anser du revisorers huvudsakliga uppgift är? 
Vad ingår i en revision enligt dig? Hur går du tillväga när du skall genomföra en revision i 
ett företag?  
Vad anser du att företaget har för nytta av revision? 
Vilken nytta anser du att företag har av revisorn utöver revisionen? 
Hur skulle du vilja beskriva skillnaderna mellan revisioner i olika företag? 
 
Övriga tjänster 
Erbjuder du/ni andra tjänster till dina klienter parallellt med revisionen? Om ja, vilka? 
Händer det att du är rådgivare i de företag du granskar? 
Vad anser du om det, är det förenligt med revisors oberoende? 
Har du någon gång fått en förfrågan om tjänst du med hänvisning till GRS tvingats säga nej 
till? 
 
Förväntningsgap 
När ett företag har förväntningar på revisorn och revisionen som skiljer sig från var revisorn 
avser med genomförande av en revision uppstår ett såkallat förväntningsgap.  
 
Tycker du att ett sådant gap existerar mellan er som revisor och era klienter? Om ja, hur ser 
det gapet ut? 
 
Vilka åtgärder från din eller dina klienters sida skulle kunna minska förväntningsgapet? 
 
Vad är din generella uppfattning om klienters åsikter och förväntningar, dels på revisionen 
men också på dig som revisor? 
 
Övrigt  
Vad anser du skall ingå i uttrycket god revisionssed? 
Informerar ni som revisorer vad revisorsrollen och den lagstadgade revisionen innebär för 
företag i samband med att en revision skall genomföras? 



___________________________________ BILAGOR ______________________________ 
 

 

Bilaga 3 
 
Scenarier till företagare 
 
Egenintressehotet: 
 
Antag att en revisors son är en betydande leverantör till er, förväntar du dig att revisorn talar 
gott om erat företag? Motivera 
 
Självgranskningshot: 
 
Föreställ dig att ni har problem att få ihop bokslut och det är bara några få dagar kvar till 
inlämning, förväntar du dig att revisorn skall ta tag i det för att ni skall hinna bli klara i tid? 
Motivera 
 
Partställningshotet: 
 
Föreställ er att ni hamnar i en rättstvist med skattemyndigheten, förväntar du dig att revisorn 
tar han om detta? Motivera 
 
Vänskapshotet: 
 
Föreställ dig att du och din revisor är verksamma i styrelsen inom samma idrottsförening, 
förväntar du dig att ni kan diskutera företagets problem privat? Motivera 
 
Skrämselhotet: 
 
Föreställ er att en diskussion mellan företaget och revisorn uppstår; tillexempel om en 
immateriell tillgång skall aktiveras eller kostnadsföras. God redovisningssed lutar åt att det 
skall kostnadsföras, men du vill aktivera kostnaden på grund av dåligt resultat, detta är dock 
inte olagligt, förväntar du dig att revisorn skall ge efter för dina önskemål 



___________________________________ BILAGOR ______________________________ 
 

 

Bilaga 4 
 
Scenarier till revisor 
 
Egenintressehot: 
 
Antag att din son är en betydande leverantör till en av dina klienter, kommer du att tala gott 
om klientens företag? Motivera 
 
Självgranskningshot 
 
Föreställ dig att en klient kommer till dig och har problem med att få ihop ett bokslut. Det är 
bara några dagar innan den skall vara inlämnad och vill ha hjälp, hur agerar du? 
 
Partställningshot: 
 
Föreställ dig att er klient hamnar i en rättstvist med skattemyndigheten, ger du då din klient 
råd i denna fråga? Motivera 
 
Vänskapshotet: 
 
Föreställ dig att du och din klient är verksamma i styrelsen inom samma idrottsförening, 
diskuterar ni företagets problem privat? Motivera 
 
Skrämselhotet: 
 
Föreställ dig att en diskussion mellan dig och din klient uppstår, till exempel om en 
immateriell tillgång skall aktiveras eller kostnadsföras. God redovisningssed lutar åt att det 
skall kostnadsföras, men klienten vill aktivera kostnaden på grund av dåliga resultat, detta är 
dock inte olagligt, hur agerar 


