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Sammanfattning

Syftet med den här uppsatsen är att undersöka vilka förväntningar som företag har på 
revision samt vad revisorerna faktiskt gör för att på så sätt kunna ta reda på om det 
förekommer  ett  förväntningsgap.  Vi  har  också  som  delsyfte  att  undersöka  vilka 
åtgärder som skulle kunna minska ett eventuellt förväntningsgap.

För  att  samla  in  data  till  vår  undersökning  har  vi  använt  oss  av  en  kvalitativ 
intervjuundersökning  där  vi  har  genomfört  individuella  besöksintervjuer  med 
företagsrepresentanter och revisorer. Undersökningen har begränsats till företag som 
ligger i intervallet 50 – 200 anställda i Karlstadområdet. 

De undersökta  företagen upplever  revision  som  en  trygghet  och  revisorn  får  ofta 
utgöra bollplank för de eventuella frågor som man har. När det gäller ett eventuellt 
förväntningsgap  är  vår  slutsats  att  något  sådant  inte  existerar  i  någon  större 
omfattning.  Detta  tror  vi  främst  beror  på  att  företag  i  den här  storleksordningen 
oftast har en intern ekonomifunktion, samt att det är vanligt att före detta revisorer 
innehar posten som ekonomichef. Det är också vanligt att företag har haft samma 
revisor i flera år vilket gör att samarbetet fungerar mycket bra. Företagen har därför 
en god bild av vad revisorns arbete innebär. Detta stämmer också väl överens med 
revisorernas  uppfattning  om  att  det  främst  är  mindre  företag  som  har  felaktiga 
förväntningar.



Förord

Först och främst så vill  vi  tacka vår handledare Martin Behre som under arbetets 
gång kommit med många förslag på hur vi kan berika vår uppsats. Sedan vill vi också 
tacka alla de som tog sig tid att ställa upp på våra intervjuer.

Erik Österlund, Rikard Österlund
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1. Inledning

För att ge läsaren en ökad förståelse för ämnet så inleds kapitlet med en introduktion som 
beskriver olika händelser som har inträffat där revisorns roll har ifrågasatts och som har  
bidragit  till  att  diskussionen  om  förväntningsgapet  aktualiserats.  Därefter  följer  en  
problemanalys  vilken  leder  fram  till  vår  forskningsfråga  samt  uppsatsens  syfte  och 
avgränsning. Kapitlet avslutas med en beskrivning av uppsatsens disposition.

1.1 Introduktion

Något som bidragit  till  diskussioner om revisorns  roll,  och där revisorn även fått  bära 
skulden, är de företagsskandaler som uppdagades i USA ungefär vid samma tidpunkt som 
IT-bubblan  sprack.  Några  av  de  mest  uppmärksammade  händelserna  rörde  företagen 
Enron och WorldCom.  Enron hade bland annat  bokfört  en del  av  sina skulder  i  olika 
intressebolag,  så  kallade  special  purpose  entities, som  inte  konsoliderades  i  Enrons 
redovisning. Detta gjorde i sin tur att man kunde uppvisa ett förbättrat resultat (Moeller 
2004). När förlusterna i dessa bolag snabbt steg till flera miljarder dollar var man till slut 
tvungen att ta med dessa i redovisningen och det blev snabbt tydligt att Enron gick med 
förlust. Aktiekursen störtdök och i december 2002 gick Enron i konkurs (Brown 2005). 
Många undrade hur detta hade kunnat inträffa och vart revisorerna hade hållit hus. 

Företaget Arthur Andersen, som hade jobbat med den externa revisionen i Enron under 
många år, hävdade bestämt att de flesta av Enrons kontroversiella metoder följde gällande 
regelverk. I hemlighet hade det dock förstörts viktiga dokument som rörde revisionen av 
Enron,  vilket  ledde  till  att  åtal  väcktes  och  att  Arthur  Andersen  fälldes  hösten  2002. 
Domen, som medförde att företaget i princip tappade allt förtroende hos sina kunder, blev 
slutet för Arthur Andersen (Brown 2005). Detta resulterade i att ”Big 5”, som de fem stora 
globala revisionföretagen vid den här tiden kallades, varav Arthur Andersen utgjorde ett, 
numera  är  ”Big  4”  (Moeller  2004).  Arthur  Andersen  hade  dock  endast  varit 
revisionsföretag i Enron, men inte i dess intressebolag, vilket gjorde att man aldrig kunnat 
verifiera de transaktioner som skett annat än genom intyg från inblandade parter om att 
transaktionerna varit legitima. Revisorerna stod alltså försvarslösa när de var beroende av 
icke-dokumentarisk information (Johansson et al 2005). 

Vid ungefär samma tid som Enronskandalen erkände företaget WorldCom att man skulle 
bli tvungen att göra om fem kvartals redovisning. Resultatet hade, på grund av felaktig 
bokföring, förbättrats med sammanlagt omkring 35 miljarder kronor.  Även denna gång 
hade Arthur Andersen varit iblandat i revisionen (Holmquist 2002). 

Arthur Andersen fick i samband med skandalerna representera allt det som var fel med de 
stora  globala  revisionsbolagen.  Allt  oftare  fick  dessa  bolag  kritik  för  att  sälja  sina 
revisionstjänster till underpris för att kunna komma åt mer lukrativa konsultuppdrag. Hela 
konceptet  med  revisorns  oberoende  ifrågasattes  också  eftersom  det  ofta  förekom  att 
nyckelpersoner i olika företags ekonomipersonal tidigare jobbat som externa revisorer åt 
företagen (Moeller 2004). Förutom att revidera Enron hade Arthur Andersen också utfört 
viktiga konsultuppdrag hos Enron. Totalt betalade Enron 55 miljoner dollar, varav mer än 
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hälften var kostnader för konsultation. Denna blandning av tjänster var dock inget ovanligt 
för Arthur Andersen (eller andra bolag heller för den delen). Samarbetet mellan Arthur 
Andersen och Enron hade dock resulterat i att revisorer och Enronanställda delade kontor 
under längre perioder och umgicks med varandra, vilket pressade gränserna för vad som 
var tillåtet gällande personliga relationer till det yttersta (Brown 2005).
Sten Jönsson skriver följande i Johansson et al (2005) på sidan 155, där han går igenom 
åsikter som framförts i en artikel av Mary Ashby Morrison från 2004:

”Det  förefaller  som  om  inblandningen  av  konsulters  affärskultur,  
förekomsten  av  alltmer  framtidsorienterad  och  verbal  information 
(”löften”)  och  revisionsföretagens  storlek  tillsammans  undergrävt  
revisorns  professionella  ansvarskänsla.  Därmed  kan  en  korrumperad 
omgivning  till  revisionen  manipulera  informationen  och  till  och  med  
skjuta  över  skulden  för  bedrägeri  på  revisorn.  Arthur  Andersen  var  
försvarslöst  både  inför  Enrons  bedrägeri  och  politikernas  jakt  på  en 
scapegoat.”

I USA stiftades, som en följd av företagsskandalerna, The Sarbanes-Oxley Act, som ställer 
hårdare krav på bland annat de revisionsföretag som reviderar publika bolag (Sjölin 2003). 
Huvudsyftet  med  Sarbanes-Oxley  Act  är  att  förbättra  tillförlitligheten  hos  finansiella 
rapporter på flera olika sätt och skydda investerare från fler bedrägerier. Man beslutade 
också  att  etablera  Public  Company  Accounting  Oversight  Board (PCAOB)  (Hall  2003). 
PCAOB övervakas av SEC, Securities and Exchange Comission, och har bland annat till 
uppgift att övervaka revisorer som reviderar publika bolag, fastställa standards för revision 
och genomföra inspektioner/utredningar. Man har även möjlighet att utdela disciplinära 
åtgärder samt införa sanktioner för att se till att lagar och regler efterlevs. Andra viktiga 
delar i Sarbanes-Oxley Act är förbud mot vissa sidotjänster vid en revision,  exempelvis 
outsourcing  av  internrevisionsfunktionen  till  företag,  medan  andra  tjänster,  såsom 
skattetjänster,  kräver  speciella  tillstånd för  att  få  utföras.  Vidare  krävs  byte  av  revisor 
minst vart femte år.  Företagen ska också bilda självständiga revisionskommitéer  (audit 
committees)  som  ansvarar  för  revisionen.  Revisorn  rapporterar  direkt  till  kommitén 
istället  för  till  företagsledningen,  vilket  förtydligar  att  revisorn  har  sina  förpliktelser 
gentemot  aktieägarna  och  inte  företagsledningen.  Sarbanes-Oxley  Act  gäller  även  för 
utländska företag i USA (Pashkoff 2002).

Artsberg (2003) menar att skandaler där revisorer är inblandade leder till en debatt bland 
revisorerna  själva  om förbättrade  revisionstekniker  och att  skandaler  av  det  här  slaget 
snarare verkar stärka revisorskårens ställning och öka kraven på mer revsion. Artsberg 
(2003) pekar också på att trots att kraven från allmänheten höjs på revisionsberättelsens 
information  i  kristider  har  man  lyckats  behålla  den  kortfattade  och  standardiserade 
revisionsberättelsen.

1.2 Problemanalys

För att olika intressenter ska kunna sätta tilltro till den information som ett företag lämnar 
om sin  ekonomiska  ställning,  samt kunna lita  på  förvaltningen  av  företaget,  krävs  det 
någon form av kvalitetssäkring. Revision är ett sätt att ge ökad trovärdighet åt ett företags 
finansiella  information  (FAR  2006a).  En  revision  som  utförs  i  enlighet  med  god 
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revisionssed ger revisorn möjlighet att uttala sig med hög men inte absolut säkerhet om att 
årsredovisningen inte innehåller några väsentliga felaktigheter (FAR 2006b). 

Det har hävdats att revisionen inte är anpassad till intressenternas behov och därför inte 
alltid är det skydd som den förväntas vara (Johansson et al 2005). Det har förekommit att 
skandaler och konkurser har föregåtts av rena revisionsberättelser, vilket väckt frågan om 
hur  revisionsberättelsen  ska  utformas  för  att  intressenterna  ska  få  tillgång  till  viktig 
information i tid. Revisorer har hävdat att det finns för stora förväntningar på revision, att 
företagsledningen bär ansvaret för redovisningen och att revisorns uppgift är att granska 
den i förhållande till de regelverk som finns. Med hänvisning till tystnadsplikten har det 
från revisorshåll ansetts att information om att något håller på att gå snett i ett företag inte 
kan lämnas ut eftersom det skulle kunna vara till skada för företaget (Artsberg 2003). 

Ett  förväntningsgap  inom  revisionsområdet  uppstår  när  olika  intressenter  har 
förväntningar på revisorns arbete som inte stämmer överens med vad revisorn faktiskt kan 
och får göra. Detta gäller ofta områden som årsredovisningens ”riktighet”, obestånd och 
konkurs,  förskingringar  samt  andra  oegentligheter  (FAR  2006a).  I  allmänhet  har 
intressenterna högre förväntningar på revisionens säkerhet än vad revisorerna själva anser 
är rimligt att kräva. 

Förväntningsgapet är ingen ny företeelse, utan det har funnits lika länge som revisorsyrket, 
men  orsakerna  bakom  gapet  har  förändrats  i  takt  med  att  samhället  och  näringslivet 
utvecklats  (Johansson et  al  2005).  Användare av finansiella  rapporter  förväntar  sig att 
revisorer  ska  kunna  lämna  garantier  inom  områden  som  till  exempel  förekomsten  av 
bedrägerier  eller andra oegentligheter,  samt företagets  förmåga att  överleva.  Det finns, 
enligt Cosserat (2000), en tendens att lägga skulden på revisorn när ett företag drabbas av 
bedrägerier  eller  misskötsel  från företagsledningens  sida om revisorn inte  har  utfärdat 
någon varning om dessa förhållanden. 

Ett  annat  förhållande  som allmänheten har  reagerat  på  är  att  revisionsbyråerna  oftast 
erbjuder en större mix av tjänster. Kritiker menar att det finns en risk att revisorerna i viss 
mån ser mellan fingrarna när man utför en revision för att på så vis hålla sig väl med 
företagen och sålunda kunna tillförsäkra revisionsbolaget fler inkomstbringande konsult- 
och rådgivningsuppdrag. Denna utveckling kan enligt kritikerna på sikt också ses som ett 
hot mot revisorernas oberoende (Wolf et al 1999). Förväntningsgapet har enligt Cosserat 
(2000) blivit större i takt med att revisorer förväntas kunna tillföra värde inom områden 
som  företagsledning  och  strategisk  planering  samtidigt  som  de  ska  upprätthålla  sin 
integritet och objektivitet i rollen som granskare av klientföretagets finansiella rapporter. 

I  likhet  med vad som nämnts  ovan  har  även Koh och  Woo  (1998)  i  en  studie  av  det 
material  som finns om förväntningsgapet  kommit  till  slutsatsen att  olika intressenter  i 
allmänhet  har  högre  förväntningar  på  en  revision  än  vad  revisorerna  själva  tycker  är 
befogat. Johansson (Johansson et al 2005 sid. 11) skriver:

” Förekomsten av ett förväntningsgap, som inte minskat under åren utan 
snarare  ökat,  utgör  ett  allvarligt  problem,  inte  bara  för  
revisorsprofessionen  utan  också  för  näringslivet  och  samhället  i  stort.  
Revision är en nödvändig och viktig funktion i det moderna samhället,  
inte  minst  eftersom  revisorernas  mest  centrala  uppgift  är  att  
kvalitetssäkra  information.  Utan  tillförlitlig  information  fungerar  både 
näringslivet och samhället dåligt och i många sammanhang inte alls.”
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Eftersom det finns så många olika intressenter är det också rimligt att man kan definiera 
flera olika förväntningsgap, till exempel mellan revisor och investerare eller mellan revisor 
och klient. Ett sätt att försöka motverka ett eventuellt förväntningsgap mellan revisorn och 
klienten,  det  reviderade  företaget,  är  det  så  kallade  uppdragsbrevet.  Enligt 
Revisionsstandard  i  Sverige  (RS)  ska  villkoren  för  revisionsuppdraget  definieras  av 
revisorn och klienten. FAR har därför kommit med en rekommendation om uppdragsbrev 
och allmäna villkor för lagstadgad revision i svenska aktiebolag. Enligt uppdragsbrevets 
mall  ska  parternas  namn  framgå,  uppdragstiden  anges  och  uppdragets  innehåll  ska 
beskrivas (FAR 2005). 

De  flesta  artiklar  om  problemet  med  förväntningsgap  som  vi  har  tagit  del  av  har 
framförallt  behandlat  förväntningarna  mellan  investerare  eller  allmänheten  i  stort  och 
revisorn. Samtliga av dessa har dragit slutsatsen att det förekommer ett förväntningsgap. 
Vi  har  även tagit  del  av  några  studier  där  man undersökt  om det  kan förekomma ett 
förväntningsgap mellan revisorn och klienten, det reviderade företaget, men inom detta 
område  verkar  situationen  vara  mer  oklar.  Vi  har  därför  valt  att  i  den  här  uppsatsen 
försöka belysa detta område ytterligare.

1.3 Problemformulering

● Förekommer det ett förväntningsgap mellan revisor och företag?
● Hur kan ett eventuellt förväntningsgap minskas?

1.4 Syfte

Syftet  är  att  undersöka  företagens  förväntningar  på  revision  samt  att  ta  reda  på  vad 
revision egentligen innebär.
Vi  har  som  normativt  delsyfte  att  ge  tänkbara  förslag  på  hur  ett  förväntningsgap  kan 
minskas.

1.5 Avgränsning

Undersökningen begränsas till företag med minst 50 och högst 200 anställda. Geografiskt 
begränsas  vår  undersökning  till  företag  och  revisorer  hemmahörande  inom 
Karlstadregionen. Detta för att ge oss möjlighet att genomföra så många intervjuer som 
möjligt under den begränsade tidsperiod som står till förfogande.
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1.6 Disposition

1. Inledning Kapitlet ger en introduktion till uppsatsämnet följt av en 
problemanalys. Kapitlet avslutas med att forskningsfråga samt 
uppsatsens syfte och avgräsning fastställs.

2. Metod Kapitlet behandlar vilka metoder som vi har använt oss av i vårt 
arbete. Undersökningens olika steg förklaras.

3. Teori En genomgång av olika teorier och regelverk ges här för att 
läsaren ska få en djupare förståelse för ämnet.

4. Empiri Kapitlet inleds med en kort presentation av de företag som vi 
har intervjuat. Därefter följer en sammanställning av 
intervjumaterialet.

5. Analys och diskussion Den data som vi samlat in genom våra intervjuer analyseras 
tillsammans med den sekundärdata som vi redogjort för under 
teoriavsnittet.

6. Slutsatser I detta kapitel dras slutsatser utifrån den insamlade datan. 
Forskningsfrågan besvaras och förslag till vidare forskning 
presenteras.
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2. Metod

Kapitlet  behandlar  vilka  metoder  vi  använt  oss  av och hur vi  resonerat  i  våra val.  En  
redogörelse ges för undersökningens olika steg och de källor som vi har använt oss av  
diskuteras.

2.1 Metodval

Vår  undersökning  har  en  induktiv  ansats.  Jacobsen  (2002),  sidan  35,  beskriver  den 
induktiva ansatsen som följer:

”Idealet  är  forskare  som  går  ut  i  verkligheten  nästan  helt  utan 
förväntningar, samlar in all relevant information och till slut slår sig ner 
och systematiserar de data som de har fått in. Med utgångspunkt från en  
sådan öppen ansats formuleras sedan teorierna. Målet är att ingenting  
ska begränsa vilken information den enskilda forskaren samlar in.”

Vi har försökt att mäta respondenternas förväntningar och syn på revision utan att styra 
deras  svar  i  någon  riktning.  Istället  för  en induktiv  kan en deduktiv  ansats  tillämpas. 
Deduktiv innebär att  man redan på förhand har vissa antaganden som sedan antingen 
visar  sig  vara  hållbara  eller  måste  förkastas  (Jacobsen  2002).  Slutsatserna  bygger  på 
logiska sammanhang (Thurén 1991).

Eftersom vi  har  valt  en  induktiv  ansats  passar  en kvalitativ  undersökning  bäst  till  vår 
insamling  av  primärdata.  Kvalitativa  undersökningar  möjliggör  en  öppenhet  i 
undersökningen  där  informationen  till  stor  del  bestäms  av  de  undersökta  objekten 
(Jacobsen 2002). Uppgiftslämnarna tillåts att bidra med sin egen tolkning vilket möjliggör 
detaljrikedom  (Jacobsen  2002).  Vi  valde  att  genomföra  intervjuer  med  ett  antal 
företagsrepresentanter och revisorer. Genom intervjuer tillåts vi att få en mera nyanserad 
bild eftersom det är de undersökta som själva formulerar sina svar utifrån egna åsikter 
samt att vi får en möjlighet att ställa följdfrågor. Ett alternativ hade varit att genomföra en 
kvantitativ  undersökning.  Kvantitativa  undersökningar  är  mer  standardiserade  och 
innehåller ofta givna svarsalternativ, vilket inte ger samma djup i svaren (Jacobsen 2002). 
Om vi genomfört en kvantitativ undersökning, som exempelvis ett frågeformulär, hade vi 
tvingats  formulera  egna  svarsalternativ  och  på  så  sätt  ökat  risken  för  att  missa  viktig 
information.

Eftersom  det  är  svårt  att  få  ett  urval  som  är  representativt  med  en  kvalitativ 
intervjuundersökning  har  vi  inte  för  avsikt  att  generalisera.  Tyngdpunkten  med  en 
kvalitativ undersökning ligger mera på det som är unikt (Jacobsen 2002).

Vår problemställning är beskrivande eftersom vi avser att beskriva hur situationen ser ut 
vid en given tidpunkt. En problemställning kan också vara förklarande då man istället ser 
till vad som är orsaken till det som undersökes (Jacobsen 2002).
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2.2 Datainsamling

Vår  egen  empiriska  undersökning  bygger  på  ett  antal  intervjuer  där  revisorer  och 
representanter  för  olika  företag  ger  sin  syn  på  revisionsprocessen.  Vi  hade  redan  på 
förhand beslutat att de personer som intervjuades skulle hållas anonyma. Detta dels för att 
vi hoppades att fler personer skulle vara beredda att ställa upp på en intervju och dels för 
att  eventuellt  få  innehållsrikare  svar.  Primärdatan  kompletteras  med  sekundärdata. 
Sekundärdata  är  information  som  vi  inte  själva  samlat  in  (Jacobsen  2002).  Angående 
användningen  av  primär  och  sekundärdata  skriver  Jacobsen  (2002)  s.153:  ”Om  vi  
utnyttjar flera typer kan de kontrollera varandra.  Olika data kan ge varandra stöd och  
därmed styrka de resultat vi kommer fram till, men de kan också användas för att ställa  
olika upplysningar mot varandra.”

2.2.1 Primärdata

Vi valde att genomföra undersökningen bland företag hemmahörande i Karlstadregionen 
med mellan 50 till 200 anställda. En sökning i databasen affärsdata gav 25 stycken möjliga 
företag.  Via  mejl  skickades  en  förfrågan  ut  till  16  stycken  företag  där  vi  beskrev 
bakgrunden till undersökningen och att vi önskade intervjua en person inom företaget som 
hade god kontakt med företagets revisor. I de fall då det var möjligt skickades förfrågan 
direkt till VD eller ekonomichefen, i andra fall fick vi nöja oss med en allmän e-postadress. 
Då vi endast mejlade de företag som vi hittade relevanta adresser till på deras respektive 
hemsidor kan  urvalet bäst beskrivas som ett bekvämlighetsurval, vilket innebär att man 
väljer dem som är tillgängliga (Jacobsen 2002).

Av de 16 tillfrågade företagen fick vi sju stycken svar, varav sex stycken var villiga att ställa 
upp på en intervju. Det nej-svar som vi erhöll motiverades med att personen ifråga arbetat 
som revisor tidigare och därför hade en god bild av revision. Det är naturligtvis olyckligt att 
vi inte gavs möjlighet att intervjua den här personen då det riskerar att ge en bild av att ett 
eventuellt förväntningsgap är större än det verkligen är.

Intervjuerna genomfördes på plats ute hos företagen och varade mellan 15 – 30 minuter. 
Som hjälpmedel  vid intervjuerna användes  en intervjuhandledning  med färdiga  frågor. 
Ingen av de intervjuade hade tagit del av frågorna på förhand. Då intervjuerna var relativt 
korta antecknades svaren och sammanställdes efteråt. Bandspelare användes inte under 
någon av intervjuerna.

Revisorerna intervjuades först efter att vi var klara med företagsintervjuerna, detta för att 
vi  skulle  kunna följa  upp sådant som kommit  fram under intervjuerna med företagen. 
Förfrågan skickades ut till fem revisionsbyråer. Vi kom i kontakt med två revisorer som var 
villiga att ställa upp. Även dessa intervjuer genomfördes ute hos respektive byrå. Tiden per 
intervju  var  ca  20  –  30  minuter.  Intervjuhandledning  användes  även  här  och  svaren 
antecknades. Inga frågor hade skickats ut på förhand.

För att vi skulle kunna följa upp olika frågor, ge de intervjuade möjlighet att komplettera 
svar samt undvika missförstånd mejlades  sammaställningen av intervjun ut  till  alla  de 
intervjuade.
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På grund av tidsbegränsningen anser vi att sex stycken företag och två stycken revisorer 
utgör ett tillräckligt underlag. Möjligen kunde vi ha behövt en eller två intervjuer till med 
revisorer för att få ett bredare underlag, men då revisorerna har inblick i fler än ett företag 
ansåg vi att det var viktigare att prioritera fler intervjuer med företagsrepresentanter.

En nackdel med den sortens intervjuundersökning som vi har genomfört är att den tar lång 
tid  att  genomföra.  Kvalitativa  undersökningar  resulterar  ofta  i  många variabler  från få 
respondenter (Jacobsen 2002). Vi har därför inte kunnat erhålla information från ett lika 
stort antal personer som om vi istället genomfört en kvantitativ undersökning, exempelvis 
en postenkät.  Istället har vi tillåtits  att få mera nyanserade svar och kunnat gå mer på 
djupet i olika frågor. Vi bedömer att de svar vi fått är relevanta för undersökningen. Om 
man ser till ämnet som sådant samt att de intervjuade är anonyma anser vi att det inte 
finns någon anledning att misstänka att vi inte fått ärliga svar på frågorna. 

Det är svårt att veta om just ekonomicheferna är de som är bäst lämpade att svara på 
frågorna.  Anledningen  till  att  just  ekonomichefer  har  intervjuats  är  att  vi  hade  som 
önskemål att komma i kontakt med någon inom företagen som hade mycket kontakt med 
företagets revisor. Det kan naturligtvis också diskuteras huruvida en persons uppfattningar 
kan vara representativa för en hel organisation.

2.2.2 Sekundärdata

Av de vetenskapliga artiklar som vi använt oss av har ingen behandlat svenska företag. De 
flesta behandlar inte heller förhållandet mellan företag och revisorer, utan förväntningsgap 
mellan revisorer och allmänheten eller inom andra servicebranscher. När man använder 
sig av sekundärdata är det viktigt  att  ta med i beräkningen att man oftast inte vet hur 
denna data samlats in eller hur denna information har sammanställts (Jacobsen 2002). 
När det gäller källkritik är det enligt Jacobsen (2002), s. 210, viktigt att fråga sig: ”Kan den 
institution som har författat källan ha ett egenintresse av att förvanska information?”.

FARs samlingsvolym 2006 del 2 och andra böcker från FAR förlag har varit mycket viktiga 
för  informationsinhämtningen.  Här  har  vi  hämtat  information  om  regelverk  som  rör 
revisionsarbetet.  Tidskriften  Balans  har  också  använts.  Balans  är  ingen  vetenskaplig 
tidskrift men vi anser ändå att den är en viktig branschtidning och en bra källa för att ta 
del av förändringarna inom revisionsbranschen. I övrigt har vi använt ett antal böcker som 
vi funnit intressanta.
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3. Teori

I detta avsnitt behandlas sådana teorier och regelverk som är av betydelse för förståelsen  
av vår undersökning.  Avsnittet inleds med en förklaring av förväntningsgapet.  Därefter  
kommer en kort redogörelse för revisionsuppdraget att ges följt av en presentation av de  
lagar och regelverk som reglerar revisorn och en revision. Eftersom vår undersökning är  
inriktad på aktiebolag kommer denna del att i huvudsak ta upp sådant som är relevant för  
aktiebolag. 

3.1 Företagets intressenter

Som  vi  tidigare  beskrivit  i  problemanalysen  så  är  det  viktigt  att  företagets  olika 
intressenter kan sätta tilltro till den information som företaget lämnar. Utifrån de befogade 
förväntningar  som  intressenterna  kan  ha  undersöks  oftast  kvaliteten  på  revisionen 
(Diamant  2004).  Här  nedan  kommer  vi  först  att  redogöra  för  den  så  kallade 
intressentmodellen som beskriver vilka olika intressentförhållanden som finns omkring ett 
företag.  Därefter  följer  ett  avsnitt  som  behandlar  företagets  intressenter  utifrån  ett 
revisionsperspektiv.  

3.1.1 Intressentmodellen

Den  så  kallade  intressentmodellen  utgår  från  att  företagen  strävar  efter  att  uppnå  ett 
jämviktsförhållande till sin omgivning. Alla företag har ett antal intressenter av olika slag 
och  mellan  företaget  och  intressenterna  finns  beroendeförhållanden  (Ax  et  al  2002). 
Företaget  måste  försöka  tillgodose  de  olika  intressenternas  önskemål  och  inte  bara 
ägarnas. Alla intressenter i modellen bidrar på något sätt till företaget och har därför rätt 
att kräva att få något tillbaka (Lynch 2003). Exempel på bidrag och förväntningar är:

Intressent Bidrag Förväntningar

Ägare Kapital Avkastning

Anställda Arbete Lön, intressanta arbetsuppgifter, möjlighet till utbildning

Leverantörer Leveranser Betalning, långsiktiga relationer

Problemet för företaget är att de olika intressenternas förväntningar ibland står i konflikt 
med varandra. I sådana situationer måste företaget prioritera något intresse före ett annat, 
eller försöka nå en kompromiss (Lynch 2003). Så länge företaget klarar av att upprätthålla 
en bidrags-belöningsbalans med sina intressenter kommer intressenterna att stanna kvar 
hos företaget och organisationen kan leva vidare (Brytting 1998). 
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Figur 1 Intressentmodellen – Exempel på företagets intressenter (Ax et al 2002 s. 42)

3.1.2 Revisionens intressenter

Diamant (2004)  skriver  ”Den svenska regleringen av såväl  kraven på redovisning  som 
revision synes sakna ett klart uttalat syfte. Reglerna är närmast att se som en kompromiss  
och ska tillgodose ett flertal olika, ibland mot varandra stående, intressen” (s. 110). Vidare 
skriver samme författare: ”Lagstiftaren verkar utgå från att alla som har eller kan komma  
att få en, av lagstiftaren icke definierad, relation till det granskade bolaget skall ses som 
revisionens intressenter” (s. 110). 

Förutom att företagets ägare och borgenärer självklart har ett intresse av revisionen så har 
även  presumtiva  aktieägare  och  borgenärer,  den  breda  allmänheten  samt 
utbildningsanstalter ett intresse (Diamant 2004). Av extra relevans för den här uppsatsen 
är att även företagen själva har ett egenintresse av revisionen. De anställda har ett intresse 
av att få insyn i företaget och styrelsens och VDs förvaltning, samt att kunna medverka till 
utveckling av förbättrade interna kontrollmetoder och redovisningsmetoder. Styrelsen och 
VD har ett intresse av att få kännedom om de brister som revisorn upptäcker (Diamant 
2004). 

3.2 Förväntningsgapet

Ett förväntningsgap uppstår  när de olika intressenterna har förväntningar på revisorns 
arbete som inte stämmer överens med det som revisorn faktiskt kan och får göra (FAR 
2006a).
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Figur 2 Förväntningsgapet enligt FAR (2006a sid. 131)

Man kan definiera förväntningsgapet vid revision på olika sätt beroende på vilken del av 
revisionsprocessen som man fokuserar på.  Förväntningsgap kan exempelvis  handla om 
med vilken grad av säkerhet som revisorn ska kunna intyga att ett företag är livskraftigt. 
Ett  annat sorts  gap kan vara olika uppfattningar om i vilken utsträckning revisorn ska 
inrikta  sig  på  att  upptäcka  oegentligheter  i  företagets  redovisning.  Ytterligare  ett 
förväntningsgap  rör  revisorns  magra  rapportering,  där  bland  annat  Aktiespararna  har 
efterlyst utförligare revisionsberättelser (Johansson et al 2005).

3.3 Redovisning

I detta avsnitt kommer vi först att ge en kort beskrivning av redovisning ur ett historiskt 
perspektiv.  Därefter  kommer  vi  att  beskriva  externredovisningens  funktion  och 
utformning.

3.3.1 Redovisningshistoria

Någon form av bokföring har förmodligen förekommit ända sedan 3000 f.Kr. Luca Pacioli 
förknippas oftast med utvecklandet av den dubbla bokföringen efter hans bok från 1494 
där tekniken beskrivs (dock är den äldsta kända dubbla bokföringen från år 1340). Paciolis 
bok översattes till flera språk vilket hjälpte till att sprida metoden under 1500- och 1600-
talet (Riahi-Belkaoui 2000). 
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I och med kapitalismens genombrott och bolagsformens tillkomst kom resultatberäkning i 
fokus.  Värderingsproblem  uppstod  och  man  var  tvungen  att  beräkna  hur  stor  del  av 
bolagens vinster  som kunde delas  ut  till  ägarna utan att  bolagens överlevnad hotades. 
Eftersom resultat inte kan beräknas exakt under en kortare period, samtidigt som företag 
förväntas  fortleva  under  överskådlig  framtid,  uppstod  olika  periodiseringsproblem  och 
olika uppfattningar om hur resultat ska mätas. Utöver resultatberäkning har redovisningen 
efterhand också  fått  i  uppgift  att  förse  olika  intressenter  med information.  Därför  blir 
värdering av tillgångar och skulder viktigt för att hjälpa dessa intressenter att göra egna 
bedömningar av företagets framtid (Artsberg 2003). 

I  Sverige  var  det  främst  Kreugerkraschen  på  1930-talet  som  satte  fart  på 
externredovisningskraven. I USA hade börskraschen på Wall Street några år innan, där 
många  aktieägare  förlorat  nästan  alla  sina  pengar,  också  bidragit  till  skärpta  krav  på 
ekonomisk redovisning ifrån företagen (Gröjer 2002). 

3.3.2 Externredovisning

Gröjer (2002) skriver:  ”Redovisning är ett  skriftspråk som används för att beskriva de  
ekonomiska konsekvenserna av organisationers verksamhet” (s.  7).  Som svar på frågan 
varför redovisning behövs anger Gröjer (2002) fyra olika motiv:

Öka tilliten

Informationen bör vara 
så god att ingen part som 
gör affärer med företaget 
behöver lida ekonomisk 
skada i onödan.

Det kapitalistiska 
systemet

En fri kapitalmarknad 
leder till ett behov av 
externredovisning.

Existensberättigande

Redovisning behövs för 
att kunna bedöma ett 
företags 
existensberättigande. 

Beskattning

I Sverige har vi ett starkt 
samband mellan 
redovisning och 
beskattning.

En årsredovisning ska innehålla följande delar:
- Resultaträkning
- Balansräkning
- Kassaflödesanalys (större bolag)
- Noter
- Förvaltningsberättelse

Redovisningen ska utformas i enlighet med god redovisningssed och ge en rättvisande bild. 
Kravet på god redovisningssed uppfyller företagen genom att följa råd och anvisningar från 
bland  annat  Bokföringsnämnden  samt  den  praxis  som  finns  bland  kvalitativt 
representativa bolag. Om god redovisningssed ger en missvisande bild av företaget så ska 
man  korrigera  denna  bild  med  hjälp  av  tilläggsupplysningar  för  att  uppnå  kravet  på 
rättvisande  bild.  Man  kan även göra  avsteg  från  rekommendationer  från  normgivande 
organ  för  att  uppnå  en  rättvisande  bild,  men  isåfall  ska  detta  motiveras  i  noterna 
(Lönnqvist 2002).
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3.4 Revision 

Denna  del  inleds  med  en  historisk  överblick.  Därefter  kommer  revisionens  syfte  att 
beskrivas  följt  av  en  redogörelse  för  de  olika  regelverk  som  gäller  vid  revision. 
Avslutningsvis  kommer  vi  att  beskriva  de  olika  risker  som finns  samt  förklara  vad ett 
uppdragsbrev är för något.

3.4.1 Revisionshistoria

Den industriella revolutionen kan sägas ha gett upphov till revisorsyrket. Uppförandet av 
fabriker  och  anskaffandet  av  maskiner  krävde  stora  mängder  kapital  och  långivarna 
behövde skyddas så att företagsledningen inte förskingrade deras pengar (Gröjer 2002). 
Den  egentliga  utvecklingen  av  revisionsyrket  började  i  mitten  av  1800-talet,  först  i 
Skottland och senare i England. Även i Sverige diskuterade man vid den här tidpunkten 
behovet  av  självständiga  revisorer  eftersom  man,  precis  som  i  England,  ville  komma 
tillrätta  med  det  stora  antalet  förskingringar  som  industrialiseringen  fört  med  sig 
(Johansson et al 2005). 

När  aktiebolagsformen fick  sitt  genombrott  i  Europa formulerade  lagstiftarna  ett  antal 
förutsättningar som krävdes för att man skulle ha rätt att bedriva affärsverksamhet med ett 
begränsat  personligt  ansvar.  Att  bolagets  räkenskaper  ska  granskas  av  ett  fristående 
subjekt som skydd för det bundna kapitalet är en sådan förutsättning (Sandström 2005). I 
Sverige  antogs  en  ny  aktiebolagslag  i  januari  1895  där  det  föreskrevs  att  styrelsens 
förvaltning och bolagets räkenskaper skulle granskas av en eller flera revisorer.  I lagen 
fanns  dock  inga  föreskrifter  om  revisorns  utbildning  eller  att  revisorn  skulle  vara 
oberoende  från  bolaget.  Först  1912  började  den  då  nyinrättade  Revisorsnämnden  vid 
Stockholms  handelskammare  att  auktorisera  revisorer.  Av  ett  femtiotal  sökande 
auktoriserades endast sex personer och tillväxten inom yrket skulle visa sig vara mycket 
långsam (Johansson et al 2005).

Det var en ganska stillsam tillvaro för de auktoriserade revisorerna som fanns i Sverige 
under åren fram till Kreugerkraschen i mars 1932. I samband med denna framfördes dock 
kritik mot revisionsinstitutionen i Sverige och kraven för att kunna bli auktoriserad revisor 
skärptes.  I  och  med  Kreugerkraschen  började  man  även  att  diskutera  behovet  av 
oberoende revisorer. Det dröjde dock fram till 1944 innan en ny lag antogs som ersättning 
för  1910  års  aktiebolagslag.  Titeln  auktoriserad  revisor  reglerades  i  lagen  och det  blev 
obligatoriskt  för  börsbolag  och  andra  stora  bolag  att  anlita  auktoriserade  revisorer. 
Revisionens omfattning angavs också utförligt i lagen (Johansson et al 2005).

3.4.2 Revisionens syfte

Principal  agent-teorin bygger  på  att  företagsledningen  fungerar  som  en  agent  för 
principalerna,  företagets  ägare.  Förvaltningen  av  företaget  har  alltså  separerats  från 
ägarna. Båda grupperna, principaler och agenter, har intresse av att öka sitt eget välstånd. 
För  att  företagsledningen  inte  ska  åsidosätta  sina  skyldigheter  gentemot  ägarna  måste 
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ägarna säkra ledningens lojalitet. För att åstadkomma detta kan ägarna antingen belöna 
personer i ledande ställning för att jämställa deras intressen med ägarnas eller också måste 
företagsledningen övervakas. Oftast är det svårt att utforma belöningssystem som är lika 
billiga  och  effektiva  som  övervakning.  Som  skydd  för  företagets  intressenter  måste 
företagsledningen  enligt  lag  lämna  ut  viss  information.  Revisorns  uppgift  blir  här  att 
övervaka  att  ledningen  uppfyller  sina  åtaganden  gentemot  intressenterna  genom  att 
verifiera  att  den  information  som  lämnas  på  ett  korrekt  sätt  avspeglar  företagets 
ekonomiska ställning (Diamant 2004).

FAR (2006a)  definierar  revision enligt  följande:  ”Revision är att  med en professionellt  
skeptisk inställning planera, granska, bedöma och uttala sig om årsredovisning, bokföring  
och förvaltning” (s. 19).  Woolf (1990) beskriver revision så här: ”In its modern sense an 
audit  is  a process (carried out by suitably qualified 'auditors')  whereby the accounts of  
business entities, including limited companies, charities, trusts and professional firms, are 
subjected to scrutiny in such detail as will enable the auditors to form an opinion as to  
their truth and fairness” (s. 1). 

Revision innebär att  revisorn först sätter sig in i  företaget och dess verksamhet för  att 
därefter  granska  företaget.  I  Sverige  delar  man  vanligtvis  upp  revisionen  i  två  delar: 
revision av årsredovisning och bokföring samt revision av VDs och styrelsens förvaltning. I 
förvaltningsrevisionen bedömer revisorn åtgärder och försummelser av styrelseledamöter 
och VD som kan leda till ersättningsskyldighet gentemot bolaget. Revisorn bedömer också 
andra  överträdelser  av  lagar  och  bolagsordning,  samt  om  företaget  fullgjort  sin 
bokföringsskyldighet.  Förvaltningsrevisionen  är  en  förutsättning  för  att  revisorn  i 
revisionsberättelsen ska kunna uttala sig om ansvarsfrihet för styrelseledamöter och VD 
(FAR  2006a).  Att  ansvarsfrihet  sedan  beslutas  på  bolagsstämman  innebär  inte  att 
möjligheten för ägarna att kräva skadestånd försvinner för gott. En skadeståndsprocess 
kan inledas om ny information som inte var känd vid tiden för stämman (i årsredovisning 
eller  revisionsberättelse)  upptäcks,  även  om  ledningen  redan  beviljats  ansvarsfrihet 
(Sandström 2005). Om revisorn misstänker att VD eller någon styrelseledamot gjort sig 
skyldig till brott är han / hon i vissa fall skyldig att anmäla detta till åklagare (se nedan). 
Anmälningsskyldigheten gäller dock inte om den ekonomiska skadan ersatts, brottet redan 
anmälts  eller  om  brottet  är  obetydligt.  Vid  revision  av  bokföring  och  årsredovisning 
granskar revisorn bokföringen genom granskning av kontroller, substansgranskning eller 
en kombination av dessa. I årsredovisningen granskas att bokföringens saldon avslutats 
korrekt  i  bokslutet.  Alla  uppgifter  kan dock inte härledas direkt  ur bokföringen,  varför 
granskningen av resultat- och balansräkningarna oftast blir ganska omfattande även om 
revisorn  granskat  bokföringen  under  året.  Dessutom  granskar  revisorn  att 
förvaltningsberättelsen ger en rättvisande översikt över företagets verksamhet,  ställning 
och resultat.  I  större företag där en kassaflödesanalys tillkommer granskar revisorn att 
denna upprättats  i  enlighet  med god redovisningssed.  I  koncerner  tillkommer även en 
separat koncernredovisning som vanligtvis ingår i samma dokument som moderbolagets 
årsredovisning (FAR 2006a). 

Revisionens mål är att revisorn ska lämna en revisionsberättelse där han / hon uttalar sig 
om företagets årsredovisning och bokföring samt om styrelsens och VDs förvaltning (FAR 
2006a). En revisor kan naturligtvis inte lämna några garantier i  sin revisionsberättelse. 
Revision  enligt  god  revisionssed  är  så  utformad  att  revisorn  kan  bestyrka 
årsredovisningens  riktighet  med hög men inte  absolut  säkerhet.  Hög men inte  absolut 
säkerhet gäller alla faser i revisionen (FAR 2006b).
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Revisorer kan också bistå företag med rådgivning inom sitt kunskapsområde. Rådgivning 
av det här slaget benämns fristående rådgivning.  Om revisorn ger råd till företag som är 
revisionsklienter är det viktigt att revisorns opartiskhet inte hotas. Som revisor får man 
inte granska resultatet av sin egen rådgivning, däremot kan rådgivning ges förhållandevis 
fritt till företag som inte är revisionskunder (FAR 2006a). 

I 9:17 i Aktiebolagslag (2005:551) ges förutom förbudet att granska sin egen rådgivning ett 
antal situationer där revisorn måste avsäga sig uppdraget. Som revisor får man inte vara 
ägare i, medlem i styrelsen,  anställd av eller stå i skuld till bolaget. Man får heller inte vara 
nära besläktad med person som sitter i  styrelsen eller sköter bolagets redovisning. Den 
revisor  som  inte  är  behörig  att  sköta  ett  moderbolags  revision  får  heller  inte  sköta 
dotterbolagets.

3.4.3 Regler för revision 

De lagar som gäller för revision är i viss mån anpassade efter företagsform och dessa regler 
återfinns  i  de  lagar  som  gäller  för  aktiebolag,  ekonomiska  föreningar  och  stiftelser. 
Enskilda näringsidkare har inga specialregler, utan revisionsreglerna för enskild firma och 
handelsbolag  finns  i  en  separat  revisionslag  (Lönnqvist  2002).  De  regler  som  styr 
revisionen och revisorn är följande (FAR 2006a): 
- EGs bolagsrättsliga direktiv (nr 4, 7, 8 och 11)
- aktiebolagslagen
- lagen om ekonomiska föreningar
- andra associationsrättsliga lagar
- revisionslagen
- årsredovisningslagen
- bokföringslagen
- revisorslagen
- revisorsförordningen
- EGs rekommendation om revisors oberoende
- EGs rekommendation om kvalitetskontroll
- Revisorsnämndens föreskrifter
- FARs yrkesetiska regler
- Revisionsstandard i Sverige (RS)
- FARs revisionsrekommendationer (RevR)
- FARs uttalanden i revisionsfrågor (RevU) 

För  aktiebolagets  del  är  9  kapitlet  i  ABL  det  mest  centrala.  Här  finns  regler  om 
skyldigheten att utse en revisor och om uppdragets ingående, upphörande och innehåll. 
Det finns dock regler om revision även i andra kapitel i ABL (Sandström 2005).

Beträffande  revisorns  kompetens  utgår  ABL  från  att  det  finns  två  typer  av  revisorer, 
godkända och auktoriserade (Sandström 2005). Alla aktiebolag måste ha en auktoriserad 
eller godkänd revisor och titlarna auktoriserad revisor och godkänd revisor skyddas i lag. 
För att bli auktoriserad revisor krävs universitet- eller högskolestudier om 160 poäng med 
ekonomisk inriktning inom vissa ämnesområden, samt minst fem års praktisk utbildning. 
Utöver detta krävs revisorsexamen och högre revisorsexamen. För godkända revisorer är 
kraven något lägre, kandidatexamen med företagsekonomisk inriktning eller motsvarande 
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teoretisk  utbildning.  Praktiktiden  ska  vara  på  minst  tre  år  och  det  krävs  en 
revisorsexamen. Auktorisation och godkännande beviljas av Revisorsnämnden för fem år i 
taget och upphör omedelbart för den som lämnar yrket. Den som beviljats auktorisation 
eller godkännande får  inte syssla med annan verksamhet som har ett naturligt samband 
med revision eller som kan skada förtroendet för revisorns opartiskhet (FAR 2006a). 

3.4.4 Revisorns anmälningsskyldighet

Som nämnts  ovan  så  skall  revisorn  i  vissa  fall  rapportera  till  åklagare  när  han  /  hon 
misstänker att en styrelseledamot eller VD gjort sig skyldig till brott. Revisorn ska också 
omgående underrätta styrelsen om brottsmisstanke så att styrelse kan avhjälpa brottets 
skadliga effekter. Detta har styrelsen fyra veckor på sig att göra och revisorn slipper isåfall 
att  lämna in  en anmälan  till  Ekobrottsmyndigheten.  Om styrelsen inte  vidtar  åtgärder 
inom utsatt tid så ska revisorn lämna sitt uppdrag.
De brott som omfattas av anmälningsskyldighet är enligt FAR (2006a):
- bedrägeri
- penninghäleri
- svindleri
- förskingring
- olovligt förfogande
- trolöshet mot huvudman
- oredlighet mot borgenär
- försvårande av konkurs eller exekutiv förrättning
- otillbörligt gynnande av borgenär
- bokföringsbrott
- bestickning
- mutbrott
- skattebrott
- vårdslös skatteuppgift
- försvårande av skattekontroll

3.4.5 Omständigheter då revisorn ska avsäga sig sitt uppdrag

Det finns några omständigheter då grundregeln är att revisorn ska avsäga sig sitt uppdrag. 
Detta gäller dock inte om revisorn vidtagit sådana åtgärder som resulterat i ”att en kunnig 
och omdömesgill person med kännedom om alla relevanta omständigheter inte skulle se  
anledning att ifrågasätta revisorns opartiskhet eller självständighet” (FAR 2006a) (s. 114). 
De fall då revisorn ska avsäga sig uppdraget är:

● egenintressehotet: revisorn har ekonomiskt eller annat intresse i klienten
● självgranskningshotet: revisorn måste granska sitt eget arbete
● partsställningshotet: revisorn har, exempelvis vid en förhandling, tagit ställning för 

eller emot klienten
● vänskaps- / förtroendehotet: revisorn har starka personliga relationer till klienten
● skrämselhotet: revisorn riskerar att påverkas av en dominerande personlighet hos 

klienten eller av yttre påtryckningar (FAR 2006a)
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3.4.6 Risker vid revision

Det finns fyra slag av risker vid revision (FAR 2006a).

Figur 3  Egen illustration efter FAR

● Inneboende  risk innebär  den  allmänna  risken  som  finns  att  årsredovisningen 
innehåller brister och fel (FAR 2006a). Som revisor måste man bedöma denna risk 
utifrån sitt eget omdöme och de fakta man har tillgång till. Exempel på faktorer kan 
vara ledningens integritet,  typen av verksamhet och konton som tidigare år varit 
felaktiga (FAR 2006b).

● Kontrollrisk handlar om att granska och bedöma företagets redovisningssystem och 
deras interna kontroller (FAR 2006b).

● Upptäcktsrisk är risken att fel inte upptäcks (FAR 2006a). 
● Den fjärde typen av risk, revisionsrisken, är en funktion av de andra riskerna och är 

den samlade risken för att revisorns slutliga bedömning blir fel (FAR 2006a).

3.4.7 Uppdragsbrevet

Uppdragsbrev skrivs mellan parterna för att det inte ska uppstå några tveksamheter och 
felaktiga  förväntningar.  På sidan 261  i  FARs samlingsvolym 2006 del  2  kan man läsa 
följande om uppdragsbrevets syfte:  ”Det ligger i både klientens och revisorns intresse att  
revisorn skriver ett uppdragsbrev (”engagement letter”) för att undvika missförstånd om  
uppdraget. Uppdragsbrevet – och de därtill hörande allmänna villkoren – dokumenterar  
och bekräftar att revisorn/revisionsbolaget åtar sig uppdraget. Men också revisionens syfte 
och omfattning samt de särskilda villkor i övrigt som skall gälla för uppdraget klargörs.”
  I  artikeln  Uppdragsbrev  och  allmäna  villkor  för  lagstadgad  revision  av  aktiebolag  – 
anvisningar och kommentarer i  Balans 6-7 / 2005 skriver Dan Brännström och Urban 
Engerstedt att: ”Sannolikt kan handlingarna också bidra till att det s.k. förväntningsgapet  
minskar. (s. 39)”
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4. Empiri

Kapitlet innehåller en kort presentation av varje företag följt av en sammanställning av de  
intervjuer som vi genomfört på egen hand.
Alla intervjuer återfinns var för sig i bilagorna.

4.1 Intervjuer – Företag

Totalt intervjuades sex stycken representanter för olika företag runtom i Karlstadregionen. 
De personer som vi intervjuade på respektive företag arbetar med ekonomi. Samtliga har 
kontakt med revisorn och därmed har de också, förmodar vi, störst insikt och kunskap om 
företagets revision.

4.1.1 Företagspresentation

Företag 1
Företaget bedriver försäljning inom bygg- och fastighetsbranschen.
Personen  som  intervjuades  är  ekonomichef  på  företaget  och  har  tidigare  arbetat  som 
revisor. 
Vi upplever det som att den intervjuade har stor kunskap inom området.

Företag 2
Företaget är verksamt inom skogsbranschen.
Vi  intervjuade  företagets  ekonomichef.  Personen  har  ingen  bakgrund  inom 
revisionsbranschen. 

Företag 3
Företaget är verksamt inom bland annat anläggningsarbete och transport.
Den som intervjuades är ekonomichef på företaget och har fram till nyligen arbetat som 
revisor.

Företag 4
Företaget bedriver tillverkning riktad mot dagligvaruhandeln.
Den intervjuade är ekonomichef men har ingen revisorsbakgrund.

Företag 5
Företaget tillverkar presentartiklar.
Intervjuad  person  är  ekonomichef  på  företaget  och  har  ingen  bakgrund  inom 
revisionsbranschen.

Företag 6
Företaget  är  återförsäljare  åt  ett  multinationellt  bolag  samt  bedriver  verkstad  och 
försäljning av reservdelar.
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Vi  intervjuade  ekonomichefen  på  företaget.  Personen  har  ingen  bakgrund  inom 
revisionsbranschen.

4.1.2 Intervjusammanställning

1. Vilken nytta har ni som företag av revision?

I  grova  drag  kan man dela  in  nyttan företagen anser  sig  ha  av  revisionen  i  två  delar, 
kontrollfunktionen samt revisorns roll som bollplank.

När det gäller kontrollfunktionen nämner flera av de intervjuade att revisorns granskning 
innebär en trygghet. Revisorernas granskning ger företaget en indikation på att de gör rätt 
samtidigt  som den blir  en kvalitetsstämpel  gentemot företagets  olika intressenter.  Med 
tanke på intressenterna anser de flesta att någon form av revision förmodligen skulle vara 
nödvändig för företaget även om den inte vore lagstadgad. Företagen använder revisorerna 
som bollplank. De drar nytta av revisorernas breda kunskap för att få hjälp och synpunkter 
i olika frågor.

Två  av  företagen  nämner  att  de  även  har  olika  kvalitetscertifieringar  vilket  kräver 
ytterliggare revision.

2. Hur fungerar samarbetet med er revisor? 

Företag  4:s  respondent  ger  följande bild  av  samarbetet  med deras  revisor:  ”Vi  har  ett  
utmärkt samarbete. Revisorns roll hos oss är annorlunda än hos storföretag eftersom vi 
använder  revisorn  till  bredare  frågor.  Vi  har  exempelvis  revision  av  olika 
kvalitetsmärkningar.”
Även övriga tillfrågade anser att de har ett väl fungerande samarbete. 

3.  Vad  förväntar  ni  er  av  revisorerna?  Är  det  rimligt  att  redovisningen  är  felfri  efter 
revisionen?

Ingen av de tillfrågade har några förväntningar på att revisorn ska upptäcka samtliga fel 
som kan förekomma. Det nämns dock att redovisningen förväntas vara fri från sådana fel 
som får anses vara väsentliga i förhållande till företagets storlek och omsättning. En av 
respondenterna uttrycker det så att: ”Jag förväntar mig att de jobbar så att sannolikheten 
att de hittar fel är stor.”

Två av respondenterna påpekar även att det är viktigt för företagen är att få en kontroll av 
att de system som man jobbar efter fungerar. Revisorerna förväntas jobba förebyggande 
och uppmärksamma företaget på de eventuella risker som finns.

Att revisionen ska vara snabb och kostnadseffektiv nämns också i en av intervjuerna.

4. Hur upplever ni revisorernas förväntningar på er?

Ingen av de tillfrågade tycker att deras revisorer har några orimliga förväntningar. Det som 
framkommer är att företagen förväntas ha en god dokumentation vid årsbokslut och att 
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systemen fungerar så att det inte förekommer en massa småfel. De flesta företagen anser 
att deras revisorer är väl införstådda med företagets verksamhet och att det finns en bra 
dialog mellan företag och revisor. 

5. Anser ni att ett  förväntningsgap existerar mellan er och era revisorer? Om så är fallet, 
vad skulle kunna göras för att minska det?

Generellt  sett  anser  inte  de  intervjuade  att  något  större  förväntningsgap  existerar.  De 
synpunkter  som  framförs  gäller  en  önskan  om  tydligare  kostnadsspecifikationer  vid 
fakturering samt att det är viktigt att skilja på vad som är konsultation och vad som är 
revision.  Ekonomichefen för  Företag  1  uttrycker det  som: ”Det  är  viktigt  att  hålla  isär  
revision och konsultation, speciellt i våra dotterbolag. Konsultation kanske vi vill få från  
annat  håll  där den oftast  kan vara billigare.  Ibland kanske vi  har möjlighet  att  ge den 
internt istället.”

Företag  3:s  respondent  ger  följande kommentarer  utifrån sin  revisorsbakgrund:  ”Stora 
företag ser förmodligen revisionen som en börda då de har kompetensen inom företaget.  
Små bolag vill ha mer hjälp. Jag tror att man som revisor överskattar sig själv och tror att  
man är viktigare för företagen än vad man är. 
Jag tror inte att det finns för stora förväntningar på revisorer.”

4.2 Intervjuer – Revisorer

Två stycken revisorer intervjuades. Båda är auktoriserade revisorer och anställda på två av 
de stora revisionsbyråerna.

1. Hur organiseras arbetet vid en revision?

Revisorerna jobbar oftast i team, där det alltid finns en vald revisor som är auktoriserad 
eller godkänd och ett antal assistenter beroende på företagets storlek. Assistenterna är de 
som är ute hos företaget och jobbar den största delen av tiden.
Revisor 1  betonar vikten av att  man läser på om företaget  vid revision av nya kunder. 
Informationen om företaget ligger sedan till grund för bedömningen av vilka eventuella 
revisionsrisker som bör tas i beaktande.
Revisionsarbetet beskrivs vidare av Revisor 1:  ”Planeringsfasen börjar tidigt. Om det till  
exempel  rör  sig  om  en  revision  av  ett  företag  med  ett  räkenskapsår  som  slutar  vid  
årsskiftet  börjar  man  med  förvaltningsrevisionen,  att  se  över  interna  kontroller  o.s.v.,  
under hösten. Årsredovisningen granskas sedan i januari.”

2. Fungerar samarbetet med företagen bra eller dåligt?

Även revisorerna anser att samarbetet vid revision fungerar bra. Många ekonomichefer har 
en bakgrund som revisor och har därför kunskap om revisionsarbetet.
Revisor 2 upplever det  som att  företagen anser att  revisorerna tillför något viktigt  och 
därför oftast blir glada när de kommer.
När det gäller samarbetet anser Revisor 1 att: ”Ju tätare kontakt man har med ett företag,  
desto bättre är det.”
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3. Vad har ni för förväntningar på era klienter?

Revisorerna förväntar sig att företaget följer de redovisningsprinciper som valts och att det 
finns en god kontroll och ordning. De lite större företagen har oftast en ekonomiavdelning 
eller några ansvariga med kunskap, så det är oftast inga problem inom det här området.

4. Vad tror ni att era klienter har för förväntningar på er?

Revisor 1 upplever det som att de lite större företagen vill ha dem som bollplank för olika 
frågor och synpunkter. Enligt Revisor 2 förväntar sig de större företagen att revisorerna 
har en viss baskunskap.
När det gäller mindre företag nämns hjälp med skatten samt att de ibland kan ha svårt att 
hålla  isär  vilken  hjälp  som  tillhandahålls  av  en  revisionsbyrå  respektive  en 
redovisningsbyrå.

5. Hur ofta arbetar man med rådgivning?

Rådgivning är inte längre tillåtet vid revisionen av större företag. Mindre företag får allt 
från mycket till ingen rådgivning beroende på deras egen kompetens. Revisor 2 påpekar 
även  att  ibland  har  de  mindre  företagen  kompetensen  själva  men  då  de  är 
underbemannade klarar de ändå inte av allting på egen hand.

6. Uppstår det tveksamheter mellan revisions- och rådgivningsrollen?

Revisor 2 ser inga problem mer än att företagen eventuellt tror att det ingår rådgivning i 
revisionen.
Det är enligt Revisor 1 en definitionsfråga. Under revisionsarbetet ser revisorerna mycket 
som de kan ge rådgivning omkring vilket de enligt Revisor 1 också bör göra. Det viktigaste 
är att revisorns integritet behålls.

7. Upplever ni att det finns ett förväntningsgap mellan era klienter och er när ni arbetar 
med revisionen? Är det någon skillnad mellan olika stora företag?

Det existerar, enligt revisorerna, ett förväntningsgap mellan dem och små företag. Små 
företag vet inte alltid vad nyttan med revision är och bland deras förväntningar nämns 
bland  annat  att  redovisningen  ska  vara  felfri  efter  revisionen  samt  att  de  kan  ställa 
obegränsat med frågor. 
Revisorerna anser att stora företag vet vad revision innebär och att den mynnar ut i en 
revisionsberättelse. En av revisorerna påpekar dock att det inte är så säkert att företagen 
vet varför det är så viktigt med revision.

8. Vad skulle kunna göras för att minska detta förväntningsgap?

De åtgärder  revisorerna  nämner  är  diskussion  med kunderna  om deras  förväntningar. 
Kunderna bör informeras om vad revisorerna gör och att det finns rådgivning att erbjuda 
vid behov.
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5. Analys och diskussion

I den här delen kommer vi att diskutera och analysera all empiri. Den information som vi  
tillägnat  oss  genom våra  intervjuer  med representanterna  för  de  olika  företagen  samt  
revisorerna kommer att analyseras tillsammans med den sekundärdata som ingår i vår  
teori.

5.1 Revisionsprocessen

”Revision är att med en professionellt skeptisk inställning planera, granska, bedöma och 
uttala sig om årsredovisning, bokföring och förvaltning (FAR2006a s. 19).”

Revisorerna jobbar oftast i team med en vald revisor som leder arbetet. Innan man börjar 
granskningsarbetet ute hos företagen har man planerat arbetet. Det är viktigt att revisorn 
är påläst när det gäller företaget som granskas.

Revisionen delas in i två delar: revision av årsredovisning och bokföring samt revision av 
VDs  och  styrelsens  förvaltning. Som  en  av  de  intervjuade  revisorerna  berättade  kan 
exempelvis  förvaltningsrevisionen  ske  under  hösten  och  efter  det  granskas 
årsredovisningen i januari. 
Målet  är  att  revisorn  ska  lämna  en  revisionsberättelse  där  han  /  hon  uttalar  sig  om 
företagets  årsredovisning  och  bokföring  samt  om styrelsens  och  VDs förvaltning  (FAR 
2006a). 

5.2 Den upplevda nyttan med revision

Enligt  en  av  revisorerna  vet  de  flesta  företag  att  arbetet  leder  fram  till  en 
revisionsberättelse,  däremot kan många mindre och mellanstora företag ha svårt  att se 
nyttan med revisionen.

Den nytta företagen upplever sig ha av revisionen handlar till stor del om den kontroll man 
får. Att årsredovisningen granskats av en utomstående part är en trygghet för bland annat 
företagets olika intressenter. Det har ofta kommit fram under våra intervjuer att företagen 
förmodligen skulle behöva någon form av revision även om det inte vore lagstadgat.

I  FAR 2006a betonar man vikten av att:  ”Revision ger ökad trovärdighet  åt  företagets 
finansiella  information.  Revision  är  därmed  en  förutsättning  för  ett  väl  fungerande  
näringsliv och samhälle” (s. 19). Vidare kan man läsa att: ”Alla intressenter har direkt eller 
indirekt nytta av vad revisorn gör” (s. 20).
Några  av  företagen  har  också  olika  kvalitetscertifieringar  som  ska  kontrolleras  vilket 
innebär en form av frivillig revision.
En annan viktig bit är rollen revisorn spelar som bollplank och rådgivare. Företagen kan 
diskutera med revisorn och få råd och tips i olika frågor.
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5.3 Samarbetet mellan företag och revisor

Samtliga företag uppger att  man har ett  bra samarbete  med revisorerna.  De flesta har 
uppgett att de har haft samma revisor sedan tidigare.

Även revisorerna anser att samarbetet fungerar bra. De anser att ett nära samarbete är 
något att eftersträva.

5.4 Förväntningar vid revision

Som nämnts tidigare kan revisorn inte lämna några garantier i sin revisionsberättelse utan 
endast  bestyrka  årsredovisningens  riktighet  med hög men inte  absolut  säkerhet,  vilket 
gäller alla faser i revisionen (FAR 2006b).

De företagsrepresentanter som vi intervjuat har nämnt att redovisningen aldrig blir helt 
”felfri” eftersom den bygger på värderingar och uppskattningar. Man vet att revisorerna 
inte  kan  kontrollera  allt  utan  att  de  gör  stickprovskontroller  och  arbetar  efter 
väsentlighetsprincipen. Däremot anser de flesta att man kan förvänta sig att redovisningen 
bör vara fri från väsentligare fel. Några nämnde också att de vill att redovisningssystemen 
som används bör vara godtagbara.
Företagen upplevde inte förväntningarna  från revisorerna som orimliga.  Som nämndes 
tidigare  har  de  flesta  samma  revisor  sen  en  tid  tillbaka  och  denne  vet  hur  företaget 
fungerar.

Revisorerna förväntar sig ordning, att  företagen har en dokumentation och att det inte 
finns en massa småfel i redovisningen.

Företag  av  den  storlek  vi  undersökt  verkar  ha  relativt  likartade  förväntningar  på 
revisorerna. Det är, enligt vad de intervjuade revisorerna säger, förmodligen vanligare att 
mindre företag har förväntningar som inte motsvarar revisorernas arbete.

5.5 Förväntningsgapet

De  tillfrågade  anser  inte  att  något  större  förväntningsgap  existerar.  En  del  mindre 
synpunkter  framfördes  bland  annat  om  tydligare  specificeringar  på  fakturan  eller  att 
revisionen och rådgivningen bör hållas isär bättre.
Revisionen  är  bara  en  liten  del  av  årets  händelser  för  företaget  och  revisorn  är  inte 
nödvändigtvis, ur företagens synvinkel, en så betydelsefull person som man kan tro.

Revisorerna däremot anser att ett förväntningsgap existerar mellan dem och de företag de 
är  ute  hos.  Detta  förväntningsgap  verkar  dock  till  största  delen  finnas  hos  företag  av 
mindre storlek än de som ingår i vår undersökning.

Förväntningsgap kan, som nämnts, ha att göra med graden av säkerhet som revisorn ska 
kunna intyga att ett företag är livskraftigt, i vilken utsträckning revisorn ska inrikta sig på 
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att  upptäcka  oegentligheter  i  företagets  redovisning  eller  utförligheten  i  revisorns 
rapportering (Johansson et al 2005).
FAR 2006a nämner följande områden: ”Områden där förväntningsgap ofta uppstår kan 
gälla  årsredovisningens  ”riktighet”,  obestånd  och  konkurs,  förskingringar  och  andra 
oegentligheter” (s. 131).

5.6 Hur ska ett eventuellt förväntningsgap minskas?

Revisorerna menar att de eventuellt behöver bli bättre på att diskutera förväntningarna 
med  sina  kunder.  Kunderna  behöver  mera  information  om  revisionen  och  de 
tilläggstjänster som kan erbjudas.

Som figuren (figur 2) från FAR 2006a visar kan förväntningsgapet minskas från två sidor. 
Kortfattat kan man beskriva det som att man kan inrikta sig på att förändra själva tjänsten 
efter  de  förväntningar  som  finns,  alternativt  så  kan  man  försöka  att  förändra 
förväntningarna genom information till intressenterna.
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6. Slutsatser

Här presenteras de slutsatser som vi har kommit fram till utifrån vårt insamlade material  
för att besvara de frågor som vi har ställt i problemformuleringen. Vi ger även förslag till  
fortsatt forskning.

Syftet med denna uppsats har varit att undersöka företags förväntningar på revision och 
huruvida de skiljer sig från revisorernas egna bild av god revisionssed.

Företagen har en god bild av vad som ingår i en revision. De förväntar sig inga orimliga 
kontroller eller garantiutfästelser från revisorerna. Ska man peka på några förväntningar 
företagen har som de inte anser tillgodosedda handlar det för det mesta om information 
och tydlighet från revisorns sida och inte om själva granskningsarbetet. Några intervjuade 
har  velat  ha  en  tydligare  avgränsning  mellan  vad  som  är  revision  och  vad  som  är 
rådgivning.

Ingen av de intervjuade ute på företagen anser att något större förväntningsgap existerar. 
Detta stämmer väl överens med revisorernas svar. Dessa upplever att det främst är mindre 
företag än de vi undersökt som har felaktiga förväntningar. Företagen som vi intervjuat, 
med 50 till 200 anställda, har oftast en god ekonomikompetens inom företaget.

När  all  information  vi  fått  in  sammanställs  finns  det  ingenting  som  tyder  på  att  det 
existerar  några  större  missförstånd  mellan  revisorer  och  klienter  inom  den 
företagsstorleken vi undersökt.
Vår slutsats blir att det inte existerar något förväntningsgap bland de företag som ingår i 
undersökningen.  Däremot  verkar  det  som  att  ett  förväntningsgap  möjligen  existerar  i 
relationen  mellan  revisor  och  mindre  (än  de  som  undersökts)  företag,  men  det  ligger 
utanför denna uppsats område.

Nyckelordet på frågan hur ett förväntningsgap kan minskas, eller bara förbättra relationen 
mellan företag och revisor, verkar vara diskussion. Företag och revisionsbyråer bör ha en 
tydligare  diskussion  med  klienterna  om  själva  revisionsprocessen  och  de  olika 
förväntningar  som  finns  runt  den  samt  vilka  tjänster  som  kan  erbjudas  utöver  själva 
revisionen.  Eventuellt  kan  själva  revisionsprocessen  behöva  omarbetas  för  att  bättre 
motsvara företagens behov.

6.1 Generaliserbarhet

Vår  undersökning  räcker  inte  för  att  kunna  göra  några  generella  uttalanden  om 
förväntningsgapet mellan företag och revisorer. Baserat på vad vi lärt oss av intervjuerna 
med  revisorerna  och  företagens  representanter,  varav  många  har  en  bakgrund  inom 
revision, vågar vi oss ändå på en gissning. 
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Eftersom företagen inom den storlek vi koncentrerat uppmärksamheten på generellt sett 
verkar ha god kunskap om revision är vår tro ändå att förväntningsgapet bland dessa i 
allmänhet inte är särskillt stort.

6.2 Förslag till fortsatt forskning

- Förekommer ett förväntningsgap mellan små företag och revisorer?
- Vilka åtgärder tycker revisionsbranschen är viktigast för att förebygga uppkomsten
av felaktiga förväntningar?
- Vad är skillnaden i förväntningar på revision mellan små, medelstora och stora
företag?
- Vad tycker olika intressenter borde ingå i revisorernas arbete?
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Bilaga 1

Intervju med företag 1

1. Vilken nytta har ni som företag av revision?

Revision är en kvalitetsstämpel. En kvalitetsstämpel mot olika intressenter 
(intressentmodellen). Företaget lägger även ned pengar på kvalitetsrevision, ISO-
certifiering. Intressenter skulle kräva revision även om det inte vore lagstadgat.
Ledningen ser det som en försäkran.
Revisorerna är ett bollplank. De har bred kunskap, men inte lika mycket kunskap på djupet 
som företaget själva. De är med vid förvärv.

2. Hur fungerar samarbetet med er revisor? Vad skulle kunna bli bättre?

Samarbetet fungerar bra.

3. Vad förväntar ni er av revisorerna? Är det rimligt att redovisningen är felfri efter 
revisionen?

Nej. Redovisningen bygger på värderingar. 
Den bör vara fri från väsentliga fel. Det är storleken på företagets omsättning som avgör 
vad som är väsentligt.

4. Hur upplever ni revisorernas förväntningar på er?

Vi har en bra dialog. Revisorerna är väl införstådda och kan företaget.

5. Anser ni att ett förväntningsgap existerar mellan er? Om så är fallet, vad skulle kunna 
göras för att minska det?

Nej, jag vet vad jag köper. Det är viktigt att hålla isär revision och konsultation, speciellt i 
våra dotterbolag. Konsultation kanske vi vill få från annat håll där den oftast kan vara 
billigare. Ibland kanske vi har möjlighet att ge den internt istället.
Man måste skilja på de beslutande (bolagsstämman), verkställande (styrelsen) och 
kontrollerande (revisionen) funktionerna.
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Bilaga 2

Intervju med företag 2

1. Vilken nytta har ni som företag av revision?

Det blir en diskussion, vilket gör att vi får en kontroll av att vi gör rätt. Man kan även få 
hjälp med värdering och konsulthjälp.

2. Hur fungerar samarbetet med er revisor? Vad skulle kunna bli bättre?

Det fungerar problemfritt. Revisorerna är med och hjälper till. Vi har ett öppet förhållande 
och vi använder dem som rådgivare.

3. Vad förväntar ni er av revisorerna? Är det rimligt att redovisningen är felfri efter 
revisionen?

Det går inte att förvänta sig att redovisningen är korrekt. Men jag vill gärna ha en garanti 
på att systemet i sig är fungerande.

4. Hur upplever ni revisorernas förväntningar på er?

Inga orimliga förväntningar.
Företaget har jobbat med samma revisorer i flera år. De är flexibla och ställer upp.
De förväntar sig att det finns en dokumentation vid årsbokslut.
Det kan bli problem med nya revisorer på grund av företagets speciella krav.

5. Anser ni att ett förväntningsgap existerar mellan er? Om så är fallet, vad skulle kunna 
göras för att minska det?

Min enda önskan är att kostnadsbeloppen specificeras tydligare på fakturan.
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Bilaga 3

Intervju med företag 3

1. Vilken nytta har ni som företag av revision?

Det blir en trygghet. Jag får en koll på att det är OK.
I regel är väll den skattemässiga biten mer intressant.

2. Hur fungerar samarbetet med er revisor? Vad skulle kunna bli bättre?

Fungerar väldigt bra. Vi är bekanta sedan tidigare.

3. Vad förväntar ni er av revisorerna? Är det rimligt att redovisningen är felfri efter 
revisionen?

Att revisionen är snabb och kostnadseffektiv.
Nej, det är inte rimligt att den är felfri. Man reviderar efter väsentlighet och fel. Det ska 
vara tillräckligt rätt för att inte påverka externa intressenters bedömning.

4. Hur upplever ni revisorernas förväntningar på er?

(Personen har nyligen arbetat som revisor och vet vad som förväntas.)

5. Anser ni att ett förväntningsgap existerar mellan er? Om så är fallet, vad skulle kunna 
göras för att minska det?

Det beror på storleken på företaget. Stora företag ser förmodligen revisionen som en börda 
då de har kompetensen inom företaget. Småbolag vill ha mer hjälp.
Jag tror att man som revisor överskattar sig själv och tror att man är viktigare för företagen 
än vad man är. 
Jag tror inte att det finns för stora förväntningar på revisorer.

34



Bilaga 4

Intervju med företag 4

1. Vilken nytta har ni som företag av revision?

Revisorns roll är dubbeltydig. Revision är ett lagstadgat krav, samtidigt som vi är kunder. 
Det kan uppstå en intressekonflikt, som till exempel att revisorn har olika uppfattningar 
mot viktiga kunder.

2. Hur fungerar samarbetet med er revisor? Vad skulle kunna bli bättre?

Vi har ett utmärkt samarbete. Revisorns roll hos oss är annorlunda än hos storföretag 
eftersom vi använder revisorn till bredare frågor. Vi har exempelvis revision av olika 
kvalitetsmärkningar.

3. Vad förväntar ni er av revisorerna? Är det rimligt att redovisningen är felfri efter 
revisionen?

Att de arbetar förebyggande och uppmärksammar oss på risker.
Revision är ingen exakt vetenskap, i den bemärkelsen bör den vara felfri.

4. Hur upplever ni revisorernas förväntningar på er?

Som realistiska.

5. Anser ni att ett förväntningsgap existerar mellan er? Om så är fallet, vad skulle kunna 
göras för att minska det?

Nej. Vi har ett flerårigt samarbete med revisorn.
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Bilaga 5

Intervju med företag 5

1. Vilken nytta har ni som företag av revision?

Man kan dela in nyttan i två bitar. Den ena biten är att det blir en kontrollfunktion och den 
andra är att vi får hjälp och tips.
Säkert skulle vi behöva någon form av revision även om det inte vore lagstadgat.

2. Hur fungerar samarbetet med er revisor? Vad skulle kunna bli bättre?

Samarbetet fungerar bra.

3. Vad förväntar ni er av revisorerna? Är det rimligt att redovisningen är felfri efter 
revisionen?

Den är aldrig helt felfri, men bör vara felfri inom vissa gränser. Rimlighetsbedömning i 
förhållande till företagets storlek. Systemen är viktigast.

4. Hur upplever ni revisorernas förväntningar på er?

Att vi inte har en massa småfel och att våra system fungerar.

5. Anser ni att ett förväntningsgap existerar mellan er? Om så är fallet, vad skulle kunna 
göras för att minska det?

Det är inga problem.
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Bilaga 6

Intervju med företag 6

1. Vilken nytta har ni som företag av revision?

Revisorerna är ett bollplank för oss. De talar om för oss om saker är fel som exempelvis 
moms med mera. De går igenom säkerhetsmässiga och affärsmässiga rutiner.
Externa intressenter har också ett intresse av revision. Vi skulle nog behöva revision i 
någon form även om det inte vore lagstadgat.

2. Hur fungerar samarbetet med er revisor? Vad skulle kunna bli bättre?

Samarbetet fungerar mycket bra, både socialt och professionellt.

3. Vad förväntar ni er av revisorerna? Är det rimligt att redovisningen är felfri efter 
revisionen?

Nej, det är inte rimligt. Man jobbar med stickprov. Jag vet hur revisorerna jobbar och det 
är fullt acceptabelt. 
Jag förväntar mig att de jobbar så att sannolikheten att de hittar fel är stor.

4. Hur upplever ni revisorernas förväntningar på er?

Positivt. De har normalt ställda förväntningar.

5. Anser ni att ett förväntningsgap existerar mellan er? Om så är fallet, vad skulle kunna 
göras för att minska det?

Nej, vi får nog ut det som vi förväntar oss.
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Bilaga 7

Intervju med revisor 1

1. Hur organiseras arbetet vid en revision?

Man jobbar ofta i ett team, även vid revision av mindre företag. Det första steget är att man 
bemannar teamet, att man tar med rätt personer. 
Om det är ett nytt uppdrag, ett företag som man inte jobbat med tidigare, är det viktigt att 
man läser på om företaget. Baserat på den information som man har om företaget så 
bedömer man vilka revisionsrisker som kan finnas så att revisionen kan anpassas därefter.
Planeringsfasen börjar tidigt. Om det till exempel rör sig om en revision av ett företag med 
ett räkenskapsår som slutar vid årsskiftet börjar man med förvaltningsrevisionen, att se 
över interna kontroller o.s.v., under hösten. Årsredovisningen granskas sedan i januari. 

2. Fungerar samarbetet bra eller dåligt?

Det fungerar väldigt bra. Det är ju vanligt att ekonomichefer har en bakgrund som revisor 
och då vet de vad arbetet innebär.
Ju tätare kontakt man har med ett företag, desto bättre är det.

3. Vad har ni för förväntningar på era klienter?

Att man följer de redovisningsprinciper som man har valt att använda. Att det fungerar.

4. Vad tror ni att era klienter har för förväntningar på er?

De lite större företagen vill nog ha oss som ett bollplank, någon som man kan ringa och 
ställa frågor till o.s.v. En del företag vill ha synpunkter på sånt som t ex produktionen. 
Mindre företag vill nog främst ha hjälp med skatten.

5. Hur ofta arbetar man med rådgivning?

Det får vi inte längre göra.

6. Uppstår det tveksamheter mellan revisions- och rådgivningsrollen?

Det beror på hur man definierar det. Vad är revision? Vi ser ju mycket under en revision 
som vi kan ge rådgivning omkring. Sådan rådgivning ger vi, det ska vi också göra tycker 
jag. Det viktigaste är revisorns integritet.

7. Upplever ni att det finns ett förväntningsgap mellan era klienter och er när ni arbetar 
med revisionen? Är det någon skillnad mellan olika stora företag?
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Ja, det tycker jag. I små bolag, där redovisningsdelen inte är så komplex, förväntar man sig 
att det är rätt. Där tycker man väl ofta att skatterna är det viktigaste.
Vissa tror ju också att bara för att man har revision så är det fritt fram att ställa obegränsat 
med frågor hela tiden m.m.

8. Vad skulle kunna göras för att minska detta förväntningsgap?

Vi är nog generellt sett för dåliga på att sätta oss ned med våra kunder och diskutera deras 
förväntningar.
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Bilaga 8

Intervju med revisor 2

1. Hur organiseras arbetet vid en revision?

Det finns alltid en vald revisor som antingen är auktoriserad eller godkänd som leder 
arbetet. Beroende på storleken på företaget som man gör revisionen hos finns det ett antal 
”assistenter” som är de som är mest ute på företagen och jobbar. Mindre uppdrag sköts 
ibland enbart av den som är vald revisor.

2. Fungerar samarbetet bra eller dåligt?

Företagen känner nog sällan att det är jobbigt när vi kommer. De tycker nog att vi tillför 
något som är viktigt. Jag upplever att de flesta blir ganska glada när det kommer någon 
utifrån.

3. Vad har ni för förväntningar på era klienter?

En ganska god och fungerande ordning och kontroll. De lite större företagen har oftast en 
ekonomiavdelning eller några ekonomiansvariga så de har kunskap om revision.

4. Vad tror ni att era klienter har för förväntningar på er?

Större företag är ofta väl insatta i ämnet (se svar på föregående fråga).
Mindre företag har nog svårt att hålla isär vilken hjälp som man får av en redovisningsbyrå 
och revisionsbyrå.
Större företag förväntar sig att vi har en viss baskunskap.

5. Hur ofta arbetar man med rådgivning?

Vi får ej på större företag. Vid lite mindre företag så beror det på deras kompetens, det kan 
vara alltifrån ganska mycket till ingenting. Det kan också vara så att de är 
underbemannade och inte kan göra allt på egen hand.

6. Uppstår det tveksamheter mellan revisions- och rådgivningsrollen?

Egentligen inte tycker jag. Företagen kan kanske tro att det ingår rådgivning i revisionen 
som de betalar för.

7. Upplever ni att det finns ett förväntningsgap mellan era klienter och er när ni arbetar 
med revisionen? Är det någon skillnad mellan olika stora företag?

Ja, det tror jag. 
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Stora företag vet vad revision innebär. Mindre och mellanstora företag vet inte riktigt exakt 
vad nyttan är med revision. De vet att den mynnar ut i en revisionsberättelse men inte 
varför den är viktig.

8. Vad skulle kunna göras för att minska detta förväntningsgap?

Man kan prata mycket med kunden och försöka att få dem att förstå exakt vad det är som 
vi gör. Att det finns hjälp och rådgivning som vi kan erbjuda om det behövs.
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