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Förord  
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kommit med feedback. Ett stort tack också till alla som ställt upp på intervjuer samt 
kontaktpersonen på FAR som snällt svarade på vår fråga. 
 
 
Karlstad juni 2007 
 
 
Sofia Magnusson     Cathrin Olofsson 



Sammanfattning 
 

Sammanfattning 
 
Tidigare forskning har visat att det för många år sedan fanns ett förväntningsgap inom 
revision mellan små företag och deras revisorer. Syftet med vår uppsats är att undersöka 
om detta gap fortfarande existerar och om det även finns ett liknande gap mellan 
medelstora företag och deras revisorer. Vi vill även undersöka om det är olika faktorer 
som påverkar gapet beroende på företagsstorlek, om det nu är så att det existerar. 
 
För att ta fram vår empiri använde vi oss av en kvalitativ ansats genom att göra delvis 
strukturerade intervjuer med öppna frågor. Vi utförde intervjuerna ansikte mot ansikte för 
att kunna se respondenternas reaktioner. Intervjuerna gjordes hos tre små och två 
medelstora företag, samt hos en revisionsbyrå. Samtliga är aktiebolag och belägna i 
Värmland. 
 
För att få en helhet i uppsatsen samlades teori in om revisorernas ansvar och uppgifter. 
Det var även viktigt att beskriva förväntningsgapet. Med hjälp av denna teori kunde vi 
analysera den insamlade empirin för att sedan kunna dra en slutsats om vår 
problemställning.  
 
Det resultat vi kom fram till var att ett förväntningsgap finns hos både små och 
medelstora företag, men gapet är betydligt större hos de små företagen. Gapet av 
förväntningar beror på dålig information och dålig kunskap, men även på att företagens 
förväntningar är mycket högre än vad de borde vara. 



 
Definitioner 

 
Definitioner  
 
ABL Aktiebolagslagen (SFS 2005:551) 

BFL Bokföringslagen (SFS 1999:1078)  

FAR Tidigare föreningen för auktoriserade revisorer, nu endast FAR 

IFAC The International Federation of Accountants

ISA International Standards on Auditing  

SFS Svensk författningssamling  

ÅRL Årsredovisningslagen (SFS 1995: 1554) 
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      Inledning  

1 Inledning 
 

 uppsatsens inledande kapitel ger vi en kort presentation av problemet som ska undersökas. Vi 
beskriver också syftet och de avgränsningar som gjorts i uppsatsen. 

 
 I

1.1 Problembakgrund 
 

”Ganska få människor utanför revisorskåren vet egentligen vad revision är 
och vad en revisor gör. Kanske ännu färre vet vilket ansvar revisorn har och 
hur en revisionsberättelse ska läsas. Många kanske tror att revision bara är 
att stämma av siffror. Andra har för sig att revisorn sköter bokföringen. 
Några tror att en revisor i första hand sysslar med råd om skatter och 
deklarationer.”  

 
Citatet är hämtat från boken ”Revision vad är det?” sid.5, utgiven av FAR 1992, och det 
beskriver ganska väl grunden till det problem vi har bestämt oss för att undersöka i denna 
uppsats.  
 
En revisors arbetsuppgifter och klienters/intressenters förväntningar är inte alltid samma. Många 
klienter förväntar sig andra saker än vad revisorn faktiskt kan och får göra. Revisorn å andra 
sidan måste följa de lagar och praxis som finns, och kan därför inte alltid leverera de tjänster 
klienten vill ha. Deras olika uppfattningar om revisorsyrket beskrivs som ett så kallat 
förväntningsgap. 
 
Den förste att definiera begreppet förväntningsgap var Liggio (1974), vilken beskrev det som 
skillnaden av förväntningar på en revisor som finns mellan den oberoende revisorn och dess 
klient. (Öhman 2006)  
 
Enligt Wennberg (1994) gjordes en undersökning där förväntningsgapet visade sig existera i hög 
grad mellan de små, ofta ägarledda, företagen och deras revisorer. Den visade, något 
överraskande, att många revisorer upprättade årsbokslutet och vissa gjorde även ibland den 
löpande bokföringen åt sina klienter trots att det är förbjudet enligt gällande regler (ABL 10:4). 
Undersökningen visade även att många småföretagare förväntade sig att deras revisor skulle 
sköta dessa uppgifter åt dem. Då en revisor ska vara oberoende och endast granska och 
rapportera, samt möjligen ge råd, skulle utförandet av dessa handlingar kunna vara en orsak till 
att gapet faktiskt existerar mellan små företag och deras revisor. Gränsen mellan en revisors roll 
och en redovisningskonsults roll suddas ut och kan på så vis smälta samman för klienterna.  
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Inledning  
 
I medelstora företag finns däremot ofta ekonomiavdelningar med ekonomiskt utbildad personal. 
De kan även ha jobbat länge inom ekonomi och en del har också ett förflutet som revisor. Detta 
kan ha påverkat deras förväntningar på revisorn och skiljer sig på så sätt från småföretagarnas 
syn.  
 
En tretton år gammal undersökning har alltså visat att revisorn, genom sitt agerande som 
redovisningskonsult, kan vara en bakomliggande faktor till att gapet finns mellan småföretagare 
och revisorn. Därför är det för oss intressant att ta reda på om gapet fortfarande finns kvar och om 
ett liknande gap finns hos medelstora företag. Om så är fallet, finns det skillnader och vilka är de?  
 

1.2 Problemformulering 
 
• Finns det fortfarande ett förväntningsgap hos små företag så som tidigare undersökning 

har visat? 

•  Finns det även ett förväntningsgap hos medelstora företag? 

• Om det finns ett förväntningsgap hos små och medelstora företag, beror de på samma 

faktorer eller finns skillnader? 

 

1.3 Syfte 
 
Syftet med uppsatsen är att undersöka om det fortfarande finns ett förväntningsgap mellan 
småföretagen och deras revisorer beroende på att revisorn agerat som redovisningskonsult. Syftet 
är även att undersöka om ett förväntningsgap också existerar hos medelstora företag. Om ett gap 
finns vill vi slutligen kontrollera om faktorerna bakom gapet skiljer sig åt. 
 

1.4 Avgränsningar 
 
Vi har valt att geografiskt avgränsa oss till företagare och revisorer i Värmland. Vi har även valt 
att fokusera på små och medelstora aktiebolag. Valet att undersöka företag i dessa storlekar 
kommer sig av att stora företag har andra sorters gap, mellan sina revisorer och intressenter, än 
det som ska undersökas i uppsatsen. 
 

1.5 Definitioner  
 
Vi har definierat de små företagen som ägarledda, med mindre än tio anställda och med egen 
skötsel av ekonomin. Definitionen av de medelstora företagen är att de har en egen 
ekonomiavdelning, med ansvarig ekonomichef, och mellan femtio och etthundrafemtio anställda.  
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Metod 

2 Metod 
 
 

etodkapitlet är en genomgång av de vetenskapliga ansatser som vi använt oss av för att 
samla in vår empiri. Här beskrivs händelseförloppet innan och under intervjuerna, 

bearbetning av material samt hur urval har gjorts.  
 M

    

2.1 Val av metod 
 
Det finns olika metoder att använda sig av när man ska göra en undersökning. De kan vara 
induktiva, deduktiva, nära, distanserade, kvalitativa eller kvantitativa. Vi har för vår uppsats gjort 
vissa val vad gäller ovanstående metoder och inriktat oss på dem som passar bäst för vår uppsats.  
 

2.1.1 Induktiv eller deduktiv 
 
Som Jacobsen (2002) skriver i sin bok kan man välja mellan två strategier för undersökningar, 
induktiv eller deduktiv. En deduktiv ansats tar oss från teori till empiri medan en induktiv ansats 
tar oss från empiri till teori.  
 
Den deduktiva ansatsen handlar om att man har en viss teori som sedan ska bevisas med hjälp av 
den insamlade empirin. Den teori man ska bevisa har ofta framkommit genom andra teorier som 
bevisats. Det negativa med denna ansats är att undersökaren oftast letar efter det han vill hitta och 
som besvarar det han själv tror. Vissa fakta väljs alltså att inte tas med i undersökningen eller 
missas på så sätt. Detta problem kan minskas genom att inte ställa intervjufrågor som är alltför 
ledande (Jacobsen 2002).  
 
Vi valde att använda oss av en deduktiv ansats då vi har en teori och meningen är att den ska 
bevisas.   
 

2.1.2 Nära eller distanserad 
 
Det finns en önskan om att kunna eliminera undersökarens påverkan på den studie som 
genomförs. I en studie måste man kunna skilja på sig själv som undersökare och objektet som 
studeras. Det ideala tillvägagångssättet är att studien inte blir påverkad av undersökarens tankar 
och tycke. Om en studie har genomförts på rätt sätt ska den kunna göras om igen med samma 
eller liknande resultat. Det är dock väldigt svårt att helt eliminera undersökarens påverkan då viss 
kontakt alltid krävs för att genomföra en undersökning. Vissa anser dock att närhet behövs för att 
komma ner på djupet hos undersökningsobjektet och få en bättre förståelse för problemet. 
(Jacobsen 2002)  
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Metod 
 
Vår undersökning kommer att kännetecknas av närhet för att vi vill kunna läsa av 
intervjuobjektens kroppsspråk då vi tycker att det är en viktig del för att förstå helheten av 
empirin. 
 

2.1.3 Kvalitativt eller kvantitativt 
 
Det finns enligt Jacobsen (2002) två olika ansatser som kan användas i en undersökning. Dessa 
kallas kvantitativ ansats och kvalitativ ansats.  
 
En kvantitativ ansats tillämpas används statistiska metoder för att behandla den empiri som 
undersökningen genererat. Oftast utformas undersökningen som frågeformulär med förskrivna 
svarsalternativ. Detta gör att undersökningsobjektet inte kan uttrycka egna åsikter om ämnet, utan 
svarar enbart på det undersökaren vill. Kvantitativ ansats tillämpas inte när man vill gå djupare in 
i ett problem utan mer för att få en bredd och en rättvisande bild av en specifik grupps åsikt. 
(Jacobsen 2002) 
 
 En kvalitativ undersökning genomförs för det mesta som en personlig intervju med öppna frågor. 
Ansatsen används när man vill få fram specifika åsikter och mer nyanserade beskrivningar av 
intervjuobjektet i fråga. Under intervjun kan undersökaren få nya insikter ifall intervjuobjektet 
har en annan aspekt på problemet. (Kvale 1997) Kvalitativa ansatser är flexibla och gör att 
datainsamlingen lätt kan anpassas till problemet. (Jacobsen 2002) 
 
Vi valde att i denna uppsats utföra individuella öppna intervjuer, enligt en kvalitativ ansats, då 
vårt mål var att få fram intervjuobjektens egna åsikter och tankar om problemet i uppsatsen. I 
intervjuer som utförs ansikte mot ansikte är det mer troligt att få fram mer känslig information. 
Metoden gör att intervjuobjektet lättare öppnar upp sig för undersökaren och svarar mer ingående 
och detaljerat på frågorna som ställs, vilket gör att de flesta viktiga åsikter om problemet kommer 
fram. Att så sker beror troligen på den mer personliga kontakt som uppstår när man träffas 
fysiskt. En annan fördel med fysiska intervjuer är att man som intervjuare har chans att observera 
intervjuobjektets uppträdande och mimik. Det är ju inte bara vad som sägs som är viktigt utan 
också på sättet det sägs. En persons ansiktsuttryck kan även det tillägga mycket om det som 
uttrycks under en intervju. (Jacobsen 2002) 
 

2.1.4 Ostrukturerad eller delvis strukturerad intervju? 
 

Helt sluten Helt öppen 

Frågor med 
fasta 
svarsalternativ 
i fast 
ordningsföljd 

Frågor i fast 
ordningsföljd, 
inslag av 
öppna svar 

Intervjuguide 
med tema, fast 
ordningsföljd, 
en del fasta 
svarsalternativ 

Intervjuguide 
med tema, fast 
ordningsföljd 
och enbart 
öppna svar 

Samtal utan 
intervjuguide 
och utan fast 
ordningsföljd 

 
  Grader av strukturering av en intervju. (Jacobsen 2002), sid. 163  
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Metod  
 
Att ha en delvis strukturerad intervju, med fast tema, ordningsföljd och enbart öppna svar, ansåg 
vi var en bra lösning för oss. Vi utarbetade ett antal frågor men de var utformade på ett så öppet 
sätt att även intervjuobjektens egna kommentarer och åsikter kunde framhävas. På detta vis har vi 
förebyggt risken med att själva styra svaren som lätt kan uppstå av ledande frågor. 
 

2.2 Urval  
 
Eftersom vi valde att genomföra en kvalitativ ansats i vår uppsats bestämde vi oss för att 
intervjua ägare i små företag och ekonomiansvariga i medelstora företag för att se om deras 
åsikter skiljer sig åt. Valet att intervjua ägarna i de små företagen berodde på att de inte hade 
ekonomiansvariga, till skillnad mot de medelstora företagen. 
 
Efter våra uppsatta kriterier på vilka vi skulle utföra intervjuer med, valde vi slumpmässigt ut tre 
små företag och två medelstora företag i västra Värmland. Det slumpmässiga urvalet gick till på 
så sätt att vi hade en lista över företag i Värmland som passade in på våra kriterier. Sedan 
skickades e-post till dessa företag och de som svarade är nu med i undersökningen. Vi skickade 
även e-post till de stora revisionsbyråerna i Karlstad och valde att intervjua den som först 
svarade. Detta gjordes för att få en revisionsbyrås perspektiv på, och åsikter om, vår 
problemställning. 
 

2.3 Intervjuer 
 
Förberedelser inför intervju 
Vi började med att diskutera ämnet och att definiera frågor inför våra intervjuer. Det gallrades 
bort en del frågor för att de kvarvarande enbart skulle handla om vår problemformulering. 
Frågorna formulerades för att inte bli ledande, och de utformades på ett sådant sätt att 
respondenten var tvungen att gå djupare in på problemet och beskriva sina egna åsikter om 
förväntningarna på sin valda revisor.  
 
Den första kontakten med respondenterna skedde via e-post och av de vi kontaktade svarade fem 
stycken företag som sedan över telefon bokades för möten. Vi valde att inte skicka ut frågorna i 
förväg eftersom det gör att svaren kan bli uttänkta och finslipade innan intervjun. Företagen och 
respondenterna tillfrågades om de ville vara anonyma i uppsatsen, vilket kunde leda till mer 
sanningsenliga svar. Alla svarade ja. 
 
Genomförande av intervju 
Våra intervjuer genomfördes på respondentens arbetsplats. Det gjordes för att inte ta upp för 
mycket av deras tid då de alla hade lite tid att avvara. Alla intervjuerna spelades in på band, med 
respondenternas tillåtelse, för att på så sätt få ut det mesta av informationen. Anteckningar 
gjordes också samtidigt.  
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Metod  
 
Bearbetning av material 
Efter varje genomförd intervju satte vi oss ned och skrev rent vårt inspelade material och 
anteckningarna medan intrycken fortfarande var färska i minnet, detta för att inte glömma bort 
viktiga detaljer som antytts men inte sagts rakt ut. Vi skrev ihop alla intervjuer, med frågorna 
som rubriker, för att lättare kunna jämföra och analysera deras svar. Revisionsbyrån ville ha ett 
utkast av deras intervju för att kunna kontrollera att vi förstått dem rätt, och det skickade vi till 
dem så fort vi skrivit rent. Detta tycker vi är ett tecken på att deras information är korrekt och 
trovärdig.   
 

2.4 Primär- och sekundärdata 
 
Vi har använt oss av endast primärdata vid utförandet av denna uppsats. Primärdatan kan 
beskrivas som den information vi samlat in genom våra empiriska undersökningar, och det är på 
så sätt information insamlad för första gången (Jacobsen 2002). Inga sekundärdata fanns att tillgå 
då inga tidigare undersökningar gjorts om exakt samma ämne.  
 

2.5 Validitet och reliabilitet 
 
Validitet är ett sätt att mäta giltigheten av våra insamlade data. Det finns två olika sorters 
validitet, intern och extern, enligt Jacobsen (2002). Den interna handlar om att vi vill se om vi 
verkligen samlat in den information vi vill ha, den externa handlar om att se om man kan använda 
resultatet i vår undersökning i andra sammanhang. Reliabilitet beskriver tillförlitligheten på de 
data som samlats in. Kan vi lita på den? (Jacobsen 2002)  
 
För att hålla en hög intern validitet på vår undersökning har vi försökt att utforma frågorna på ett 
sätt som gör att respondenternas svar inte styrs för att exakt passa vår teori och problemställning. 
En annan metod för att bibehålla en hög validitet på empirin var att vi lät respondenterna vara 
anonyma. Det var då större chans att de berättade mer för oss, både positivt och negativt. 
 
För att få en hög reliabilitet har vi valt respondenter i olika branscher, med olika 
företagsstorlekar. Vi har också bandat alla intervjuer för att inte missa någon viktig detalj som 
nämns.  
 

2.6 Källkritik 
 
I uppsatsen teoridel har FARs böcker används flitigt. Det är inte mycket litteratur som tar upp 
revisorns arbetsuppgifter och skyldigheter och därför är det lite variation i uppsatsens källor. Vi 
har ofta använt oss av boken Revision I som är tretton år gammal och är på så vis inte den mest 
uppdaterade informationskällan. Dock är det en pedagogiskt skriven bok med information som 
fortfarande är gällande inom de områden vi har behandlat. 
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Metod 
 
Ett problem med artiklarna vi använt oss av är att de behandlar förväntningsgapet i andra länder 
än Sverige. Vi är medvetna om det men eftersom förväntningsgapet inte är lika vida undersökt i 
Sverige så använde vi oss av den informationen som även passade bra in på den svenska 
revisionens gap.  
 
Vad gäller intervjuerna hade det troligen blivit än mer rättvisande om vi hade haft fler 
respondenter i varje storlekskategori (små- och medelstora företag). Vi vet även att de åsikter 
som kommer från revisionsbyrån kanske inte är helt rättvisande då endast en revisionsbyrå 
intervjuades. Huvudperspektivet i denna uppsats är dock inte utifrån revisorns utan företagens 
synvinkel. 
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Teori/Referensram 

3 Teori/Referensram 
 

 kapitlet behandlas revisorns arbete och ansvar, de olika rollerna en revisor kan ha och de 
regler som ska följas. Även begreppet förväntningsgap presenteras. En del av materialet i 

detta kapitel är resultatet av tidigare undersökningar och ger oss bakgrunden till vår 
problemställning. 

 I
 

3.1 Lagar, rekommendationer, seder och standarder 
 
Revisorernas arbete och ansvar regleras i olika bestämmelser. Dessa bestämmelser är lagar, 
rekommendationer från FAR, goda seder och revisionsstandarder. För att förstå revisorns ansvar 
och arbetsuppgifter behövs en kort genomgång av dessa bestämmelser. 
 

3.1.1 Aktiebolagslagen (ABL) SFS 2005:551 
 
I ABLs nionde kapitel regleras aktiebolagens krav på revision.1 Enligt lagen ska minst en 
godkänd/auktoriserad revisor finnas vid revision i ett aktiebolag. I lagen kan läsas hur 
revisionsberättelsen ska utformas, innehåll, anmärkningar samt när överlämning till styrelsen ska 
ske. Lagen reglerar även revisorns uppgifter, upplysningar om hur en revisor ska utses, 
kompetenskrav och föreskrifter om jäv som beskriver oberoendet revisorn ska ha gentemot sin 
klient. 
 

3.1.2 Revisionslagen SFS 1999:1079 
 
Likt tidigare beskrivet i avsnittet om ABL finns även i denna lag information om revisorns 
uppgifter och ansvar. Vidare finns regleringar om revisorns obehörighetsgrunder, 
skadeståndsansvar, erinringar, tystnads- och upplysningsplikt.  
 

3.1.3 FARs rekommendationer 
 
FAR har gett ut ett antal rekommendationer angående revisionsfrågor som finns vid all 
revisionsverksamhet. Det är även de som ger ut normer om hur revisorerna ska tillämpa god 
revisionssed inom yrket eftersom inga andra liknande normbildare finns. FARs styrelse är den 
som beslutar om rekommendationerna. Rekommendationerna handlar bland annat om hur  
 

                                                 
1 Se bilaga 1 
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kontrollbalansräkningar ska granskas och hur delårsrapporter ska upprättas. (FARs revisionsbok 
2004, 2003) 
 

3.1.4 God revisionssed 
 
”God revisionssed är enkelt uttryckt det sätt på vilken en revision ska 
genomföras. Det handlar om kunskap, erfarenhet och professionellt 
omdöme.” (Revision 2006) sid. 24 

 
Genom att FAR har översatt och anpassat RS, revisionsstandard i Sverige, har betydelsen av god 
revisionssed fastställts av dem. Det är viktigt att inte blanda ihop god revisionssed med god 
revisorssed (Revision 2006). 
 

3.1.5 God revisorssed 
 

”19 § 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.” (Revisorslagen SFS 2001:883) 

 
Enligt Artsberg (2003) har FAR upprättat ett antal etikregler som sammantaget blir begreppet 
god revisorssed. Revisorerna anser att etikreglerna är några av de viktigaste reglerna att följa för 
att standarden på deras arbete ska hållas på hög nivå. De nämnda etikreglerna är: 

• Yrkesmässigt uppträdande 
• Oberoende 
• Oförenlig verksamhet 
• Yrkesutövningen 
• Tystnadsplikt 
• Förhållandet till kollegor 
• Publicitet och reklam 
• Arvodesdebitering 
• Vidareutbildning  

 
De väsentligaste reglerna tystnadsplikt och oberoende beskrivs närmare i punkterna 
3.6.1 och 3.6.2. En annan viktig etisk regel inom god revisorssed är också att följa god 
revisionssed (FARs revisionsbok 2004, 2003). 
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3.1.6 RS revisionsstandard i Sverige 
 
Vid revision ska enligt Revision (2006) revisionsstandarden i Sverige tillämpas. Till grunden för 
RS ligger ISA, vilket är de internationella revisionsstandarderna, som IFAC har gett ut. Dock har 
vissa kommentarer och ändringar gjorts för att passa den svenska lagstiftningen. En RS-standard 
innehåller både principer, tillvägagångssätt, vägledande förklaring och kommentarer. Det är 
viktigt att tolka alla de olika delarna tillsammans för att kunna förstå och använda standarden på 
korrekt sätt. Om revisionsmålet kan uppnås på ett mer effektivt sätt får man avvika från 
standarderna. Avvikelsens skäl måste dock motiveras. (Revision 2006) 
 

3.2 Vad är revision? 
 
Revision går ut på att planera, granska och bedöma räkenskaperna och årsredovisningen i ett 
företag och utifrån dessa uppgifter dra slutsatser om företagets ekonomiska ställning. Slutsatserna 
ska rapporteras i en revisionsberättelse varje år. (Vad gör en auktoriserad revisor? 1998) 
Revisionsberättelsen kan vara ren eller oren, och revisorns granskning är gjord med hög, men inte 
absolut, säkerhet. Detta gör att revisorns granskning inte är hundraprocentigt säker eftersom en 
revisor inte kan granska allt i företaget, utan bara de väsentligaste riskposterna. (Revision 2006) 
 

3.3 Revisorns arbetsuppgifter 
 
Revisorns huvudsakliga arbetsuppgifter är att granska företagens förvaltning och räkenskaper, 
men det finns dock andra tjänster som en revisor kan utföra. Ofta får revisorn vara med och agera 
rådgivare åt företagen då de besitter stora kunskaper om företagen och dess ekonomiska 
situationer. Rådgivning är inget som nämns i lagtexterna om revisorns arbetsuppgifter så det är 
viktigt att revisorn kan behålla sitt oberoende och kan koncentrera sig på revisionen. (Revision 
2006) En revisors arbetsuppgifter finns att läsa om i Revisionslagen (SFS 1999:1079).  
  

3.3.1 Revisionsprocessen 
 
Enligt Revision (2006) bygger revisionsprocessen på planering, granskning och rapportering. 
Första steget är att samla ihop den information som behövs om företaget och med hjälp av denna 
ska man kunna bedöma risken för väsentliga fel i förvaltning och redovisning. Efter detta görs en 
riskbedömning och ett arbetsprogram för granskningen utformas. Arbetsprogrammet ska vara i 
skriven form och instruera om vad som ska göras, av vem, när, var och hur. Sedan ska företaget 
slutligen granskas och granskningen ska resultera i en revisionsberättelse. (Revision 2006) 
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Planering  
För en effektiv revision måste en noggrann planering först genomföras. Planeringen ska svara på 
frågor om vilka områden som ska granskas och hur noga dessa ska granskas. ”Området” kan vara 
en ensam post, ett system, eller en affärsprocess såsom inköp exempelvis. Revisionen kan inte 
generaliseras utan måste anpassas efter varje företags förutsättningar, dock finns mallar som kan 
följas för att göra granskningen lättare. Det är viktigt att revisorn samlar in så mycket information 
som möjligt om företaget för att på så sätt kunna förstå och lära känna verksamheten som bedrivs. 
Revisorns granskning underlättas av en väl genomförd informationsinsamling och 
koncentrationen kan läggas vid de områden där det är störst risk för väsentliga fel. (FARs 
revisionsbok 2004, 2003) Enligt Revision I (1994) är väsentlighet och risk viktiga delar i 
planeringen. Det är dessa begrepp som bestämmer vad som ska granskas och hur noga. Varje 
företag har olika områden som är väsentliga och revisorn måste kunna skilja dessa områden från 
de mindre betydande. Det är revisorns huvuduppgift att planera och granska på ett sådant sätt att 
de väsentliga felen upptäcks och att man inte blir påverkad i sitt ställningstagande i 
rapporteringen. (Revision I 1994)   
 
Granskning 
Efter att planeringen har gjorts övergår revisorn till granskningen av företagets riskområden. Det 
första som ska göras är ett granskningsprogram. Det är instruktioner om hur granskningen ska gå 
till för den revisor som ska utföra jobbet. Programmet tas fram av en erfaren revisor, vilket dock 
inte behöver vara den av företaget valde. Det ska bygga på informationen om företaget som redan 
tagits fram och täcka de riskområden som upptäckts. (Revision I 1994) 
Under granskningen sker val av granskningsmetoder beroende på vilka riskområdena är, och efter 
det måste granskningsåtgärderna bestämmas. Åtgärderna leder till underlag för de kommande 
uttalandena i revisionsberättelsen. (FARs revisionsbok 2004, 2003) 
De två huvudsakliga granskningsmetoderna som finns är substansgranskning, där granskning 
sker av specifika poster, och granskning av kontroller, vilket är en försäkring att företagets 
interna kontroller fungerar korrekt. Substansgranskning används oftast i små företag medan 
granskning av kontroller är vanligast förekommande i större företag där intern kontroll finns. 
Även om företaget använder sig av metoden att granska kontroller måste ändå stickprov göras på 
vissa poster och områden. (Revision 2006) 
 
Rapportering  
I Revision I (1994) nämns att målet med planeringen och granskningen är att kunna lämna en 
rapport i form av en revisionsberättelse. Berättelsen kan se ut på olika sätt, men den är oftast kort 
och upprättad efter en standard. Revisorn kan välja att skriva en ren eller oren berättelse beroende 
på vad tidigare processer lett fram till. Berättelsen är en rapport till intressenter och ägare där 
revisorn berättar om årsredovisningen upprättats i enlighet med årsredovisningslagen. Vidare 
enligt Revision I (1994) ska det i rapporten framgå om revisorn tillstyrker eller avstyrker: 

• Balans- och resultaträkningens fastställande 
• Att vinsten eller förlusten ska disponeras eller behandlas så som föreslagits i 

förvaltningsberättelsen 
• Om verkställande direktör och styrelseledamöter beviljas ansvarsfrihet 
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Om inte ovanstående punkter har tillstyrkts av revisorn kan denne lämna en oren berättelse. Även 
andra felaktigheter som upptäckts under granskningen kan leda till anmärkningar och i 
berättelsen ska det framgå vilka dessa är. Också i en ren berättelse kan felaktigheter finnas i 
företaget, men de är inte upptäckta vid granskning. En ren revisionsberättelse garanterar alltså 
inte att allt står rätt till i företaget. Om revisorn i sin berättelse nämner saker som kan skada 
företaget kan detta leda till att revisorn blir skadeståndsskyldig. Skadestånd kan bli aktuellt både 
vid oaktsamhet och uppsåt. (FARs revisionsbok 2004, 2003) 
 

3.3.2 Granskning av förvaltning 
 
Enligt ABL (SFS 2005:551) är det styrelsens uppgift att kontrollera så bolagets bokföring och 
förvaltning är korrekt utförd och om det finns en verkställande direktör ska denne ha ansvaret för 
den löpande förvaltningen. Finns ingen verkställande direktör är dock också detta styrelsens 
ansvar.  
 
Vid granskningen av förvaltningen är det enligt Revision (2006) två frågor revisorn särskilt måste 
ta ställning till.  

• Är verkställande direktör och styrelse skyldiga att betala skadestånd till företaget på grund 
av medvetna handlingar eller försummelse? 

• Har företagsledningen på något annat än föregående sätt brutit mot ABL, ÅRL eller 
företagets bolagsordning? 

 
Den första punkten regleras i lag och säger att om någon i styrelsen eller verkställande direktören 
skadar företaget så ska skadorna ersättas. Dock gäller det att personen ska ha handlat uppsåtligt 
eller varit oaktsam. Den andra punkten kan bland annat gälla orättvis behandling av 
ägarminoriteter, brott mot bolagsbildningsreglerna, brott mot regler om registrering och olika 
emissioner. Brott mot bolagsbildningsreglerna är handlingar som strider mot bolagets ändamål. 
För att kunna avgöra om företagsledningen har följt aktiebolagslagen, vad gäller bokföring och 
förvaltning, måste revisorn granska organisationen och dess rutiner (Revision 2006). 
Granskningen av systemen för planering och kontroll är till för att fastställa att tillräckligt bra 
underlag finns för beslutsfattande och för att kontrollera ledningens medvetande om vilka risker 
företaget utsätts för. Ovanstående granskning resulterar i den information som ger 
bedömningsunderlag om skadestånd föreligger för ledningen. Är det så att fel begåtts ska 
revisorn göra en anmärkning om detta i revisionsberättelsen och inte rekommendera 
ansvarsfrihet. Om ansvarsfrihet beviljas betyder det att den verkställande direktören och 
styrelsens ledamöter inte blir ersättningsskyldiga för det de gjort eller försummat under året som 
gått. Observera att ansvarsfriheten endast gäller om bolagsstämman försetts med korrekta 
uppgifter, annars kan ersättningsskyldighet ändå bli aktuellt (Revision, 2006). 
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3.3.3 Granskning av årsredovisning 
 
I Revision (2006) kan utläsas att redovisningsrevision består av granskning av företagets 
räkenskaper och årsredovisning, och i koncerner tillkommer även granskning av 
koncernredovisningen. Syftet med denna granskning är bland annat att: 

• Resultaträkningen och förvaltningsberättelsen ska ge en rättvisande bild av årets resultat. 
• Tillgångar och skulder ska existera, de ska finnas i bolagets ägo och vara rätt värderade. 
• Tillgångar och skulder ska finnas med i balansräkningen.  
• Resultaträkningen och balansräkningen ska vara korrekta och i enlighet med 

räkenskaperna.  
• All ekonomisk information som finns i förvaltningsberättelsen, balansräkningen och 

resultaträkningen ska ge rätt bild av företagets ställning och dess resultat. 
• Förvaltningsberättelsen ska innehålla det som föreskrivs i lagar. 
• All övrig information ska stämma och vara rättvisande. 

 
I punkterna ovan är begreppet rättvisande bild en nyckelterm. Termen nämns i EUs direktiv vilka 
ska följas i Sverige. Rättvisande bild innebär att uppgifterna som granskas ska vara korrekta, 
trovärdiga och riktiga. Något som är viktigt att nämna är att revisorn dock inte kan granska alla 
företagets uppgifter utan endast de med högst risk för fel. Det är inte alltid klienten förstår 
innebörden av detta begrepp (Revision 2006). Enligt Johansson et al.(2005) benämns det här 
problemet som ett förväntningsgap då företagets intressenter förväntar sig en upptäckt av alla fel 
och misstag, medan revisorernas faktiska granskning endast omfattar de mest riskbenägna 
posterna.  
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3.4 Förväntningsgap 
 
Liggio var den som första gången gav förväntningsgapet en definition. Öhman (2006), sid. 130, 
har tolkat definitionen som ”En skillnad mellan vad revisorerna och användarna av 
redovisningsinformationen förväntar sig att en oberoende revisor ska uträtta”. 
 

 
 FARs förväntningsgap (Revision 2006), sid. 131 
 

3.4.1 Orsaker till förväntningsgapets uppkomst 
 
Brenda Porter (1993) utförde en empirisk studie om det så kallade förväntningsgapet och 
undersökte vilka faktorer som har påverkat det. Gapet definierades som skillnader mellan 
förväntningar på revision och utförandet av revision och uttrycktes av henne som ”...the gap 
between society’s expectations of auditors and auditors’ performance, as perceived by society.” 
(Porter 1993, sid. 50). Enligt Porter består gapet av två komponenter. Dessa är: 

1. Gapet mellan vad allmänheten förväntar sig att revisorer ska uträtta och vad revisorer 
rimligtvis kan förväntas uträtta. 

2. Gapet mellan vad allmänheten rimligtvis kan förvänta sig att revisorer ska uträtta och vad 
de uppfattas uträtta.  

2a.   Gapet mellan uppgifter som rimligtvis kan förväntas av revisorer och 
revisorers existerande uppgifter på det sätt som de definieras i lag och standarder. 
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2b.   Gapet mellan den förväntade standarden på utförandet av revisorers 
existerande uppgifter och revisorers uppfattade utförande, så som uppfattat av 
allmänheten (Porter 1993, sid. 50). 

 
I studien framkommer även anledningar till varför gapet existerar, alltså anledningarna till de två 
olika komponenterna. Undersökningarna visade att gapet förklaras till 50 procent av bristfälliga 
standarder, till 34 procent av allmänhetens orimliga förväntningar på revisorer och till 16 procent 
av revisorers dåliga prestationer (Porter 1993).  
 
En annan anledning till uppkomsten av förväntningsgapet ansågs av Koh & Woo (1998) vara den 
allmänna förvirringen som finns om revisorers arbetsuppgifter. Speciellt då revisorskåren inte 
själva kunde enas om vilka uppgifter som är revisionens huvudsyfte. De menade även att 
förvirring uppstår då revisionens praxis och syfte ändras och påverkas i och med inträffandet av 
externa händelser. Detta leder till att allmänhetens förväntningar inte stämmer med revisorernas 
uppfattning om utförandet av revisionen (Koh & Woo 1998). 
 
Shaikh & Talha (2003) uttryckte även de i en artikel olika anledningar till förväntningsgapets 
uppkomst. Anledningarna var: 

• Okunnighet, missförstånd, naivitet och orimliga förväntningar från omvärlden. 
• Revision som har blivit genomförd utan att ha tillräckligt med information tillgänglig.  
• Företagskriser som leder till nya krav på revisionen (Shaikh & Talha 2003, sid. 517). 

 

3.4.2 Förväntningsgapet ur olika synvinklar  
 
Tidigare nämnda skribenter har konstaterat att det existerar ett förväntningsgap och de har även 
sina teorier om vilka faktorer som bidragit till uppkomsten. Det finns dock enligt Cassel (1996) 
skillnader på förväntningsgapet beroende på vilken aktörs synvinkel man ser det från. Nedan 
kommer två olika synvinklar att presenteras. Med uppdragsgivarens synvinkel avses synvinkeln 
hos den representant för företaget som förser revisorn med ekonomisk information, och de 
granskades synvinkel är företaget och dess lednings synvinkel (Cassel 1996). 
 
Uppdragsgivarens synvinkel 
En uppdragsgivare har ofta en oklar bild av en revisors uppgifter då de inte alltid vet hur roll- och 
maktfördelning mellan ägare och bolag görs. Detta kan enligt Cassel (1996) vara en orsak till 
gapet. Han säger även att väldigt få av uppdragsgivarna inte vet vad väsentlighetskriteriet innebär 
och därför tror de att så länge revisorn inte anmärkt på någonting så garanteras det att det inte 
föreligger fel i årsrapporterna. Flera uppdragsgivare tror också att revisorn granskar mer 
omfattande och med mer djup än vad som egentligen krävs för att en revisionsberättelse ska vara 
ren. 
 
En annan faktor som bidrar till problemet med förväntningsgap är att vissa revisorer blandar sig i 
upprättandet av årsredovisningen för mycket. Det finns därför uppdragsgivare som tror att  
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ansvaret för årsredovisningens upprättande ingår i revisorns uppgifter. Denna felaktiga 
uppfattning är revisorn ansvarig för och därför måste denne klargöra sina uppgifter mer tydligt 
(Cassel 1996). 
 
De granskades synvinkel 
De granskades förväntningar på revisorn skiljer sig enligt Cassel (1996) åt beroende på vilken del 
av organisationen som menas, exempelvis styrelsen eller ledningen. Ibland händer det att 
styrelsen tror att revisorn är deras eget verktyg för att kunna kontrollera ekonomiavdelningen och 
ledningen. Denna uppfattning förekommer ofta vid granskning av internkontroller och 
årsredovisningen, och leder till att styrelsen bortser från att de själva också ska bli granskade.  
En av revisorns uppgifter är att ge förslag till korrigeringar vid fel och ge synpunkter på utkastet 
till årsredovisningen innan den går till styrelsen från VD, men det är viktigt att kunna skilja på att 
ge förslag och att hjälpa till att ta beslut (Cassel 1996).  
 

3.4.3 Förväntningsgap i små företag 
 
Enligt Wennbergs (1994) artikel finns det i små företag ett gap av förväntningar vad gäller 
revisorns uppgifter. Många företagare tror och anser att revisorn ska vara med och sköta deras 
löpande verksamhet, årsbokslut och ansvara för att deklarationen blir riktig. Det kan även vara så 
att gapet finns för att vissa revisorer faktiskt utför dessa tjänster trots att det inte är tillåtet enligt 
god revisionssed eller lag. Revisorer fungerar också i liten utsträckning som rådgivare till sina 
klienter, men ibland uppfattas tyvärr deras råd i ekonomiska frågor istället som beslut för 
företagarna att följa. Många klienter tror att de vid köp av revisionstjänster också får en garanti 
som säger att allt i företaget står rätt till och att alla fel har upptäckts, detta gäller speciellt 
skattefusk och förskingring (Wennberg 1994). Revision är ju dock, som tidigare nämnts, inte en 
garanti utan en granskning av de väsentliga riskområdena. Den utförs med hög, men inte absolut, 
säkerhet (Revision 2006).  
 
Johansson, et.al (2005) hävdar dock att det så kallade förväntningsgapet inte spelar lika stor roll 
för revisorer i små ägarledda företag som för revisorer och revisionsbolag i stora företag. 
Författarna anser att det kan bero på att relationen mellan klient och revisor är av annan natur än 
för revisor och klient i storföretag. Det blir en mera personlig relation dem sinsemellan och det 
förtroende som skapats är mycket viktigt. En möjlig anledning till att just småföretag får fler 
tjänster av sin revisor än vad lagen tillåter är att dessa företag har en mer personlig relation till sin 
revisor.  

3.5 Information från revisorer 
Från och med år 2004 infördes en ny revisionsstandard i Sverige 
(http://www.egw.se/revision.html). Den kallas RS 210 ”Villkor för revisionsuppdrag” och 
innehåller information om uppdragsbrev bland annat. Ett uppdragsbrev ska enligt standarden 
lämnas ut till klienten vid varje nytt uppdrag och i brevet ska information finnas om bland annat 
syftet med revisionen (FARs revisionsbok 2004, 2003). Brevet kan även enligt tidigare källa  
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innehålla vilket ansvar som ligger på företagsledningen vad gäller revisionen, revisionens 
omfattning, vilka regler revisorn följer och att en felfri revision inte kan garanteras. 
Tillämpningen av RS har beskrivits tidigare i uppsatsen, punkt 3.1.6.  

3.6 Revisorns roller 
 
Revisorn kan, beroende på de uppgifter denne utför och vilka förväntningar klienterna har, 
uppfattas agera i olika roller. Ibland som den renodlade revisorn och ibland som den utvidgade 
revisorn (Revision I 1994). 
 
Den renodlade revisorsrollen är den vars uppgifter och begränsningar beskrivs i lag. I små 
företag är intressenternas kunskap ofta ofullständig när det gäller dessa begränsningar. Det 
händer också att denna okunskap finns i större företag, men det är inte lika ofta förekommande då 
det där vanligtvis finns en ekonomiansvarig med mer erfarenhet och utbildning än vad som finns 
i små företag. I den renodlade rollen handlar det om att revisorn ska utföra sitt arbete genom att 
vara oberoende och självständig. Tystnadsplikt är också ett måste för att kunna utföra revisionen 
på ett korrekt sätt (Revision I 1994). Revisorn agerar i den utvidgade revisorsrollen om klienten 
förväntar sig tilläggstjänster utöver revisionsuppdraget. Detta inträffar när klienten inte har klar 
information om revisorns huvuduppgifter, utan förväntar sig betydligt mer än vad lagen tillåter. 
Ofta handlar detta om konsultationstjänster. Vid den utvidgade revisorsrollen är det viktigt att 
skilja mellan företagets valda revisor och en icke-vald revisor (Revision I 1994). 
Den revisor som är vald av företaget får enligt Revision I (1994) endast ge råd och synpunkter till 
sin klient men aldrig vara den drivande till att fatta ett beslut. Som vald revisor är det verkligen 
viktigt att vara oberoende och självständig så att revisorn och granskningen inte kan ifrågasättas 
på grund av de tilläggstjänster den utfört.   
Om man inte är vald revisor i ett företag är det tillåtet att vara både rådgivare, samtalspartner och 
till och med redovisningskonsult åt ett företag. Man får dock aldrig gå så långt att man är med 
och fattar beslut. Oberoendet är inte hotat eftersom man inte behöver granska sitt eget arbete. 
(Revision I 1994)  
 

3.6.1 Tystnadsplikt  
 
Det nämns i FARs revisionsbok 2004 (2003) att det finns vissa krav på en revisor från 
intressenterna och klienterna för att de ska kunna lita på de granskningar och rapporter som görs. 
God revisorssed fastslår att tystnadsplikt är ett av de viktigaste. Det en revisor får reda på om sin 
klient i sitt arbete får inte föras vidare. Om revisorn inte hade tystnadsplikt skulle denne inte 
kunna genomföra sin revision. För att kunna göra riktiga bedömningar måste man få mycket, ofta 
känslig, information om företaget i fråga. Den informationen skulle inte ha lämnats ut om det 
funnits någon risk att det skulle komma ut till allmänheten. Det ska inte finnas misstanke om att 
viktig information förs vidare då detta kan resultera i en dålig och otillförlitlig revision. Det som 
faktiskt går ut till omvärlden är i stort sett det som finns att läsa i den färdiga revisionsberättelsen. 
Det kan dock hända att revisorn får svara på frågor på en bolagsstämma, om en majoritet kräver 
det, men bara om det inte innebär stor skada för företaget (FARs revisionsbok 2004, 2003).  
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Det finns tillfällen då en revisor måste dela med sig om sin kunskap om företaget: 

• Till sin efterträdare 
• I domstol där vittnesplikt råder för revisorn 
• Till en konkursförvaltare vid konkurs 
• Till åklagare vid ett brottsmål 

 
Det finns också en annan anledning till att det är tystnadsplikt, nämligen att revisorn inte ska 
kunna använda sin kunskap om företaget för egen vinning (Revision 2006).  
 
Lagarna ABL 3 kapitlet 18§ och Revisorslagen 8§ (SFS 2001:883) reglerar tystnadsplikten.  
 

3.6.2 Oberoende  
 
Ett annat av revisorernas krav är att inneha en oberoende ställning gentemot det granskade 
företaget. Att som revisor vara oberoende innebär att denne inte får ta ställning för något eller 
någon i företaget. Revisorn får heller inte påverka beslutsfattande genom råd eller själv bli 
påverkad i sin granskning. Enligt internationella etikregler om oberoende finns det två olika 
sorter, faktiskt oberoende och synligt oberoende. Det faktiska oberoendet är att man som revisor 
känner sig oberoende. Det är det man som revisor strävar efter men det kan vara lite svårt att 
bevisa eftersom det är en känsla. Det synliga oberoendet är istället det revisorn måste försöka 
uppnå. Det måste kunna visas utåt för att på så vis få intressenternas förtroende (Revision I 
1994). Kravet på revisorerna att vara oberoende blir allt viktigare i takt med att intressenternas 
krav på ekonomisk information blir allt större (Revision 2006). 
 

3.6.3 Självständighet 
 
Enligt (Revision 2006) ska en revisor vara självständig när det gäller utförandet av sitt 
revisionsuppdrag. Detta betyder att den valda revisorn i ett företag inte ska låta sig bli påverkad 
av personer inom företaget eller av utomstående intressenter till företaget när denne gör 
revisionen. Ofta kan brist på självständighet uppstå när revisorn har personliga band till en eller 
flera personer i företaget som ska revideras. För att säkerställa att revisorn inte ska påverkas av  
andra viljor och åsikter reglerar ABLs jävsregler när det är förbjudet att vara revisor åt ett företag. 
ABLs jävsregler reglerar inte bara revisorns relationer till ägare och ledning utan också att revisor  
inte får äga aktier i företaget, låna pengar eller sköta den löpande bokföringen. I revisorslagen 
(SFS 2001:883) uttrycks det att en revisor ska vara både opartisk och självständig. För att veta 
när en revisor ska avsäga sig ett uppdrag, på grund av att förtroendet till revisorns självständighet 
och opartiskhet har rubbats, har den så kallade analysmodellen tagits fram och dessa regler ligger 
till grunden för revisorslagen (Revision 2006).  
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3.7 Analysmodellen 
 
I analysmodellen beskrivs olika hot som säger när en revisor ska avstå ett uppdrag. Detta på 
grund av att opartiskheten eller självständigheten hos revisorn inte kan uppnås (Revision 2006). 
Enligt FARs revisionsbok 2004 (2003) är grundregeln att vid nedanstående fem hot ska revisorn 
avsäga sig sitt uppdrag: 

• Om revisorn har ett eget intresse i klienten, oftast ekonomiskt. (Egenintresse) 
• Om revisorn har gett råd till klienten som denne sedan själv ska granska i uppdraget. 

(Självgranskningshotet) 
• Om revisorn har varit partisk i någon fråga och tagit ställning för eller emot klientens 

ståndpunkt. (Partsställningshotet) 
• Om revisorn har personliga förbindelser till den som ska granskas eller någon i dess 

ledning. (Vänskaps-/förtroendehotet) 
• Om revisorn utsätts för hot från klienten eller andra yttre påtryckningar från exempelvis 

intressenter. (Skrämselhotet) 
 
Denna grundregel kan bortses från i vissa fall när revisorn har tagit till förebyggande åtgärder, 
exempelvis konsulterat en kunnig och insatt person som inte ser några skäl till att revisorns 
opartiskhet eller självständighet ska ifrågasättas. Vad gäller självgranskningshotet kan inte råd 
från revisorn, angående klientens rättningar av fel, leda till att revisorn måste avsäga sig 
uppdraget (Revision 2006).  
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4 Empiri 
 
 

et här kapitlet är en redogörelse av de svar som vi fått in under intervjuerna. Svaren 
redovisas i sin helhet och fråga för fråga. I slutet på kapitlet finns även en kommentar från 

FAR. 
 D

  

4.1 Intervjuer 
 
Nedan presenteras en redogörelse för vad som framkommit under intervjuerna2. Vi har valt att 
benämna de medelstora företagens respondenter Medel 1 och 2, och de små företagens 
respondenter Liten 1,2 och 3. Detta för att lättare kunna jämföra resultaten och urskilja vem som 
hör till vilken storlekskategori. 
 
Medel 1 är verksam i ett medelstort företag inom tillverkningsindustrin.  
Medel 2 är verksam i ett medelstort företag inom tillverkningsindustrin. 
Liten 1 är verksam i ett litet ägarlett företag inom detaljhandeln. 
Liten 2 är verksam i ett litet ägarlett företag inom reklambranschen. 
Liten 3 är verksam i ett litet ägarlett företag inom partihandeln. 
De två revisorerna kommer från en i Sverige välkänd och väl etablerad revisionsbyrå.  
 

4.1.1 Intervjuer med företagare 
 

1. Vilken är Din position och vilka är Dina huvuduppgifter? 
 
Medel 1 är ekonomiansvarig och ansvarar för det ekonomiska i moderbolaget. 
 
Medel 2 är anställd som ekonomichef och controller i företaget. Ska sköta det 
övergripande ekonomiska arbetet och även vara aktiv inom ekonomistyrning – både 
produktionsinriktat och marknadsinriktat.  
 
Liten 1 är delägare i företaget. Denne sköter bokföringen, fakturering och utför en del 
pappersarbete. 
 
Liten 2 är delägare i företaget och har ansvaret för företagets ekonomi, sköter 
kundservicen, gör den löpande bokföringen, fakturerar, tar order, och tar hand om 
kunderna.  
 
 

                                                 
2 För intervjuguide se bilaga 2 
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Liten 3 är en av ägarna, men kallar sig själv medarbetare. Respondenten är med och ”rör i 
allt”, dock ansvarar denne för ekonomin i företaget. 
 

2. Vet du vad revisorns ansvar är enligt lagen? 
 
Medel 1 säger att revisorn ska granska redovisningen utifrån skattelagstiftning samt annan 
rådande lagstiftning. 
 
Medel 2 svarade ”Hyfsat dåligt”. Denne anser dock att revisorn är ”lagens förlängda arm”. 
 
Liten 1 anser att om företaget är på väg att gå i konkurs måste revisorn tala om det. Denne 
anser även att revisorn har tystnadsplikt, att revisorn är skyldig att tala om hur företaget 
går samt upptäcka och meddela om det förekommer lagbrott eller ”fiffel”. 
 
Liten 2 har ingen aning om vad revisorns ansvar är enligt lag.  
 
Liten 3 säger att revisorn ansvarar för att pappren är i ordning i och med påskrift. 

 
3. Var har Du fått Din kunskap om revisorers uppgifter och ansvar från? 

 
Medel 1 svarade att kunskapen kommit både genom utbildning och tidigare  
arbetslivserfarenheter, exempelvis genom egen firma. 
 
Medel 2 har fått sin information från personliga möten med revisorn, och detta har även 
skett muntligt genom praktiskt arbete i samband med bokslutet och revisionen. 
 
Liten 1 svarar att denne är självlärd, men vi uppfattade att denne tolkade frågan som om 
att vi frågade var denne lärt sig om sina redovisningskunskaper. 
 
Liten 2 har fått sin kunskap om revisorns uppgifter och ansvar genom samarbete med 
revisorer. Respondenten har inte fått någon skriftlig information utan det har endast skett 
muntligt.  
 
Liten 3 har en ekonomiutbildning i botten där denne lärt sig om revisorns ansvar. Denne 
har även jobbat hos en revisor som assistent i några år. Respondenten läser också på 
löpande om nyheter inom ekonomin. 

 
4. Vilka uppgifter förväntar Du dig att revisorn ska utföra? 

 
Medel 1 anser att revisorn dels är en kontrollerande funktion som ska gå igenom det som 
löpande gjorts under året och ska även säkerställa att företagets räkenskaper är korrekt 
med hänsyn till olika lagstiftning. Dels vill denne också att revisorn ska fungera som 
bollplank för det löpande jobbet och bokslutet. 
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Medel 2 förväntar sig att revisorn ska granska arbetet som gjorts inom redovisning under 
året och se till att företaget följer gällande lagar såsom ÅRL, BFL, ABL samt skattelagar 
och goda seder.  
 
Liten 1 förväntar sig att revisorn ska rätta till sådant som är fel i den löpande 
verksamheten och kontrollera allt. Respondenten tycker även att revisorn ska kunna svara  
på dennes frågor om det finns funderingar på exempelvis redovisning och bokföring. 
Förväntningar finns speciellt på att revisorn ska kunna svara på frågor om bokföring. 
 
Liten 2  säger att denne förväntar sig att revisorn ska hjälpa till vid revision. Revisorn ska 
även kontrollera allt det ekonomiska så det är korrekt, leta fel i den löpande bokföringen 
och göra företagets deklaration. 
 
Liten 3  vill att revisorn ska utföra de lagstadgade uppgifterna. Dessa är enligt 
respondenten revision och godkänna årsbokslutet. Respondenten skulle också önska att 
revisorn kunde agera som bollplank och rådgivare. 

 
5. Har företagets revisor informerat Dig om sina uppgifter? 

 
Medel 1 svarar ”nja”. Säger sig ha jobbat med samma revisor i flera olika företag under 
många år, kommer därför inte riktigt ihåg. Denne har dock aldrig fått någon information 
skriftligt, bara muntligt.  
 
Medel 2 har inte fått någon genomgång av arbetsuppgifterna, varken muntlig eller 
skriftlig. 
 
Liten 1 berättar att denne endast fått muntlig information av sin revisor om 
arbetsuppgifterna revisorn ska utföra. 
 
Liten 2 svarar att revisorn inte har informerat separat om sina arbetsuppgifter, men 
respondenten har fått information genom samarbete under arbetets gång. 
 
Liten 3 har aldrig fått någon information. Inte ens under arbetets gång. 

 
6. Anser Du att en genomförd revision garanterar att allt står rätt till med företaget? 

 
Medel 1 svarar JA! Denne tycker att det absolut ska garantera det. Det är som en trygghet 
respondenten får från revisorns sida. Respondenten vill vara säker på att allt är rätt när 
revisorn sätter sitt namn på årsbokslutet. 
 
Medel 2 anser att det är något man ska kunna förutsätta. 
 
Liten 1 säger också ett bestämt ja. Denne anser att det är det företaget betalar för. 
 
Liten 2 svarar: ”JA absolut!”. 
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Liten 3 är den enda som avviker i sitt svar genom att säga nej. Denne tillägger att man lätt 
skulle kunna lura revisorn att tro att företaget går bättre eller sämre än det egentligen gör. 
Man kan exempelvis mixtra med lagret. Hur ska revisorn hinna kolla det? Revisorn är 
aldrig med på inventering och kollar heller aldrig upp siffrorna som redovisas. 

 
7. Finns det en bra relation mellan Dig och företagets revisor? Känner ni varandra sen 

tidigare? 
 
Medel 1 svarar att relationen är bra, men den har varit arbetsmässigt hela tiden. 
 
Medel 2 tycker att förhållandet med revisorn är bra. De känner inte varandra sen tidigare 
utan endast genom arbetet. 
  
Liten 1 känner revisorn sen tidigare. De har en bra relation och respondenten anser 
revisorn vara den bästa i staden. 
 
Liten 2 säger att denne har en bra relation med sin revisor. De har jobbat tillsammans 
många år tidigare men inom annat område. Företaget ska dock byta till en billigare byrå 
som utför fler tjänster, exempelvis redovisningstjänster. 
 
Liten 3 har ingen relation alls tills sin revisor! Revisorn har aldrig satt sin fot på företaget 
trots att kontoret bara ligger 8 km bort. Revisorn skickar endast papper fram och tillbaka. 
Respondenten har väntat på en kopia av det påskrivna årsbokslutet i över en månad. 

 
8. Har ni regelbundna möten? Hur ofta? 

 
Medel 1 säger att de träffas vid behov, annars blir det mest kontakt via telefon. De har 
möten ungefär 3-4 gånger under året och fler i samband med årsbokslutet.  
 
Medel 2 träffar också sin revisor i samband med revision. De har även möten runt 3-4 
gånger per år. Det blir också en del telefonsamtal om svårigheter uppstår.  
 
Liten 1 har inga regelbundna möten med sin revisor. De har dock en del telefonmöten 
under året. Det förekommer en del fysiska möten när årsbokslut närmar sig. Revisorn 
brukar rådfrågas över telefon om problem uppstår i det vardagliga arbetet. 
 
Liten 2 träffar revisorn endast en gång om året och det är vid revision.  
 
Liten 3 berättar att revisorn som sagt aldrig har satt sin fot i företagets lokaler. Revisorn 
har heller aldrig haft några möten med respondenten på annan plats. Allt samarbete med 
revisorn har hittills skett via en mellanhand i form av en redovisningskonsult. 
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9. Vilka uppgifter utför företagets revisor åt er? 
 
Medel 1 säger att revisorn går igenom bokföringen i samband med bokslutet för att 
säkerställa att allt är rätt utfört. Revisorn går även genom balansräkningen som 
respondenten har upprättat, post för post. Revisorn kontrollerar att alla underlag finns med 
för posterna i balansräkningen, att allt är korrekt beräknat och att korrekta avsättningar 
gjorts. 
 
Medel 2 säger att företagets revisor endast gör revision, alltså granskar och rapporterar. 
Men deras revisor har uttryckligen sagt att många revisorer, speciellt på mindre orter, gör 
mer än vad de får, exempelvis bokslutet.  
 
Liten 1 avslöjar för oss att företagets revisor i stort sett gör deras bokslut. Revisorn ger 
även rådgivning vid behov och upprättar företagets deklaration.  
 
Liten 2 har en revisor som kontrollerar företagets bokslut och ser till att det stämmer, letar 
även upp eventuella fel. Revisorn gör företagets deklaration och självklart revisionen. 
 
Liten 3 har ingen aning om vad företagets revisor gör. Det enda respondenten kunde 
komma på var att revisorn skriver på papper. 

 
10. Brukar revisorn ge råd? I sådana fall, om vad? 

 
Medel 1 Ja. Det uppkommer olika frågor under året som det kan behövas svar på. Ofta 
handlar det om gällande lagar och regler i samband med bokslut. Respondenten vill 
säkerställa att jobbet utförs efter rätt regler. 
 
Medel 2 får oftast råd om olika lagar och skatteregler. 
 
Liten 1 brukar be om hjälp när denne har kört fast. Det är bara att höra av sig.   
 
Liten 2  har också en revisor som det bara är att ringa om frågor uppstår. 
 
Liten 3 får aldrig råd av sin revisor. Om respondenten ringer och vill ha hjälp säger sig 
revisorn inte ha tid till att hjälpa till. 

 
11. Anlitar ni revisorn för konsultation? Händer det i sådana fall ofta? 

 
Medel 1 säger att företaget endast anlitar revisorn för konsultation vid extra stora 
frågetecken och revisorn tar då ut en extraavgift. ”Vanlig” rådgivningen ingår i 
grundpriset. 
 
Medel 2 anser att rådgivningen är en slags konsultation. Företaget anlitar revisorn för 
konsultation vid större projekt. 
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Liten 1 tycker att konsultation är sådant som ingår i grundpriset för revision. Speciellt vad 
gäller hjälp med bokföring och bokslut. 
 
Liten 2 har anlitat revisor för konsultation vid exempelvis beslut om flytt till nya lokaler 
och nyinvesteringar av maskiner.  
 
Liten 3 svarar ett bestämt nej. 

 
12. Är ni nöjda med företagets revisor? Om inte, varför? 

 
Medel 1 är mycket nöjd med företagets revisor. Denne gör ett bra jobb och de har en bra 
kommunikation mellan varandra. Revisorn är enligt respondenten noggrann och 
säkerställer att lagstiftning följs. 
 
Medel 2  tycker också att företagets revisor är mycket duktig och lättvindig samt gör ett 
mycket bra jobb. 
 
Liten 1 svarar absolut ja. Revisorn är duktig, motsvarar företagets krav, är noggrann och 
utför de tjänster företaget förväntar sig, vilket även innebär bokslut och deklarationer. 
Revisorn anses vara snäll och trevlig, och har även bra och kunnig personal. 
 
Liten 2 tycker att revisorn gör ett bra jobb. Företaget får den hjälp som behövs och det 
känns bra att ha en stor revisionsbyrå som utför jobbet. 
 
Liten 3 tycket absolut inte att revisorn gör ett bra jobb! Respondenten är mycket missnöjd 
och letar i nuläget efter en ny revisor. 

 
13. Övriga tillägg om ämnet? 

 
Liten 3 önskar att revisorn kunde agera som rådgivare och vara mer insatt i företaget och 
deras ekonomiska verksamhet. Respondenten tycker inte heller att man ska ha 
redovisningstjänster och revisionstjänster i samma företag eftersom det kan leda till 
felaktiga förväntningar.  
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4.1.2 Intervju med revisionsbyrå 
 
1. Vilka sorts företag arbetar ni med?  

 
Revisorerna svarade att deras klienter oftast var antingen små eller stora företag, inte så 
mycket medelstora. Det rörde sig mest om aktiebolag, ekonomiska föreningar, 
bostadsrättsföreningar, fastighetsbolag och stiftelser.  
 

2. Hur ofta träffar ni era klienter? 
 
Det är oftast förvaltare i de företag revisorerna arbetar med som de träffar mest. De brukar 
träffas ungefär en gång i månaden. De andra intressenterna i företagen kontaktas via e-
post, telefon eller brev under årets gång. Revisorerna sade sig vara ute hos klienterna 
”fyra dagar av fem”.   
 

3. Vid ny klient, hur informeras de om era arbetsuppgifter och om sitt eget ansvar? 
 
Informationen till klienterna sker först muntligt vid första kontakten. När klienten bestämt 
sig för att anlita firman får de ett uppdragsbrev med riktlinjer där revisorns uppgifter och 
ansvar förklaras. Även lite om klientens skyldigheter nämns. 
 

4. Vad anser ni vara era arbetsuppgifter? 
 
Revisorerna anser sina arbetsuppgifter vara till nittio procent revision. Men det 
förkommer även utbildningsverksamhet, konsultation hos främst de större företagen och 
så kan de vid behov ta fram redovisningsmallar till de mindre klienterna. Mallarna är till 
för att redovisningen ska bli rätt med hänsyn till gällande lagar och regler. 
 

5. Har ni någon syn på det så kallade förväntningsgapet inom revision? Anser ni att 
det existerar? I sådana fall, vem bär ansvaret? Hur kan det motverkas? 
 
De revisorer vi intervjuade ansåg inte att förväntningsgapet var ett problem hos dem. 
Däremot ansåg de att det förekommer, dock främst på mindre kontor på mindre orter. 
Anledningen till problemen på mindre orter trodde de berodde på att vissa revisorer 
utförde mer uppgifter än tillåtet. Detta på grund av att mindre företag inte alltid helt vet 
vad revisorn får och ska göra, vilket i sin tur leder till att revisorn faktiskt ibland utför de 
extrauppgifter som förväntas. 
 
Det enda problemet de intervjuade revisorerna hade med förväntningar var skattefrågor. 
Vissa klienter förväntar sig att de ska vara experter också på skattedelen vilket inte är 
revisorns område. Viss allmän kompetens finns ju men de är inga uttalade specialister 
inom skatteområdet . Istället anlitas skattejurister som rådfrågas vid skatteproblem.  
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De tillfrågade revisorerna tycker att ansvaret ligger på båda parter. Man måste som 
revisor tala om för klienten vad de får för sina pengar. Men klienterna måste också själva 
ta reda på varandras ansvar och uppgifter.  
 
För att kunna motverka förväntningsgapet är det viktigt att ha bra kommunikation med 
sina klienter säger de intervjuade revisorerna. Deras åtgärder är bland annat att 
kundutvärderingar med jämna mellanrum lämnas ut och leder till att de kan förbättra 
utfört arbete gentemot klient. 
 

6. Tror ni att konsultation inom revision kan leda till att det uppstår ett gap av 
förväntningar?               
 
Revisorerna tror att det nog kan vara en anledning till att ett gap uppstår. De tycker att 
man som revisor måste vara tydlig med sina uppgifter, inte blanda in sig i exempelvis den 
löpande redovisningen, vilket är förbjudet inom revisionen, utan tydligt dra en gräns. 
Dock säger de att det är lätt hänt och flera kollegor har varit tvungna att lämna över 
klienter till andra redovisningsbyråer eftersom de blivit inblandade i företagets 
redovisning. Detta har gjorts för att kunna behålla oberoendet. 

 
7. Utför ni andra uppgifter än att granska och rapportera? I sådana fall, vad? 

 
De tjänster revisorerna vi intervjuat utför förutom granskning och rapportering är 
utbildningar och konsultation. Dessa tjänster utförs mest på hösten då det är lågsäsong. 
Konsultationerna handlar till stor del om fusioner och likvidationer.  

 
8. Tror ni att det finns revisorer som gör mer än vad de får? I sådana fall, vad? 

 
På mindre revisionsfirmor på mindre orter tror de tillfrågade revisorerna att det 
förekommer revisorer som gör bokföring och årsbokslut åt sina klienter trots att det inte är 
tillåtet. Själva använder de sig av analysmodellen vid varje revision för att fastslå att de är 
objektiva och självständiga i förhållandet till klienten. De gör även en oberoendeanalys. 
Analyserna görs för att kontrollerna att revisorn behåller sitt oberoende i sin granskning 
gentemot klienten. Om detta inte skulle vara fallet ska revisorn avsäga sig klienten. 

 
9. Har ni märkt att klienten förväntar sig att ni ska göra mer än vad ni faktiskt får 

göra? Om ja, vad? 
 
Revisorerna säger att klienten ibland förväntar sig att de ska kunna svara på alla frågor 
som ställs på direkten. Ofta måste man sätta sig in i informationen som finns om företaget 
och återkomma. Man kan också behöva rådfråga en kollega för att ge ett svar. Till slut lär 
man sig dock vad klienten vill veta. Klienten förväntar sig också att revisorn hela tiden 
ska hålla sig ”up to date” om nya regler och lagar, vilket revisorerna själva också anser 
vara viktigt.  
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10. Vad anser ni om att de flesta av de företag som vi intervjuade menar att en 

genomförd revision ska garantera att allt står rätt till med företaget?  
 

Revisorerna sa att eftersom de inte kan kontrollera allt så brukar de både på 
bolagsstämman och via revisionsberättelsen upplysa om att en revision genomförs med 
hög men inte absolut säkerhet och att de endast har granskat ett urval, oftast av 
riskområden. Detta görs för att kunna hitta de mest väsentliga felen.  

  
De säger även att företagsledningen också har ett ansvar om att revisorerna ska få den 
information som behövs för att kunna genomföra en korrekt revision. Det är viktigt att de 
underlag och den information som lämnas är riktig.  

 
Som avslutning visades ett exempel på en ren revisionsberättelse3 där det står klart och 
tydligt att inte absolut säkerhet kan garanteras. 

 

4.2 Kommentarer från FAR  
 
Vi kontaktade även FAR för att få deras synpunkter på det faktum att vi fått fram information om 
att det finns revisorer som utför mer än vad som är lagligt. Vi ville också veta vad som gjordes 
för att motverka detta.  
 
Lennart Iredahls kommentarer var först och främst att om en revisor bryter mot oberoende- och 
jävsregler så ska det leda till påpekande och möjligen en anmälan till revisorsnämnden. 
Lagbrotten upptäcks i sådana fall oftast vid FARs kvalitetskontroller. Det är dock viktigt att 
känna till att revisionsbyrån kan åta sig att för mindre företag göra både revision och bokslut 
under förutsättning att den som gör bokslutet inte deltar i revisionsarbetet. Däremot är det 
alltid förbjudet för hela revisionsbyrån att sköta den löpande bokföringen om den valda revisorn 
är anställd på den byrån.4

                                                 
3 Se bilaga 3 
4 Lennart Iredahl, FAR SRS Serviceaktiebolag, e-postkontakt 2007-05-11 
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5 Analys 
 
 

i ska i detta kapitlet analysera empirin utifrån den referensram vi tidigare presenterat. Detta 
ska leda fram till en slutsats. 

 
 V

5.1 Respondenternas kännedom om revisorns ansvar och uppgifter 
 
En revisors ansvar är enligt lag att granska företagens årsredovisning, samt styrelsens och 
verkställande direktörens förvaltning och att sedan rapportera detta till företagets intressenter via 
en revisionsberättelse. Berättelsen ska lämnas till bolagsstämman. Efter intervjuer med företag 
framkom att deras åsikter och kunskap om revisorns ansvar skiljer sig markant från vad som sägs 
i lagen. 
 
Av de tillfrågade respondenterna visade det sig att det endast var ett medelstort företag som visste 
att revisorns ansvar är att granska. Två av fem respondenter, ett litet och ett medelstort företag, 
visste inte alls vad lagen säger. De kvarvarande två respondenterna i små företag ansåg att 
revisorn ansvarade för att se till att företagens papper var i ordning och att inget ”fiffel” 
förekommer. En av dessa två visste också att revisorn har tystnadsplikt.  
 
Det vi kan se i vår empiri är att det finns ett gap av kunskapsskillnader mellan revisorernas 
ansvar, som regleras i lagar, och respondenternas åsikter om ansvaret. Det är alltså viktigt att mer 
information ges till respondenterna om revisorns egentliga ansvar, detta för att undvika några av 
de orsaker till förväntningsgapet uppkomst som nämnts av Shaikh & Talha (2003).  
 
I vår undersökning framkom det även att ingen av våra respondenter fått någon formell 
information av sin revisor om dennes ansvar och arbetsuppgifter, som exempelvis ett 
uppdragsbrev. Detta trots att den revisionsbyrå vi intervjuat sade sig lämna ut uppdragsbrev, där 
riktlinjer med revisorns ansvar nämns, till sina nya klienter. Två respondenter, ett litet och ett 
medelstort företag, svarade att de fått muntlig information från revisorn, men vi kan se från deras 
övriga svar att informationen inte var fullständig då vi upptäckt att missuppfattningar finns i 
deras svar. Två respondenter, även här ett litet och ett medelstort företag, hade inte fått någon 
information från företagets revisor om dennes arbetsuppgifter över huvudtaget och den sista 
respondenten har tillskansat sig information under samarbete med revisorer. 
 
Den kunskap respondenterna faktiskt besitter kommer i stort sett från utbildning, 
arbetslivserfarenheter och samarbeten med revisorer.  
 
Med tanke på den lilla information som faktiskt gått fram till klienten angående revisorns ansvar 
så kan man genom detta se att det finns ett gap av förväntningar som orsakas av bristande  
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information. Detta gap har vi sett bevis på under våra intervjuer då revisionsbyrå och 
respondenter har mycket skilda åsikter om hur mycket information som faktiskt lämnas ut till  
klienterna. En annan sak som man kan se i intervjuerna är att informationsutlämnandet inte skiljer 
sig alls vare sig det handlar om små- eller medelstora företag. 
 

5.2 Respondentens relation till företagets revisor 
 
Vår teori visade att småföretag ofta har en närmare relation till sin revisor än vad medelstora 
företag har. Detta kunde bero på att det är lättare att bli personligt engagerad då företaget är ens 
eget och man själv håller kontakten med revisorn. Man har ofta också tätare kontakt med revisorn 
då den ekonomiska kunskapen är mindre än i medelstora företag.  
 
Vår empiri visar att alla respondenter utom en är nöjda med sina revisorer. Den respondent som 
är missnöjd, ett litet företag, är den enda som aldrig träffar sin revisor, varken vid revision eller 
löpande under året. Det är två respondenter som bara träffar sina revisorer vid revision, även de i 
små företag, och respondenterna i de medelstora företagen träffar sina revisorer ungefär tre till 
fyra gånger per år. Enligt revisionsbyrån träffar revisorn sin klient betydligt oftare än vad 
respondenterna säger sig träffa sina revisorer.   
 
Det är i de två medelstora företagen som flest möten sker. Detta skiljer sig från det vi tidigare sett 
i teorin där Johansson et. al (2005) hävdade att kontakten i småföretagen var tätare än i de stora 
företagen. Den täta kontakten som uppstår i småföretag genererade enligt författarna ett mindre 
förväntningsgap. Det har däremot inte sagts någonting om kontakten i de av oss definierade 
medelstora företagen, men vi anser att det scenario Johansson et. al beskriver snarare gäller de 
medelstora företagen än de små. 
 
Att det är respondenten i ett litet företag som är missnöjd med sin revisor och dennes utförda 
uppgifter tycker vi visar att respondenten hade större förväntningar på revisorns uppgifter än vad 
respondenterna i de medelstora företagen i vår undersökning har.  
 

5.3 Förväntningar på revisorn, och de uppgifter som faktiskt utförs 
 
Genom undersökningen vi har gjort visar det sig att revisorerna i de medelstora företagen 
förväntas kontrollera och granska företagens ekonomiska verksamhet, vilket enligt lagen är 
korrekt. Däremot i de små företagen finns en förväntning att revisorerna ska hitta alla fel som 
möjligen finns, korrigera dessa fel samt se till att alla gällande lagar följs. I det missnöjda 
företaget finns en förväntan om att revisorn ska agera som bollplank och rådgivare. 
Revisionsbyrån anser att deras uppgifter som ett företags revisor mestadels är att utföra revision, 
det vill säga planera, granska och rapportera. Men ibland kan även konsultation och utbildning 
förkomma.  
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Vid vidare undersökning om vilka uppgifter revisorerna verkligen utför kan vi se att det i de 
medelstora företagen stämmer överens med förväntningarna, alltså att revisorn utför granskning 
och rapportering. I ett av de små företagen framkommer det dock att revisorn upprättar deras 
bokslut vilket är förbjudet och i ett annat av de små företagen stämmer förväntningarna överens 
då deras revisor letar upp och korrigerar fel, vilket enligt ovan faktiskt är det de förväntar sig. Det 
missnöjda företaget har ingen aning om vilka uppgifter revisorn utför, detta skiljer sig stort från 
förväntningarna respondenten uttryckt.  
 
Hos det missnöjda, lilla företaget kan vi se ett tydligt gap i förväntningar. Respondenten har 
uttryckligen sagt vad denne förväntar sig men revisorn lever absolut inte upp till det. Hos de 
övriga småföretagen kan vi se att deras förväntningar infrias, och ibland utförs mer än vad som 
förväntas, men det är ju faktiskt så att de förväntar sig mer än vad lagen tillåter. Detta bidrar till 
ett förväntningsgap hos andra företag då de kan förvänta sig samma tjänster av sina revisorer men 
inte får dessa utförda. De medelstora företag vi intervjuade visade inte heller här på ett 
existerande förväntningsgap. De får det som förväntas av sina revisorer. 
 
Revisionsbyrån anser att det existerar ett förväntningsgap. Detta förekommer enligt byrån oftast 
på mindre orter och mindre företag. Vi kan också i vår undersökning se att detta stämmer 
eftersom de mindre företagen har fel uppfattningar om en revisors uppgifter och ansvar. Tyvärr 
verkar det som att revisorerna till dessa företag hjälper till att hålla liv i gapet genom att utföra 
mer än vad de ska och får, exempelvis som att upprätta årsredovisningen. Cassel (1996) nämnde 
detta som en av anledningarna till förväntningsgapet. Även revisionsbyrån understryker att detta 
är en orsak till gapet. Även det faktum att de mindre klienterna tror att revisorerna kan svara på 
precis allt de frågar om, utan att hinna sätta sig in i all fakta som rör problemet, orsakar ett 
kunskapsgap. 
 

5.4 Rådgivning och konsultation 
 
Som tidigare nämns i teorin kan revisorn ha olika roller. Oberoende av vilken roll revisorn har 
kan denne agera som rådgivare till företagsledningen. Däremot får revisorn inte ge råd som leder 
fram till att beslut tas. Om en revisor inte är vald att granska ett företag kan denne ändå anlitas 
som redovisningskonsult men man får dock inte vara den drivande bakom ett beslut. Att en 
revisor utför både revisions- och konsultationstjänster kan lätt leda till att förvirring uppstår när 
det gäller vad en revisor egentligen får genomföra. 
 
I vår undersökning har vi sett att rådgivning är vanligt, oftast när respondenterna kört fast i den 
löpande bokföringen och när de är oklara över vilka lagar som gäller. Även skattefrågor är ett 
ofta berört ämne. 
 
Vi har även sett att konsultation förekommer. Många respondenter anser att konsultationstjänster, 
men då endast rådgivningen, ingår i deras grundavgift för revision. I undersökningen har det 
kommit fram information om att konsultationstjänster används för beslutsfattanden, och även vid 
bokföring och upprättandet av bokslut. Alla respondenter som använt sig av konsultationstjänster  
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fick dessa tjänster från sin valda revisor. Det kan konstateras att det är i de små företagen som de 
flesta konsultationstjänster man inte får utöva, som vald revisor, förekommer. I ett av de små  
företagen hjälper exempelvis revisorn till med att besluta om nyinvesteringar och om flytt till nya  
lokaler ska ske. I de medelstora företagen däremot ses konsultationstjänster som en tilläggstjänst 
man betalar extra för, och som inte utförs av företagets valda revisor.  
På intervjun med revisionsbyrån fick vi svaret att de ansåg att konsultationstjänster kan vara en 
anledning till att ett förväntningsgap uppstår. Detta för att revisorer inte alltid är tydliga nog om 
vad som ingår i deras uppgifter utan även utför konsultationstjänster.   
På grund av de svar vi fått i undersökningen anser vi också att konsultationstjänster faktiskt leder 
till att missuppfattningar, om vad revisorn egentligen ska utföra, uppstår och är på så vis en 
bidragande faktor till det existerande förväntningsgapet.  
  

5.5 Är en godkänd revision en garanti för företaget?  
 
Målet med en revision är att kunna lämna en ren revisionsberättelse till det granskade företagets 
intressenter. Berättelsens innehåll lämnas med hög men inte absolut säkerhet. Revisorerna 
granskar ju inte alla poster, endast de mest riskbenägna.  
 
När vi intervjuade respondenterna ställde vi frågan om de trodde att en genomförd revision 
garanterade att allt stod rätt till med företaget. Överraskande nog svarade fyra av fem 
respondenter att de absolut ansåg det. Det var vad de betalade för och förväntade sig. Endast en 
svarade nej med förklaringen att en revisor lätt kan luras genom ”fiffel” med lagret exempelvis. 
Denna respondent arbetar i ett av de små företagen. Revisionsbyrån däremot svarade att de i sin 
revisionsberättelse skriver klart och tydligt att revisionen inte är en hundraprocentig garanti utan 
att den endast genomförts med hög, inte absolut, säkerhet. 
 
Det här är en av de frågorna där man tydligast ser att det finns ett gap av förväntningar. Här 
förväntar sig klienterna alldeles för mycket och litar alldeles för mycket företagens revisorer, 
medan revisorerna anser att de informerat klienterna om att det endast är ett urval som granskas. 
Det här är ett bevis på brist i information både hos revisorer och klienter, revisorn borde 
informera sin klient mer och klienten borde ta reda på vad de egentligen köper för tjänster. Det 
här är det enda området där vi kan se att det även hos medelstora företag finns ett gap av 
förväntningar. 
 

5.6 Att motverka förväntningsgapet 
 
Intervjuerna vi har gjort har visat oss att ett förväntningsgap faktiskt existerar hos företagen i 
undersökningen. För att motverka förväntningsgapet anser revisionsbyrån att man som revisor 
ska kommunicera mer med sina klienter. Det är dock inte bara revisorns ansvar utan det vilar på 
både klienter och revisorer att rätt information kommer fram till berörda parter. Revisionsbyrån  
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vi intervjuande försöker att lösa kommunikationsproblemet genom att låta sina klienter fylla i 
kundutvärderingar som sedan analyseras för att kunna leda till förbättringar.  
 
Att vid varje ny revision genomföra en analysmodell och en oberoendeanalys är en annan lösning 
revisionsbyrån använder sig av för att försäkra sig om att inget jäv förekommer. Efter att ha  
genomfört detta kan revisorn se om oberoendet och självständigheten fortfarande finns och i 
sådana fall kan klienten behållas. Om det visar sig att en revisor inte kan vara oberoende i sitt 
arbete med klienten måste denne avsäga sig uppdraget. Ett hot som finns i analysmodellen är 
självgranskningshotet vilket vi har upptäckt förekommer hos en av våra respondenters revisor när 
det gäller dennes granskning av det bokslut som denne själv har upprättat. I detta fall borde 
företagets valda revisor ha avsagt sig uppdraget.  
 
Eftersom det i undersökningen har visat sig att inte alla revisorer följer analysmodellen så ökas 
förväntningsgapet. Detta då klienter tror att det är tillåtet för revisorer att även utföra de tjänster 
analysmodellen anser vara felaktiga. Om inga revisorer skulle bryta mot modellen skulle 
klienternas uppfattningar om revisorernas uppgifter och ansvar bli riktiga. På så vis skulle 
förväntningsgapet kunna motverkas.      
 
FARs verktyg för att motverka förväntningsgapet är att göra kvalitetskontroller på sina 
medlemmar för att på så vis upptäcka brott mot jävs- och oberoenderegler. Om detta förekommer 
blir medlemmen varnad och möjligen anmäld till revisorsnämnden.
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6 Slutsats 
 
 

om avslutning presenteras i detta kapitel svaret på vår problemställning.  
  S

6.1 Finns det fortfarande ett förväntningsgap hos små företag så som 
tidigare undersökning har visat? 
 
Vi har genom vår undersökning kommit fram till slutsatsen att det idag finns ett förväntningsgap 
hos de små företagen i vår undersökning, så som tidigare beskrivits i Wennbergs artikel. Gapet 
beror fortfarande på samma faktorer som för tretton år sedan. Dessa faktorer är brist på 
information, dålig kunskap och att revisorer utför mer än vad de egentligen får. Vi kan också se 
att företagens förväntningar på sina valda revisorer är alldeles för höga jämfört med vad 
revisorerna själva tycker att de ska vara.  
 
I analysen kunde vi utläsa att det finns kunskapsskillnader mellan revisorer och respondenter. Det 
finns även ett gap av förväntningar om vad revisorer ska uträtta enligt respondenterna och vad 
som faktiskt uträttas, vilket kommer sig av kunskapsskillnaderna och den bristande informationen 
mellan revisor och klient. Vi kan även se att gapet fortsätter att byggas på då vissa av revisorerna 
utför det deras klienter förväntar sig trots att det inte alltid är tillåtet.  
 
Att konsultationstjänster och renodlad revision lätt blandas ihop är även detta ett stort problem. 
Det ökar förväntningsgapet genom att klienten får felaktiga förväntningar på vilka tjänster som 
egentligen ska ingå i en revision.  
 

6.2 Finns det även ett förväntningsgap hos medelstora företag? 
 
Det har visat sig att det endast finns ett mindre förväntningsgap hos de medelstora företagen i vår 
undersökning. Detta består av respondenternas förväntningar på revisionen och dess riktighet. 
Respondenterna förväntar sig att en godkänd revision ska garantera att allt i företagets 
ekonomiska verksamhet är korrekt, vilket inte är möjligt enligt revisionsbyrån som intervjuats.  
De andra faktorerna till gapet av förväntningar som finns hos de små företagen har inte upptäckts 
i de medelstora företagen vi har intervjuat.  
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6.3 Om det finns ett förväntningsgap hos små och medelstora företag, 
beror de på samma saker eller finns skillnader? 
 
Det finns ett förväntningsgap hos både små och medelstora företag enligt den insamlade empirin. 
Dock är gapet hos de medelstora företagen inte stort utan är endast koncentrerat till frågan om 
revision är en hundraprocentig garanti för att allt är korrekt.  
 
Hos de små företagen är gapet större och beror på fler faktorer än i de medelstora företagen. 
Gapet skiljer sig på så vis att små företag förväntar sig mer, får mer tjänster utförda av sin revisor 
och har färre möten än vad medelstora företag har. De anser även att många konsultationstjänster 
ingår som en del av revisionen.  
 
Det kan konstateras att det finns ett förväntningsgap i både små och medelstora företag i vår 
undersökning, men gapet hos de små företagen är mycket mer märkbart och har fler faktorer som 
påverkar gapet. 
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Bilaga 1 
 
Aktiebolagslagen (SFS 2005:551) 
 
 9 kap. Revision 
 
Antalet revisorer 
1 § Ett aktiebolag skall ha minst en revisor. Av 3 kap. 1 § första stycket framgår att antalet revisorer eller 
lägsta eller högsta antalet revisorer skall anges i bolagsordningen. 
 
Revisorssuppleanter 
 2 § För en revisor får utses en eller flera suppleanter. 
 Bestämmelserna i denna lag om revisor gäller i tillämpliga delar även suppleant. 
 
Revisorns uppgifter 
3 § Revisorn skall granska bolagets årsredovisning och bokföring samt styrelsens och den verkställande 
direktörens förvaltning. Granskningen skall vara så ingående och omfattande som god revisionssed kräver. 
Om bolaget är moderbolag, skall revisorn även granska koncernredovisningen, om en sådan har upprättats, 
samt koncernföretagens inbördes för hållanden. 
 
4 § Revisorn skall följa bolagsstämmans anvisningar, om de inte strider mot lag, bolagsordningen eller god 
revisionssed. 
 
  
5 § Revisorn skall efter varje räkenskapsår lämna en revisionsberättelse till bolagsstämman. Bestämmelser 
om berättelsens innehåll och den tidpunkt då den skall lämnas till bolagets styrelse finns i 28-36 §§. 
Om bolaget är ett moderbolag som är skyldigt att upprätta koncernredovisning, skall revisorn även lämna 
en koncernrevisionsberättelse enligt bestämmelserna i 38 §. 
  
6 § I samband med revisionen skall revisorn till styrelsen och den verkställande direktören framställa de 
erinringar och göra de påpekanden som följer av god revisionssed. Bestämmelser om erinringar finns i 39 
§. 
 
Tillhandahållande av upplysningar m.m. 
 7 § Styrelsen och den verkställande direktören skall ge revisorn tillfälle att genomföra granskningen i den 
omfattning revisorn anser är nödvändig. De skall lämna de upplysningar och den hjälp som revisorn begär. 
Samma skyldigheter har styrelsen, den verkställande direktören och revisorn i ett dotterbolag gentemot en 
revisor i moderbolaget. 
 
Hur en revisor utses 
8 § En revisor väljs av bolagsstämman. 
Om bolaget skall ha flera revisorer, får det i bolagsordningen föreskrivas att en eller flera av dem, dock inte 
alla, skall utses på annat sätt än genom val på bolagsstämma. 
I ett bolag som avses i 2 § 4 lagen (2002:1022) om revision av statlig verksamhet m.m. får Riksrevisionen 
utse en eller flera revisorer att delta i revisionen tillsammans med övriga revisorer. 
I 9, 25 och 26 §§ finns bestämmelser om att länsstyrelsen i vissa fall skall utse en revisor. 
 
Minoritetsrevisor 
9 § En aktieägare kan föreslå att en revisor som utses av länsstyrelsen skall delta i revisionen tillsammans 
med övriga revisorer. 
Förslaget skall framställas på en bolagsstämma där revisorsval skall ske eller förslaget enligt kallelsen till 
bolagsstämman skall behandlas. Om förslaget biträds av ägare till minst en tiondel av samtliga aktier i 
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bolaget eller till minst en tredjedel av de aktier som är företrädda vid stämman och om någon aktieägare 
begär det hos länsstyrelsen, skall länsstyrelsen utse en revisor. 
Länsstyrelsen skall ge bolagets styrelse tillfälle att yttra sig, innan den utser revisor. Beslutet skall avse 
tiden till och med nästa årsstämma. 
 
Obehörighetsgrunder 
10 § Den som är i konkurs eller har fått näringsförbud eller har förvaltare enligt 11 kap. 7 § föräldrabalken 
kan inte vara revisor. 
 
Kompetenskrav 
11 § En revisor skall ha den insikt i och erfarenhet av redovisning och ekonomiska förhållanden som med 
hänsyn till arten och omfattningen av bolagets verksamhet fordras för att fullgöra uppdraget. 
  
12 § Endast den som är auktoriserad eller godkänd revisor kan vara revisor. 
 Bestämmelser om auktoriserade och godkända revisorer finns i revisorslagen   (2001:883). 
  
13 § /Upphör att gälla U:2007-01-01/ Minst en av bolagsstämman utsedd revisor skall vara auktoriserad 
revisor eller godkänd revisor som har avlagt revisorsexamen, om 
1. tillgångarnas nettovärde enligt fastställda balansräkningar för de två senaste räkenskapsåren överstiger 
ett gränsbelopp som motsvarar 1 000 gånger det prisbasbelopp enligt lagen (1962:381) om allmän 
försäkring som gällde vid utgången av respektive räkenskapsår, 
2. antalet anställda hos bolaget under de två senaste räkenskapsåren i medeltal har överstigit 200, eller 
3. bolagets aktier, teckningsoptioner eller skuldebrev är noterade vid en börs, en auktoriserad 
marknadsplats eller någon annan reglerad marknad. 
 
13 § /Träder i kraft I:2007-01-01/ Minst en av bolagsstämman utsedd revisor skall vara auktoriserad revisor 
eller godkänd revisor som har avlagt revisorsexamen, om 
1. bolaget uppfyller mer än ett av följande villkor: 
a) medelantalet anställda i bolaget har under vart och ett av de två senaste räkenskapsåren uppgått till mer 
än 50, 
b) bolagets redovisade balansomslutning har för vart och ett av de två senaste räkenskapsåren uppgått till 
mer än 25 miljoner kronor, 
c) bolagets redovisade nettoomsättning har för vart och ett av de två senaste räkenskapsåren uppgått till mer 
än 50 miljoner kronor, eller 
2. bolagets aktier, teckningsoptioner eller skuldebrev är noterade vid en börs, en auktoriserad 
marknadsplats eller någon annan reglerad marknad. Lag (2006:877). 
 
  
14 § /Upphör att gälla U:2007-01-01/ Bestämmelserna i 13 § gäller även för moderbolag i en koncern, om 
1. nettovärdet av koncernföretagens tillgångar enligt fastställda koncernbalansräkningar för de två senaste 
räkenskapsåren överstiger det gränsbelopp som anges i 13 § 1, 
2. antalet anställda vid koncernföretagen under de två senaste räkenskapsåren i medeltal har överstigit 200, 
eller 
3. moderbolaget inte upprättar någon koncernredovisning och nettovärdet av koncernföretagens tillgångar, 
enligt fastställda balansräkningar för koncernföretagens två senaste räkenskapsår, på moderbolagets 
balansdag överstiger det gränsbelopp som anges i 13 § 1. 
 
14 § /Träder i kraft I:2007-01-01/ Bestämmelserna i 13 § gäller även för moderbolag i en koncern, om 
koncernen uppfyller mer än ett av följande villkor: 
1. medelantalet anställda i koncernen har under vart och ett av de två senaste räkenskapsåren uppgått till 
mer än 50, 
2. koncernföretagens redovisade balansomslutning har för vart och ett av de två senaste räkenskapsåren 
uppgått till mer än 25 miljoner kronor, 
3. koncernföretagens redovisade nettoomsättning har för vart och ett av de två senaste räkenskapsåren 
uppgått till mer än 50 miljoner kronor. 
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Vid tillämpningen av första stycket 2 och 3 skall fordringar och skulder mellan koncernföretag, liksom 
internvinster, elimineras. Detsamma gäller för intäkter och kostnader som hänför sig till transaktioner 
mellan koncernföretag, liksom förändring av internvinst. Lag (2006:877). 
 
15 § För ett bolag som omfattas av bestämmelserna i 13 § 1 eller 2 eller 14 § får Bolagsverket besluta att 
bolaget i stället för en auktoriserad revisor eller en godkänd revisor som har avlagt revisorsexamen får utse 
en viss annan godkänd revisor. Ett sådant beslut gäller i högst fem år. 
 
16 § I andra bolag än de som avses i 13 och 14 §§ skall en auktoriserad revisor eller en godkänd revisor 
som har avlagt revisorsexamen utses till revisor, om ägare till minst en tiondel av samtliga aktier i bolaget 
begär det vid den bolagsstämma där revisorsval skall ske. 
 
Jäv 
17 § /Upphör att gälla U:2007-01-01/ Den får inte vara revisor som 
1. äger aktie i bolaget eller annat bolag i samma koncern, 
2. är ledamot av styrelsen eller verkställande direktör i bolaget eller dess dotterföretag eller biträder vid 
bolagets bokföring eller medelsförvaltning eller bolagets kontroll däröver, 
3. är anställd hos eller på annat sätt har en underordnad eller beroende ställning till bolaget eller någon som 
avses i 2, 
4. är verksam i samma företag som den som yrkesmässigt biträder bolaget vid grundbokföringen eller 
medelsförvaltningen eller bolagets kontroll däröver, 
5. är gift eller sambo med eller är syskon eller släkting i rätt upp- eller nedstigande led till en person som 
avses i 2, 
6. är besvågrad med en person som avses i 2 i rätt upp- eller nedstigande led eller så att den ene är gift med 
den andres syskon, eller 
7. står i låneskuld till bolaget eller ett annat bolag i samma koncern eller har en förpliktelse som ett sådant 
bolag har ställt säkerhet för. 
Den som enligt första stycket inte är behörig att vara revisor i ett moderbolag får inte heller vara revisor i 
dess dotterbolag. 
 
17 § /Träder i kraft I:2007-01-01/ Den får inte vara revisor som 
1. äger aktie i bolaget eller annat bolag i samma koncern, 
2. är ledamot av styrelsen eller verkställande direktör i bolaget eller dess dotterföretag eller biträder vid 
bolagets bokföring eller medelsförvaltning eller bolagets kontroll däröver, 
3. är anställd hos eller på annat sätt har en underordnad eller beroende ställning till bolaget eller någon som 
avses i 2, 
4. är verksam i samma företag som den som yrkesmässigt biträder bolaget vid grundbokföringen eller 
medelsförvaltningen eller bolagets kontroll däröver, 
5. är gift eller sambo med eller är syskon eller släkting i rätt upp- eller nedstigande led till en person som 
avses i 2, 
6. är besvågrad med en person som avses i 2 i rätt upp- eller nedstigande led eller så att den ene är gift med 
den andres syskon, eller 
7. står i låneskuld till bolaget eller ett annat bolag i samma koncern eller har en förpliktelse som ett sådant 
bolag har ställt säkerhet för. 
I fråga om aktiebolag som avses i 13 eller 14 § gäller, i stället för bestämmelsen i första stycket 4, att den 
inte får vara revisor som är verksam i samma företag som den som yrkesmässigt biträder bolaget vid 
bokföringen eller medelsförvaltningen eller bolagets kontroll däröver. 
Den som enligt första eller andra stycket inte är behörig att vara revisor i ett moderbolag får inte heller vara 
revisor i dess dotterbolag. Lag (2006:399). 
 
18 § En revisor får vid revisionen inte anlita någon som enligt 17 § inte är behörig att vara revisor. Om 
bolaget eller dess moderbolag har anställda med uppgift att uteslutande eller huvudsakligen sköta den 
interna revisionen, får revisorn dock vid revisionen anlita sådana anställda i den utsträckning det är 
förenligt med god revisionssed. 
 
Revisionsbolag 
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19 § Till revisor får även ett registrerat revisionsbolag utses. 
Bestämmelser om vem som får vara huvudansvarig för revisionen när ett revisionsbolag utses att vara 
revisor och om underrättelseskyldighet finns i 17 § revisorslagen (2001:883). Följande bestämmelser i detta 
kapitel skall tillämpas på den huvudansvarige: 
   17 och 18 §§ om jäv, 
   40 § om närvaro vid bolagsstämma och 
   47 och 48 §§ om registrering. 
 
 
Revisor i dotterföretag 
20 § Bland revisorerna i ett dotterföretag bör minst en också vara revisor i moderbolaget. 
 
Revisorns mandattid 
21 § Uppdraget som revisor gäller till slutet av den årsstämma som hålls under det fjärde räkenskapsåret 
efter revisorsvalet. 
Om samma revisor skall utses på nytt i anslutning till att tiden enligt första stycket löper ut, får den som 
utser revisorn bestämma att uppdraget skall gälla till slutet av den årsstämma som hålls under det tredje 
räkenskapsåret efter revisorsvalet. 
I de fall som avses i 24 § får en ny revisor utses för den tid som återstår av den tidigare revisorns mandattid. 
 
Avgång i förtid 
22 § Ett uppdrag som revisor upphör i förtid, om revisorn eller den som har utsett revisorn anmäler att 
uppdraget skall upphöra. Anmälan skall göras hos styrelsen. Om en revisor som inte är vald på 
bolagsstämma vill avgå, skall revisorn anmäla det också hos den som har utsett honom eller henne. 
  
23 § En revisor vars uppdrag upphör i förtid skall genast anmäla detta för registrering i aktiebolagsregistret. 
Han eller hon skall lämna en kopia av anmälan till bolagets styrelse. 
Revisorn skall i anmälan lämna en redogörelse för vad han eller hon har funnit vid den granskning som han 
eller hon har utfört under den del av löpande räkenskapsår som uppdraget har omfattat. För anmälan gäller 
vad som föreskrivs i 33 § andra stycket, 34 och 35 §§ om revisionsberättelse. 
 
24 § Om en revisors uppdrag upphör i förtid eller om bestämmelserna i 10-17 §§ eller bestämmelser i 
bolagsordningen hindrar honom eller henne att vara revisor och det inte finns någon suppleant, skall 
styrelsen vidta åtgärder för att en ny revisor utses. 
 
Länsstyrelseförordnande av revisor 
25 § Efter anmälan skall länsstyrelsen utse en revisor när 
1. auktoriserad revisor eller godkänd revisor inte är utsedd enligt 12-15 §§, 
2. revisorn är obehörig enligt 10 eller 17 § och det inte finns någon behörig revisorssuppleant, eller 
3. en bestämmelse i bolagsordningen om antalet revisorer eller om revisorns behörighet inte har följts. 
En anmälan enligt första stycket kan göras av var och en. Styrelsen är skyldig att göra anmälan, om det inte 
snarast möjligt utses en ny revisor genom den som enligt 8 § har rätt att utse revisor. 
 
26 § Om bolagsstämman, trots en begäran enligt 16 §, inte har utsett någon auktoriserad revisor eller någon 
godkänd revisor som har avlagt revisorsexamen och om någon aktieägare inom en månad från 
bolagsstämman begär det hos länsstyrelsen, skall länsstyrelsen förordna en sådan revisor. 
 
27 § Länsstyrelsen skall ge bolagets styrelse tillfälle att yttra sig innan den beslutar i ett ärende enligt 25 
eller 26 §. Förordnandet skall avse tiden till dess en annan revisor har blivit utsedd på föreskrivet sätt. 
Vid förordnande enligt 25 § första stycket 2 skall länsstyrelsen entlediga den obehörige revisorn. 
 
Revisionsberättelsen 
28 § Revisionsberättelsen skall lämnas till bolagets styrelse senast tre veckor före årsstämman. 
Revisorn skall på årsredovisningen göra en hänvisning till revisionsberättelsen. 
 
29 § Revisionsberättelsens inledning skall innehålla uppgift om 
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1. bolagets firma och organisationsnummer, 
2. vilken räkenskapsperiod som revisionsberättelsen avser, samt 
3. vilket eller vilka normsystem för redovisning som bolaget har tillämpat. 
Revisionsberättelsen skall vara undertecknad av revisorn och innehålla uppgift om vilken dag revisionen 
avslutades. 
 
30 § I revisionsberättelsen skall det anges vilket eller vilka normsystem för revision som revisorn har 
tillämpat. 
I förekommande fall skall det i revisionsberättelsen även anges 
1. om revisorn i en fråga som behandlas i revisionsberättelsen har en mening som avviker från styrelsens 
eller annan revisors, 
2. om revisionens inriktning eller omfattning är begränsad, eller 
3. om revisorn anser sig sakna tillräckligt underlag för att göra något uttalande enligt 31-33 §§. 
 
31 § Revisionsberättelsen skall innehålla ett uttalande om huruvida årsredovisningen har upprättats i 
överensstämmelse med tillämplig lag om årsredovisning. I uttalandet skall det särskilt anges 
1. om årsredovisningen ger en rättvisande bild av bolagets resultat och ställning, och 
2. om förvaltningsberättelsen är förenlig med årsredovisningens övriga delar. 
Om det i årsredovisningen inte har lämnats sådana upplysningar som skall lämnas enligt tillämplig lag om 
årsredovisning, skall revisorn ange detta och, om det är möjligt, lämna behövliga upplysningar i sin 
berättelse. 
 
32 § Revisionsberättelsen skall innehålla uttalanden om huruvida 
1. bolagsstämman bör fastställa balansräkningen och resultaträkningen, 
2. bolagsstämman bör besluta om dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt förslaget i 
förvaltningsberättelsen, och 
3. styrelsen och den verkställande direktören i förekommande fall har upprättat en förteckning enligt 21 
kap. 10 § över vissa lån och säkerheter. 
Om revisorn anser att balansräkningen eller resultaträkningen inte bör fastställas, skall han eller hon 
anteckna det på årsredovisningen. 
 
 
33 § Revisionsberättelsen skall innehålla ett uttalande om huruvida styrelseledamöterna och den 
verkställande direktören bör beviljas ansvarsfrihet gentemot bolaget. 
Om revisorn vid sin granskning har funnit att en styrelseledamot eller den verkställande direktören har 
företagit någon åtgärd eller gjort sig skyldig till någon försummelse som kan föranleda 
ersättningsskyldighet, skall det anmärkas i berättelsen. Detsamma gäller om revisorn vid granskningen har 
funnit att en styrelseledamot eller den verkställande direktören på något annat sätt har handlat i strid med 
denna lag, tillämplig lag om årsredovisning eller bolagsordningen. 
 
34 § I revisionsberättelsen skall revisorn anmärka om han eller hon har funnit att bolaget inte har fullgjort 
sin skyldighet att 
1. göra skatteavdrag enligt skattebetalningslagen (1997:483), 
2. anmäla sig för registrering enligt 3 kap. 2 § skattebetalningslagen, 
3. lämna skattedeklaration enligt 10 kap. 9, 9 a eller 10 § skattebetalningslagen, eller 
4. i rätt tid betala skatter och avgifter som omfattas av 1 kap. 1 och 2 §§ skattebetalningslagen. 
 
35 § Utöver vad som följer av 29-34 §§ får en revisor i revisionsberättelsen lämna sådana upplysningar som 
han eller hon anser att aktieägarna bör få kännedom om. Om årsredovisningen innehåller uppgifter som har 
betydelse för upplysningarna, skall revisorn hänvisa till uppgifterna. 
 
36 § Om en tidigare revisor har gjort en anmälan enligt 23 §, skall en kopia av den fogas till 
revisionsberättelsen. 
 
37 § Revisorn skall genast sända en kopia av revisionsberättelsen till Skatteverket, om revisionsberättelsen 
innehåller 
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1. anmärkningar enligt 33 § andra stycket, eller 
2. uttalanden om att 
- årsredovisningen inte har upprättats i överensstämmelse med tillämplig lag om årsredovisning, 
- sådana upplysningar som skall lämnas enligt tillämplig lag om årsredovisning inte har lämnats, 
- styrelseledamöterna eller den verkställande direktören inte bör beviljas ansvarsfrihet gentemot bolaget, 
eller 
- bolaget inte har fullgjort en skyldighet som avses i 34 § 1- 3. 
 
Koncernrevisionsberättelsen 
38 § I fråga om koncernrevisionsberättelsen gäller 28 § första stycket om tidpunkten för lämnande av 
revisionsberättelsen samt 29 § första stycket 2 och andra stycket, 30 och 31 §§, 32 § första stycket 1, 35 och 
36 §§ om revisionsberättelsens innehåll. 
Koncernrevisionsberättelsens inledning skall innehålla uppgift om moderbolagets firma och 
organisationsnummer samt om vilket eller vilka normsystem för koncernredovisning som moderbolaget har 
tillämpat. 
På koncernredovisningen skall det göras en hänvisning till koncernrevisionsberättelsen. Om revisorn anser 
att koncernbalansräkningen eller koncernresultaträkningen inte bör fastställas, skall också detta antecknas 
på koncernredovisningen. 
 
Erinringar 
39 § Om revisorn har framställt en erinran till styrelsen eller den verkställande direktören, skall den 
antecknas i ett protokoll eller i en annan handling. Handlingen skall lämnas till styrelsen och bolaget skall 
förvara den på ett betryggande sätt. 
Styrelsen skall ta upp erinran till behandling vid ett sammanträde. Sammanträdet skall hållas inom fyra 
veckor från det att erinran har överlämnats. Om erinran framställs senast i samband med att 
revisionsberättelsen avlämnas till bolaget, skall ett sammanträde alltid hållas före den bolagsstämma där 
revisionsberättelsen läggs fram. 
 
Revisorns närvaro vid bolagsstämman 
40 § Revisorn har rätt att närvara vid bolagsstämman. Han eller hon är skyldig att närvara, om det med 
hänsyn till ärendena kan anses nödvändigt. 
 
Revisorns tystnadsplikt 
41 § Revisorn får inte till en enskild aktieägare eller till någon utom stående obehörigen lämna 
upplysningar om sådana bolagets angelägenheter som revisorn får kännedom om när han eller hon fullgör 
sitt uppdrag, om det kan vara till skada för bolaget. 
 
Åtgärder vid misstanke om brott 
42 § En revisor skall vidta de åtgärder som anges i 43 och 44 §§, om han eller hon finner att det kan 
misstänkas att en styrelseledamot eller den verkställande direktören inom ramen för bolagets verksamhet 
har gjort sig skyldig till brott enligt någon av följande bestämmelser: 
1. 9 kap. 1, 3, 6 a och 9 §§, 10 kap. 1, 3, 4 och 5 §§, 11 kap. 1, 2, 4 och 5 §§, 17 kap. 7 § samt 20 kap. 2 § 
brottsbalken, och 
2. 2, 4, 5 och 10 §§ skattebrottslagen (1971:69). 
 
43 § En revisor som finner att det föreligger sådan brottsmisstanke som avses i 42 § skall utan oskäligt 
dröjsmål underrätta styrelsen om sina iakttagelser. Om revisorn finner att en misstanke om brott bör 
föranleda honom eller henne att lämna uppgifter enligt 9 § lagen (1993:768) om åtgärder mot penningtvätt, 
skall dock den i 11 § andra stycket samma lag angivna tidsfristen iakttas. 
Någon underrättelse behöver dock inte lämnas, om det kan antas att styrelsen inte skulle vidta några 
skadeförebyggande åtgärder med anledning av underrättelsen eller en underrättelse av annat skäl framstår 
som meningslös eller stridande mot syftet med underrättelseskyldigheten. 
 
44 § Senast fyra veckor efter det att styrelsen har underrättats enligt 43 § första stycket skall revisorn avgå 
från sitt uppdrag. När revisorn anmäler detta enligt 23 §, skall han eller hon i en särskild handling till 
åklagare redogöra för misstanken samt ange de omständigheter som misstanken grundar sig på. 
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Vad som sägs i första stycket om avgång och anmälan gäller inte om 
1. den ekonomiska skadan av det misstänkta brottet har ersatts och övriga menliga verkningar av gärningen 
har avhjälpts, 
2. det misstänkta brottet redan har anmälts till polismyndighet eller åklagare, eller 
3. det misstänkta brottet är obetydligt. 
I de fall som avses i 43 § andra stycket skall revisorn, om anmälan om det misstänkta brottet inte redan har 
lämnats till polismyndighet eller åklagare, utan oskäligt dröjsmål avgå från sitt uppdrag och lämna en sådan 
handling som anges i första stycket. 
 
Revisorns upplysningsplikt gentemot bolagsstämman 
45 § Revisorn är skyldig att lämna bolagsstämman de upplysningar som stämman begär, i den mån det inte 
skulle vara till väsentlig skada för bolaget. 
Revisorns upplysningsplikt gentemot medrevisor m.fl. 
 
46 § Revisorn är skyldig att lämna en medrevisor, en ny revisor, en lekmannarevisor, en särskild granskare 
och, om bolaget är försatt i konkurs, konkursförvaltaren de upplysningar som behövs om bolagets 
angelägenheter. 
Revisorn är dessutom skyldig att på begäran lämna upplysningar om bolagets angelägenheter till 
undersökningsledaren under förundersökning i brottmål. 
Revisorn i ett aktiebolag som omfattas av 1 kap. 9 § sekretesslagen (1980:100) är även skyldig att på 
begäran lämna upplysningar om bolagets angelägenheter till de förtroendevalda revisorerna i kommunen, 
landstinget eller i sådana kommunalförbund som kommunen eller landstinget ingår i. 
Revisorn i ett aktiebolag i vilket staten äger samtliga aktier är skyldig att på begäran lämna upplysningar 
om bolagets angelägenheter till Riksrevisionen. Lag (2006:373). 
 
 
Registrering 
47 § Bolaget skall för registrering i aktiebolagsregistret anmäla vem som har utsetts till revisor. 
Anmälan skall innehålla uppgift om revisorns postadress. Om postadressen avviker från revisorns hemvist, 
skall även hemvistet anges. Anmälan skall vidare innehålla uppgift om revisorns personnummer eller, om 
sådant saknas, födelsedatum. Är revisorn ett registrerat revisionsbolag, skall anmälan även innehålla 
uppgift om bolagets organisationsnummer och om vem som är huvudansvarig för revisionen. 
Rätt att göra anmälan har även den som anmälan gäller. 
 
48 § Anmälan enligt 47 § skall göras första gången när bolaget enligt 2 kap. 22 § anmäls för registrering 
och därefter genast efter det att någon ändring har inträffat i ett förhållande som har anmälts eller skall 
anmälas för registrering. 
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Bilaga 2 
 
Intervjuguide 
 
Till revisionsbyrå 

• Vilken sorts företag jobbar ni mest med?  

• Hur ofta träffar ni era klienter?  

•  Vid ny klient, hur informeras de om era arbetsuppgifter och om sitt eget 

ansvar?  

• Vad anser ni vara era arbetsuppgifter? 

• Har ni någon syn på det så kallade förväntningsgapet inom revision? Anser ni 

att det existerar? I sådana fall, vem bär ansvaret? Hur kan det motverkas? 

• Tror ni att konsultation inom revision kan leda till att det uppstår ett gap av  

förväntningar? 

• Utför ni andra uppgifter än att granska och rapportera? I sådana fall, vad? 

• Tror ni att det finns revisorer som gör mer än de får? I sådana fall, vad? 

• Har ni märkt att klienten förväntar sig att ni ska göra mer än ni faktiskt får 

göra? Om ja, vad? 

• Vad anser ni om att de flesta av de företag som vi intervjuade menar att en 

genomförd revision ska garantera att allt står rätt till med företaget?  

Till klient 
• Vilken är Din position och vilka är Dina arbetsuppgifter inom företaget? 

• Var har Du fått Din kunskap om revisorers uppgifter och ansvar från? 

• Vet Du vad revisorns ansvar är enligt lagen? 

• Vilka uppgifter förväntar Du att revisorn ska utföra? 

• Har företagets revisor informerat Dig om sina uppgifter? 

• Anser Du att en genomförd revision garanterar att allt står rätt till med 

företaget? 

• Finns det en bra relation mellan dig och företagets revisor? Känner ni 

varandra sedan tidigare? 

• Har ni regelbundna möten? Hur ofta?  
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• Vilka uppgifter utför företagets revisor åt er? 

• Brukar revisorn ge råd? I sådana fall, om vad?  

• Anlitar ni revisorn för konsultation? Händer det i sådana fall ofta? 

• Är ni nöjda med företagets revisor? Om inte, varför? 

• Övriga tillägg om ämnet? 
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Bilaga 3 
 

REVISIONSBERÄTTELSE 
 
 
 
Till bolagsstämman i           Organisationsnummer:  
 
 
Vi har granskat årsredovisningen och bokföringen samt styrelsens förvaltning i för 
räkenskapsåret 2006. Det är styrelsen som har ansvaret för räkenskapshandlingarna och 
förvaltningen och för att årsredovisningslagen tillämpas vid upprättandet av 
årsredovisningen. Vårt ansvar är att uttala oss om årsredovisningen och förvaltningen på 
grundval av vår revision. 
 
Revisionen har utförts i enlighet med god revisionssed i Sverige. Det innebär att vi 
planerat och genomfört revisionen för att med hög men inte absolut säkerhet försäkra oss 
om att årsredovisningen inte innehåller väsentliga felaktigheter. En revision innefattar att 
granska ett urval av underlagen för belopp och annan information i 
räkenskapshandlingarna. I en revision ingår också att pröva redovisningsprinciperna och 
styrelsens tillämpning av dem samt att bedöma de betydelsefulla uppskattningar som 
styrelsen gjort när de upprättat årsredovisningen samt att utvärdera den samlade 
informationen i årsredovisningen. Som underlag för vårt uttalande om ansvarsfrihet har vi 
granskat väsentliga beslut, åtgärder och förhållanden i bolaget för att kunna bedöma om 
någon styrelseledamot är ersättningsskyldig mot bolaget. Vi har även granskat om någon 
styrelseledamot på annat sätt handlat i strid med aktiebolagslagen, årsredovisningslagen 
eller bolagets stadgar. Vi anser att vår revision ger oss rimlig grund för våra uttalanden 
nedan. 
 
Årsredovisningen har upprättats i enlighet med årsredovisningslagen och ger därmed en 
rättvisande bild av bolagets resultat och ställning i enlighet med god redovisningssed i 
Sverige. Förvaltningsberättelsen är förenlig med årsredovisningens övriga delar. 
 
Vi tillstyrker att bolagsstämman fastställer resultaträkningen och balansräkningen för 
bolaget, behandlar resultatet enligt förslaget i förvaltningsberättelsen och beviljar 
styrelsens ledamöter ansvarsfrihet för räkenskapsåret.  
 
Karlstad den            2007 
 
 
 
Revisor Revisorsson 
Revision AB 
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