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Sammanfattning 
 

Uppsatsens titel:  
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Seminariedatum:  
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Syfte:  
Syftet är att analysera hur revisorers, företags och journalisters attityder och 
förväntningar avseende revision avviker från varandra.  
 
Metod:  
Undersökningen baseras på en kvantitativ, induktiv metod och består av två delar. 
Den första delen består i en kartläggning av debatten om förväntningsgapet i 
Sverige under de senaste 30 åren. Den andra delen av undersökningen består av 
intervjuer med revisorer, företag och journalister. 
  
Teoretiska perspektiv:  
Teorierna som behandlar uppsatsens ämne är främst hämtade från internationella 
artiklar publicerade i välkända tidskrifter. 
 
Empiri:  
Vår empiri består av de intervjuer vi utfört med revisorer, företag samt 
journalister och syftar till att ge en bild av förväntningsgapet här i Sverige.   
 
Slutsats: 
Studien visar att det finns ett förväntningsgap vad gäller revisorns ansvar att 
upptäcka bedrägerier. Både företag och journalister har på detta område högre 
förväntningar än vad revisorerna anser vara rimligt. Generellt sett har journalister 
låga förväntningar på att revisionen kan uppfylla sitt syfte. Företagen har en mer 
positiv bild av revision än journalisterna, men anser att revisorerna ofta brister i 
kompetens. Detta beror troligen på ett förväntningsgap då företagen förväntar sig 
att revisorn ska granska saker denne inte gör. 
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Abstract 
 

Title:  
Expectations on auditing – A study of auditors, companies and journalists 
attitudes towards auditing 
 
Seminar date:  
2007-06-07 
 
Course:  
FEK 591, Masters thesis in business administration, accounting, 10 Swedish 
credits (15 ECTS),  
 
Authors:  
Karin Jepsson and Sofie Jönsson 
 
Advisors:  
Gunnar Wahlström 
 
Key words:  
Expectation gap, Auditing, Accounting Scandal, Market, Debate 
 
Purpose:  
The purpose is to analyze how auditors, companies and journalists attitudes and 
expectations regarding auditing diverge.  
 
Methodology:  
The study is based on a quantitative/inductive method and made up by two parts. 
In the first part we map out the debate on the expectation gap in Sweden during 
the last 30 years. The second part of the study is based on interviews with 
auditors, companies and journalists. 
 
Theoretical perspectives:  
The theories concerning the subject of this paper are foremost taken from 
international articles published in well known journals. 
 
Empirical foundation:  
The empirical foundation is based on interviews with auditors, companies and 
journalists. The purpose with these interviews is to create a picture of the 
expectation gap in Sweden.   
 
Conclusions: 
The study shows that there is an expectation gap when it comes to auditors’ role 
in exposing fraud. In this area both companies and journalists have higher 
expectations than what’s considered reasonable by auditors. In general journalists 
have low expectations in the ability of auditing to fulfill its purpose. Companies 
have a more positive image of auditing than journalists, but they consider there to 
be flaws in auditor’s competence. This can probably be explained by the existence 
of an expectation gap. Companies expect auditors examine areas that they don’t. 
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1 Inledning 

 

1.1 Bakgrund 

 

Industrialiseringen under 1800-talet innebar att företagen hade ett större behov av 

riskkapital än tidigare, vilket ökade avståndet mellan ägarna och 

företagsledningen. För att ägarna skulle kunna kontrollera sina investeringar 

tvingades företaget att offentliggöra viss information som skulle kontrolleras av 

en granskare vilken valdes av ägarna (Diamant 2004). Revision har därmed 

historiskt sett syftat till att skydda ägarna mot fel och bedrägerier. Under 1800- 

och början av 1900-talen innebar revision att alla transaktioner kontrollerades för 

att säkerställa att inga fel eller bedrägerier förelåg. Dock blev detta omöjligt när 

komplexiteten i affärsverksamheterna ökade. Kostnaderna kom då att överstiga 

nyttan (Sweeney 1997) och revisionen utvecklades till att granskaren istället 

undersöker ett urval av områden inom företaget (Diamant 2004).   

 

Idag ska revisionen i Sverige leda fram till att revisorn ska kunna uttala sig om 

 ”dels huruvida årsredovisningen, i alla väsentliga avseenden, har 

upprättas enligt tillämplig lag om årsredovisning och därmed ger en 

rättvisande bild av företagets resultat och ställning enligt god 

redovisningssed i Sverige, dels, i tillämpliga fall, huruvida 

ansvarsfrihet kan beviljas...” (RS 200 p 2SE). 

 

Det är viktigt i dagens samhälle och näringsliv att den ekonomiska informationen 

som företagen producerar är tillförlitlig (Johansson 2005). Stor betydelse har att 

företagens olika intressenter kan lita på den information om företagets 

ekonomiska ställning som ges ut. Även ägarna är i behov av en kontrollant för att 

säkerställa ledningens förvaltning av bolaget (Moberg 2006). För att 

kvalitetssäkra de ekonomiska rapporterna används revisionen (Johansson 2005). 

Värdet på revisionen motsvaras av det större förtroendet den reviderade rapporten 

ger i förhållande till den oreviderade hos läsarna (Moizer et al 2004). 

 7



Förväntningar på revision  Magisteruppsats VT 07 
 
 
   
Den verkställande direktören och styrelsen är ansvariga för att årsredovisningen 

upprättas enligt lag och god redovisningssed. Revisorns uppgift är att granska 

årsredovisningen och avgöra huruvida styrelse och verkställande direktör uppfyllt 

sitt ansvar. Att det genomförs en revision befriar inte styrelse och VD från deras 

ansvar (RS 200 p 12) och även om revisorn lämnar en ren revisionsberättelse 

upphör inte företagsledningens ansvar. Förskingringar och liknande är i första 

hand styrelsens och VDs ansvar och alltså är det också dem som måste upptäcka 

och förhindra dessa (Moberg 2006). 

 

Enligt RS 240 p. 6 varken är eller kan revisorn ”vara ansvarig för att förhindra 

oegentligheter och fel”. Revisionen kan däremot ha en avskräckande effekt på 

oegentligheter eller fel i bokföringen eftersom revisorn har en 

rapporteringsskyldighet till företagsledningen vid upptäckter av felaktigheter.  

 

På senare år har skadeståndsanspråken på revisorer ökat och dessa lastas för allt 

fler fel som begås i redovisningen. Att dessa anspråk på skadestånd har ökat kan 

bero på att revisorerna måste ha en ansvarsförsäkring och därför finns det alltid 

pengar att hämta om man lyckas få igenom en stämning mot en revisor. VD och 

styrelse har i sin tur ingen lagstadgad ansvarsförsäkring vilket gör att det inte 

lönar sig att vända sig till dessa. Revisorn har ett skadeståndsansvar enligt 29 kap. 

2 § ABL men för att bli skadeståndsskyldig måste handlingen grundas på uppsåt 

eller oaktsamhet. Det måste även finnas ett orsakssamband mellan skadan och 

handlingen som revisorn utfört. För att en revisor ska ha ett externt 

skadeståndsansvar till en aktieägare eller annan intressent krävs att han eller hon 

har fullgjort uppdraget, haft ett uppsåt eller varit oaktsam, en skada måste ha 

uppstått och det ska finnas ett samband mellan handlingen och skadan (Moberg 

2006). 

 

Revisorsprofessionen har under de senaste åren hamnat i rampljuset vid ett flertal 

tillfällen. Anledningen till detta är ett antal uppmärksammade konkurser där 

revisorns roll har ifrågasatts (Koh et al 1998). Den största skandalen vi hittills sett 

är troligen Enron. Fallet Enron slutade inte bara med att bolaget gick under, utan 

även den revisionsbyrå som bolaget anlitade gick samma öde till mötes. Det finns 
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de som menar att revisionsbyråns fall berodde på att denna blev anklagad och 

fälld för sådant som inte låg inom uppdragets uppgifter. Massmedia spelade en 

stor roll i vad som har kallats för lynchningen av byrån (Morrison 2004).  

 

Dessa skandaler framhäver det gap som finns mellan vad investerare och 

allmänheten förväntar sig att revisorer gör och vad de faktiskt gör (Öhman et al 

2006). Detta gap benämns förväntningsgapet och ligger mellan de föreställningar 

och förväntningar som olika grupper i samhället har på revisionen och det som 

revisorerna själva uppfattar att revisionen omfattar (Wolf et al 1999 ). 

 

Förväntningsgapet har en lång historia, men själva begreppet ”expectation gap” 

började inte användas förrän på 1970-talet (Koh et al 1998). Det har gjorts ett 

antal studier som bekräftar existensen av ett förväntningsgap. Bland annat har 

Humphrey et al (1993) visat på att det i Storbritannien föreligger ett gap mellan å 

ena sidan företags, investerares och affärsjournalisters förväntningar på revisionen 

och å andra sidan revisorers egen uppfattning om sitt arbete. Anderson et al 

(1993) har utfört en studie i USA där resultatet visade att domare gav klart lägre 

omdöme på revisorers arbete än vad revisorerna själva gjorde. Detta pekar på att 

det föreligger att förväntningsgap här. Det har även gjorts studier som visar att 

förväntningarna på revisionen hos investerarna överstiger det revisionen faktiskt 

innefattar (Epstein et al 1994). Även Monroe et al (1994) visar på ett gap mellan å 

ena sidan revisorer och å andra sidan företag, aktieägare och finansiärer. 

 

1.2 Problemställning 

 

Som tidigare nämnts klandrades revisorerna för en stor del av de oegentligheter 

som förekom i Enron. Detta bidrog till att Enrons revisionsbyrå gick under. 

Åsikter framkommit som menar att revisorerna utförde de arbetsuppgifter som är 

stadgade enligt lag och därför var det felaktigt att klandra revisorerna (Morrison 

2004).  
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Massmedias bevakning av Enronskandalen var massiv och i det fallet att det råder 

en missuppfattning bland journalister om vad en revision innebär är det lätt att 

tänka sig att revisorerna blev beskyllda i media för sådant som inte låg inom deras 

ansvar.  

 

I dagens samhälle är olika massmedier en integrerad del som präglar människors 

vardag. TV, radio och tidningar är de informationskällor som rapporterar om vad 

som händer runt om oss i vårt land och i övriga världen. Massmedierna är 

beroende av att behålla lyssnare, tittare och läsare för att kunna överleva. 

Tidningarnas inkomster kommer till exempel ifrån två källor, annonser och 

upplagor. Detta gör att det är viktigt att skapa ett läsvärt material för att hålla kvar 

sina läsare samt att företagen som köper annonsplats känner att de annonserar i en 

tidning som de vill synas i, det vill säga har ett bra anseende och som har många 

läsare. Massmedierna har en viktig roll när de levererar information till 

medborgarna. I denna roll måste de dels vara sakliga och allsidiga och dels 

fungera som en aktiv och självständig granskare, vilket ofta leder till en konflikt 

mellan massmedias olika mål. Människorna i samhället får kanske inte den 

allsidiga och sakliga informationen som de eftersträvar och kan därmed inte själva 

ta ställning till vad de anser är rätt (SOU 1994:146).  

 

Vem är det då som har makten över vad som skrivs i tidningar och vad som sägs i 

radio och TV? Vissa forskare anser att detta bestäms först och främst av 

journalisterna själva medan andra anser att journalisterna påverkas mycket av 

vilka källor de har. Det finns också de forskare som tycker att det finns ett 

komplicerat samspel och beroende mellan journalisterna och deras källor (SOU 

1994:146). 

 

Massmedia har en avgörande roll i kommunikationen mellan människorna i 

samhället och företagen. Detta bidrar till att företagen är beroende av media som 

en kanal mellan dem och deras intressenter men samtidigt måste 

företagsledningen och andra beslutsfattare i företaget tänka på att media kan 

utsätta dem och företaget för en kritisk granskning. Vid en företagsskandal spelar 

journalisterna en viktig roll för vilken information som når samhället och som 
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nämnts ovan beror detta ofta på vilken journalist som rapporterar händelsen (SOU 

1994:146). Media skapar på så sätt vinnare och förlorare. För att bli en vinnare 

sett ur företagets synvinkel ska man få chansen att bli omnämnd av journalisterna 

men detta omnämnande måste även vara gynnsamt för företaget (SOU 1990:44). 

 

Dåligt omnämnande i media kan göra att misstro riktas mot ärliga revisorer och en 

bra revision glöms bort. Att hängas ut i pressen kan komma att påverka en 

revisionsfirma flera år framåt (Goldstein 1992). Många redovisare och 

akademiker anser att det är få som läser revisionsberättelsen. I stället är det 

medias rapporter om affärsmisslyckanden, vilket ofta benämns som 

revisionsmisslyckanden som spelar en större roll och har ett större inflytande på 

intressenternas förväntningar. Ett företags misslyckade affärsverksamhet kan inte 

likställas med att revisorerna gjort en undermålig revision men i många fall är det 

precis vad som görs (Sweeney 1997).  

 

Hade Enrons revisionsbyrå gått samma öde till mötes utan massmedias 

inblandning? Detta kan vi inte svara på, men om det föreligger ett 

förväntningsgap mellan journalister och revisorer kan det ha en stor inverkan på 

utgången av en redovisningsskandal och vad allmänheten anser. Detta leder oss 

till frågan: Hur ser journalisternas uppfattning om vad revision innebär ut i 

jämförelse med revisorers uppfattning om revision? Finns det något specifikt 

område där skillnaden är extra påtaglig? 

 

Det är inte bara intressant att veta vad journalisters attityd till revision är utan det 

är även av intresse att analysera förväntningsgapet mellan företagen och revisorer. 

Bolagets styrelse ska kontrollera att företagets verksamhet organiseras och 

förvaltas på ett bra sätt och därmed ska styrelsen övervaka VDs arbete. VD ska 

sett från sitt håll övervaka så att styrelsen gör sitt jobb. På så sätt har både styrelse 

och VD ett intresse av att få reda på vilka brister som revisorn upptäcker i 

verksamheten. Företagen måste därför ha ett förtroende för revisorn och ha tilltro 

till att revisorn granskar rätt saker (Diamant 2004).  
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Eftersom det är företagen som producerar de offentliga rapporterna och det är de 

som blir granskade är det viktigt att företagen har en korrekt bild av vad 

revisionen innebär och vilket ansvar revisorn har. Vid en avvikande bild finns en 

risk att företagsledningen till exempel tror att en ren revisionsberättelse minskar 

deras ansvar. Därmed uppstår även frågan: Vilka förväntningar har företagen på 

revision? Stämmer dessa förväntningar överens med det som levereras i 

revisionen?  

 

1.3 Forskningsfråga 

 

Hur ser revisorers, företags och journalisters attityder avseende olika områden 

inom revision ut och skiljer attityderna mellan grupperna?  

 

1.4 Syfte 

 

Syftet är att analysera hur revisorers, företags och journalisters attityder och 

förväntningar avseende revision avviker från varandra.  

 

1.5 Disposition 

 

Uppsatsen kommer att läggas upp på följande sätt. 

 

 

 

Litteratur- 
genomgång Metod Debatt 

Intervju- 
svar 

Slut- 
diskussion 

 

I nästkommande kapitel kommer det att göras en litteraturgenomgång där delar av 

den litteratur som finns inom området kommer att presenteras. Genomgången 

börjar med en grundläggande bas för bland annat revisionens syfte och mål, 

lagreglering och normer samt revisionens tre hörnpelare. Därefter presenteras en 

genomgång av artiklar från internationella tidskrifter. 
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I kapitel 3 presenteras den metod som använts vid genomförandet av 

undersökningen. Undersökningen baseras på korta telefonintervjuer och en 

granskning av debatten som pågått i Balans de senaste 30 åren har också 

genomförts. 

 

I kapitel 4 görs genomgången av debatten på området i Sverige under senare delen 

av 1900-talet fram till våra dagar. Debatten har delats in i olika ämnesområden 

som har återfunnits i artiklarna. Några områden som tas upp är bland annat 

revisorns roll, orsak till förväntningsgapet och fel och oegentligheter. 

 

I det femte kapitlet presenteras de resultat som framkommit i vår undersökning. 

Här går vi igenom de svar som inkommit under intervjuerna. Samtidigt analyseras 

svaren med utgångspunkt i litteraturgenomgången och debatten.  

 

I uppsatsens avslutande kapitel besvaras forskningsfrågan, studiens teoretiska 

bidrag ges och det reflekteras över studiens slutsatser. 

 13



Förväntningar på revision  Magisteruppsats VT 07 
 
 
   

2 Litteraturgenomgång 

 
I detta kapitel görs det en genomgång av delar av den litteratur som finns inom 

ämnet förväntningsgap. Kapitlet börjar med en genomgång av revisionens syfte 

och de lagar, normer och principer som revisorn ska följa i sitt arbete. Detta följs 

av en beskrivning av utvecklingen inom redovisningen. Den tredje delen av 

kapitlet behandlar bland annat förväntningsgapets historia och uppkomst. 

 

2.1 Revision  

 

2.1.1 Mål och syfte med revisionen 

Det finns olika varianter av revision. Dessa är extern och intern revision, statlig 

och kommunal revision, miljörevision och statlig taxeringsrevision (FAR Förlag 

2001). Den revision som främst behandlas i vår uppsats är extern revision 

eftersom det är den revision som är relevant avseende frågeställningen.  

 

Målet med den lagstadgade revisionen i Sverige är att en revisionsberättelse ska 

lämnas av revisorn. Revisorns jobb är att granska årsredovisningen, bokföringen 

och företagsledningens förvaltning för att kunna möjliggöra ett uttalande i en 

revisionsberättelse om att årsredovisningen har upprättats enligt ÅRL. 

Upprättandet enligt ÅRL medför att årsredovisningen ger en rättvisande bild av 

företagets resultat och ställning enligt god redovisningssed. Revisorn ska också 

ange om ansvarsfrihet kan beviljas företagsledningen. Granskningen ska även 

utgöra underlag för revisorn att göra uttalanden, anmärkningar och lämna de 

upplysningar som krävs i den svenska lagstiftningen om revision (FAR Förlag 

2006). För aktiebolag återfinns dessa regler i 9 kapitlet 3 § ABL där revisionens 

syfte anges. Således ska revisionen säkra förtroendet för det granskade företaget 

(Diamant 2004). Till bolagets bokföring hör alla uppgifter och handlingar som 

bokföringen grundas på. Årsredovisningen ska bestå av balansräkning, 

resultaträkning, noter och en förvaltningsberättelse. Är bolaget ett moderbolag i 

 14



Förväntningar på revision  Magisteruppsats VT 07 
 
 
   
en koncern ska revisorn även granska koncernredovisningen och 

koncernföretagens förhållande till varandra (Moberg 2006). 

 

Revisorn har vissa skyldigheter att agera när han eller hon misstänker att ett brott 

har begåtts av en styrelseledamot eller av bolagets verksamhetschef. Vid en sådan 

misstanke ska revisorn handla så snabbt som möjligt. Först och främst ska 

styrelsen underrättas, helst skriftligt. Därefter ska revisorn avgå senast fyra veckor 

efter att styrelsen har underättats. Sin avgång ska revisorn anmäla till 

Bolagsverket och samtidigt ska han eller hon göra en anmälan till åklagaren 

(Moberg 2006). 

 

2.1.2 Lagar och normer 

I 6 kap. 1 § BFL räknas de företag upp som måste avsluta sin bokföring med en 

årsredovisning, aktiebolag är ett av dessa. Revisionslagen (RNL) ska tillämpas på 

alla företag som avslutar sin bokföring med en årsredovisning, vilket uttrycks i 2 § 

RNL. Enligt samma lag 3 § måste dessa företag ha minst en revisor. Ofta finns det 

även bestämmelser om revision och revisorer i den lag som reglerar 

associationens verksamhet. För aktiebolag finns reglerna om revision i 9 kap. 

ABL. Men det är inte endast dessa regler en revisor måste följa. Förutom 

aktiebolagslagen ska revisorn bland annat följa revisorslagen, revisionslagen, 

revisorsförordningen, revisorsföreskrifterna och organisationernas regler (Moberg 

2006). 

 

2.1.3 God redovisningssed  

Enlig 2 kap. 2 § ÅRL ska en årsredovisning upprättas i enlighet med god 

redovisningssed.  God redovisningssed innebär på vilket sätt företaget utför sin 

bokföring. Företaget måste följa lagen samt ta hjälp av prejudikat och lagmotiv. 

Företaget bör även följa rekommendationer och uttalande som finns från 

myndigheter och organisationer exempelvis Bokföringsnämnden och 

Finansinspektionen samt kontrollera hur bokföring utförs i praxis (FAR Förlag 

2001). Praxis bildas hos bokföringsskyldiga som håller en så hög kvalitet på sin 
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redovisning att de är representativa för andra. Företagen måste alltså följa den 

praxis som utvecklats av de representativa företagen och använda denna för att 

fylla ut och tolka lagens regler (Prop. 1998/99:130). God redovisningssed är 

följaktligen något som revisorn ska granska och inte själv utföra (Far Förlag 

2001). 

 

2.1.4 God revisionssed  

Revisionen ska omfatta det som motsvaras av god revisionssed (9 kapitlet 3 § 

ABL). I ABL har lagstiftaren avstått från att räkna upp vad god revisionssed 

innebär, vilket beror på att man aldrig kan få med allt det som god revisionssed 

innefattar. Det är Revisorsnämnden som ansvarar för att god revisionssed 

utvecklas, men revisorsorganisationerna har även de ett stort inflytande. Idag 

gäller RS Revisionsstandard i Sverige. Dessa regler bygger på de internationella 

standarder som IFAC ger ut, men de har i flera avseende anpassats till svenska 

förhållanden (Moberg 2006). FAR SRS revisionskommitté har gett ut standarder, 

rekommendationer och uttalande om revision som behandlar förhållanden som är 

specifika för Sverige och inte tas upp i RS. Detta material är att betrakta som god 

revisionssed (Moberg 2006). Den praxis som utformats av yrkesrevisorer när de 

utvecklat vissa beteendemönster och förfaringssätt kan också anses vara god 

revisionssed även om detta inte finns nerskrivet. God revisionssed kan definieras 

som god revisionskvalitet, vilket kan uppnås genom att man har ett bra regelverk 

och bra normer och att revisorn har de kvalifikationer som krävs (Fant 1994).  

 

Noteras bör att innebörden av god revisionssed kan behöva förändras över tiden, 

vilket beror på att samhället hela tiden genomgår förändringar och dessa 

förändringar påverkar i sin tur vad som anses som god revisionssed. Eftersom 

extern revision har en övervaknings och informationsroll så kommer begreppet 

god revisionssed att innebära en viktig del för revisorns arbete i praktiken och 

därför är det av stor vikt att god revisionssed hela tiden utvecklas och förbättras 

(Fant 1994). 
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2.1.5 God revisorssed 

Bolagsrevisorn ska iaktta god revisorssed enligt revisorslagens 19 §. God 

revisorssed är etiska regler för hur en revisor ska uppträda på ett revisionsuppdrag 

eller om revisorn arbetar som konsult (Far Förlag 2001). I FARs yrkesetiska 

regler anges FARs uppfattning om vad som är god revisorssed. Dessa regler ger 

inte svar på alla frågor och är därmed inte uttömmande, men de är bra riktlinjer 

för vad som är god revisorssed (Moberg 2006). Anledningen till att reglerna inte 

är exakta och omfattande är att lagstiftaren vill använda uppfattningen som 

utbildas i ekonomisk teori och affärslivets praxis för att forma kraven på revisorns 

agerande. Lagstiftaren vill inte riskera att revisorns granskning begränsas på 

grund av regler som inte har hunnit följa med i utvecklingen på området (Diamant 

2004).   

 

2.1.6 Den kvalificerade revisionens tre hörnpelare 

 

2.1.6.1 Oberoende 

Revisionen av företagets ekonomiska information görs för att intressenterna ska 

kunna lita på den information som finns att tillgå om företaget. Syftet med 

revisionen är alltså att skapa ett nödvändigt förtroende för informationen. Därför 

är det av stor vikt att intressenterna kan lita på att de revisorer som genomför 

granskningen är oberoende och därmed kan utföra sitt uppdrag utan att distraheras 

av andra intressen. För att garantera att en revisor är oberoende finns det vissa 

regler som lagstiftaren har tagit fram. I 9 kap. 17 § ABL finns bestämmelserna om 

när en revisor är jävig (Prop. 2000/01:146). Exempelvis får en revisor inte äga 

aktier i det bolag han ska revidera. Han får inte heller sitta i styrelsen, vara VD 

eller vara anställd i bolaget (ABL 9:17). Förutom ABLs regler om jäv finns regler 

om opartiskhet och självständighet i 20-23 §§ revisorslagen (RL). Revisorn ska 

för varje uppdrag pröva om det finns en risk att han eller hon inte är oberoende. 

Finns det en sådan risk ska revisorn inte ta sig an uppdraget (RL 20-21 §§). 

Revisorsorganisationerna har också de utformat regler för att garantera revisorns 

oberoende (FAR Förlag 2006). 
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Det har under lång tid pågått en debatt som riktar in sig på om en revisor 

verkligen kan vara oberoende när han eller hon både utför revision och rådgivning 

åt sina klienter. Denna debatt är långt ifrån slut och kommer nog att fortsätta ett 

tag framöver. I argumenten mot att en revisor sammankopplar de två uppdragen, 

revision och rådgivning, diskuteras att revisorn riskerar att bli ekonomiskt 

beroende av klienten när han eller hon utför rådgivning. Det diskuteras också att 

revisorn kan komma att granska resultatet av sin egen rådgivning. Regeringen har 

ansett att det finns både fördelar och nackdelar med att revisorer utövar 

rådgivning. Nackdelarna är de som nämnts tidigare det vill säga ekonomiskt 

beroende och självgranskning. De fördelar som finns är att rådgivningen kan 

förbättra revisorns kännedom om företaget och därmed kan det underlätta att hitta 

vissa problem som finns i företaget. Dessutom är det viktigt för företagets 

intressenter att bolaget får kompetent rådgivning. De mindre och medelstora 

företagen kan också spara in på kostnader om de kan använda sin revisor för 

rådgivning. På grund av de fördelar som ändå finns med rådgivning ansåg 

regeringen att denna inte kunde förbjudas. Istället infördes det ett förbud för 

revisorer att utöva sidoverksamhet som kan påverka revisorns oberoende (Prop. 

2000/01:146). Denna bestämmelse finns i 25 § RL. 

 

2.1.6.2 Kompetens 

En annan viktig hörnpelare för revisionen är att revisorn har den kompetens som 

krävs för att kunna genomföra revisioner i olika företag. I ABL 9 kap. 12 § 1st. 

regleras att endast auktoriserade och godkända revisorer får vara revisor i ett 

aktiebolag och i 11 § samma lag säger lagstiftaren att revisorn ska ha den insikt 

och erfarenhet av redovisning som krävs för att kunna fullgöra sitt uppdrag. För 

att bli revisor krävs dels en universitetsutbildning och dels praktisk erfarenhet av 

arbete på en revisionsbyrå. Efter tre år kan prov göras för att bli godkänd revisor 

och efter ca fem år kan prov göras för att bli auktoriserad revisor. Auktorisation 

och godkännande beviljas sedan fem år i taget av Revisorsnämnden (Far Förlag 

2005). 
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2.1.6.3 Tystnadsplikt 

Revisorns tystnadsplikt regleras i 9 kap. 41 § ABL och säger att revisorn inte får 

lämna upplysningar till en enskild aktieägare eller till någon utomstående. De 

upplysningar revisorn inte får lämna är information om bolagets angelägenheter, 

som kan vara till skada för bolaget, som han eller hon fått vetskap om vid 

fullgörande av uppdraget (ABL 9:41). Det enda utomstående kan få reda på är det 

som står i revisionsberättelsen (Far Förlag 2005). Det finns även bestämmelser om 

revisorns tystnadsplikt i RL 26 §. Denna paragraf innehåller inte endast en 

bestämmelse om att sekretess ska iakttas utan även ett förbud mot att revisorn ska 

kunna till fördel för sig själv eller till skada eller nytta för någon annan använda 

de uppgifter som revisorn får när han eller hon utövar sitt yrke. Förutom reglerna i 

ABL och RL finns det en sekretessbestämmelse i FARs yrkesetiska regler, vilken 

återfinns i regel 5- tystnadsplikt (Moberg 2006).  

 

Vissa undantag finns dock i tystnadsplikten. Dessa undantag är exempelvis att 

revisorn har skyldighet att svara på bolagsstämmans frågor om informationen inte 

kan skada företaget väsentligt. Revisorn ska även ge information till medrevisor, 

moderbolagsrevisor, ny revisor, lekmannarevisor och till konkursförvaltare (Far 

Förlag 2005).  

 

Tystnadsplikten har en stor betydelse eftersom utan denna skulle inte revisorn 

kunna sköta sitt arbete. En revision kräver mycket information om företaget, 

vilket leder till att utan tystnadsplikt hade företaget inte velat ge ut dessa 

upplysningar till revisorn och denne hade då inte kunnat genomföra sitt uppdrag. 

Ett problem som kan identifieras med tystnadsplikten för revisorn är att om 

revisorn blir kritiserad av någon exempelvis en journalist så kan han eller hon inte 

försvara sig med att berätta hur saken i fråga egentligen ligger till eftersom 

tystnadsplikt råder (Far Förlag 2005).  

 

2.1.7 Revisorns övervakningsfunktion 

För styrelse och VD finns det regler och normer som de är ansvariga för att följa. 

Men det finns alltid en risk att dessa parter inte gör som de ska göra (Fant 1994). 
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När en grupp ges förtroende att förvalta en annan grupps resurser uppstår ett 

behov att övervaka den förra gruppen (Sweeney 1997). Företagsledningen 

fungerar som agent för aktieägarna i bolaget. Bolagsledningens intressen är inte 

alltid de samma som ägarnas intressen eftersom båda vill maximera sin egen 

behållning. Grunden till dessa intressekonflikter ligger i informationsasymmetrier. 

Ledningen vet mer om företaget än ägarna. Detta informationsövertag kan 

användas till fördel för ledningens egna intressen, vilka ofta inte överrensstämmer 

med ägarnas (Andrén et al 2003). Således kan ledningen öka sin egen förtjänst på 

bolagets och därmed ägarnas bekostnad. Ledningens pålitlighet måste på något 

sätt säkras och detta kan ske på två sätt. Det ena sättet är att belöna ledningen så 

att de tar beslut som gynnar aktieägarna och det andra sättet är att övervaka 

ledningen för att säkerställa att den uppfyller sina skyldigheter. Istället för att 

varje intressent till bolaget ska kontrollera ledningen och verksamheten står 

revisorn för denna övervakning (Diamant 2004). Därmed sänks också 

agentkostnaderna i de företag där ägande och kontroll är separerade (Fant 1994).  

 

Det är mer ekonomiskt effektivt att anlita en revisor att utföra en revision än att 

varje person som har intresse av revisionsberättelsen utför en sådan på egen hand. 

Användarna av revisionsberättelsen måste däremot ha i åtanke att kostnaden för 

revisionen belastar företaget och därmed sekundärt företagets prissättning, vilket 

gör att personer som inte har intresse av revisionen belastas. På grund av detta kan 

inte kostnaden för revisionen bli för hög och revisorn får kanske nöja sig med 

bevis som inte är de bästa möjliga som underlag för dennes ställningstaganden, 

vilket intressenterna måste vara medvetna om (Fant 1994). 

 

Revisorn tjänar både ledningens och ägarnas intressen och det är därför viktigt att 

vinna bådas förtroende (Öhman 2005). I Detta sammanhang fästs stor vikt vid 

oberoendet, men när revisorerna väljs av och får betalt av dem de reviderar 

uppstår en intressekonflikt för revisorerna (Gavious 2007: Wolf et al 1999). 

Formellt sett är det bolagsstämman som utser revisor, men i praktiken är det 

ledningen som både väljer och betalar revisorn (Öhman 2005). Detta innebär att 

det även är ledningen som kan avsluta samarbetet med revisorn (Wolf et al 1999). 

Revisorn vill uppfylla klientens önskningar för att inte riskera att förlora intäkter. 
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Ju längre ett uppdrag varar ju starkare band binds mellan revisor och företag. 

Revisorn blir mer beroende av klienten. Dessa band inverkar på revisorns 

oberoende (Gavious 2007). En oro har utvecklats över att företagsledningar hotar 

med att säga upp revisorn för att på så sätt ”köpa” de åsikter man vill ha av 

revisorn (Wolf et al 1999).  

 

Gavious (2007) menar att revisorer har bevisat i verkligheten att de kan vara mer 

oroade över att förlora en klient än att bli stämda av aktieägare, speciellt om det 

rör sig om en klient man arbetat med under lång tid. Även Öhman et al (2006) 

visar på samma tendens från revisorernas sida. Denna lojalitet till långtidsklienter 

har betalat sig i vissa fall då klienten har kompenserat revisorn för den förlust som 

uppkommit i samband med åtal från aktieägare (Gavious 2007). 

 

2.2 Utvecklingen av redovisningen 

 

Willmott et al (1992) hänvisar till Streek och Schmitters (1985) tre organiserande 

krafter. Dessa är staten, marknaden och föreningar. Varje lands regleringssätt 

består av en mix av dessa tre. Hur denna mix ser ut är beroende av kultur, historia, 

samhällspolitik och övernationellt inflytande i det specifika landet. 

 

Willmott et al (1992) fann i sin studie av fyra länder (Storbritannien, Sverige, 

Tyskland och USA) att regleringen av redovisning och revisorer påverkas av olika 

intressegrupper i samhället som uppkommer, skaffar sig fördelaktiga positioner i 

samhället och bedriver både formella och informella sätt för lobbyism. Dessa 

grupper är ofta desamma i olika länder.  

 

Den första aktiebolagslagen i Sverige är lagen från 1895. Lagen var en kopia av 

den franska Code de Commerse, där ett framträdande mål var att skydda 

investerarna. I och med denna lags införande etablerades en marknad för 

revisorer. Runt förra sekelskiftet var bedrägerier vanliga och det fanns ett allmänt 

tryck för att det skulle skapas ordning. Detta var en viktig anledning till att 

aktiebolagslagen från 1895 reviderades 1910. Tre motiv till förändringen fördes 
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fram (1) skydda allmänheten från dåliga affärssatsningar, (2) skydda aktieägare 

från företagsledningar som missbrukar sin ställning eller hanterar företaget på ett 

dåligt sätt, och (3) ge minoritetsägare större rättigheter (Jönsson 1991).  

 

Debatten vid början av 1900-talet fördes av vissa individer. Senare kom de stora 

städerna att initiera debatt och så småningom kom akademikerna in i samtalen. 

Politiken kom in i debatten i första hand på grund av förskingringsskandaler och 

krav på bättre revision. Den redovisningspraxis som rådde ansågs vara 

otillräcklig. Ämnet kom upp i riksdagen där det fastslogs att det behövdes 

gemensamma standarder på redovisningsområdet (Jönsson 1991).  

 

Kreuger kraschen har till en stor del påverkat utvecklingen av den finansiella 

redovisningen i Sverige. Industrialisering var till stor del oreglerad i början av 

1900-talet. I och med Kreuger kraschen 1932 förlorade industrin mycket av sin 

prestige. I efterdyningarna av skandalen skedde flera förändringar. 

Socialdemokraterna och fackföreningarna fick mer makt medan industrin 

hamnade i ett defensivt läge. Revisorsprofessionen var vid denna tid liten och 

kunde inte göra så mycket annat än att utesluta Kreugerrevisorn. Dock deltog de i 

arbetet med den förändring av aktiebolagslagen som följde av skandalen (Jönsson 

1991).  

 

Efter att arbetare och arbetsgivare kommit överens i Saltsjöbad 1936 om att 

undvika konflikter och lösa problem via förhandlingar rådde det industriell fred i 

Sverige. Staten fick den informationen från företagen som behövdes för 

beskattningen, men utomstående fick ingen information. Det fanns inte heller 

någon lobbying som representerade den investerande allmänheten som stod 

utanför. Att en godtycklig fördelning av vinster över året tilläts av lagen var 

positivt för företagen, men det försvårade ännu mer för kapitalmarknaden. Detta 

gjorde att lagstiftning och reglering utvecklades genom tysta överenskommelser 

mellan staten och affärslivet, utan kapitalmarknadens inblandning. På grund av att 

ingen hänsyn togs till kapitalmarknaden i lagar och regler var inte de finansiella 

rapporterna så användbara för investerarna. Under 40-talet kom det nya regler 

men dessa förbättrade inte för investerarna. Dock fanns en ökande medvetenhet 
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om behovet av information från företagen så att marknaden kan göra bedömningar 

om värdeökningen i företagen (Jönsson 1991).  

 

På slutet av 60-talet kom det en rapport där det uttrycktes oro över att det inte 

gavs tillräckligt med information från företagen till marknaden. Staten hade via 

sitt välfärdsprogram absorberat stora delar av den tillgängliga krediten genom 

reglering av den finansiella sektorn. Den uppvaknade aktiemarknaden sågs som 

en lösning för industrin (Jönsson 1991). 

 

Under 1980-talet växte kapitalmarknaden i Sverige till följd av underskottet i de 

statliga finanserna. Detta stimulerade innovationen i redovisningen och styrde 

uppmärksamheten bort från redovisningsprinciper. Redovisningspraxis började gå 

isär och det fanns röster som krävde striktare reglering som en följd av nya 

skandaler (Jönsson 1991).  

 

Utvecklingen av redovisningsnormer startades i och med Kreuger kraschen i 

början av 1930-talet. På denna tid var inte redovisningsprofessionen organiserade 

och kunde därför inte ta några initiativ. Istället var det den svenska välfärdsstaten 

som dominerade. Endast när välfärdsstaten började uppleva finansiella svårigheter 

började behoven från kapitalmarknaden att uppmärksammas (Jönsson 1991).  

 

Intensiteten på debatten om redovisning varierar över tiden. Den stärks när det 

råder en allmän känsla av oreda (Jönsson 1991). I en undersökning av Jönsson 

(1985) anger intervjupersonerna börsskribenter i de stora dagstidningarna och 

affärstidsskrifterna som opinionsbildare. Branschorganisationernas kanslier 

ansågs även ha stor betydelse. Den absolut viktigaste källan för opinionsbildning 

sas fackpressen stå för där Balans ansågs ha stor betydelse. Revisorerna och 

revisorsorganisationerna bedömdes stå för störst spridning av praxis mellan 

företagen. 

 

Jönssons undersökning från 1985 visar att för att bilda en opinion används artiklar 

där som sagt Balans ansågs vara den bästa kanalen. Förutom artiklar påvisades 

vikten av att försöka få fram en debatt om ämnet eller att försöka backa upp 
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artikeln med en kampanj där ledande revisorer eller ekonomipersoner deltar. En 

viktig beståndsdel för att bilda opinion är ”timingen”, det vill säga att frågan 

måste vara mogen. Mognaden finns när en fråga får genomslag i debatten genom 

att antingen många ser det som ett problem eller att det finns en viss osäkerhet 

över vilka regler som gäller på området. 

 

Redovisning kan ses som rapportering under ett formellt ramverk av regler som är 

designad så att mottagaren ska känna att denne inte blir missledd. En roll för 

redovisningen kan byggas upp när det finns något som rättfärdigar behovet av nya 

regler och det finns någon som anses trovärdig nog att skapa dessa regler. 

Vanligtvis är det skandaler som rättfärdigar behovet av nya regler och därmed 

driver utvecklingen av redovisningen framåt (Jönsson 1991). 

 

2.2.1 Föreställningar  

Ovan har vi utifrån Jönssons artikel (1991) visat att förändringar i redovisningen 

drivs fram av debatten som följer av att skandaler inträffar eller att det råder en 

allmän känsla av oreda. Att dessa faktorer gör att det drivs fram nya regleringar 

beror på att det finns olika föreställningar hos olika grupper i samhället. Hur dessa 

föreställningar uppkommer har Latour och Woolgar (1986) utvecklat en teori om 

där de förklarar hur olika utlåtanden förvandlas till fakta i folks medvetande.   

 

När en forskare presenterar ett uttalande (statement) i till exempel en vetenskaplig 

artikel är framtagandet av påståendet beroende av olika skriv- och läsprocesser 

som kan sammanfattas som litterär inskription. Meningen med den litterära 

inskriptionen är att den ska övertyga läsarna om budskapet i artikeln, men läsarna 

blir endast fullt övertygade först när alla källor till övertalning verkar vara borta. 

Med andra ord, arbetet med att skriva och läsa något som understödjer ett 

argument anses till stor del som irrelevant till att få fram fakta, fakta uppkommer 

endast som en effekt av detta arbete (Latour och Woolgar 1986). 

 

Ett utlåtande innehåller eller handlar om fakta när läsarna är tillräckligt 

övertygade om att det inte finns någon pågående debatt om ämnet och processerna 
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från den litterära inskriptionen är glömda. Således är fakta konstruerat på ett 

sådant sätt att det är först när debatten lugnat sig som utlåtandet förvandlas till 

fakta och tas för given (Latour och Woolgar 1986). 

 

Det finns olika typer av utlåtanden. Ett av dessa är där läsarna är så övertygade 

om sakförhållandena i dem att det inte ges någon uttrycklig referens. Vissa saker 

tas för givet och används i argument för att demonstrera något annat påstående. 

Beroende på det motstånd utlåtandet möter måste det modifieras tills det att det 

kan nå det faktaliknande stadiet (Latour och Woolgar 1986). 

 

Verkligheten kan inte användas för att förklara varför ett utlåtande förvandlas till 

fakta eftersom att det är först efter det att det har blivit fakta som verklighetens 

effekt kan uppträda. Det är till följd av att det kontroversiella i ett utlåtande avtar 

som utlåtandet delas upp i en självständig enhet och ett påstående om enheten, en 

sådan uppdelning kommer aldrig före det att det kontroversiella i utlåtandet 

avtagit (Latour och Woolgar 1986).  

 

Ett samhälle består av flera olika grupper. Ofta varierar föreställningarna mellan 

dessa grupper. I det fallet att en grupps föreställningar angående ett område 

avviker från en annan grupps uppstår det ett gap här emellan. Inom revisionen 

talar man om ett förväntningsgap, vilket innebär att olika grupper i samhället har 

förväntningar på revisionen som denna inte lever upp till.  

 

2.3 Förväntningsgap 

 

I flera stora redovisningsskandaler har revisorns roll blivit uppmärksammad 

(Gavious 2007). Vid sådana redovisningsskandaler har den ekonomiska verklighet 

som presenteras i finansiella rapporter och granskats av revisorer ifrågasatts 

(Sikka et al 1998) och det gap som finns mellan resultatet av en revision och vad 

allmänheten förväntar sig av revisionen kommer upp i ljuset (Öhman et al 2006). I 

och med detta har marknadens förtroende för professionen påverkats. Resultatet 

har blivit att tilliten till revisorns integritet och tillförlitlighet har minskat 
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(Gavious 2007). För att skapa trovärdighet åt sitt arbete och för att skydda sig mot 

kritik har revisorskåren åberopat att deras arbete omges av oberoende, integritet 

och objektivitet. Dock kan dessa ord bidra till att förväntningarna på revisionen 

ökar och därmed också förväntningsgapet (Sikka et al 1998). 

 

2.3.1 Historik över förväntningsgapet 

Förväntningsgapet är inget nytt fenomen, det har existerat i över 100 år. Trots att 

det är i stort sett samma frågor som uppmärksammas vid olika tidpunkter i 

historien syns det inga tecken på att gapet minskar eller att en lösning kan finnas 

på problemet (Humphrey et al 1992). Begreppet förväntningsgap har dock inte 

använts i mer än drygt 30 år. Expectation gap är ett begrepp som dök upp först 

1974 då det användes av Liggio (Koh et al 1998).  

 

Under senare delen av 1800-talet kom det regleringar om revision i 

Storbritannien. The Companies Act 1862 och the Banking and Joint-Stock 

Companies Act 1879 fastslog att revisorer skulle rapportera till aktieägare om, i 

deras mening, balansräkningen var fullständig och rättvis och därmed gav en 

rättvisande bild av företagets affärer (Humphrey et al 1992). Det blev även 

obligatoriskt med revision för alla företag som bedrev bankverksamhet med 

begränsat ansvar (Sikka 1998). Trots dessa lagliga krav var inte företagsrevisorns 

roll och ansvar generellt accepterad och var därför fortfarande ett ämne för debatt 

(Humphrey et al 1992).  

 

Redan vid slutet av 1800-talet hade det förekommit ett antal fall där icke-revisorer 

ansåg att ”audit failures” förekom. Ett av dessa var fallet med City of Glasgow 

Bank, 1878, där banken hade övervärderat tillgångar och undervärderat skulder 

under flera år i syfte att dölja sin insolvens. När detta uppdagades följdes en livlig 

debatt om förväntningarna på revisorns arbete. Bland annat uttrycktes 

nödvändigheten i att revisorer kommunicerar till allmänheten vad deras arbete 

innefattar (Humphrey et al 1992).  
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Ett flertal undersökningar i Storbritannien och USA under 1970-talet visar att det 

fanns ett gap mellan förväntningar på revisorns arbete och det som faktiskt 

utfördes. I Storbritannien gjordes under 1970-talet ett antal utredningar av 

Department of Trade, vilka många gånger resulterade i kritik av revisionen. 

Kritiken handlade bland annat om revisorers uteblivna framgång med att upptäcka 

fel, samla in vissa intyganden, agera till följd av vissa bevis som samlats in, 

formulera bedömningar av redovisningsprinciper använda av bolaget och 

otillräcklig rapportering. Detta mynnade ut i två utredningar som resulterade i 

upprättandet av ”a Joint Disciplinary Scheme” som hade till syfte att utreda fall av 

allmänhetens intresse vad gäller revisorer. Det ökade trycket på revisorsyrket 

ledde till de första revisionsstandarderna som publicerades 1980 (Humphrey et al 

1992).  

 

Trots dessa regleringar kom förväntningsgapet högt upp i debatten om revision 

under 1980-talet. En utredning (the Future of Audit) kom fram till att det förelåg 

ett gap mellan allmänhetens uppfattning om revisorns arbete och revisorers egen 

uppfattning om detsamma. Till följd av detta vidtogs det ett antal åtgärder i ett 

försök att minska förväntningsgapet. Trots detta tycks förväntningsgapet varit lika 

stort under 1990-talet som under 1980-talet (Humphrey et al 1992). 

 

Debatten har sett ungefär likadan ut under hela 1900-talet (Humphrey et al 1992). 

Förväntningsgapet verkar vara ett ständigt återkommande problem. Mycket har 

förändrats under de senaste 100 åren, men en del problem är de samma nu som då 

(Chandler et al 1996: Humphrey et al 1992). Om dessa problem är olösbara eller 

om förklaringen till att de ständigt återkommer är att det inte gjorts tillräckligt 

från revisorskårens sida går inte att svara på baserat endast på historiska bevis 

(Chandler et al 1996).   

 

2.3.2 Förväntningsgapet – ett problem för alla 

Från början motiverades kravet på revision huvudsakligen av att aktieägarna hade 

ett behov av pålitlig redovisningsinformation. Men på senare tid har det 

framkommit att revisionen har betydelse för andra grupper förutom aktieägarna 
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(Svanström 2004). Lagstiftaren har dragit slutsatsen att den offentliga 

rapporteringen och därmed revisionen riktar sig till alla användare av 

informationen som inte befinner sig i verksamheten. De svenska lagreglerna har 

inte något uttalat syfte utan ses som en kompromiss som ska ta till vara olika 

intressenters tillgodokommanden och dessa kan ibland vara motstridiga. 

Emellanåt förekommer det att aktieägare och framtida aktieägare ses som primära 

intressenter medan övriga intressenter ses som sekundära. De som utgör 

revisionens intressenter är aktieägare, borgenärer, anställda, det allmänna, 

potentiella aktieägare och borgenärer, utbildningsanstalter och bolagsledningen. 

Revisionens intressentmodell är som synes mycket vid och i beaktande måste 

även tas att det inom varje grupp finns olika intressen (Diamant 2004). Nedan 

illustreras i en modell vilka som kan ses som revisionens intressenter. 

 

 
Revisionen 

Aktieägare 

Borgenärer 

Anställda 

Samhället 

Bolags- 
ledningen 

Potentiella 
aktieägare & 
borgenärer 
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Figur 2:1 – Revisionens intressenter 

Källa: Egen 

 

Förväntningsgapet innebär ett problem för samtliga av de ovanstående 

intressenterna. Problemet för revisorskåren består i att ju större gapet är desto 

lägre trovärdighet, prestige och möjlighet att tjäna pengar ges åt professionen. 

Förväntningsgapet är ett problem för allmänheten och staten då den politiska 

stabiliteten och möjligheten till tillväxt i en kapitalistisk ekonomi är beroende av 

förtroendet till räkenskaper, där revisionen anses vara en viktig del (Sikka et al 

1998). Bolagsledningen har ett intresse av revisionen eftersom det är de som blir 

granskade. Upptäcker revisorn fel och misstag i redovisningen kan ledningen rätta 
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till detta och därmed undvika att skada uppkommer både på bolaget och på 

ledningen själv (Diamant 2004). Företagsledningen kan på så sätt dra nytta av att 

granskas av en kompetent och kunnig person (Svanström 2004).  

 

2.3.3 Uppkomsten till gapet 

Sweeney (1997) menar att förväntningsgapet uppstod till följd av förändringar och 

en ökad komplexitet i affärsklimatet. Humphrey et al (1992) identifierar två olika 

förklaringar från revisorskåren till uppkomsten av förväntningsgapet. Den första 

är att revisionens natur, revisorns olika roller och grunderna för praxis inte förstås 

av företag och allmänheten. Man menar på att efter en händelse, till exempel en 

skandal, används information som då uppkommit för att anklaga revisorer för att 

göra ett dåligt jobb (Humphrey et al 1992).  

 

Den andra responsen från revisorskåren är att förväntningsgapet är en produkt av 

utvecklingen i revisionens ansvar. Det passerar oundvikligen en viss tid från det 

att professionen identifierar förändrade förväntningar till det att den har anpassat 

sig till dessa, vilket gör att det uppstår ett gap (Humphrey et al 1992). 

 

Enligt en undersökning utförd i Sverige finns det ett gap mellan vad revisorer gör 

och vad de anser vara av värde för investerare och andra intressenter. Man fann att 

revisorer koncentrerar sig på att revidera sådant som kan verifieras på ett 

tillfredställande sätt istället för på sådant som har stor betydelse för investerare 

och aktiepriser. Men man fann även att få revisorer var beredda att göra uttalande 

om annan information än det som redan görs enligt praxis. Detta gap mellan vad 

revisorer uppfattar som viktigt för investerare och andra intressenter och vad de 

gör enligt praxis kan jämföras med förväntningsgapet (Öhman et al 2006). 

 

2.3.4 Förväntningarna på revision i företag 

Det grundläggande för ägarnas välfärd, borgenärsskyddet, företagsledningens 

agerande och redovisningsbeteende och genomförandet av revision är företagets 

fortlevnad. När företaget levererar korrekt ekonomisk information finns det 
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möjlighet för intressenterna att bedöma vilka möjligheter företaget har att leva 

vidare. Här spelar revisorn en stor roll eftersom denne förväntas upptäcka de hot 

som finns mot företagets fortlevnad. Revisorn förväntas dessutom granska hur 

företagsledning har skött sig avseende att åtgärda hot samt de fall då 

företagsledningen är ansvarig för att företaget inte kan fortsätta (Fant 1994). Detta 

innebär att allmänheten förväntar sig att revisorer ska upptäcka och varna för en 

överhängande konkurs (Gavious 2007).  

 

När revisorns ansvarsområde ses i ett samhälleligt perspektiv blir revisorns 

ansvarsområde bredare. Alla olika intressenter har varierande förväntningar på 

revisorns roll och detta påverkar även deras tilltro till revisorn. För att kunna 

upprätthålla förtroendet förutsätts att skillnaden mellan vad samhället förväntar 

sig att revisorn ansvarar för och vad revisorn anser sig ansvara för inte blir alltför 

stor (Fant 1994).  

 

Den garanti för maximeringen av ägarnas välfärd som revisionsberättelsen ska 

medföra uppfattas ofta som otillräcklig av aktieägarna. Däremot är tilltron större 

till att revisionsberättelsen och bokslutsuppgifterna överensstämmer och att 

uppgifterna är korrekta. Aktieägarna anser också att revisorn ansvarar för att 

företaget efterlever de normer och regler som finns (Fant 1994).     

 

2.3.5 Eliminering av gapet? 

Det finns två sätt för revisionsbranschen att hantera problemet med 

förväntningsgapet. Det första är att informera om vad som innefattas av en 

revision, det andra är att förändra revisionen så att den bättre passar in på de 

förväntningar som finns. Vilken av dessa vägar som väljs beror på hur pass 

rimliga förväntningarna är. Det är inte så lätt att avgöra vad som är rimligt och 

vad som inte är det. Ett sätt att se det är att något är rimligt om det finns 

intressenter som är villiga att betala för det och det finns någon som är villigt att 

leverera det. Rimliga förväntningar skulle då bemötas med att revisionen ändras 

så att den lever upp till förväntningarna medan orimliga förväntningar bemöts 

med information och utbildning i hur det faktiskt är. Inom revisionsbranschen är 
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uppfattningen den att problemet ligger i att allmänhetens uppfattning är felaktig 

och inte med revisionen i sig (Sweeney 1997).  

 

Revisionsberättelsen har också debatterats i anslutning till möjliga lösningar på 

förväntningsgapet (Koh 1998). Betydelsen av revisionsberättelsen vid stora 

skandaler anser många revisorer och akademiker vara marginell vad gäller dess 

påverkan på förväntningsgapet. Detta då det finns en bred uppfattning om att det 

endast är en liten del av allmänheten som läser denna. Medias påverkan på 

allmänheten anses vara av betydligt större betydelse. Sweeney (1997) menar 

därför att revisorsprofessionen borde utnyttja massmedia bättre för att 

kommunicera den information om företaget som behöver nå intressenterna. 

Således kan kanske revisorernas uppfattning också komma till tals. Dock har det 

kommit studier som pekar på att en modifiering av revisionsberättelsen ändrar 

användarnas uppfattning om revisionen (Koh 1998). 

 

Sikka et als (1998) studie visar att innebörden av revision inte går att fastställa. 

Detta då det ständigt sker förhandlingar och förändringar på området. Dock kräver 

en eliminering av förväntningsgapet att innebörden fastställs. En eliminering av 

förväntningsgapet ger dock upphov till en paradox: Om allmänheten hade full 

förståelse för revisorns arbete, då hade den kanske ansett att revisionen är 

överskattad (Humphrey et al 1992). 

 

2.4 Sammanfattning 

 

Sammanfattningsvis kan sägas att revisionen avser att granska den information 

företagen ger ut för att ge den en ökad tillförlitlighet. Revisorn har dessutom en 

övervakningsfunktion som ska göra att ägare och ledning har samma mål. 

Revisionen har många intressenter och alla dessa har olika förväntningar på 

revisionens uppgift. Revisorns arbete omges av omfattande regleringar och 

normer. Trots att det finns omfattande reglering av revisionen så ligger 

förväntningarna hos många intressenter ofta över det som de faktiskt får. 

Redovisningsskandaler leder många gånger till att förväntningsgapet ökar och 
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föreställningar i samhället är beroende av hur utlåtanden förankras i verkligheten. 

En förankring kan ske när debatten som följt skandalen lugnat ner sig. Att få fram 

en debatt är därför viktigt och stor vikt bör läggas på de utlåtanden som slutligen 

blir fakta i samhället.   

 

Förväntningsgapet är ett stort problem för samhället. Trots att det inte är ett nytt 

problem verkar det vara svårlöst om än möjligt att finna en lösning på. De 

lösningar som främst presenteras är att öka informationen och att förändra 

revisionen. Det som speglas i detta kapitel är de regler som finns kring revision 

samt delar av den internationella debatten om förväntningar på revisionen. Som 

genomgången av denna debatt visar verkar förväntningsgapet vara ett 

internationellt fenomen och inte specifikt för något land. En fråga uppstår om hur 

detta fenomen ser ut i Sverige. För att avtäcka fenomenet är verkligheten en bra 

utgångspunkt och en undersökning av hur debatten har sett ut i Sverige under de 

gångna åren ger en möjlighet att spegla den historiska debatten inom ämnet. För 

att skapa en bild över hur förväntningsgapet ser ut i Sverige idag krävs en 

undersökning där vi går ut i verkligheten och frågar olika grupper i samhället om 

deras attityder. 
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3 Metod 

 
Metodavsnittet avser att ge läsaren en förståelse för tillvägagångssättet vid 

undersökningen. De metodologiska val som gjorts presenteras. Vald 

forskningsansats, metoden för datainsamling och urval presenteras. Kapitlet 

avslutas med en diskussion angående validitet och reliabilitet i undersökningen. 

 

3.1 Forskningsansats 

 

Problemställningen i vår uppsats riktar in sig på hur förväntningsgapet ser ut 

mellan å ena sidan revisionsbranschen och å andra sidan deras klienter respektive 

journalister.  

 

För att få svar på vår problemställning görs dels en kartläggning av den aktuella 

debatten vad gäller förväntningarna på revisorns arbete dels görs en undersökning 

som svarar på i vilka frågor det finns ett förväntningsgap. Kartläggningen av 

debatten kommer att tjäna som en inledning till och underlag för den empiriska 

undersökningen. 

 

Vi vill analysera hur förväntningsgapet ser ut. Därför använder vi oss av grundad 

teori som är en induktiv metod. Induktiv metod innebär att relevant information 

från verkligheten samlas in och därefter formas en teori. Verkligheten ska alltså 

bilda en utgångspunkt för teorin (Jacobsen 2002). Insamlingen av information, 

analysen och teorin har därmed ett ömsesidigt förhållande till varandra. Grundad 

teori har fyra centrala kriterier för att avgöra hur applicerbar teorin är på vårt 

fenomen. Dessa är lämplighet, förståelse, allmängiltighet och kontroll (Strauss et 

al 1990). Det första kriteriet, att teorin måste vara lämplig för det faktiska området 

som den appliceras på är en förutsättning för att den grundade teorin ska fungera. 

Det andra kriteriet är att den grundade teorin ska låta vettig och gå att förstås av 

personerna som jobbar inom området. Det tredje kriteriet är att teorin måste vara 

allmängiltig, vilket innebär att den måste vara tillräckligt flexibel för att kunna 
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göra många förändrade situationer begripliga och den måste också gå att 

omformulera om det inte går att applicera den. Det fjärde kriteriet är att teorin 

måste göra det möjligt för personen som använder den att ha tillräcklig kontroll 

över de vardagliga situationerna för att det ska vara lönt att applicera den (Glaser 

och Strauss 1967). 

 

Det finns två forskningsstrategier man kan använda sig av. Dessa är kvalitativ 

respektive kvantitativ metod. Den kvalitativa metoden lägger oftast vikten vid ord 

och inte siffror. Kvantitativ metod betonar kvantifiering vid insamling och analys 

av data (Bryman et al 2005). Vi använder oss av den kvantitativa metoden i vår 

undersökning när vi gör intervjuerna. Vi är intresserade av att få fram 

kvantifierbar data som vi kan dra generella slutsatser från. Av intresse i 

undersökningen är att få en bred överblick över de attityder och förväntningar som 

finns på revision. Vi är således inte intresserade av att gå djupare in på ett fåtal 

personers förväntningar i själva undersökningen. En djupare förståelse för 

förväntningsgapet får vi istället genom att kartlägga den debatt som pågått på 

området under de senaste 30 åren. Genom att göra en kartläggning av debatten 

samt göra korta telefonintervjuer kombinerar vi de kvantitativa och kvalitativa 

metoderna (Strauss et al 1990). 

 

3.1.1 Vald analysmetod 

Jämförande analyser är en vanlig metod och kan användas på enheter av olika 

storlek. Metoden har olika syften. Dessa är att precisera fakta, etablera 

allmängiltigheten i fakta, specificera ett koncept, verifiera teori och generera teori. 

Jämförande analyser används i processen för att få fram grundad teori som är den 

metod vi har valt för att få svar på vår problemställning. Att välja ut jämförbara 

grupper är en viktig del i undersökningen. Vi har valt grupper som hjälper till att 

generera teori till våra olika områden och som hjälper till att relatera områdena till 

varandra. Att jämföra olika grupper bidrar till kontroll över begreppsmässig nivå 

och populationens omfattning (Glaser och Strauss 1967).    
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3.2 Datainsamling 

 

Det finns två typer av information man kan arbeta med. Dessa är primärdata och 

sekundärdata. Primärdata är sådana data som utgörs av upplysningar som samlas 

direkt från den primära informationskällan. Dessa data samlas in för första gången 

av forskarna själva i avsikt att genomföra den aktuella undersökningen. Detta 

innebär att den är utformad att passa just den aktuella problemställningen. 

Sekundärdata är istället sådan information som samlats in av andra i ett annat 

syfte (Jacobsen 2002). 

 

Vi kommer att använda oss av både primär- och sekundärdata. Primärdata samlas 

in för att kunna besvara problemformuleringen. Denna kommer att bestå i de svar 

vi får i de intervjuer som genomförs. Sekundärdata används i dels 

litteraturgenomgången som främst baseras på internationella artiklar i erkända 

tidskrifter dels kommer vi att presentera den debatt som råder i ämnet baserat på 

svenska artiklar för att skapa en förståelse för problemet och ge en inblick i den 

aktuella debatten kring ämnet.  

 

Nackdelen med sekundärdata är just att den samlats in av någon annan i ett annat 

syfte än det vi har. Detta gör att valet av källor är viktigt (Jacobsen 2002). Vi har 

valt att använda oss av internationella artiklar publicerade i välrenommerade 

tidskrifter samt svenska artiklar publicerade i tidskriften Balans som även den är 

en välkänd och erkänd tidskrift inom området. 

 

3.2.1 Debatt 

En del av undersökningen består i att återge den debatt som har pågått om 

förväntningsgapet i Sverige under slutet av 1900- och början av 2000-talet. För att 

göra detta använder vi oss av tidskriften Balans. Det är i denna tidskrift debatten 

tar plats. Kartläggningen speglar debatten under de senaste 30 åren från 1976 då 

Balans började publiceras fram till dagens datum. För att hitta relevanta artiklar 

har vi använt oss av FAR Kompletts sökfunktion där vi sökt på artiklar som 
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innehåller ordet ”förväntningsgap”. Ur dessa artiklar har det som är av relevans 

för problemställningen plockats ut.  

 

3.2.2 Intervjuer 

Insamling av empirisk data sker genom intervjuer med revisorer, företag och 

journalister. Frågorna består i påstående som respondenterna ska ta ställning till. 

Samma påståenden ställs till alla tre grupperna för att möjliggöra en jämförelse 

mellan dem. Samtliga gruppers svar kommer att jämföras med de övriga två 

grupperna för att på så sätt kunna fastställa om det föreligger något gap.  

 

Intervjuerna genomförs via telefon. Fördelar med att genomföra telefonintervjuer 

är att det är billigare och tar mindre tid i anspråk än besöksintervjuer. 

Telefonintervjuer möjliggör även intervjuer med personer som inte är geografiskt 

nära. Det är också mindre risk att respondenten påverkas av intervjuarens 

personliga egenskaper då denne inte kan uppfatta dessa på samma sätt som vid en 

besöksintervju. Det finns även vissa nackdelar med telefonintervjuer. Dessa är 

bland annat att vi som intervjuare inte kan se respondenten och kan därmed inte 

fånga upp ansiktsuttryck eller vissa tecken på osäkerhet inför en fråga, det är även 

svårare att skapa ett förtroende mellan intervjuaren och respondenten (Bryman et 

al 2005). Eftersom svaren på våra frågor ges som slutna svarsalternativ tror vi inte 

att vi förlorar något på att vi inte kan se ansiktsuttryck eller skapa samma 

förtroende till våra respondenter som vid en besöksintervju. Däremot möjliggör 

telefonintervjuer att fler respondenter kan intervjuas samt att vi inte är begränsade 

av geografi.  

 

Vi har tagit kontakt med respondenterna genom att ringa till respektive företag, 

byrå och tidning och talat om vårt ärende för att där bli kopplade vidare till rätt 

person. Två av revisorerna samt en av journalisterna ville ha en skriftlig 

beskrivning av uppsatsen samt några typfrågor innan de ställde upp. Därför 

skickade vi en presentation, som återfinns i bilaga 1, samt de frågor vi önskade 

ställa till dessa respondenter. 
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3.2.2.1 Intervjufrågor 

Frågorna som ställs till respondenterna utgörs av påstående som respondenterna 

ska ta ställning till. Vi använder oss av slutna svarsalternativ där respondenterna 

ska välja en siffra på en skala från ett och fem. Vår skala tolkas som att ett är att 

respondenten inte instämmer alls, två är att respondenten instämmer knappt, tre är 

att respondenten är osäker på om påståendet stämmer, fyra är att respondenten 

instämmer nästan fullständigt och fem är att respondenten instämmer fullständigt. 

Det finns även ett svarsalternativ för ”vet ej/ingen åsikt”. Att använda påståenden 

som respondenterna ska ta ställning till är en teknik som används allt oftare när 

man vill få fram åsikter och känslor (Jacobsen 2002). De påståenden som våra 

respondenter tar ställning till återfinns i bilaga 2. 

 

Vi har begränsat antalet påstående till 21 stycken trots att det skulle kunna ställas 

fler som är av intresse. Anledningen till begränsningen är att det finns en risk att 

respondenterna tröttnar och bara ger en siffra till svar utan att tänka efter om de 

ställs inför ett stort antal ställningstaganden. Det är dessutom lättare att få fler 

respondenter att ställa upp om intervjuerna inte är för långa. Av dessa anledningar 

och då det är många intervjuer som genomförs är intervjuerna relativt korta på 

cirka 10 minuter. 

 

Efterhand som intervjuerna utförs väljs vissa frågor bort när vi märker att en viss 

grupp inte kan svara på dessa. I bilaga 2 återfinns en sådan fråga som har strukits 

då respondenterna funnit den otydlig och svår att svara på. Andra frågor som 

inneburit problem är sådana som är specifika för företaget (fråga 17, 18 och 20), 

och dessa har journalisterna haft svårt att svara på.  

  

3.2.3 Urval 

Vi har tre grupper som vi vill undersöka. Dessa är revisorer, företag och 

journalister. Det finns fyra dominerande revisionsbyråer i Sverige och i världen. 

Eftersom de är så pass dominerande som de är utgår vi ifrån att deras samlade syn 

på revision mycket väl representerar hela branschens. Med detta som bakgrund 

var tanken att intervjua en auktoriserad revisor från var och en av dessa byråer. 
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Dock nekade en av dessa byråer till att ställa upp varför vi valde att ta kontakt 

med en annan mindre, men ändå välkänd, byrå. 

 

Vad gäller företagen tror vi att de allra största förtagen har en ganska god bild av 

vad som kan förväntas av revisionen då de har personal som arbetar endast med 

redovisning och således även har mycket kontakt med företagets revisorer. Därför 

är vi intresserade av de lite mindre företagen. Dock anser vi det vara av störst 

intresse att inkludera företag som är av allmänt intresse. Av denna anledning 

väljer vi ändå noterade bolag. Vi utgår från de bolag som är noterade på First 

North listan på nordiska börsen. First North är en marknadsplats för mindre 

tillväxtföretag. Regelverket för dessa företag är inte lika avancerat som för företag 

på övriga listor och denna marknad har inte heller samma juridiska status som en 

reglerad marknad (OMX hemsida). Detta innebär att företagen på denna lista är 

relativt små i jämförelse med övriga bolag på börsen. Men de är samtidigt 

tillräckligt stora för att vara av allmänt intresse.  

 

Att företagen som är med i undersökningen är mindre tillväxtföretag innebär att 

de lever på förhoppningen om framtida förtjänster. De är beroende av att det 

skapas ett förtroende till dem och till deras förmåga att generera intäkter i 

framtiden för att investerare ska bli intresserade av att satsa pengar i bolagen. Som 

sagts i tidigare kapitel ska revisionen bidra till ett ökat förtroende för de 

finansiella rapporter som ges ut av företagen. Vi anser att det är av intresse att 

skapa en bild av dessa tillväxtföretags attityder till revisionen då de är beroende 

av förtroende och revisionen är till för att skapa detta. 

 

Av de företag som är listade på First North väljs nio stycken ut, ett ur varje 

representerad sektor i listan. Detta görs för att ge en bredd till undersökningen så 

att resultaten inte ska vara specifika för en viss bransch. Vi har försökt att 

intervjua VD på respektive företag i de fall detta inte har varit möjligt har vi talat 

med ekonomichef eller motsvarande. Tyvärr slutade antalet företagsintervjuer på 

åtta då det inte var möjligt att få tag på någon som ville ställa upp inom en av 

sektorerna. 
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Journalister är den tredje gruppen som vi valt att ta med i undersökningen. Detta 

görs för att skapa en motvikt mot de, revisorer och företag, som arbetar med 

revision och redovisning professionellt. Det är också ofta via media, vilket 

innebär via journalister, som allmänheten får sin information. Därmed har det som 

skrivs i media en stor inverkan på de förväntningar och föreställningar som 

allmänheten har om revision. De journalister som är med i undersökningen är 

tidningsjournalister och arbetar på ekonomiredaktionen på respektive tidning. Vi 

har endast valt journalister från tidningar då dessa har en större bevakning på 

ekonomi och näringsliv än övriga medier. Vi har representanter från 

dagstidningar, en kvällstidning samt en veckotidning. Dagstidningarna har valts ut 

då de är stora, seriösa tidningar som en stor del av den svenska befolkningen läser 

(Sifos hemsida). Kvällstidningen är med i undersökningen då den är beroende av 

att sälja lösnummer, vilket gör att det är viktigt för dessa tidningar att skapa 

intressanta rubriker. På så sätt kommer deras attityder spela en stor roll för vilka 

rubriker som sätts. Utöver de redan uppräknade tidningarna här vi även valt att ta 

med ett stort affärsmagasin. Sammanlagt utförs intervjuer med sex journalister. 

 

3.3 Validitet och reliabilitet 

 

3.3.1 Validitet 

Validitet har med giltighet att göra, det vill säga om det som ämnas mätas 

verkligen är det som faktiskt mäts (Jacobsen 2002). Vi ämnar mäta hur gapet ser 

ut mellan revisorer och övriga i förväntningarna på revisorernas arbete. Detta görs 

genom att samma påstående ställs till både revisorer och övriga och de ska ta 

ställning till dessa påstående på en skala som är lika för alla. I och med att exakt 

samma påstående med exakt samma svarsalternativ ställs till samtliga grupper i 

undersökningen anser vi att resultatet är giltigt. Vi ämnar undersöka om det finns 

några skillnader mellan revisorer och övriga, vilket är vad vi får fram genom att 

ställa samma frågor med samma svar till samtliga. 
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3.3.2 Reliabilitet 

Reliabilitet handlar om måttens och mätningarnas tillförlitlighet (Jacobsen 2002). 

Tillförlitligheten kan påverkas av flera olika faktorer. En av dessa faktorer är 

intervjuareffekten. Interaktionen mellan två personer är beroende av båda 

personerna och att uppträda på exakt samma sätt vid varje intervju är svårt. Detta 

gör att alla intervjuer blir lite olika. Det faktum att vi är två personer som 

genomför intervjuerna påverkar också. Även om vi har en strävan att ställa 

frågorna på samma sätt är det lätt att betoningen läggs på olika ord, att man 

använder olika tonfall och dylikt (Jacobsen 2002). För att minimera skillnaderna 

mellan intervjuerna ställs frågorna på ordagrant samma sätt vid samtliga 

intervjuer. Eftersom intervjuerna sker över telefon påverkas inte respondenterna 

av vårt kroppsspråk. 

 

Frågorna är en mycket viktig del av undersökningen. Vi måste ställa rätt frågor 

och de måste ställas på rätt sätt för att vi ska kunna få ”rätt” svar (Jacobsen 2002). 

För att kunna göra detta sätter vi oss in i den svenska debatten i ämnet.  

 

Vid genomförandet av telefonintervjuer har vi som intervjuare ingen kontroll över 

den situationen som respondenten befinner sig i. Respondenten kan påverkas av 

saker som sker runtomkring, om det är många som lyssnar och så vidare 

(Jacobsen 2002). Eftersom vi söker våra respondenter på deras arbete borde det 

inte finnas så många störmoment runtomkring att det skulle påverka 

respondenternas svar nämnvärt.  

 

3.4 Sammanfattning 

 

Undersökningen baseras på en kvantitativ, induktiv metod. Undersökningen består 

av två delar. Den första delen består i en kartläggning av debatten om 

förväntningsgapet i Sverige under de senaste 30 åren. Den andra delen av 

undersökningen består av data som vi samlar in. Dessa data kommer ifrån 

intervjuer med revisorer, företag samt affärsjournalister. Respondenterna består av 

VD eller ekonomichef på företag noterade på First North på OMX, auktoriserade 
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revisorer från tre av de fyra största revisionsbyråerna samt en respondent från en 

mindre, men välkänd byrå, samt journalister som arbetar på stora rikstäckande 

tidningar. Intervjuerna genomförs via telefon där frågorna som ställs består av 

påståenden som respondenterna ska ta ställning till genom att svara på en skala 

från ”instämmer inte alls” till ”instämmer fullständigt”. Intervjuerna och syftar till 

att ge en bild av förväntningsgapet här i Sverige. 
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4 Debatt 

 
I detta kapitel går vi igenom den debatt som har förts främst i tidningen Balans 

om ämnet förväntningsgap. Debatten delas in i olika teman och dessa teman 

motsvarar det som har diskuterats i tidningarnas debatt. De teman vi redogör för 

är revisorns roll, orsaker till förväntningsgapet, fel och oegentligheter och 

åtgärder för att komma till rätta med förväntningsgapet. 

 
 

Ända sedan revisionens intåg har revisorer fått leva med att det kan finnas en 

skillnad mellan vad deras klienter och allmänheten tror att revisionen innebär och 

vad den innehåller enligt revisorerna. I Balans nr 4 1978 görs en beskrivning av 

granskningens inriktning och omfattning. I artikeln nämns att revisorerna kan 

bidra till att minska förväntningsgapet genom att förbättra informationen om vad 

en revision innebär och dessutom bör de förklara de överväganden intressenterna 

och revisorerna får göra angående revisionens kostnad. Det vill säga en 

grundligare och mer detaljerad revision ger en högre kostnad och i de flesta 

företag är det kanske inte alltid nödvändigt med en sådan långtgående revision. 

Ett annat sätt för revisorerna att minska förväntningsgapet är genom att försöka 

anpassa revisionens omfattning till intressenternas förväntningar 

(Revisionskommittèn 1978).  

 

Artikeln fortsätter med att nämna att företagets intressenter varierar i sina 

förväntningar på revisionen och i vissa fall kan de skilja sig avsevärt. Mycket av 

den kritik som riktas mot revisorer avser ofta att intressenterna vill att 

årsredovisningen ska innehålla bättre information om företagets ställning och 

framtid även om den uppfyller det lagen säger om innehåll. Revisorerna ansvarar 

som tidigare nämnts inte för årsredovisningens innehåll utan det är 

företagsledningens ansvar. Den felaktiga kritiken som riktas mot revisorerna 

återfinns inom många områden, och för revisorerna och revisorsorganisationerna 

är det viktigt att arbeta med och försöka överbrygga de felaktigheter som åläggs 

dem (Revisionskommittèn 1978). 
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Artikeln från 1978 som refererats ovan tar upp några väsentliga aspekter på 

förväntningsgapet som kommer att diskuteras i kommande stycken. För att göra 

genomgången mer lättläst delas texten in i olika teman och dessa teman redovisas 

i en tabell nedan. 

 

 
 
 

Revisorns roll 

 
Revisorns roll är ett omdiskuterat ämne och 
vad man tror att revisorn gör skiljer sig 
nämnvärt mellan olika grupper i samhället. Det 
finns även en skillnad mellan vad större och 
mindre företag anser ingår i revisorns roll. De 
mindre företagen vill ofta ha en mer 
rådgivande roll. 
 

 
 
 

Orsak till förväntningsgapet 

 
Revisorerna får stark kritik mot att de inte är 
särskilt bra på att beskriva vad revisionen 
innebär och att kommunikationen mellan 
revisorerna och deras intressenter är för 
undermålig. Vidare diskuteras innehållet i de 
ekonomiska rapporterna och att upphandlingen 
av revisionstjänster kan ha påverkat revisionen 
negativt. 
 

 
 
 

Fel och oegentligheter 

 
Revisorernas skyldigheter vid oegentligheter 
och fel har debatterats flitigt genom åren. Med 
tiden har revisorerna fått ett ökat ansvar för att 
rapportera olagligheter samtidigt som att det 
blivit allt vanligare att kräva revisorn på 
skadestånd när det uppdagats något brottsligt i 
företaget. 
 

 
 

Åtgärder för att komma tillrätta med 
förväntningsgapet 

 
De åtgärder som framförs för att minska eller 
eliminera förväntningsgapet är utökad 
information och förändring av revisorsrollen. 
Dessutom diskuteras lagregleringen på 
området. I början av debatten efterlystes ökad 
regleringen men under senare år finns det en 
rädsla för allt för hård reglering. 
 

Tabell 4:1 - Förteckning över teman i debatten 

 

4.1 Revisorns roll  

 

Revisorns roll är ett mycket omdiskuterat ämne i tidningen Balans. I en intervju 

från 2007 med Aktiespararnas VD, Elisabeth Tandan säger hon att revisorns roll 
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är att kvalitetssäkra de ekonomiska uppgifterna från företaget (Precht 2007 nr 2). 

Tandans uttalande kan jämföras med vad som sades i en intervju från 1988 med 

två ordföranden från FAR där intervjupersonerna, Tidström och Billing säger att 

allmänheten nog fortfarande tror att revisorns roll är att deklarera, att 

skatteplanera och att upptäcka förskingringar. Tidström anser att debatten om 

revisorns och styrelsens ansvar har hjälpt till att förbättra synen på revisorns roll. 

Han tycker att revisorn måste vara beredd att förändra sin roll i framtiden bara det 

inte innebär att förutsättningarna för granskningsrollen försämras. Billing tror 

däremot att grupper som mer frekvent har kontakt med revisorer har bättre 

uppfattning om vad dessa gör. Han säger också att förväntningsgapet varierar 

mellan stora och små företag. De små företagen är mer intresserade av rådgivning 

och förväntar sig mer fasta rådgivningssynpunkter och att revisorn hjälper till med 

boksluten (Wennberg 1988 nr 12). Av samma åsikt är Björn Markland som är 

auktoriserad revisor. Han säger i en intervju från 1985 att revisorns roll ofta 

missuppfattas av små och medelstora företag och med denna missuppfattning 

uppkommer ett förväntningsgap mellan revisorerna och klienterna (Malmström 

1985). 

 

4.2 Orsak till förväntningsgapet 

 

Ulf Gometz skriver i sin artikel från 1982 att förväntningsgapet avseende 

företagsrevisorer har olika grundorsaker beroende på vem som är intressent. 

Dessa grundorsaker är av två slag. Det ena är att man missuppfattar den roll som 

revisorn faktiskt har och det andra är att man har åsikter om vad som borde vara 

revisorns roll. Ofta hänförs problemen med förväntningsgapet till en 

missuppfattning om vilken roll revisorn har och detta är svårt att åtgärda. 

Grundorsaken där man har åsikter om vad en revisor egentligen bör göra finns 

ofta hos politiker och myndighetspersoner. Detta förväntningsgap kan endast 

korrigeras genom att man diskuterar vad som egentligen är revisorns roll. De båda 

grundorsakerna är däremot oftast sammanblandade och detta leder till att 

intressenterna tvivlar på revisorns kunnighet och kompetens (Gometz 1982).  
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På en internationell revisorskongress i Washington 1992 lyftes tre orsaker till 

kritiken mot revisorskåren fram av Alan Talbot från Australien. Dessa var att 

revisorerna inte lyckas med att upptäcka eller rapportera att ett företags ekonomi 

inte ser bra ut, de misslyckas med att upptäcka olagligheter eller vidtar inte de 

åtgärder som krävs vid en sådan upptäckt. Vidare kommunicerar de inte 

tillräckligt med utomstående och revisionsberättelsen ger inte tillräckligt med 

information (Edvardsson 1992). 

 

Björn Edgren som är advokat skriver i ett debatt inlägg från början av 90-talet att 

det har blivit en självklarhet att om inte styrelsen bär ansvaret så har revisorn det. 

Så är naturligtvis inte fallet. Problemet kan ligga i att erfarna styrelseledamöter 

tror att revisionen täcker upp för det som styrelsen inte kan kontrollera. 

Revisorerna invänder här att okunnigheten i detta fall skapar ett förväntningsgap 

och att revisorerna inte ska kunna stå till svars för att exempelvis 

styrelseledamöter är okunniga. Edgren hävdar att om revisionen inte täcker vad 

exempelvis styrelsen tror att den ska täcka är det kanske så att revisorerna ska bli 

bättre på att upplysa om vad som ingår i revisionen. Följaktligen är det revisorerna 

som ska drabbas av den bristande upplysningen och inte någon annan (Edgren 

1990). 

 

Edgren fortsätter i en annan artikel från 1994 att kritisera revisorskåren. Han 

hävdar att revisorerna ibland ger sken av att en auktoriserad revisor är fullkomlig. 

Kåren har enlig Edgren varit lite för bra på att försvara sig mot kritik. Han menar 

inte att revisorer inte får försvara sig mot kritik men att FAR har nonchalerat den 

granskning som förekommit. Detta kan i längden leda till ett minskat förtroende 

och förväntningsgapet kan vara ett symptom på detta. I sin artikel skriver Edgren 

att kommunikationen mellan styrelse, omvärld och revisorer inte fungerat så bra 

som den borde. Han tycker att det är revisorernas ansvar att förklara vad revision 

är och inte omvärldens (Edgren 1994). Hult (1994) följer samma linje som Edgren 

och skriver att revisorer både måste informera om sitt arbete och marknadsföra 

sig. Höga krav ställs också på klienterna som måste ha en bra uppfattning om vad 

de kan ställa för krav samtidigt som de inte får ha överdrivna förväntningar. 

Revisorerna å sin sida kan inte endast koncentrera sig på att göra en bra revision, 

 45



Förväntningar på revision  Magisteruppsats VT 07 
 
 
   
utan måste även leverera den på ett sådant sätt att klienterna upplever nyttan av 

den. Detta innebär att revisorn måste kommunicera till klienten vilka uppgifter de 

utför, vilka iakttagelser som görs och vilka rekommendationer man vill göra. 

Kritiken mot att revisorernas kommunikation är undermålig har inte avtagit utan 

är fortfarande ett högaktuellt ämne. Detta visas genom Wallerstedts artikel från 

2006 där han omtalar kritiken mot revisorernas kommunikation (Wallerstedt et al 

2006). Öhman (2007) menar i sin avhandling (Perspektiv på revision: 

tankemönster, förväntningsgap och dilemman) att det största gapet handlar om 

rapportering. Intressenterna vill ha mer information, men revisorerna vill inte ge 

detta, trots att de många gånger anser att det skulle vara till nytta för 

intressenterna. 

 

4.2.1 Skilda åsikter om företagens ekonomiska rapporter 

Kapitalmarknaden förväntar sig att en årsredovisning granskad av en revisor ger 

en sann bild av företagets ekonomiska utveckling och ställning. Det finns också 

önskemål om att revisorn ska komplettera företagsledningens information för att 

underlätta för dem som tar beslut baserad på rapporten. Allmänheten har oftast 

ingen förståelse för att det är företagsledningen och inte revisorn som bestämmer 

utformningen på de finansiella rapporterna (Svensson 1991).  

 

I en artikel från 1989 diskuterar Tidström vad som kan göras för att motverka att 

allmänheten och andra intressenter tror att revisorn har ett större ansvar för de 

ekonomiska rapporterna än vad han har enligt lag. Författaren vill att en 

beskrivning ska tas med i årsredovisningen av vilket ansvar företagsledningen har 

för företagets ekonomiska rapporter. Vad som även framhålls i artikeln är att 

revisionsberättelsen bör innehålla en kort beskrivning av granskningens innehåll 

(Tidström 1989).  

 

Många anser att revisorns funktion framför allt är att överbrygga den 

informationsasymmetri som finns mellan företaget och de intressenter som inte 

har tillgång till företagets interna information. Dessa intressenter är exempelvis 

aktieägare, anställda och långivare. Revisorer, vilka har tillgång till intern 
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information från företaget, verkar inte göra samma bedömning som aktieägare och 

anställda gör angående vad som är relevant information från företaget. Här finns 

alltså ett gap som inte bör finnas (Collin et al 2002). 

 

I en debattartikel i Balans diskuteras en gjord undersökning om bedömningsgap. 

Analysen visade att det fanns en stor skillnad mellan vad revisorer ansåg skulle 

vara med i företagets ekonomiska rapporter och vad de intressenter som inte hade 

tillgång till privilegierad information ansåg skulle vara med. De som mest behöver 

signaler från företaget kan alltså inte räkna med att revisorerna skapar denna 

information utifrån deras behov och utifrån deras bedömningsnormer. Där 

revisorns funktion är som viktigast avviker bedömningarna som mest och 

eftersom revisorerna följer normerna så kanske det är revisionens normer som 

fallerar. Slutsatsen kan alltså vara att god redovisningssed och ÅRL inte 

överensstämmer med de normer som intressenter utan privilegierad information 

hyser. För att ändra på detta kan frågan ställas om intressenterna ska ändra sina 

normer eller bör normgivare och staten förändra sina normer (Collin et al 2002).  

 

En annan undersökning i Sverige har även den visat att det finns anledning att 

ifrågasätta om det arbete revisorer utför lägger fokus på fel saker. Om så är fallet 

uppstår en obalans mellan vad intressenterna till revisionen förväntar sig och vad 

revisionen faktiskt innebär (Wallerstedt et al 2006). I en artikel från 2007 i Balans 

tas en liknande synvinkel upp. Här anser Urban Engerstedt som är chefsjurist hos 

FAR att det är dagens regelverk som får revisorerna att fokusera på fel områden 

och därmed exempelvis förstärker missuppfattningen om att det är revisorn och 

inte styrelsen som är ansvarig för företagets ekonomiska rapporter (Engerstedt 

2007).  

 

Öhman (2007) kommer i sin avhandling fram till att revisorernas granskning inte 

går i linje med vad revisorerna anser är väsentligt för investerare och andra 

intressenter. Både revisorer och intressenter anser att det finns olika intressen hos 

utförarna och användarna av revisionen. Trots detta vill revisorer inte gärna ändra 

eller vidga sig. Revisorerna ger inte sådant som är svårt att granska högsta 

prioritet, även om det är viktigt för investerare och övriga intressenter.  Att de som 
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utför revisionen och de som använder den har olika intressen är en grogrund till 

olika förväntningsgap mellan parterna.  

 

Javefors et al (1997) menar att förväntningsgapet kan ses som ett utryck för det 

missförtroende som allmänheten har gentemot revisorer till följd av manipulerad 

och vilseledande information tillåts släppas ut till marknaden oreviderat (Javefors 

et al 1997).  

 

I Javefors et als debattinlägg (1997) ges ett exempel från Renault/Volvo affären. 

De citerar dåvarande styrelseordföranden i Volvo, som i fusionsprospektet gör 

uttalanden om Volvos framtida kassaflöde och soliditet vid ett samgående. Det 

som förs fram är att både kassaflöde och soliditet ökar vid ett samgående. 

Problemet är att dessa uttalande baseras på olika förutsättningar. Uttalandet om 

ökat kassaflöde förutsätter att även ett annat företag förvärvas, medan uttalandet 

om ökad soliditet förutsätter att samma företag inte förvärvas. Uttalanden är 

således korrekt sett var för sig, men kan vara vilseledande då dessa förändrade 

förutsättningar inte anges klart. Författarna ställer sig då frågan om det inte är 

revisorernas sak att påtala detta. Prospektet har granskats uppdelat i fyra enheter. 

För var och en av dessa enheter har revisorerna intygat att den finansiella 

informationen är korrekt, men det finns inget generellt intyg för hela rapporten. 

Det är ifrån dessa enskilda enheter som ordföranden hämtade sin information. 

Javefors et al drar slutsatsen att det som inte har granskats av revisorerna är allt i 

rapporten som inte är finansiell information. Detta innebär att större delen av 

ordförandens uttalande ligger utanför revisorernas granskningsuppgifter. 

Trovärdigheten och logiken i uttalandet överlämnas alltså till läsaren av rapporten 

att utvärdera. Författarna menar att en revision som uppfyller marknadens 

efterfrågan innefattar både siffror och text (Javefors et al 1997). 

 

Marknaden har ett behov av en oberoende part som granskar såväl delarna som 

helheten i både prospekt och årsredovisningar. Detta innebär att hela 

argumentationen i rapporterna är hållbar och inte endast levererar objektiva 

sanningar. Förväntningsgapet kan betraktas på två sätt. Antingen kan det ses som 

ett hot mot relevansen i revisorernas arbete eller så kan det ses som en möjlighet 
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att möta en ny typ av efterfrågan. Författarna avslutar sitt debattinlägg med att 

fråga varför det inte skulle vara möjligt att utöka revisorernas verksamhetsområde 

till att göra helhetsbedömningar av enskilda företag och deras kommunikation 

med marknaden (Javefors et al 1997). 

 

4.2.1.1 Utökad revisionsberättelse 

I Sverige tillsattes i början av 1990-talet inom FARs revisionskommitté en 

projektgrupp som skulle arbeta fram en ny revisionsberättelse. Deras förslag 

innebar att det klart skulle framgå vilka som har ansvaret för de ekonomiska 

rapporterna och att revisorn endast med rimlig säkerhet uttalar sig om att det inte 

finns några väsentliga fel i den ekonomiska rapporten. Revisionsberättelsen skulle 

även innehålla information om huruvida revisorn har bedömt att informationen 

ger en rättvisande bild av bolagets resultat och ställning. När förslaget på den nya 

revisionsberättelsen lades fram fick den mycket kritik. Bland annat uttrycktes 

åsikter om att den gamla revisionsberättelsen fungerat bra så det var väl inte 

nödvändigt att byta. Man ansåg också att den nya skulle bli för lång (Engerstedt et 

al 1990).  

 

4.2.2 Upphandling 

Mats Fredricson anser att revisorerna själva är skyldiga till informationsgapet. 

Revisorerna har inte förklarat tillräckligt väl för användarna vad revision 

egentligen är. Revisorerna har accepterat att revisionstjänsten köps genom 

upphandling, vilket inte gör det lätt att definiera vad som ingår i det upphandlade 

uppdraget. Upphandlingsmiljön har antagligen lett till att revisionsprodukten sålts 

ut billigare än vad som är långsiktigt motiverat. Detta kan vara allvarligt eftersom 

revisorer blir bedömda för hur revisionen utförts och vid en dåligt utförd revision 

av många bra utförda revisioner är det endast den sämre revisionen som syns 

(Holmquist 2001). Även Edgren anser att offertgivning kan ha risker. Detta kan 

leda till att förväntningsgapet mellan styrelse och revisorer ökar (Edgren 1992). 

Stefan Holmström som är auktoriserad revisor och styrelseledamot i KPMG anser 

att en bidragande orsak till att priserna är låga på revision idag är att revisorerna 

har brist på affärsmässighet. Vill man personligen ha jobbet är det lätt att gå ner i 
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pris eftersom det är personval istället för byråval i Sverige. När 

informationstekniken kom innebar detta mindre revision men detta behöver inte 

leda till sämre revision. Den interna kontrollen i företagen gjorde att mindre 

granskning behövdes. Alltså pressades även priserna. Att revisionen har 

förändrats kan bidra till att förväntningsgapet har ökat mellan vad man tror att 

revisorn gör och vad denne egentligen gör. Företagen förväntar sig kanske 

fortfarande att revisorn gräver i samma detaljer som de gjorde förr (Wennberg 

2002). Numera granskas det mest väsentliga och man koncentrerar sig på de 

områden som har störst risk för felaktigheter. Har bolaget bara följt lagen kan 

revisorn lugnt skriva en ren revisionsberättelse. Revisorn granskar däremot inte 

bolagets affärsmässighet och gränsen mellan att göra dåliga affärer och orsaka 

företaget skada är svår att avgöra (Björling 2001).   

 

4.3 Fel och oegentligheter  

 

I en artikel från 1979 skrivs att det finns intressen i samhället som uppfattar 

revisorns roll på ett annorlunda sätt än revisorn själv. Detta kan bero på bristande 

kännedom om vad revisorsyrket innebär och revisorn antas ha större kontroll än 

han eller hon egentligen har. Artikeln kommer fram till att det måste vara mycket 

tydligt att revisorn har medverkat vid oegentligheter annars ska han inte bli 

ansvarig (Bångstad 1979). 

 

Oegentligheter innebär att avsiktliga handlingar har förekommit medan fel 

innebär oavsiktliga handlingar som leder till felaktigheter. Förfalskning och 

förskingring är exempel på oegentligheter medan fel innefattar matematiska fel 

och misstolkanden. Det är viktigt att inse att det är större chans att revisorn 

upptäcker felaktigheter som har sin grund i fel än felaktigheter som har sin grund i 

oegentligheter. Detta på grund av att när oegentligheter sker vidtas oftast åtgärder 

för att dölja dessa (Larsson 2006). 

 

Gometz (intervju 1993) menar att det största problemet för revisorskåren 1993 var 

förväntningsgapet. Det finns höga förväntningar på revisionen, vilket speciellt 
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visar sig när bolagets ledning begått kraftiga fel eller begått något olagligt. De 

olika rollerna blandas ihop och ofta kräver man att revisorerna ska vara duktigare 

än företagsledarna på att göra affärsmässiga bedömningar. Detta är inte realistiskt 

och det är inte menat att det ska vara så (Trehörning 1993). Fortfarande 2007 har 

intressenterna högre ställda förväntningar på revisionen och revisorn än vad 

revisorerna anser vara rimligt (Öhman 2007). Gometz finner vidare att det är ett 

stort problem att få ut information till allmänheten. Det är främst när det sker en 

stor skandal som revisorns arbete får bevakning i media, i övrigt är medias 

bevakning på området litet. Därför måste både FAR och enskilda revisorer ge sig 

ut i debatten mer aktivt (Trehörning 1993).  

 

4.3.1 Revisorernas ansvar vid fel och oegentligheter i USA 

I USA gavs på 1980-talet en rapport ut (Cohen-kommitten) som konstaterade att 

det finns ett förväntningsgap mellan vad revisorerna anser att de ska göra och vad 

intressenterna tror att de gör. Rapporten ledde fram till att det i USA utformades 

rekommendationer som behandlade revisorns skyldighet att upptäcka fel och 

oegentligheter. I rekommendationerna kom man fram till att det inte kunde krävas 

att revisorn skulle upptäcka lagöverträdelser i allmänhet. Huvudansvaret skulle 

alltså ligga på andra än revisorerna, vilket framför allt blev företaget (Gometz 

1982). I samband med detta kom det i USA under 1986 ut ett nytt lagförslag om 

krav på revisorer i ett börsbolag. Dessa krav innebar att revisorn ska vidta rimliga 

åtgärder för att upptäcka bedrägeri och andra ekonomiska brott. Vidare skulle 

revisorn yttra sig om företagets interna kontrollsystem i revisionsberättelsen och 

revisorn skulle även rapportera om ekonomiska brott. Lagförslaget utsattes för 

kraftig kritik, främst från revisorerna. Dessa hävdade att området att kontrollera 

blev för brett och att revisorer inte hade det juridiska kunskapen som krävs 

(Jönsson Lundmark 1987).  

 

Backman et al skriver 1998 i Balans att eftersom amerikanska influenser har haft 

påtaglig påverkan på europeisk redovisningsstandard borde den nya 

rekommendationen Consideration of Fraud in a Financial Statement Audit, SAS 

No. 82 innebära att debatten och utvecklingen av förväntningsgapet skyndas på. 
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Förväntningsgap kan uppstå när revisorn ses som den som understödjer 

rapporterna från företaget om personen ifråga har en vag insikt om innehållet i 

revisorns arbete. Konkreta fall där ett förväntningsgap finns är exempelvis 

angivna redovisningars korrekthet, going concernfrågan, oegentligheter och 

klienters handlande utifrån laglydighet eller okunskap. Författarna skriver även att 

vissa delar av förväntningsgapet inte kan arbetas bort, vilket beror på att vissa 

oegentligheter upptäcks redan innan revisorn utfört en granskning. I svensk 

lagstiftning och normer framgår det tydligt att revisorn inte ansvarar för företagets 

bokföring och de oegentligheter som kan uppstå. Revisorsorganisationerna har 

både nationellt och internationellt arbetat för att minska förväntningsgapet. Detta 

har framför allt genomförts genom att öka informationsutgivningen. IFAC:s 

rekommendation ISA 11 Fraud and Error innehåller regler för hur oegentligheter 

eller oavsiktliga fel ska behandlas (Backman et al 1998).  

 

SAS No. 82 är tydligt inriktad på revisorns åtgärder för att upptäcka 

oegentligheter på ett tidigare stadium och rekommendationen lyfter även fram 

bedrägerier som ett särskilt problemområde. Detta medför att revisorns ansvar 

ökar kraftigt, revisorn ska kunna visa att riskerna för oegentligheter beaktats, 

revisorns granskningsarbete täcker dessa risker, professionella bedömningar och 

åtgärder gjorts samt att erforderlig rapportering skett. Detta leder till tydligare 

dokumentation vilket kan hjälpa revisorn att bevisa sin oskuld i ett 

skadeståndsmål. När det uppstår problem med felaktigheter i företagens bokföring 

har det en stor betydelse hur dessa behandlas av revisorerna, detta påverkar i sin 

tur förväntningsgapet (Backman et al 1998).  

 

4.3.2 Revisorernas ansvar vid fel och oegentligheter 

John Gruner (1999) skriver i sin artikel att allmänheten ser revisorerna som 

”allmänhetens vakthundar”. Han hade varit på ett möte om antikorruption med en 

grupp revisorer och de fick frågan av ordföranden om de ansåg att det hörde till 

yrkets plikter att avslöja korruption? En minoritet räckte upp handen och röstade 

ja. Han skriver även att deras kår alltför sällan lyckas definiera sin roll klart, vilket 

avseende korruption kan bero på att man har svårt att klara ut definitioner och 
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tolkningar av tystnadsplikten i sammanhanget. Behovet av förtroende mellan 

revisorer och deras klienter är även det av allra största vikt och att riskera detta 

förtroende kan ge svåra påföljder. Revisorer och redovisningsekonomer som 

avslöjar korruption kan drabbas av olyckliga följder som att bli av med jobbet, att 

förlora klienter, få dåligt rykte samt även i extrema fall riskera livet. Gruner 

fortsätter i sin artikel med att föreslå att revisorerna borde tala ut om frågan 

korruption och inte förvänta sig att samhället ska skapa alla nödvändiga regler. 

Gruner avslutar sin artikel med att skriva att han tycker att det är revisorerna 

yrkesplikt att avslöja korruption och att allmänheten också ska förvänta sig det av 

dem. Gruners åsikter kan ställas i relation till en rapport som 

brottsförebygganderådet utgav 2004. I den konstateras att det är få revisorer som 

anmäler brottsmisstankar till åklagare enligt den anmälningsplikt de har enligt 

ABL (Korsell et al 2004). Dock har antalet brott anmälda av revisorer ökat under 

de senaste åren. Detta har dels att göra med den lagstiftning som kom i slutet av 

1990-talet som innebär att revisorer har skyldighet att agera vid misstanke om 

brott, men det beror även på att kunskapen hos revisorerna är har ökat (Precht 

2007 nr 4). 

 

Ian Ball, chief executive på IFAC, menar att revisorns anseende har försämrats i 

och med upprepade redovisningsskandaler där allmänheten ansåg att revisorn 

hade ett större ansvar. Detta ger ett behov för internationella standarder, etiska 

regler och andra åtaganden som kan höja standarden på revisionen och återge 

allmänhetens förtroende till revision (Precht 2006). 

 

I en artikel från Dagens Industri (1996) kritiseras förslaget från 

aktiebolagskommittén att revisorer ska vara skyldiga att anmäla ekonomisk 

brottslighet till åklagare. Artikelförfattaren menar att förtroendet för revisorn kan 

ta skada om en sådan regel införs. I stället bör korrekt redovisning och en god 

intern kontroll räcka för att komma till rätta med oegentligheter som begås 

(Ekonomistuderande vid Uppsala Universitet 1996). Nu vet vi ju att kommitténs 

förslag gick igenom och att revisorer numera är skyldiga att anmäla brott till 

åklagaren.  
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4.3.3 Skadestånd 

Det är allt vanligare att revisorn stäms med framgång för vad han eller hon har 

skrivit i sin revisionsberättelse. I Nio av tio fall bedöms av den rådgivande 

skadenämnden att den som stämmer har ett förenklat sätt att se på vad revisorn har 

för roll (Precht 2007 nr 1). 

 

I Sverige har det kommit upp ett fall i tingsrätten där bolaget stämt sin revisor till 

följd av att denne inte upptäckt att ekonomichefen förskingrat pengar. Man menar 

främst från bolagets håll att revisorn borde ha reagerat när bolaget, som på pappret 

var välmående, fick en betalningsanmärkning. Det förskingrade beloppet uppgår 

till 20 miljoner. Tingsrätten dömde revisorn att betala knappt fem miljoner till 

företaget. Både bolaget och revisorn har överklagat domen. Revisorn menar att 

han agerat enligt god revisionssed, medan bolaget vill ha ersättning för hela 

beloppet. Olika auktoriserade revisorer har vittnat i tingsrätten både till den 

åtalade revisorns fördel och också nackdel (Levander 2006). Utgången i målet 

känner vi inte till. 

 

4.4 Åtgärder för att komma tillrätta med 

förväntningsgapet 

 

Under en nordisk revisorskongress på 1970-talet diskuterades de åsikter 

revisorerna hade om förväntningsgapet. På kongressen var revisorerna eniga om 

att intressenternas och revisorernas uppfattning om vad revision innebar skilde sig 

åt. Frågan de ställde sig var om revisorerna skulle sträva efter att försöka uppfylla 

intressenternas förväntningar, vilket innebar ett ökat risktagande. Detta 

tillvägagångssätt kan kallas offensiv revision. Eller om revisorerna skulle försöka 

göra förväntningarna på dem mindre, vilket kan kallas defensiv revision. 

Majoriteten av revisorerna röstade på den offensiva revisionen, det vill säga att 

man skulle försöka uppfylla de förväntningar intressenterna hade. Gränsen för den 

offensiva revisionen skulle sättas vid revisorns naturliga kompetensområde och 
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kraven på revisorn fick inte bli så höga att han blev beroende av att ta hjälp från 

externa specialister (Markland 1976). 

 

4.4.1 Information och förändrad revisorsroll 

Både revisorsorganisationer och revisionsutövare är väl medvetna om 

förväntningsgapet och många anser att gapet måste fyllas genom att informera 

bättre och att revisorns roll förändras på ett sådant sätt att vettiga förväntningar 

kan uppfyllas. Detta kan man lyckas med genom att klarlägga hur revisorsrollen 

uppfattas av olika grupper inom samhället (Malmström 1985: Trehörning 1993). 

Det är även viktigt att upplysa intressenterna om vad som ingår i god revisionssed 

(Markland 1985). Ofta förekommer missförståelse av centrala redovisnings- och 

revisionsförhållanden hos journalister och andra yrkesgrupper och instanser i 

näringsliv och samhälle, vilket gör att informationen och samarbete med dessa är 

av stor vikt (Lövgren 1993). Dock menat Öhman i sin avhandling (2007) att 

förväntningsgapet inte kan elimineras endast med att ge bättre information. I 

avhandlingen menas att enbart utbildning av intressenter som tycker att 

revisorernas rapportering är otillräcklig inte kommer att leda till att rapporteringen 

anses tillräcklig av dessa. 

 

4.4.2 Lagreglering och normer 

Sören Mannheimer nämner i sin artikel 1981 att revisorerna står inför snabbt 

växande krav och förväntningar från framför allt samhället och därför måste 

revisorerna ha en utåtriktad informationsverksamhet, breda kontaktytor mot 

samhällsintressena och en öppen attityd. Vidare skriver Mannheimer att samhället 

måste sätta sig in i och utreda revisionens problem. Detta måste göras genom att 

med beslut från regering och riksdag få fram en lagstiftning som gör 

grundläggande avvägningar mellan olika intressenters krav. Han anser därmed att 

det inte är bra för samhället att övervältra allt på revisorsorganisationerna 

(Mannheimer 1981). Den auktoriserade revisorn Torbjörn Hansson tror att det är 

viktigt att precisera ansvaret när det gäller rapporteringen, både vad som skrivs i 

revisionsberättelsen och i andra rapporter (Wennberg 1988 nr 11).  
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I en artikel från Veckans Affärer skrivs att revisorerna vill att andra ska lösa 

problemen åt dem. Exempelvis vill de att börsen ska ställa högre krav på 

börsbolagen och till och med böteslägga de bolag som inte följer reglerna. Detta 

skulle göra att revisorerna hade något att hota företagsledningen med 

(Edenhammar 1993).  

 

Peter Clemedtson säger i en intervju från 2007 i Balans att det är angeläget att 

regelverket för revision inte blir för detaljerat, utan revisorn ska ha möjlighet att 

använda sitt omdöme och sitt sunda förnuft. Således bör det också finnas ett tak 

för hur högt revisorns skadeståndsansvar kan vara. Revisorn har hamnat i 

rampljuset på grund av företagsskandaler och allmänhetens ökade intresse för 

näringslivet. Revisorns betydelse ökar även mer när marknaden får allt större 

makt. På en pressträff ställde Peter Clemedtson påståenden: Revisorn finner alla 

fel i bokslut och revisorernas roll är att förhindra konkurs. Dessa påståenden 

reagerade inte journalisterna på som felaktiga. Därmed måste revisorer bli 

tydligare och det är även viktigt att revisorerna uttryckligen förklarar vad 

revisionsuppdraget innebär (Precht 2007 nr 1).  

 

4.5 Sammanfattning 

 

I detta kapitel har vi gått igenom de olika ämnen som har figurerat i debatten i 

tidningen Balans och i några övriga tidningar. Revisorns roll missuppfattas 

fortfarande av framförallt de mindre företagen och av samhället. Grundorsaken till 

detta är nog den bristande kommunikationen mellan revisorerna och deras 

intressenter. En av de största missuppfattningarna är att allmänheten tror att 

revisorn ansvarar för företagets ekonomiska rapporter och detta problem är viktigt 

att överbrygga. Vad som även debatterats flitigt är revisorns ansvar avseende fel 

och oegentligheter i företaget och dess bokföring. Det som kan urskiljas är att 

diskussionen lutar mot att revisorerna ska ha större möjlighet att påverka och 

anmäla oegentligheter. Åtgärder för att minska och bli av med förväntningsgapet 

är enligt de flesta ökad information till samhället och en förändrad revisorsroll. 

Lagregleringen på detta område har också ingått i diskussionen och under tidigare 
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år ville man ha en mer utökad lagstiftning medan man på senare år är rädd för att 

reglerna ska bli för detaljerade och därmed hämma revisionsarbetet istället för att 

främja det.     
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5 Intervjusvar 

 
I detta kapitel presenteras de svar som samlats in via våra intervjuer. Grupperna 

jämförs med varandra för att upptäcka de skillnader som kan finnas inom de olika 

områdena. I samband med presentationen av svaren görs en analys där resultatet 

från intervjuerna analyseras utifrån litteraturgenomgång och debatt.  

 
 

För att våra resultat från intervjuerna ska bli överskådliga och lätta att förstå 

kommer vi att redovisa dem uppdelade på olika områden där vi jämför de olika 

grupperna med varandra. 18 telefonintervjuer har genomförts där åtta stycken är 

intervjuer med företagsrepresentanter. Av dessa representanter är fem personer 

VD och tre personer är ekonomichef för respektive företag. I de två andra 

grupperna har fyra revisorer och sex journalister intervjuats. Intervjuerna har 

bestått av påståenden som har ställts till respondenten och de har fått ta ställning 

till dessa på en skala från ett till fem. Frågorna återfinns i den ordning de 

presenteras i bilaga 2. 

 

Intervjusvaren har vi beräknat om till medelvärden för respektive grupp och för 

varje fråga. Dessa medelvärden har vi placerat in i ett stapeldiagram som visas på 

nästa sida och som åskådliggör de skillnader som finns mellan grupperna. Om 

respondenten inte hade någon åsikt togs inte denne med i medelvärdes 

beräkningen på den frågan. Frågorna presenteras i diagrammet i samma ordning 

som de återfinns i bilaga 2. 

 

För att göra kapitlet mer överskådligt har vi sammanfattat intervjusvaren i en 

tabell som vi placerat efter diagrammet över medeltalen. 
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Diagram 5:1 – Diagram som visar respondentgruppernas medelvärden 
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Område 

 

 
Svar 

 
 

Revisionens nytta 
 

 
Samtliga tre grupper är överens om att revision är till stor 
nytta både för företaget och för samhället. Den bidrar 
bland annat till större förtroende för räkenskaperna.  
 

 
 
 

Bedrägerier 
 

 
Revision ses inte som ett bra skydd mot bedrägerier, men 
det är inte heller tanken att revisionen ska ge ett absolut 
skydd mot detta. Trots att företag och journalister 
uttrycker en viss tveksamhet angående revisionens roll 
vad gäller att upptäcka bedrägerier har de ändå klart 
högre förväntningar om detta än vad revisorerna anser 
vara rimligt.  
 

 
 
 

Revisorers kompetens 
 

 
På samtliga frågor om revisorers kompetens gav sig 
revisorerna högre betyg än vad de övriga två grupperna 
gav dem. Anmärkningsvärt på detta området är revisorers 
och företags svar vad gäller revisorers förmåga att 
identifiera problemområden i företaget. Samtliga 
revisorer instämde fullständigt i detta påstående medan 
ingen av företagsrepresentanterna gjorde det. 
 

 
 
 

Revisionens garantier 
 

 
Att ge en garanti för att företagets kontrollsystem är 
tillfredställande är en viktig del av revisionen, dock har 
journalisterna låga förväntningar på revisionen i detta 
avseendet. Denna grupp har även låga förväntningar på 
revisionens förmåga att garantera företagets fortlevnad. 
 

 
 

Revisorns ansvar 
 

 
Revisorer och företag är överens om att revisorn har ett 
ansvar till alla som baserar beslut på den reviderade 
rapporten. Journalisterna känner en viss osäkerhet 
gentemot detta. 
 

 
 

Omfattning och tidsåtgång 
 

 
Revisorer är nöjda med revisionens omfattning och 
tidsåtgång. Företagen och journalisterna hade gärna sett 
en minde omfattande revision. Företagen tycker även att 
revisionen är för tidskrävande.  
 

 
 

Information till klienter och 
samhälle 

 

 
Samtliga tre grupper är ganska överens om att revisorers 
information om revisionens innehåll till samhället är 
bristfällig. Företagen är dock nöjda med den information 
de får från sina revisorer. 
 

Tabell 5:1 - Sammanfattning av resultat 
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5.1 Revisionens nytta 

 

Alla respondenter från samtliga tre grupper utom en instämmer fullständigt eller 

nästan fullständigt med påståendet om att revision är till stor nytta för företaget. 

Den avvikande respondenten återfinns inom företagen och har satt en trea, vilket 

kan utläsas som att han eller hon inte är riktigt säker på att revisionen verkligen är 

till stor nytta för företaget. Företagen ligger därmed lägst med ett medelvärde på 

4,38, därefter kommer revisorerna med ett medelvärde på 4,75 och journalisterna 

med 4,83. Resultatet visar att grupperna inte skiljer sig nämnvärt åt i denna fråga 

utan de är ganska överens om att revision är till stor nytta för företaget.  

 

Nyttan revisionen utgör för företaget kan härledas till den övervakningsfunktion 

revisorn har över ledningen och som leder till att aktieägarnas och ledningens 

intressen samkörs. Revisionen bidrar också till att aktieägarna får ta del av pålitlig 

redovisningsinformation, vilket bidrar till att de känner större säkerhet vid 

investeringen i företaget och tillika får företaget lättare att attrahera investerare. 

 

Respondenterna var dock inte lika överens om att revision är till stor nytta för 

samhället. Samtliga revisorer instämde fullständigt eller nästan fullständigt vilket 

gav dem det högsta medelvärdet på 4,50. Majoriteten av företagsrepresentanterna 

och journalisterna svarar detsamma som revisorerna. Skillnaden låg i att 

företagsrepresentanter var mer splittrade där det återfinns en trea, en tvåa och en 

etta bland svaren, vilket innebär att tre av åtta representanter inte tycker att 

revisionen är till stor nytta för samhället eller känner en viss osäkerhet. 

Medelvärdet för företagen hamnar därmed på 3,75, vilket är lägst av grupperna. 

Journalisterna har medelvärdet 4,17 eftersom två av sex journalister säger tre och 

är därmed inte heller säkra på att påståendet stämmer. Resultatet är likväl att de 

flesta inom grupperna anser att revision är till nytta för samhället. Nyttan 

revisionen utgör för samhället är bland annat att den skapar ett större förtroende 

för räkenskaperna och medverkar därmed till stabilitet och möjlighet till tillväxt i 

ekonomin. 
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5.2 Bedrägerier 

 

Bedrägerier är ett problem för samhället. Därför tillfrågades respondenterna om 

de instämmer med att revisorn ska upptäcka alla bedrägerier. Detta instämmer 

revisorerna inte alls med (medelvärde 1,25), tre respondenter svarar med en etta 

och en respondent svara med en tvåa. Av journalisterna har en person svarat att 

denne inte har någon åsikt. De övrigas svar ligger långt från revisorernas svar med 

att två instämmer fullständigt, en är osäker och två instämmer knappt respektive 

inte alls. Medelvärdet för journalisterna blir 3,20. Företagsrepresentanterna ligger 

mellan revisorer och journalister med ett medelvärde på 2,75 där endast två 

representanter instämmer och av de övriga sex svarade två personer med en trea, 

tre personer med en tvåa och en person med en etta. Detta medför att häften av 

respondenterna i denna grupp anser att revisorn inte ska upptäcka alla bedrägerier 

och två respondenter är osäkra på om revisorn ska göra det. Som vi ser anser 

revisorerna inte att det är rimligt att förvänta sig att alla bedrägerier ska upptäckas 

vid revisionen. Företagen och journalisterna svar ligger klart högre än 

revisorernas. Detta skildrar den uppfattning som finns i samhället på just detta 

område. Samhällets förväntningar lyser särskilt igenom när det uppstår 

redovisningsskandaler och revisorn förväntas ha ett större ansvar än vad han eller 

hon har.  

 

I både den nationella och den internationella debatten är just bedrägerier ett väl 

diskuterat ämne där det verkar finnas många åsikter. Därför fortsatte vi inom detta 

ämne och frågade respondenterna om de instämmer med att revisionen utgör ett 

bra skydd mot bedrägerier. I svaren på detta påstående förelåg liten skillnad 

mellan grupperna. Den grupp som ligger högst är revisorerna med 3,75, efter dem 

kommer företagen med 3,50 och lägst ligger journalisterna med 3,33. Av 

revisorerna instämmer tre nästan fullständigt med detta påstående och en revisor 

är osäker på om det stämmer. Hälften av företagsrepresentanterna instämmer 

fullständigt eller nästan fullständigt med vårt påstående. Av den andra hälften 

svarar tre personer med en trea och en person sätter en etta. Detta betyder alltså att 

tre företagsrepresentanter är osäkra på om revisionen verkligen utgör ett bra skydd 

mot bedrägerier och en person anser att revisionen inte alls är ett skydd mot detta. 
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Bland journalisterna instämmer en journalist fullständigt och en journalist 

instämmer nästan fullständigt med påståendet. Tre journalister är osäkra på om 

revisionen verkligen utgör ett bra skydd mot bedrägerier och en anser att 

revisionen knappt utgör ett skydd.  

 

Det som kan utläsas ur svaren på de senaste två påståenden om bedrägerier är att 

revisorer inte anser det rimligt att förvänta sig att revisionen ska upptäcka alla 

bedrägerier, trots detta anser tre av fyra revisorer att revisionen ändå utgör ett 

ganska bra skydd mot bedrägerier. 

 

En revisorsrespondent poängterade att syftet med revisionen inte är att skydda 

mot bedrägerier utan att det är något som ofta kommer med på köpet. Revisionen 

kan därmed inte ge ett absolut skydd mot bedrägerier. Trots detta är det många i 

samhället som anser att revisionen ska upptäcka bedrägerier och därför har det 

ofta framförts kritik mot revisorer som inte lyckats med detta. Efter ändrad 

lagstiftning på 1990-talet har fler brott anmälts än tidigare men fortfarande ser vi 

alltså att skyddet anses vara brisfälligt.     

 

När vi går in på de finansiella rapporterna menar företagen att man till stor del kan 

förvänta sig att en reviderad rapport inte innehåller några avsiktliga 

förvrängningar. Alla respondenter inom denna grupp svarar att de instämmer 

fullständigt eller instämmer nästan fullständigt i detta påstående utom en som inte 

instämmer alls. Revisorernas medeltal på samma påstående visar att dessa inte 

instämmer i påståendet i samma utsträckning som företagen. En av dem säger 

dock att denne instämmer fullständigt. Av revisorerna förklarar en person sitt svar 

med att de uttalar sig baserat på den granskning de gjort vilket ger en hög, men 

inte absolut säkerhet och därför instämmer denne inte fullständigt, men nästan.  

 

Företagen har alltså högre förväntningar på att en reviderad rapport inte ska 

innehålla några avsiktliga förvrängningar än vad revisorerna anser vara rimligt. 

Detta bekräftar det som framgått i debatten att revisorer förväntas upptäcka alla 

oegentligheter trots att det framgår av lagstiftningen att det är företaget självt som 

är ansvarig för dessa.  
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Journalisternas svar ligger under både revisorernas och företagens. Detta kan tyda 

på att de generellt har låga tankar om revisorers förmåga att upptäcka 

oegentligheter. Någon journalist anmärkte vid intervjun att vissa av de påståenden 

som ställdes i grunden är korrekta, men att denne inte kunde svara instämmer 

fullständigt då det vid ett flertal tillfällen visat sig att revisorer inte har levt upp till 

påståendet. Detta tyder på att respondenten från början haft höga förväntningar på 

revision, men att dessa har sänkts då denne vid ett flertal tillfällen upplevt att 

dessa förväntningar inte uppfyllts.  

 

Vad gäller oavsiktliga fel har samtliga grupper högre förväntningar på att dessa 

ska uppmärksammas vid revisionen än oegentligheter. Revisorernas medel ligger 

över både företagens och journalisternas i denna fråga. Det skiljer visserligen inte 

mycket mellan revisorer och företag, vilket tyder på att de har en relativt likartad 

syn på revisorers förmåga att upptäcka felaktigheter. Journalisterna däremot ligger 

en hel enhet under revisorerna. Att det finns ett lågt förtroende hos journalister för 

revisorers förmåga att upptäcka fel och oegentligheter kan ha att göra med de 

skandaler vi sett på senare år. Resultaten av dessa kan vara att tillförliten till 

revisorers arbete har sjunkit. 

 

Även här poängterar några revisorer att säkerheten är hög, men inte absolut samt 

att det gäller väsentliga felaktigheter. Det kan noteras att samtliga revisorer 

svarade att de instämmer fullständigt eller att de nästan instämmer fullständigt, 

medan det bland journalisterna återfinns en som svarade med en tvåa och en bland 

företagen som svarade med en trea.  

 

Vi frågade även respondenterna direkt om revisorers förmåga att upptäcka fel och 

oegentligheter genom att påstå att revisorer är bra på detta. På detta påstående 

instämmer en revisor fullständigt och de andra tre instämmer nästan fullständigt. 

Företagen och journalisterna skiljer sig från revisorerna men ligger mycket nära 

varandra i sina åsikter i denna fråga. Hälften av företagsrespondenterna instämmer 

fullständigt eller nästan fullständigt med påståendet. Av den andra hälften svarar 

tre personer med en trea och en person med en tvåa. Detta innebär att tre personer 

är osäkra på om revisorer är bra på detta område och en person anser att revisorn 
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för det mesta inte är bra på att upptäcka fel och oegentligheter. Av journalisterna 

instämmer tre nästan med påståendet och två är osäkra. En journalist saknar åsikt.  

 

En av revisorerna vi intervjuat påpekar att hitta fel och oegentligheter inte är 

revisionens primära syfte. Trots detta instämmer alla revisorerna fullständigt eller 

nästan fullständigt på att det är bra på att upptäcka fel och oegentligheter. Företag 

och journalister ligger i princip lika på denna fråga (3,6 respektive 3,63). Troligen 

beror skillnaden mellan å ena sidan revisorer å andra sidan företag och journalister 

på att de senare grupperna har högre förväntningar än vad revisionen uppfyller. 

 

Som tidigare konstaterats anser revisorer att det inte ingår i revisionens uppgifter 

att hitta alla oegentligheter, trots detta anser sig denna grupp vara relativt bra på 

det ändå. Företag och journalister däremot uttrycker ett större instämmande i att 

eventuella oegentligheter ska upptäckas vid revisionen. Dessa två grupper ger 

också revisorerna lägre betyg vad gäller deras kompetens att finna oegentligheter 

än vad revisorerna själva ger sig. Således pekar fakta på att det finns ett 

förväntningsgap på detta område. Företag och journalister har förväntningar som 

de inte anser att revisorerna lever upp till alla gånger, och anledningen till att de 

inte lever upp till förväntningarna är att revisorerna själva har en uppfattning om 

sitt arbete som inte överensstämmer med dessa höga förväntningar. 

 

5.3 Revisorns kompetens 

 

Gruppen med revisorer har det högsta medeltalet på alla påståenden om revisorers 

kompetens förutom när det gäller hur bra de är på att informera om revisionens 

innehåll till sina klienter och till samhället i övrigt. Det är föga förvånande att 

revisorerna betygsätter sig själv högt, det hade varit underligt om revisorerna 

själva inte ansåg att de gör ett bra arbete. 

 

Att revisorer är bra på att hitta problemområden i företag instämmer alla 

revisorerna fullständigt med. Av journalisterna har två ingen åsikt, tre journalister 

instämmer fullständigt eller nästan fullständigt med påståendet och en instämmer 
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knappt med att revisorer är bra på att finna problemområden. Företagen är den 

grupp som skiljer sig mest från revisorernas resultat. Tre företagsrespondenter 

instämmer nästan fullständigt med detta påstående. Av de övriga är två osäkra på 

om påståendet stämmer och tre respondenter anser att revisorer inte är bra på 

detta.  

 

Värt att notera är att samtliga revisorer i undersökningen instämde fullständigt i 

påståendet att revisorer är bra på att hitta problemområden i företagen medan 

ingen av företagsrepresentanterna instämde fullständigt i detta. Detta kan utläsas 

som att företagsrepresentanterna inte anser att revisorer är bra på att hitta 

problemområden i företaget. Det kan även vara så att företagens låga 

betygssättning beror på att de förväntar sig att revisorns arbete på detta område 

ska vara mer omfattande än vad det är. I så fall talar det för att det finns ett 

förväntningsgap här. En annan tolkning är att revisorer överskattar sig själva.  

 

Även när det gällde att samla information om företaget som revideras gav sig 

revisorerna ett klart högre betyg (4,75) än vad företagen (3,5) gav dem. Av 

revisorerna instämmer tre fullständigt och en instämmer nästan fullständigt. Av 

företagen instämmer halva respondentskaran fullständigt eller nästan fullständigt 

med detta påstående. Den andra halvan anser att revisorn inte är bra på att samla 

information eller är osäkra på om de instämmer eller ej. Av journalisterna är de 

flesta positiva till detta påstående och majoriteten instämmer fullständigt eller 

nästan fullständigt med påståendet. Enbart en svarar att denne är osäker. 

Resultatet blir således att revisorerna anser att de är bra på att samla information, 

medan företagsrepresentanterna inte anser det i samma utsträckning. 

 

Mycket av den information som revisorn behöver i sitt arbete hämtas direkt från 

företaget. Antingen är förväntningarna hos företagen höga eller så är inte 

revisorerna så bra på detta moment som de anser sig vara. En förklaring är att 

revisorerna inte granskar vissa saker som företagen förväntar sig att de ska göra. 

Att företagen har avvikande förväntningar kan bero på att revisionen förändras i 

och med att tekniken går framåt. Det grävs inte i detaljer på samma sätt som det 

gjordes tidigare, numera koncentrerar man sig på det mest väsentliga. Medeltalet 
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för journalisterna på samma fråga är 4,0 vilket talar för denna grupps tillit till 

revisorernas kompetens på området. 

 

Vad gäller revisorers förmåga att hålla sig oberoende och objektiva anser både 

företag och revisorerna själva att de är bra på detta. Av revisorerna instämmer 

samtliga fullständigt eller nästan fullständigt. Sju av åtta företagsrepresentanter 

instämmer fullständigt eller nästan fullständigt med detta och en är osäker på om 

påståendet stämmer. Bland journalisterna däremot är omdömet lägre. I denna 

grupp instämmer fyra fullständigt eller nästan fullständigt, en instämmer knappt 

och en är osäker.  

 

Oberoende och objektivitet är en viktig förutsättning för att olika intressenter ska 

kunna lita på revisionen och att denna ska ge förtroende till den finansiella 

information som företagen ger ut. Att journalisterna är tveksamma till om de 

instämmer med påståendet att revisorer agerar oberoende och objektivt kan ha att 

göra med att revisorer är ekonomiskt beroende av sina klienter. Detta gör att det 

kan finnas en viss lojalitet till klienterna, speciellt de man arbetat med i många år. 

En viss tveksamhet kan således upplevas angående hur oberoende revisorer 

egentligen är. Även skandaler påverkar gruppens förtroende för revisorers 

integritet. 

 

Som avslutning på frågorna om revisorernas kompetens bad vi respondenterna att 

ta ställning till påståendet att revisorer är bra på att följa lagregler och normer. De 

tre grupperna var överens om att så var fallet. Samtliga respondenter svarar 

nämligen med en femma utom två journalister som svarar med en fyra.  

 

Beaktansvärt är att samtidigt som företagen anser att revisorerna är bra på att följa 

lagregler och normer anser de även att de är dåliga på att upptäcka 

problemområden och samla information. I debatten har det diskuterats huruvida 

rätt information finns med i företagets ekonomiska rapporter. Revisorer och 

revisionens intressenter skiljer sig i denna fråga. Lagregler och normer påverkar 

vad som finns med i företagets redovisning och vad som granskas i revisionen. 
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Eftersom revisorer följer de lagregler och normer som finns kanske dessa behöver 

ses över för att bättre leva upp till de krav som finns hos olika intressenter.   

 

5.4 Revisionens garantier 

 

Ett av syftena med revisionen är att granska om årsredovisningen är upprättad 

enligt ÅRL och därmed ger en rättvisande bild av företagets ställning. Vi bad 

därför våra respondenter att ta ställning till om revisionen garanterar att företagets 

balansräkning ger en rättvisande bild. 

 

En revisor instämmer fullständigt i detta påstående medan de övriga instämmer 

nästan. Bland företagen ligger förväntningarna något högre. I denna grupp har 

hälften svarat att de instämmer fullständigt, tre av åtta säger att de instämmer 

nästan, medan en svarar med en trea. Bland journalisterna råder större skepticism. 

Här svarar alla utom två att de är osäkra på om de instämmer eller ej, medan en 

svarar att denne instämmer fullständigt och en annan svarar att med en tvåa. 

 

Att journalisternas förväntningar är så pass låga är aningen förvånande då syftet 

med revision är att revisorn ska kunna göra ett uttalande i revisionsberättelsen om 

att årsredovisningen upprättats enligt lag och därmed ger en rättvisande bild av 

företagets ställning. 

 

Vad gäller revisionens garanti om att företagets interna kontrollsystem är 

tillfredställande skiljer sig inte revisorers (4,25) och företagsrepresentanters (4,0) 

svar nämnvärt, utan båda grupperna anser att revisionen nästan kan garantera att 

företagets interna kontrollsystem är tillfredsställande. Journalisterna skiljer sig 

emellertid (2,67) med att endast två instämmer nästan fullständigt. De övriga 

svarar med vardera en trea, två tvåor och en etta, vilket innebär att journalisterna 

är mer tveksamma till att revisionen kan garantera detta. 

 

Revisionens garanti av företagets kontrollsystem ses som ansenlig av revisorer 

och företag medan journalisterna är av motsatt åsikt. En revisorsrespondent 
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nämnde att det ingår i revisionen och finns det stora brister i kontrollsystemet 

måste detta anmärkas i revisionsberättelsen. Noterbart är då att journalisterna inte 

har lika höga tankar om att revisionen garanterar kontrollsystemet när det som 

sagt ingår i revisionen.   

 

En annan av revisionens viktigaste roller är att kontrollera om företaget har 

möjlighet att leva vidare. Företagets fortlevnad är nämligen det mest väsentliga 

för bland annat aktieägare och borgenärer och revisionen förväntas upptäcka de 

hot som kan finnas mot företaget. 

 

Angående påståendet att revisionen garanterar att företagets fortlevnad inte är i 

fara ligger revisorer på medelvärdet 4,25 och företagsrepresentanterna på 

medelvärdet 3,50. Det visar att de nästan instämmer med att revisionen garanterar 

företagets möjlighet att fortleva. Revisorerna instämmer fullständigt eller nästan 

fullständigt med detta påstående. Hälften av företagsrespondenterna instämmer 

nästan eller fullständigt med detta påstående. Av den andra hälften är tre personer 

osäkra på detta och en person instämmer inte alls med att revisionen kan garantera 

företagets fortlevnad. Journalisternas åsikter är även här markant annorlunda (2,0) 

jämfört med de andra två grupperna. Majoriteten av journalisterna instämmer inte 

alls med påståendet, vilket betyder att de anser att revisionen inte kan garantera 

företagets fortlevnad. Endast en journalist instämmer nästan med påståendet och 

en journalist är osäker.  

 

Det är anmärkningsvärt att journalisterna har ett så lågt förtroende för att 

revisionen kan garantera företagets fortlevnad när det är revisionens mest 

fundamentala byggsten. Här kan återigen det bristande förtroendet kopplas till de 

redovisningsskandaler som uppkommit genom åren och därmed orsakat att tilliten 

till revisionen har minskat på detta område. 
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5.5 Revisorns ansvar 

 

Att revisorn ska rapportera till ägarna om hur ledningen förvaltar företaget är 

revisorer och journalister ganska överens om. Medelvärdena ligger på 5,0 

respektive 4,67. Alla revisorerna instämmer fullständigt med detta påstående och 

fyra journalister av sex säger att de instämmer fullständigt med påståendet och två 

instämmer nästan fullständigt. Företagsrepresentanterna följer inte riktigt samma 

linje som de andra två grupperna och ligger endast på medelvärdet 3,75. I och för 

sig instämmer fem av de åtta representanterna fullständigt eller nästan fullständigt 

med detta påstående. Men av de övriga tre är en person osäker på detta medan två 

representanter nästan inte instämmer alls med att revisorer ska rapportera 

ledningens förvaltning av företaget.  

 

Dessa svar trodde vi skulle se något annorlunda ut. Detta berodde på att det i 

debatten har diskuterats att revisorerna inte kan vara bättre på att ta affärsmässiga 

beslut än företagets ledning och att detta inte heller ligger inom deras 

arbetsområde. Revisorerna har därmed inte ansvar att rapportera om ledningens 

misslyckade affärsmässiga bedömningar. Att vi inte fick det resultatet som vi 

förväntat oss kan bero på att påståendet inte var tillräckligt tydligt. 

Respondenterna förstod antagligen inte påståendets innebörd utan kopplade det 

samman med om ledningen gjort grova fel eller något olagligt.  

 

Att revisorn har ett ansvar till alla som baserar beslut på den reviderade rapporten 

instämmer både revisorer och företag med och medeltalet för revisorerna ligger på 

4,67 och för företag 4,63. Journalisterna är mer splittrade i sina svar på denna 

fråga. Samtliga revisorer och företag har svarat med antingen en femma eller en 

fyra, medan det bland journalisterna förutom femmor och fyror även återfinns 

treor och ettor. Medeltalet för denna grupp är 3,83. Journalisterna verkar inte ha 

samma medvetenhet om revisorns ansvar gentemot olika intressenter som 

företagen har.  
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5.6 Revisionens omfattning och tidsåtgång 

 

Det föreligger en skillnad mellan grupperna i åsikter om revisionens längd. 

Påståendet som respondenterna tog ställning till var att tiden det tar att färdigställa 

en revision är rimlig. Svaren från intervjuerna visar en skillnad mellan 

företagsgruppen och de övriga två grupperna. Revisorer och journalister ligger 

nära varandra (4,25 respektive 4,33) medan företagen ligger nästan en hel enhet 

under på 3,38. Av revisorerna instämmer tre fullständigt eller nästan fullständigt 

med detta och en är osäker på om tiden är rimlig och vill gärna ha längre tid till 

revisionen. Eftersom påståendet är svårt att ta ställning till för journalister har tre 

av sex ingen åsikt. Av de resterande tre som besvarat påståendet svarar en att 

denne instämmer fullständigt och två svarar att de instämmer nästan fullständigt. 

Företagsrepresentanterna däremot avvek från de andra två grupperna och endast 

hälften av representanterna tycker att denna tid är rimlig. Två personer är osäkra 

på om tiden verkligen är rimlig och två representanter anser att den tar alldeles för 

lång tid och kräver för mycket resurser.  

 

Således visar detta att de som utför revisionen, alltså revisorerna är nöjda med 

tiden den tar i anspråk medan företagsrepresentanterna inte var särskilt nöjda med 

att revisionen tog så lång tid. Synpunkterna var bland annat att revisionen är 

alldeles för tungrodd, det vill säga den kräver för mycket resurser och tar för 

mycket arbete i anspråk. Orsaken till att en revision drar ut på tiden, som en 

revisor uttryckte det var oftast att en bedömningsfråga dyker upp som kräver 

ytterliggare tid. Annars skulle revisionen inte ta så lång tid. 

 

I anslutning till tidsfrågan ställde vi också påståendet att revisionens omfattning är 

tillfredställande. I detta påstående ligger revisorer och journalister en hel enhet 

ifrån varandra med medelvärde 4,50 respektive 3,50. Revisorerna instämmer 

fullständigt eller nästan fullständigt med påståendet. Företagsrepresentanterna 

ligger mitt i mellan de andra två grupperna och sex av åtta representanter ansåg att 

omfattningen var tillfredsställande eller nästan tillfredsställande. Av de två som 

inte instämde var en representant är osäker på om revisionens omfattning är 

tillfredsställande och en person ansåg att den skulle vara mindre. Journalisterna 

 71



Förväntningar på revision  Magisteruppsats VT 07 
 
 
   
däremot hade mycket skilda åsikter. Först ska nämnas att eftersom detta påstående 

är likt påståendet om revisionens tidsomfattning svarade två journalister att de inte 

hade någon åsikt i frågan. De övriga fyra journalisterna svarar vardera fem, fyra, 

tre och två. 

 

Revisorerna var tillfredställda med omfattningen medan företag och journalister 

gärna skulle se att revisionens omfattning blev mindre. Häri ser vi något 

motsägelsefullt. Företag och journalisters åsikter om att revisionens omfattning 

bör minskas kan ställas mot att de förväntar sig att revisorn ska upptäcka fler fel 

och oegentligheter än vad som görs och även ansvara för företagets fortlevnad. En 

mindre omfattande revision leder förmodligen till det motsatta och revisorerna har 

därmed inte möjlighet att leva upp till de krav som åläggs dem.       

 

5.7 Information till klienter och samhälle 

 

Eftersom målet med revisionen är att en revisionsberättelse ska lämnas utgör 

denna en viktig del och det är därför betydelsefullt att den som läser den är nöjd 

med innehållet. Revisionsberättelsen har även debatterats vid ett antal tillfällen i 

historien. Därför var vi intresserade av vad respondenterna hade att säga om 

denna så vi ställde ett påstående om att revisionsberättelsen ger tillräcklig 

information om företaget. 

 

I denna fråga går åsikterna mycket isär mellan grupperna. Tre av fyra revisorer 

instämmer fullständigt eller nästan fullständigt med detta medan en revisor svarar 

en tvåa. Revisorerna hamnar då på ett medelvärde på 4,0. Företagen har ett 

medelvärde på 3,0 och majoriteten av företagsrepresentanterna anser att 

revisionsberättelsen inte ger tillräcklig information om företaget. Av denna 

majoritet är en osäker medan de andra fyra nästan inte alls instämmer med 

påståendet eller inte alls instämmer. Endast tre respondenter instämmer 

fullständigt eller nästan fullständigt. Av journalisterna instämmer enbart en 

journalist fullständigt med påståendet. Av de övriga fem svarar fyra med en tvåa 
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och en med en etta, vilket innebär att majoriteten av journalisterna anser att 

revisionsberättelsen inte ger tillräcklig information om företaget.  

 

Ett annat hett ämne i debatten är revisorers information om sitt arbete till sina 

klienter samt till andra intressenter till revisionen. Vi ställde två påstående. Dels 

att revisorer är bra på att informera om revisionens innehåll till sina klienter, dels 

att revisorer är bra på att informera om revisionens innehåll till samhället i övrigt. 

 

Företagen är den grupp som instämmer mest med att revisorer är bra på att ge 

information till sina klienter. Sex företagsrepresentanter instämmer fullständigt 

eller nästan fullständigt med detta påstående och de övriga två är osäkra på om 

påståendet stämmer. Revisorerna ligger dock inte långt efter, tre av fyra 

instämmer fullständigt eller nästan fullständigt medan en anser att revisorer inte är 

särskilt bra på att informera klienterna. Journalister ligger på ett medelvärde på 

3,0. Fyra journalister har i denna fråga ingen åsikt. De andra svarar vardera en 

femma och en tvåa, vilket innebär att en instämmer nästan fullständigt och en 

instämmer knappt.  

 

Företagen anser alltså att revisorerna är bättre på att informera dem om 

revisionens innehåll än vad revisorerna själva anser. Kanske nedvärderar 

revisorerna sig själva i detta avseende eller så har inte företagen en så bra bild av 

vad revisionen innebär som de tror sig ha. Journalisterna hade svårt att uttala sig i 

denna fråga. 

 

Att revisorer är bra på att informera samhället i övrigt om revisionens innehåll 

instämmer inte revisorerna själva med och de ligger därmed lägst av grupperna. 

En revisor svarar med en trea, vilket innebär osäkerhet och två revisorer svarar 

med en tvåa och en med en etta vilket innebär att de anser att revisorer inte är bra 

på att informera samhället om sitt arbete. Detta ger dem ett medelvärde på 2,0. 

Företagen har det högsta medelvärde av grupperna (3,38) dock svarar en av 

företagsrepresentanterna att denne inte har någon åsikt. De övriga svaren var 

uppdelade på att två representanter instämde fullständigt eller nästan fullständigt, 

tre respondenter var osäkra på om det stämde och två ansåg att påståendet nästan 
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inte eller inte alls stämde. Journalisterna (2,67) ligger mellan revisorer och företag 

med att en instämmer nästan fullständigt, två är osäkra på om påståendet stämmer 

och tre anser att revisorer inte är särskilt bra på att informera samhället om 

revisionens innehåll.  

 

Att informera samhället i övrigt om revisionens innehåll ger både journalisterna 

och revisorerna själva sig låga betyg på. Det är lite förvånande att revisorerna 

själva visar sig vara så pass medvetna om sin egen brist vad gäller att informera 

om sitt arbete med tanke på att det har pågått en debatt i flera årtionden där det 

otaliga gånger efterfrågats information från revisorernas sida. Redan 1978 togs det 

upp i en artikel i Balans att revisorerna kan minska förväntningsgapet genom att 

förbättra informationen om vad revision innebär. Revisorskåren tycks vara 

medveten om att det finns vissa missuppfattningar om deras arbete ute i samhället 

men ändå väljer de att inte göra något åt det.  

 

5.8 Sammanfattning 

 

Vi har i denna undersökning fått resultat som pekar på att det finns ett 

förväntningsgap inom vissa områden inom revisionen. Undersökningen har visat 

att det, precis som det beskrivs i debatten, finns ett förväntningsgap vad gäller 

revisorers ansvar att upptäcka bedrägerier. De företag och journalister som 

deltagit i undersökningen har högre förväntningar på revisorers ansvar att 

upptäcka bedrägerier än vad revisorerna anser vara rimligt. 

 

Generellt sett visar denna undersökning att journalister har förhållandevis låga 

tankar om revision. De har ingen större tillit till revisionen vad gäller dess 

förmåga att garantera att balansräkningen ger en rättvisande bild av företagets 

ställning, att företagets fortlevnad inte är i fara samt att företagets interna 

kontrollsystem är tillfredställande. Våra resultat pekar även på att journalister 

anser att revisorer till en hög utsträckning ska upptäcka bedrägerier i företag, men 

de anser att revisorerna inte lever upp till detta.  

 

 74



Förväntningar på revision  Magisteruppsats VT 07 
 
 
   
Företagens förväntningar på revisionen ligger generellt sett närmare det 

revisorerna ger uttryck för än journalisternas förväntningar. Detta kan bero på att 

företagen har större kontakt med revisorer än vad journalister har och därför har 

en mer realistisk bild av revision. Dock kan vi se att det finns ett gap även mellan 

företag och revisorer. De största gapen vi ser handlar om revisorns kompetens. 

Företagen håller inte med om att revisorer är så bra på att hitta problemområden 

och samla information som revisorerna själva anser sig vara. 
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6 Slutdiskussion 

 
 

Förväntningsgapet mellan revisorer och samhället diskuteras ofta i olika affärs- 

och branschtidningar. Då debatten verkade ha fortgått lång tid tillbaka och 

fortfarande pågår fanns många åsikter om detta, vilket gjorde att en undersökning 

av förväntningsgapet sågs som en utmaning.  

 

Nedan presenteras den forskningsfråga som uppsatsen har haft som utgångspunkt.  

 

Hur ser revisorers, företags och journalisters attityder avseende olika områden 

inom revision ut och skiljer attityderna mellan grupperna?  

 

För att kunna svara på denna fråga har en undersökning gjorts som består av två 

delar. Den första delen är en kartläggning av den debatt som pågått under de 

senaste 30 åren vad gäller skillnaden mellan revisorers arbete och de 

föreställningar om detta som finns i samhället. Denna kartläggning har fungerat 

som en bakgrund och idéspruta till den empiriska undersökningen.  

 

Den andra delen av undersökningen har bestått i intervjuer med revisorer, företag 

och journalister angående deras syn på revision. Utifrån detta material har sedan 

en bild skapats av hur förväntningsgapet ser ut i Sverige mellan de undersökta 

grupperna. 

 

6.1 Forskningsfrågan besvaras 

 

Som påvisats i föregående kapitel finns ett förväntningsgap mellan revisorer och 

deras klienter respektive affärsjournalister. Gap finns på skilda områden. Ett av 

områdena är om revisionen ska upptäcka bedrägerier och oavsiktliga fel. Detta 

område visar på stor skillnad mellan vad revisorn anser och vad deras klienter 

respektive affärsjournalisterna anser. Resultaten visar på att företagen och 
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journalisterna förväntar sig att revisionen ska upptäcka bedrägerier och fel i större 

utsträckning än vad revisorerna anser.  

 

Avseende revisorns skicklighet att bland annat hitta problemområden i företaget 

och insamla information visade också detta på en avvikelse mellan 

revisorsgruppen och de övriga två grupperna. Revisorerna värderar sig mycket 

högre än vad företag och journalister gör. Utifrån detta kan en slutsats dras om att 

förväntningarna på revisorerna ligger högre än vad de lever upp till eftersom 

företagsrepresentanterna och journalisterna inte var lika nöjda med deras arbete 

trots att både företagen och journalisterna ansåg att revisorer följer lagregler och 

normer.  

 

Journalisterna har ett lågt förtroende för att revisionen exempelvis kan garantera 

företagets fortlevnad och att den gör en noggrann kontroll av företagets 

kontrollsystem. Dessa låga tankar om revision innebär att journalisterna 

egentligen förväntar sig att revisionen bör garantera mer än vad den gör idag.  

 

Informationen som ges till revisorernas klienter och samhället får olika betyg. 

Företagen anser att revisorerna är bra på att informera dem om vad en revision 

innebär medan revisorerna kanske nedvärderar sig själv något. Informationen till 

samhället däremot ses som mycket knapphändig och det även av revisorerna 

själva. Antagligen är det här som det brister. Bättre och mer information borde ge 

revisionens intressenter en klarare bild av vad revisionen egentligen innebär.  

 

6.2 Studiens teoretiska bidrag 

 

Det finns lösningar på de problem som uppstår när det finns ett förväntningsgap. 

Sweeney (1997) nämner liksom många andra (Malmström 1985: Trehörning 

1993: Lövgren 1993) två lösningar. Dessa lösningar är att ge bättre och mer 

information om vad en revision innebär och att förändra revisionen så att den 

bättre motsvarar samhällets förväntningar. Många revisorer kan dock motverka 

detta när de enligt Sweeney (1997) anser att problemet endast ligger i att 

 77



Förväntningar på revision  Magisteruppsats VT 07 
 
 
   
allmänheten har fel uppfattning om revision och att det inte finns något fel med 

revisionen.  

 

Revision får för det mesta dålig bevakning i media, vilket gör att det är svårt för 

revisorer att nå ut med information om vad en revision verkligen innebär. Få 

personer läser exempelvis revisionsberättelsen och Sweeney (1997) menar därför 

att revisorer borde bli bättre på att använda media som en kanal till intressenterna. 

Oftast är det enbart när redovisningsskandaler inträffar som området bevakas av 

journalister och samhället får en insyn. Enligt Jönsson (1991) leder 

redovisningsskandaler många gånger till att personer inom och utanför branschen 

engagerar sig och således skapas en debatt där många tycker till om vad som är 

rätt och fel. Latour och Woolgar (1986) pekar på att det krävs en debatt för att få 

fram åsikter. Debatten leder till att personer engagerar sig och därmed skapar sig 

en åsikt. Latour och Woolgar (1986) framhäver dessutom att utlåtanden från 

personerna som deltagit i debatten inte blir fakta förrän debatten har lagt sig och 

därefter ifrågasätts inte utlåtandet.  

 

Jönsson (1991) gör gällande att i skandalernas kölvatten kan behovet av nya 

regleringar rättfärdigas. Collin et al (2002) visar i en debattartikel från Balans på 

att det finns en skillnad mellan vilken information revisorerna ansåg att företaget 

skulle visa och vad företagets intressenter ansåg var relevant information från 

företaget. Lagregler och normer påverkar både företaget och revisionen avseende 

vilken information som visas. Följaktligen finns det kanske en anledning att se 

över de lagregler och normer som påverkar revisionen.  

 

Avslutningsvis kan en debatt bidra till att de föreställningar som finns om revision 

förändras. Debatten kan därför användas för att lösa förväntningsgapets problem. 

Om debatten bedrivs i de rätta medierna kan informationen till samhället öka och 

revisorsprofessionen får möjlighet att få mer insyn i samhällets föreställningar. 

Revisionsbranschen kan på så sätt förändra revisionen så att den bättre passar 

samhället.  
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6.3 Reflektioner över studiens slutsatser 

 

Vi vill understryka att de slutsatser vi dragit endast är baserade på ett fåtal 

individers svar. De svar vi fått utgår från individernas egna erfarenheter. Detta gör 

att resultaten möjligtvis hade kunnat bli annorlunda om undersökningen omfattat 

andra individer.  

 

En svaghet med undersökningen är just antalet intervjurespondenter. Önskemålet 

hade varit att genomföra ett större antal intervjuer än de 18 som utfördes här. 

Detta för att få en bredare undersökning som skulle vara mer generaliserbar än 

den vi utfört här.  

 

En annan brist är att vi inte hade möjlighet att testa frågorna på ett mindre antal 

respondenter innan undersökningen sattes igång. Hade vi haft denna möjlighet 

hade vissa frågor kunnat strykas, andra läggas till och en del omformuleras så att 

de hade passat syftet med undersökningen lite bättre. I efterhand inser vi också att 

en tydligare indelning av frågorna område för område hade varit önskvärd då detta 

underlättat bearbetningen av svaren.  

 

6.4 Förslag till fortsatta studier 

 

Den utförda studien svarar inte bara på frågor, utan ger även upphov till sådana. 

Vi ger här exempel på frågor som skulle kunna vara intressanta att göra vidare 

undersökningar om. 

 

• I den här undersökningen har vi använt oss av börsnoterade tillväxtföretag. 

Det har framkommit i de utförda intervjuerna med både revisorer och 

företagsrepresentanter att revisionen ser olika ut beroende på storleken på 

företaget. Det skulle därmed vara intressant att utföra en liknande studie på 

ägarledda företag istället för börsnoterade. Det kan visa sig ligga viss 

skillnad i attityder och förväntningar mellan representanter för stora 

respektive små bolag.  
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• Som vi har visat i uppsatsen är förväntningsgapet inget nytt fenomen. 

Trots detta har man inte lyckat finna en långsiktig lösning, utan det är 

samma problem som ständigt återkommer. Varför har man inte lyckats 

finna en långsiktig lösning? Har det inte funnits tillräckliga 

ansträngningar? Det hade varit intressant med en studie som syftar till att 

kartlägga de åtgärder som vidtagits mot förväntningsgapet genom åren. 

 

• I denna uppsats har vi försökt kartlägga förväntningsgapet mellan å ena 

sidan revisorer å andra sidan företag och journalister. En annan stor 

intressent till revisionen är investerarna, de vanliga aktieägarna. Vad 

förväntar sig de från revisionen?  
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Bilaga 1 – Presentationsbrev 
 

 

Vi är två studenter vid Lunds universitet som skriver magisteruppsats inom ämnet 
redovisning/revision. Uppsatsen handlar om attityder om revision och revisorns 
roll. Nedan kommer en kort sammanfattning om problemställningen i vår uppsats.  
 
Det är viktigt i dagens samhälle och näringsliv att den ekonomiska informationen 
som företagen producerar är tillförlitlig. Stor betydelse har att företagens olika 
intressenter kan lita på den information om företagets ekonomiska ställning som 
ges ut. Även ägarna är i behov av en kontrollant för att säkerställa ledningens 
förvaltning av bolaget. För att kvalitetssäkra de ekonomiska rapporterna används 
revisionen. Värdet på revisionen motsvaras av det större förtroendet den 
reviderade rapporten ger i förhållande till den oreviderade hos läsarna.  
 
Massmedia har en avgörande roll i kommunikationen mellan människorna i 
samhället och företagen. Detta bidrar till att företagen är beroende av media som 
en kanal mellan dem och deras intressenter men samtidigt måste 
företagsledningen och andra beslutsfattare i företaget tänka på att media kan 
utsätta dem och företaget för en kritisk granskning.  
 
Det är inte bara intressant att veta vad journalisters attityd till revision är utan det 
är även av intresse att analysera förväntningsgapet mellan företagen och revisorer. 
Det är viktigt att företagen har en korrekt bild av vad revisionen innebär och vilket 
ansvar revisorn har. Vid en avvikande bild finns en risk att företagsledningen till 
exempel tror att en ren revisionsberättelse minskar deras ansvar.  
 
För att se om det finns skillnader mellan olika grupper vill vi telefonintervjua 
revisorer, företag och journalister. Intervjun tar ca 10 minuter. Frågorna består av 
påståenden som respondenten ska ta ställning till genom att svara på en skala från 
instämmer fullständigt till instämmer inte alls. Skalan är femgradig där 1 är 
instämmer inte alls och 5 är instämmer fullständigt. Det finns även ett alternativ 
för vet ej/ingen åsikt. Alla svar är anonyma. 
 
Vi hoppas att någon finner detta ämne intressant och vill ställa upp och vara med i 
undersökningen. 
 
Mvh 
 
Karin Jepsson  
Sofie Jönsson  
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Bilaga 2 - frågeformulär 

 
 
Frågorna besvaras på en skala från 1 till 5 där 1 motsvaras av ”instämmer inte 
alls” och 5 motsvarar ”instämmer fullständigt”. Ruta nummer 6 motsvarar ”vet 
ej/ingen åsikt”.  
 
 
Revisionens nytta 

 

1. Revision är till stor nytta för företaget. 

2. Revision är till stor nytta för samhället. 

 

Bedrägerier 

 

3. Revisorn ska upptäcka alla bedrägerier 

4. Revision utgör ett bra skydd mot bedrägerier 

5. Revisionen garanterar att rapporterna inte innehåller några avsiktliga 

förvrängningar. 

6. Revisionen garanterar att rapporterna inte innehåller några signifikanta 

oavsiktliga fel. 

7. Upptäcka fel och oegentligheter. 

 

Revisorers kompetens 

 

8. Revisorer är bra på att hitta problemområden i företaget 

9. Revisorer är bra på att samla information 

10. Revisorer är bra på att agera oberoende och objektivt utan egenintresse 

11. Revisorer är bra på att följa lagregler och normer 

 

Revisionens garantier 

 

12. Revisionen garanterar att balansräkningen ger en rättvisande bild av 

företagets ställning 
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13. Revisionen garanterar att företagets interna kontrollsystem är 

tillfredställande. 

14. Revisionen garanterar att företagets fortlevnad inte är i fara. 

 

Revisorns ansvar 

15. Revisorer ska rapportera till ägarna om hur ledningen förvaltar företaget. 

16. Revisorn har ett ansvar till alla som baserar beslut på den reviderade 

rapporten. 

 

Omfattning och tidsåtgång 

 

17. Tiden det tar att färdigställa en revision är rimlig. 

Fördjupning: för lång eller för kort tid? 

 

18. Revisionens omfattning är tillfredsställande. 

Fördjupning: mer eller mindre? 

 

Information till klienter och samhälle 

 

19. Revisionsberättelsen ger tillräcklig information om företaget. 

20. Informera om revisionens innehåll till sina klienter 

21. Informera om revisionens innehåll till samhället i övrigt 

 

Övrigt 

 

22. Har ni något att tillägga? 

 

Struken fråga 

  

Revisionen är till för bland annat aktieägare, finansiärer och företaget själv. 

Vårt påstående är: Revisorer är bra på att balansera intressen från dessa olika 

aktörer. 

Fördjupning: Finns det någon aktörs intresse som går före de andras? 
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