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1. INLEDNING 
 
Detta kapitel kommer att ge en inledning till uppsatsen för att sätta in läsaren i 
ämnesområdet. Kapitlet inleds med problemdiskussion som leder vidare till syftet och 
avslutningsvis görs avgränsningar av uppsatsen. 

1.1 Problemdiskussion 

1.1.1 Revisionshistoria 

Redan på 1600-talet hade näringslivet i Sverige uppnått en sådan komplexitet att det inte 
var möjligt för bolagsmän att skaffa sig en detaljerad insyn i räkenskaperna. Därför 
började många företag att överlåta sådana uppgifter åt vissa personer som fick ett 
särskilt förtroende. Även de statliga räkenskaperna började granskas av nybildade 
självständiga myndigheter. (Cassel, 1996) De personer som fick ett särskilt förtroende 
att granska räkenskaperna kom att benämnas revisorer. Under 1850 och till början av 
1900-talet var revisorns uppgift att granska företagen och upptäcka bedrägeri och 
misskötsel. När företagen ökade i antal och när aktieägarna tillkom som en ny 
intressegrupp, förändrades revisionen. Den ändrades från att revisorn granskar varje 
transaktion för att upptäcka bedrägeri och misskötsel till att ge en rättvisande bild av 
företagets räkenskaper. (Epstein & Geiger, 1994) 
 
Makten i företagen delegerades från huvudmän till verkställande, d.v.s. från ägare till 
någon som driver verksamheten åt dem. Minskningen av direkt egen insynsrätt för ägare 
kan ses som ett krav på ökad effektivitet inom företaget. För att ägarna fortfarande 
skulle ha kontroll över företaget anlitade de revisorer som oberoende skulle granska 
företaget. (Cassel, 1996) En ny intressentgrupp, aktieägarna, har bildats som vill ha 
insyn i företaget. Vad vill de att revisorerna skall granska i företaget? 

1.1.2 Revisionens betydelse för företagets intressenter och dess utveckling   

Revision innebär att ett företags redovisning och förvaltning kritiskt granskas. Det finns 
flera typer av revision som t.ex. extern och intern revision, miljörevision samt statlig 
och kommunal revision. Revision är en förutsättning för ett fungerande näringsliv och 
samhälle. Tack vare revision kan företagets finansiella information anses som trovärdig. 
Detta är en fördel för företagets intressenter. Dessa består av ägare, kreditgivare, 
leverantörer, ledningen, de anställda, kunderna, stat och kommun. Intressenterna skall 
kunna lita på att företagets resultat är riktigt. (FAR, 1999) Financial Accounting 
Standards Board (FASB) anser att den finansiella informationen skall vara relevant och 
tillförlitlig för att göra informationen värdefull för t.ex. beslutsfattare. Revisorn skall 
vara oberoende för att den finansiella informationen skall vara relevant och tillförlitlig. 
(Boynton och Kell, 1992) Det skulle därför vara intressant att undersöka varför 
företagen behöver revision samt hur intressenterna kan lita på att den finansiella 
informationen är korrekt. 
 
Många av företagets intressenter har en direkt nytta av revisionen. Det finns ett 
beroendeförhållande mellan företaget och dess intressenter. Intressenterna har ett 
gemensamt intresse av att företaget lever vidare och att insatserna samordnas så att de 
används på effektivaste sätt. Intressenterna ställer olika krav på företaget och konflikter 
kan uppstå mellan olika intressenters krav. Maktförhållandena är olika för intressenterna 
och de har olika möjligheter att tillgodose sina krav. (Gröjer och Stark, 1978) Vilka av 
intressenterna har störst inflytande och vad beror det på? På vilket sätt är revisionen 
intressant för intressenterna förutom att den skall stödja den finansiella informationen? 
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Revisionen påverkas av omvärlden vilket leder till att sättet att bedriva revision ständigt 
utvecklas. Större problem och kriser i företag kan leda till nya regler för revision men 
påverkar även den allmänna inriktningen på olika revisionsuppdrag. Önskemål och 
behov från kunderna kan ha stor betydelse. Nu för tiden sker revisionens utveckling 
oftast i samverkan mellan revisorn och dennes kunder. (FAR, 1994) 

1.1.3 Revisorns roll 

För att revisionen skall hålla god kvalitet skall revisorerna följa god revisionssed och 
god revisorssed. Lagstiftningen innehåller inga bestämmelser om vad som avses med 
begreppen. Föreningen Auktoriserade Revisorer (FAR) beskriver god revisionssed som 
”att arbetet skall utföras efter god yrkesmässig praxis”. (FAR, 1994) Vad god 
revisionssed avser bestäms av praxis som omfattar framförallt yrkesrevisorer som har 
utvecklat vissa beteendemönster och förfaringssätt fast dessa inte har definierats 
skriftligen. Normering präglas av revisorernas medlemskap i revisorsorganisationer. 
(Fant, 1994) 
 
God revisorssed omnämns i FARs etiska regler för revisorer. (FAR, 2000) Det som 
framgår av reglerna är att en revisor skall agera så att denne visar sig värd det förtroende 
som det oberoende yrket kräver. Revisorns arbete är av mindre betydelse om inte 
kunden har förtroende för sin revisor. Att revisorn är oberoende är den andra viktiga 
punkten. De centrala etiska reglerna skall bevara revisorers oberoende. (Cassel, 1996) 
På senare tid har båda punkterna mer och mer ifrågasatts. En intressant frågeställning är 
därför om revisorerna har kundernas förtroende och om de uppfattas som oberoende. 
 
En revisor skall vara opartisk och skall med bestämdhet kunna hävda sin uppfattning 
även om denna står i motsatsförhållande till det reviderade företagets ledning. Enligt 
Aktiebolagslagen skall varje aktiebolag ha en revisor. Det är revisorns personliga 
egenskaper som är avgörande för om oberoendet kan upprätthållas. Förhållanden som 
ändras fort och inverkar på revisorns oberoende kan inte regleras genom lagstiftning. 
Lagföreskrifter skall istället i vissa bestämda hänseenden förhindra att en revisor 
hamnar i en situation, där ett självständigt och oberoende uppträdande försvåras eller 
omöjliggörs. (Cassel, 1996)  
 
Det är revisorns uppgift att granska hur styrelsen sköter driften av organisationen. Det 
innefattar att företaget lämnar riktig information om företaget och att bolaget förvaltas 
på rätt sätt. (Broberg m.fl., 1998) Granskningen av årsredovisning och förvaltning sker 
enligt lag och god revisionssed. Granskningen av bolaget skall utmynna i en 
revisionsberättelse. En revisor kan dock ha andra granskningsuppgifter förutom 
granskning av årsredovisning och förvaltning. Detta kan exempelvis vara granskning av 
emissionsprospekt och upprättande av en kontrollbalansräkning. Revisorn kan även 
medverka vid ökning samt nedsättning av aktiekapitalet. En annan roll som revisorn kan 
ha är rådgivare. Konsultarbetet får inte leda till att revisorn mister sin oberoende 
ställning. Rådgivning kan bidra till revisionen då revisorn får ökad kunskap om kundens 
aktiviteter och annan extra information. (FAR, 1992) Det finns både positiva och 
negativa effekter av att revisorn arbetar som konsult. Det kan därför vara relevant att 
undersöka om en revisor kan lämna råd till ett företag och samtidigt genomföra en 
oberoende revision i företaget. 

1.1.4 Förväntningsgapet i revision 

Revisorns kunder har förväntningar på revisionen och revisorn. Ett förväntningsgap kan 
därför lätt uppstå när förväntningar på revisorn inte motsvaras av det revisorn faktiskt 
gör. (FAR, 1994) Revisorerna menar att orsaker till förväntningsgap ligger i kundernas 
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brist att förstå revisorns roll och dess begränsningar. (Lowe, 1994) Ett förväntningsgap 
medför oklarheter och missförstånd mellan revisorer och deras kunder. Kunderna tror 
att god revisionssed medför mer än vad revisorn anser ingår i begreppet. För att minska 
detta gap måste god revisionssed på sikt utvecklas till att innefatta vad kunderna vill ha. 
Revisorn skall även upplysa sina kunder om sina begränsningar och vad som ingår i god 
revisionssed. (FAR, 1994) 

1.1.5 Sammanfattning av problemdiskussion 

Förändringar i omvärlden har lett till att revisorns roll och uppgift omprövas. Idag 
ställer företagens intressenter ökade krav på bl.a. den finansiella informationen. Lagar 
och normer inom revision utvecklas och ändras ständigt. Detta påverkar även relationen 
mellan revisorn och kunderna. Kunderna har förväntningar på revisorn som kanske inte 
stämmer överens med revisorns roll. Detta kan benämnas som förväntningsgapet inom 
revision. Finns det ett förväntningsgap och i sådant fall hur ser det ut, d.v.s. vad 
förväntar sig kunderna av revisorn och vilka förväntningar kan revisorn uppnå?  På 
vilket sätt kan ett eventuellt förväntningsgap minskas? 

1.2 Syfte 
Syftet med uppsatsen är att  
§ beskriva vad som ingår i en revision enligt revisorn och 
§ redogöra för vad uppdragsgivare förväntar sig av revisorn och revisionen,  
§ jämföra dessa och se om det finns ett förväntningsgap inom revisionen samt 
§ ge förslag på hur ett eventuellt förväntningsgap kan minskas. 

1.3 Avgränsningar 
Uppsatsen avgränsas till att endast behandla medelstora aktiebolag. Medelstora 
aktiebolag definieras som aktiebolag med 50 till 200 anställda. Tidigare undersökningar 
inom området har behandlat små aktiebolag som har kommit fram till att det finns ett 
förväntningsgap inom revisionen i små företag. Undersökningen kommer att fokusera 
på medelstora företag för att se om det finns ett liknande förväntningsgap som i små 
aktiebolag. 
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2. METOD 
 
I detta kapitel beskrivs vilka synsätt och vilka metoder som har använts i 
undersökningen. Även motiveringar till valen av synsätt och metoder återfinns i detta 
kapitel. Kapitlet börjar med undersökningsansats, övergår till val av fallstudieföretag, 
fortsätter med datainsamlingsmetod och avslutas med metodproblem. 

2.1 Undersökningsansats 
För att beskriva vad kunderna förväntar sig av sin revisor och hur revisorerna ser på 
revision, var det nödvändigt att göra en mer djupgående analys av flera företag och 
revisionsbyråer. För att besvara syftet genomfördes personliga intervjuer i tre 
medelstora aktiebolag och två auktoriserade revisorer intervjuades. De intervjuade 
personernas verklighetsuppfattning fick avspeglas i uppsatsen. Undersökningen bygger 
därför till stor del på hur de intervjuade personerna besvarade frågorna och hur vi 
analyserade deras svar. Detta synsätt är aktörssynsättet (Arbnor & Bjerke, 1994). 
 
Synsättet kännetecknas av att verkligheten är subjektiv, vilket betyder att den är 
beroende av mänskliga föreställningsramar. Verkligheten sägs vara en social 
konstruktion som skapats av människor och uppfattas av människor. I denna verklighet 
ingår bl.a. företag, människor och deras uppfattningar. Synsättet är inriktat på att 
kartlägga innebörden och betydelsen som olika aktörer lägger i sina handlingar och i 
den omgivande miljön. Kunskapen enligt aktörssynsättet är individberoende men följer 
principer om hur den sociala verkligheten konstrueras. (ibid) 
 
Undersökningen utgår från givna teorier som testades på de utvalda fallstudieföretagen. 
Angreppssättet för undersökningen var därför deduktivt. Med deduktion avses att 
logiska slutsatser har dragits utifrån teorierna och empirin (Lundahl & Skärvad, 1999). 
Först skapades en teori som utgick från att syftet skulle kunna besvaras därefter 
konstruerades intervjuguider som byggde på teorin och som skulle användas vid 
empiriinsamlingen. Till sist jämfördes teori mot empiri för att kunna identifiera olika 
slutsatser. 
 
Uppsatsen har en kvalitativ ansats eftersom avsikten var att erhålla en djupare förståelse 
för vad medelstora företag förväntar sig av sin revisor och på vilket sätt detta avviker 
från revisorns syn på sina arbetsuppgifter. Den kvalitativa ansatsen kännetecknas av att 
den går på djupet d.v.s. undersökaren vill ha riklig information från få 
undersökningsenheter och undersökaren är intresserad av det unika eller det avvikande 
(Holme & Solvang, 1997). 
 
För att skapa en förståelse för förväntningsgapet mellan revisorer och deras kunder 
valdes metoden fallstudie. Tanken var att undersöka företagen på djupet och kunna 
jämföra dem med varandra och med revisorernas åsikter. Att utföra en fallstudie innebär 
en inskränkning av undersökningen till några få objekt i en mängd olika avseenden 
(Eriksson & Wiedersheim-Paul, 1997). 
 
Fördelar med fallstudien är att den kan komma åt komplexa förhållanden som inte går 
att komma åt med andra ansatser och dessutom är det möjligt att använda sig utav alla 
datainsamlingsmetoder. Det var viktigt för undersökningen att granska de komplexa 
förhållandena i de utvalda fallstudieobjekten. Nackdelar med ansatsen fallstudie är att 
den undersöker ett fåtal objekt, vilket gör det svårare att dra djupgående slutsatser om 
den bakomliggande målpopulationen. Avsikten var inte att göra allmänna 
generaliseringar ur målpopulationen och då har denna nackdel mindre betydelse för 
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undersökningen. Vi ville dock kunna jämföra om det fanns likheter mellan de olika 
företagens uppfattningar och även jämföra dem med de olika revisorernas uppfattningar. 

2.2 Val av fallstudieobjekt 
Tidigare undersökningar som gjorts inom området har varit inriktade på små företag. 
Det ledde till att denna uppsats behandlar medelstora företag som har 50 till 200 
anställda. Företag som har mer än 200 anställda valdes bort. 
 
Fallstudieföretagen utsågs efter en sökning i affärsdatabasen. Företagen skulle finnas i 
Sverige och resultaten inskränktes genom att enbart söka efter aktiebolag i Luleå 
kommun med 50 till 200 anställda. Utifrån sökresultatet på 42 företag valdes tre bolag i 
olika branscher. Dessa bolag kontaktades och tillfrågades om personen i företaget som 
hade mest kontakt med bolagets revisor ville ställa upp i en personlig intervju. 
Intervjuer med revisorer från två olika revisionsföretag genomfördes. Revisorer vid två 
revisionsföretag kontaktades under cesardagarna vid Luleå tekniska universitet och 
tillfrågades om de var villiga att delta i undersökningen. 

2.3 Datainsamlingsmetod 
För att erhålla en inblick i ämnesområdet började undersökningen med en 
litteraturstudie vid Luleå tekniska universitetets bibliotek. Genom att söka efter artiklar i 
olika facktidskrifter erhölls en uppfattning om den aktuella debatten kring 
undersökningsområdet. Bibdia och Libris var de sökfunktioner som användes. Vidare 
söktes lämpliga artiklar i olika databaser, t.ex. Emerald, ABI/Inform Global och Ebsco. 
Sökord som användes i olika kombinationer var revision, revisor, oberoende, relationen 
mellan kund och revisor, förväntning och gap. Även skrivna C- och D-uppsatser med 
liknande ämnen undersöktes. Många av böckernas och artiklarnas källförteckning gav 
material inom ämnesområdet. 
 
Datainsamlingen till arbetets empiridel genomfördes med hjälp av personliga intervjuer 
med en respondent i varje utvalt företag och två auktoriserade revisorer. Innan 
intervjuerna genomfördes formulerades frågor som skulle besvara syftet. En 
intervjuguide skapades med utgångspunkt från erhållen kunskap och de teorier som 
återfinns i teorikapitlet. Intervjuguiden fungerade som ett stöd under intervjuerna och 
skickades ut några dagar innan intervjutillfället via e-post. Dessutom spelades 
intervjuerna in med en bandspelare. 
 
Personliga intervjuer valdes eftersom denna typ av datainsamlingsmetod passade 
problemställningen och valet av undersökningsansats. Personliga intervjuer stämde bäst 
överens med aktörssynsättet, en kvalitativ undersökningsansats och fallstudie som 
datainsamlingsmetod. Valet av personliga intervjuer gjordes därför att metoden erbjuder 
en stor flexibilitet och då problemställningen var relativt komplex valdes detta arbetssätt 
för att skapa en djupare förståelse för problematiken. 
 
I förhållande till andra metoder har personliga intervjuer många fördelar. Fördelar för 
vår undersökning var att de gick relativt fort att genomföra, komplicerade frågor kunde 
ställas och följas upp. Dessutom upplevde vi att intervjusituationen skapade ett slags 
förtroende mellan respondenterna och oss som genomförde intervjuerna, t.ex. märkte vi 
vilka frågor de upplevde som svåra. Genom att det fanns möjlighet för båda parter att 
ställa frågor, kunde även risken för missförstånd minskas. Metoden har även flera 
nackdelar. Höga kostnader som orsakas av resor, intervjuareffekten kan förekomma när 
intervjuaren och den intervjuade påverkar varandra, det kan upplevas som svårt att ställa 
känsliga frågor och det kan uppstå problem med att få en intervjutid. (Eriksson & 
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Wiedersheim-Paul, 1997). Vi genomförde alla våra intervjuer i Luleå vilket inte 
orsakade större reskostnader. Det var inte heller något problem att få intervjutider som 
passade vår tidsplanering. Intervjuareffekten kan ha påverkat, men eftersom vi skickade 
ut frågorna i förväg hade respondenterna redan förberett sina svar som inte påverkades 
av oss.  

2.4 Metodproblem 
I undersökningsarbete med kvalitativ inriktning står undersökaren i fokus vid 
insamlandet av information och analysen. Subjektiva mått som tankar och idéer står i 
förgrunden.  Vetenskapligheten i undersökningen är mer av etisk karaktär än en 
verifikationsfråga. För att läsaren av undersökningen skall få möjlighet till insyn är det 
viktig att beakta undersökningens tillämplighet, överensstämmelse, pålitlighet och 
noggrannhet. (Patel & Tebelius, 1987) 
 
Tillämplighet av undersökningen avser att de valda undersökningsobjekten och 
datainsamlingsmetoderna stämmer överens med det valda syftet (ibid). Valet av 
fallstudieobjekt genomfördes med hjälp av en databas. I databasen valdes alla företag 
som passade in i urvalet utifrån företagsform, ort och antal anställda. Sedan valdes tre 
företag i olika branscher ut. Användandet av datainsamlingsmetoden personliga 
intervjuer som var den lämpligaste metoden för att uppfylla syftet ökade 
tillämpligheten. En nackdel med fallstudie och personliga intervjuer är att det inte går 
att göra generella slutsatser eftersom metoden endast tittar på ett fåtal fallföretag. Det 
var dock inte uppsatsens syfte att dra generella slutsatser och då är denna nackdel av 
mindre betydelse.  Databasen som användes kan ha minskat tillämpligheten om den inte 
var uppdaterad efter de senaste ändringarna. 
 
Överensstämmelse avser i vilken grad den information som fås fram genom 
undersökningen stämmer överens med den komplexa verkligheten. Valet av 
informationsinsamling är av betydelse för överrensstämmelsen i undersökningen. Det är 
viktigt att information som lämnas är fyllig, associationsrik och att den är öppen. (ibid) 
Undersökaren måste kunna bedöma om den lämnade informationen stämmer överens 
med handlingssättet i verksamheten. Om förhållandet mellan respondenterna och 
undersökarna är förtroendefullt och öppet kan överensstämmelsen i undersökningen 
öka. (Eriksson & Wiedersheim-Paul, 1997) Vi upplevde det som att respondenterna 
svarade öppet och ärligt på våra frågor och intervjuerna genomfördes i en avslappnad 
och enskild miljö, vilket bidrog till en ökning av överensstämmelsen. Det valda 
ämnesområdet, förväntningsgap, kan vara känsligt att prata om. Fastän vi tyckte att 
respondenterna var ärliga och svarade öppet på våra frågor är det inte säkert att vi fick 
fram deras verkliga förväntningar. Eftersom ämnesområdet var känsligt minskade 
överensstämmelsen. Det var också svårt att bedöma om respondenterna gav en riktig 
bild av deras förhållande till sin revisor och om respondenterna gav en felaktig bild av 
förhållandet till revisorn så minskar detta överensstämmelsen. Om undersökningen 
genomfördes igen, skulle det kanske blir ett annat resultat eftersom det är de utvalda 
respondenterna som har beskrivit sin syn på revision och revisorns roll. Detta avspeglas 
av att uppsatsen har ett aktörssynsätt. 
 
Pålitlighet kan ökas genom olika åtgärder som visar att datainsamlingen och tolkningen 
av materialet är trovärdig. (Patel & Tebelius, 1987) Intervjuerna kändes avslappnade 
och respondenterna var informerade om att vi skulle komma och intervjua dem. En 
intervjuguide användes (se bilaga 1 & 2) som utformades utifrån syftet och teorin för att 
fungera som stöd under intervjun. För att respondenterna skulle vara väl förberedda 
skickades frågorna ut i förväg med e-post. Vid personliga intervjuer färgas 
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respondentens svar ofta av egna åsikter och värderingar. För att undvika misstolkningar 
och att vi missat någon del av svaret genomfördes intervjuerna med hjälp av en 
bandspelare. Pålitligheten ökades således genom att det fanns möjlighet att lyssna av 
banden i efterhand. Ytterligare åtgärder för att öka pålitligheten i materialet var att vi 
var två som genomförde intervjuerna. En som ställde frågor och den andra skrev ner 
svaren. Det kan dock ändå förekomma felaktiga tolkningar eller missförstånd som 
minskar pålitligheten. Pålitligheten hade kunnat stärkas ytterligare om respondenterna 
hade fått granska det empiriska materialet men vi ansåg att det inte behövdes.  
 
Noggrannhet i en undersökning avser undersökarens ärlighet och öppenhet och är mest 
betydelsefull vid tolkningen av det insamlade materialet (ibid). Genom att redovisa vårt 
tillvägagångssätt vid själva undersökningen och efteråt, försökte vi vara så noggranna 
och detaljerade som möjligt. Vi ökade noggrannheten genom att vara två som 
intervjuade, en som skrev ner intervjuerna och en som ställde frågorna. Därefter 
diskuterade vi för att se om vi uppfattat svaren på samma sätt. Vi kom överens med de 
intervjuade om att vi skulle återkomma ifall det fanns oklarheter i det insamlade 
materialet. Det fanns dock inga oklarheter och det blev därför inte nödvändigt att 
kontakta respondenterna igen. 
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3. TEORI 
 
Kapitlet inleds med en beskrivning av revision som följs av en beskrivning av revisorns 
olika roller och företagens syn på revision och revisorer. Avslutningsvis behandlas 
förväntningsgapet inom revision. 

3.1 Revision 

3.1.1 Begreppet revision 

Johansson m.fl. (1987) definierar revision som oberoende granskning av redovisning 
och förvaltning. Ett annat sätt att beskriva revisionen är som en systematisk process av 
objektiv granskning som skall uppnå och utvärdera bevis gällande påståenden om de 
ekonomiska händelserna i företaget. Revisionen skall även fastställa överensstämmelsen 
mellan den finansiella informationen och de uppställda standarderna och förmedla 
resultatet till intresserade användare. Denna förklaring har Committee on Basic 
Auditing Concepts tagit fram. (Konrath, 1999) Enligt denna förklaring framgår det att 
begreppet revision innefattar både en utredandeprocess och en redogörandeprocess. Den 
utredandeprocessen kan beskrivas som systematiskt insamlande och värderande av 
information för att avgöra om den finansiella informationen stämmer överens med de 
befintliga standarderna. Den redogörandeprocessen är när revisorn förmedlar sin åsikt 
till intresserade användare av revisionsberättelsen. Revisorns åsikt förmedlas skriftligt i 
revisionsberättelsen. (Ricchiute, 1992) 
 
Revision enligt FAR (1994) innebär att kritiskt granska, bedöma och uttala sig om 
redovisning och förvaltning. Detta delas upp i redovisningsrevision och 
förvaltningsrevision. Redovisningsrevision innebär granskning och bedömning av 
företagets räkenskaper och årsredovisning. Förvaltningsrevision syftar till att revisorn 
skall granska skötseln av bolaget för att kunna bevilja VD och styrelse ansvarsfrihet. 
(FAR, 1999) Förvaltningsrevision förekommer endast i Sverige och Finland. 
Internationellt gäller att revisorn skall granska redovisningen. Det finns inget krav 
internationellt på att revisorn skall uttala sig om förvaltningen av bolaget och ge 
styrelsen och VD ansvarsfrihet. (Johansson m.fl., 1987) Revisorn skall ta ställning till 
om bolaget har handlat enligt Aktiebolagslagen vid bokföring och förvaltning av 
företagets medel samt att företaget har följt bolagsordningen. För att kunna göra en 
bedömning av bolagets skötsel bör revisorn granska väsentliga beslut och avtal som 
påverkat företaget. Revisorn bör även granska företagets kontrollrutiner och sätta sig in i 
företagets organisation. (FAR, 1999) 
 
Revisionens omfattning och inriktning bestäms av antalet möjliga fel i redovisning och 
förvaltning, lagstiftning och god sed samt intressenternas primära intresseområden. 
(Johansson m.fl., 1987) En översikt av företagets redovisning och förvaltning skall 
övertyga användarna att redovisningen är rätt återgiven och bolaget sköts på ett bra sätt. 
(Dunn, 1996) I FASBs Statement of Financial Accounting Concepts No. 2 beskrivs 
relevans och tillförlitlighet som skall säkerställa att den finansiella informationen är rätt 
värderad. För att säkerställa att den finansiella informationen är korrekt återgiven måste 
revisorn kunna anses vara oberoende. (Boynton & Kell, 1992) 

3.1.2 Revisionsprocessen 

Arbetssättet att utföra en revision kan skilja sig åt mellan olika revisionsbyråer. Trots att 
de olika revisionsbyråerna har olika sätt att genomföra en revision är de ändå tvungna 
att följa samma regler och förpliktelser. En annan sak som är gemensam för de olika 
revisionsbyråerna är att de vill genomföra revisionen så effektivt som möjligt. Detta 
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leder till att arbetssättet utvecklas till att bli mer likadant inom de olika 
revisionsbyråerna. (Dunn, 1996) 
 
All revision skall vara utformad efter en väl genomarbetad plan. Det första steget i 
revisionsprocessen är förberedande informationsinsamling. Insamlingen av information 
innefattar bl.a. skötseln av företaget, organisationsstrukturen och den interna kontrollen 
i företaget. Andra steget innefattar en bedömning av risk och väsentliga fel i 
redovisningen och förvaltningen, utifrån den insamlade informationen. Väsentlighet och 
risk är två av de mest centrala begreppen inom revision. De skall avgöra vad 
revisionsarbetet skall inriktas på och hur omfattande det skall bli. Risker för fel i 
redovisningen och brister i företagsledningens förvaltning skall bedömas. Bedömningen 
av väsentlighet görs från fall till fall. Revisorn sammanfattar resultatet av 
informationsinsamlingen och bedömningen av väsentlighet och risk i en 
granskningsplan, vilken innefattar problemområden som har identifierats och vilken 
granskningsinsats som är lämpligast. Därmed bestäms storleken på revisionsuppdraget. 
Sedan upprättas ett arbetsprogram för själva granskningen. Arbetsprogrammet har två 
syften: det skall vara en detaljerad instruktion för granskaren och det skall bli en 
successiv dokumentation av granskningen. Därefter genomförs det verkliga 
granskningsarbetet. (FAR, 1994) 
 
Revisionen avslutas sedan med en revisionsberättelse. I den rapporterar revisorn till 
bolagsstämman om årsredovisningen upprättats enligt Årsredovisningslagen. Dessutom 
skall revisorn tillstyrka om resultaträkning och balansräkning kan fastställas, att 
vinsten/förlusten disponeras enligt förslaget i förvaltningsberättelsen och att 
styrelseledamöterna och VD beviljas ansvarsfrihet. Revisionsberättelsen är den enda 
offentliga rapporten som revisorn avger. Han lämnar även andra rapporter till företaget 
som bl.a. ger förslag på förbättringar eller påpekar fel i företaget. (ibid) Nedan visas en 
bild ur FAR som illustrerar revisionsprocessen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
En annan författare som beskriver hur revisionen går till i ett företag är Konrath (1999). 
Enligt honom består revisionsprocessen av olika faser. Den första fasen är planering av 
revision. Tyngdpunkten på planering av revisionen är insamlande av väsentlig 
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Figur 1   Revisionsprocessen enligt FAR (1994) 
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information om företaget. Väsentlig information kan vara företagets struktur, hur den 
interna kontrollen fungerar och hur bolaget har skötts. Den andra fasen i 
revisionsprocessen benämns som provisorisk revision. Innan det verkliga 
granskningsarbetet kan börja måste revisorn utforma preliminära granskningsprogram 
och en tids- och kostnadsberäkning. I den provisoriska revisionen granskas företagets 
interna kontroll och substansgranskning av transaktioner. Tidpunkten och 
beskaffenheten av den provisoriska revisionen avgörs av den bransch som företaget är 
verksam inom och hur den interna kontrollen fungerar. Den slutliga revisionen är tredje 
fasen i revisionsprocessen och den innefattar bl.a. lagerobservationer och 
substansgranskning av transaktioner och årsredovisningen. I slutförandefasen kallas 
oftast den auktoriserade revisorn in för att göra en bedömning av den genomförda 
revisionen. Revisionsprocessens avslutande fas är revisionsberättelsen, vilken 
sammanfattar den genomförda revisionen och lägger fram revisorns åsikter. Konraths 
beskrivning av hur en revision går till sammanfaller till stor del med FARs 
revisionsprocess. Den största skillnaden är namnen på de olika stegen/faserna. 
 

3.2 Revisorns olika roller 
Efter att ha beskrivit vad revisionsprocessen innebär blir det nödvändigt att tydliggöra 
de olika roller en revisor har för att kunna visa vad revision innebär för revisorer. 
Revisorns olika roller har ändrats över tiden och beror på situationen.  

3.2.1 Historisk utveckling av revisorns roll 

För att förklara revisorns roll behövs en historisk tillbakablick till början av yrket. Det 
har inte skett speciellt stora förändringar av revisorns roll genom åren. Fram till 1910 
års aktiebolagslag framgick det inte vad revision innebar utan enbart att företagen 
behövde en revisor. Den ekonomiska krisen på 1930-talet påverkade 1944 års 
aktiebolagslag där revisionen fick en väsentligt starkare ställning. Med denna lag 
tillkom en lagstadgad revision av modern typ som utvecklats fram till idag. (FAR, 1994) 
 
Den största och kanske viktigaste förändringen genom tiderna är att revisorns 
arbetsuppgift har utvecklats från att granska alla transaktioner i ett företag till att göra en 
bedömning av risk och väsentlighet. (Chandler & Edwards, 1996) En revisor kan inte 
titta på alla transaktionerna i ett företag utan gör en egen bedömning av vilka delar 
granskningen skall fokusera på. Det kan vara ovanligt stora transaktioner, ovanliga 
händelser eller samma poster som granskades förra året. (FAR, 1994) 
 
Frågan om revisorns ansvar att upptäcka och förebygga oegentligheter och misskötsel 
av företaget har påverkat revisionens utveckling och är lika aktuell idag som för 100 år 
sedan. Företagens intressenter ser det som revisorns uppgift att upptäcka oegentligheter 
och misskötsel av företaget. Andra faktorer som påverkar revisorn är hans roll som 
oberoende granskare av företaget och rollen som rådgivare. Även dessa roller 
härstammar från yrkets början och är fortfarande aktuella idag. Revisorn som rådgivare 
måste följa lag och god revisionssed samt god revisorssed. Lagar och normer har 
utvecklats över tiden men även i begynnelsen av yrket var revisorn tvungen att följa 
uppställda regler. (Chandler & Edwards, 1996) 
 
Idag påverkas revisorn av en ökad användning av datorsystem som har öppnat nya vägar 
för ekonomiska brott. Revisorerna blir tvungna att vidareutbilda sig inom ADB och 
anlitandet av specialister kommer att bli allt vanligare inom branschen. Främst i USA 
men även i Sverige påverkas revisionen av ett ökat antal skadeståndsprocesser mot 
revisorer. (FAR, 1994) 
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När utvecklingen av revisorns roll och revisionens uppgift diskuteras görs det ofta 
jämförelser mellan olika länder. Sverige jämförs främst med USA, trots de formella 
skillnaderna. Exempelvis finns det ingen lagstiftning som reglerar andra bolag än 
börsnoterade företag i USA, men även inom EG finns möjligheten att komma ifrån 
upprättandet av en årsredovisning och kravet på revision. (Johansson m.fl., 1987) Det är 
ändå relevant att göra jämförelser mellan Sverige och USA eftersom de upprättade 
standards som finns inom revision utvecklas för att bli mer samstämmiga. Det 
internationella samarbetet som finns mellan revisorer har funnit en längre tid och har 
blivit allt viktigare. Redovisning, revision och etik är exempel på frågor som 
harmoniseras mellan länder. De olika revisionsbyråerna blir mer enhetliga i sitt 
arbetssätt och många verkar under samma namn i olika länder. (FAR, 1999) 

3.2.2 Den renodlade och utvidgade revisorsrollen 

Vid beskrivning av revisorns olika roller är det nödvändigt att skilja mellan den 
renodlade och den utvidgade revisorsrollen. Den renodlade revisorsrollen kan likställas 
med den lagstadgade rollen som beskrivs i Aktiebolagslagen, Revisorslagen, 
Revisorsförordningen och i FARs etiska regler. Den utvidgade revisorsrollen styrs av 
kundens önskemål och behov. Det kan gälla rådgivning om skatter, redovisningssystem 
och andra områden. (FAR, 1999) 
 
Det är viktigt att skilja mellan två situationer när revisorsrollen diskuteras. Den första är 
när revisorn är en oberoende vald revisor som hjälper kunden i anslutning till revisionen 
och den andra är när revisorn inte har en naturlig koppling till företaget utan endast 
anlitas för rådgivning. Båda situationerna kräver dock att revisorn skall vara oberoende. 
(ibid) 
 
Revisorn som oberoende granskare  
Revisorn har en betydande roll i ett företag som oberoende granskare. I 
Aktiebolagslagens 16 § behandlas jäv. En revisor får inte biträda ett bolag om han har 
ett eget intresse i bolaget. Revisorslagen föreskriver att en revisor noggrant skall följa 
gällande jävsregler. Oberoendet gäller inte enbart mot företagsledningen utan även mot 
övriga intressenter. I FARs regel om oberoende beskrivs olika situationer där revisorns 
oberoende kan ifrågasättas av utomstående. (ibid) Fullständigt oberoende i alla 
situationer är inte möjligt, utan endast en utopi, men det skall ändå försöka eftersträvas. 
Det som gör absolut oberoende så svårt att uppnå är att det handlar om mänskliga 
relationer. (Johansson m.fl., 1987) 
 
Få begrepp är så viktiga som revisorns oberoende. Revisorns oberoende leder till att 
trovärdigheten av den finansiella informationen ökar. Om revisorn inte skulle vara 
oberoende skulle inte det granskade företagets intressenter kunna lita på att 
revisionsberättelsen är korrekt. (Wolf, m.fl., 1999) Många av företagets intressenter har 
endast tillgång till årsredovisningen och revisionsberättelsen, det gör att revisorn måste 
vara oberoende för att de skall kunna lita på informationen. Ansvaret för att 
informationen i årsredovisningen och revisionsberättelsen är riktig ansvarar den 
ordinarie revisorn för. (Johansson m.fl., 1987) 
 
Revisorernas oberoende försvagas av omgivningen som revisorn och klienten agerar i. 
Det är klientens företag som anlitar och betalar revisorn och som även kan avskeda 
denne. Oron som ofta uttrycks över denna relation är att klienten kan hota att avbryta 
arbetet med revisorn. Ett annat problem som ofta tas upp i sambandet är de olika 
rådgivar- och konsulttjänster som revisionsbyråer erbjuder. Det ökade beroendet av 
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andra tjänster än revision kan leda till kompromisser avseende revisorernas objektivitet. 
(Wolf, m.fl., 1999) 
 
I FARs regler för god revisionssed sammanfattas vad som är väsentligt och där är 
oberoende kriteriet en central fråga. Regel 2 i FARs etiska regler betonar självständighet 
och objektivitet. Om en revisor inte kan upprätthålla oberoendet skall denne avböja eller 
avsäga sig uppdraget. (Johansson m.fl., 1987) 
 
En lösning på problemet på kravet mellan oberoende och utförande av tilläggstjänster är 
att separera den egentliga revisionen från tilläggstjänsterna. Den lösningen är dock inte 
möjlig för mindre revisionsbyråer och enskilda revisorer. Det skulle inte vara möjligt att 
förbjuda dem att tillhandahålla tilläggstjänster som t.ex. rådgivning. (Fant, 1994) 
 
Revisorn som rådgivare  
Många revisorer har skapat en god relation till deras kunder. Revisorn är insatt i 
företaget och kan på så sätt ge kunderna de råd som de är i behov av. Ett vanligt 
förekommande råd är att revisorn hjälper företaget att skapa strategier för att nå 
uppställda mål. Revisorn kan hjälpa kunden att tolka de finansiella och icke finansiella 
måtten och mäta resultatet. Andra tjänster som en revisor kan utföra åt en kund är 
utveckling av pensionsplan, förmögenhetsplanering och skatterådgivning. (Faulkner, 
2000) 
 
Revisorer kan även anlitas av företag som konsult. FAR har slagit fast att 
konsultverksamheten är viktig och ändamålsenligt för revisorns klienter och för 
samhället. Revisorskåren och dess samlade kompetens är en viktig samhällsresurs som 
bör utnyttjas av såväl klienter som revisorer. Ökad efterfrågan på området har lett till att 
revisionsbyråerna erbjuder konsulttjänster i anslutning till de traditionella 
revisionstjänsterna. (Tidström, 1990) Revisorernas rådgivning hjälper många företag att 
överleva i en omvärld som kännetecknas av ökande komplexitet och snabba 
förändringar. (Esslinger, 1997) 
 
Revision och konsultation hänger samman. Revisorn kommer med råd samtidigt som 
han granskar och kontrollerar. FARs syn på konsultation är att ledamoten inte får ägna 
sig åt verksamhet som är oförenlig med dennes yrkesplikt som fristående revisor. FAR 
skriver att revisorns förtroende inte får rubbas t.ex. när revisorn agerar som konsult. 
Oberoende tillsammans med tystnadsplikt och kompetens skapar det förtroende som 
företagen skall ha för sin revisor. (Johansson m.fl., 1987) 
 

3.2.3 Kritik mot revisorer 

Ända sedan revisionens början har kritik mot revisorer och deras roll funnits. En kritik 
kommer från intressenterna och avser sambandet mellan revision och misslyckande för 
företag. Detta tyder på revisorernas oförmåga att förena revisionsprocessen med det 
offentliga intresset. Revisorerna beskylls för att de sätter standards utifrån egna 
intressen och inte utifrån det offentliga eller intressenternas intressen. Kritik riktas mot 
revisorerna att det finns tvivel på revisorernas förmåga att motstå tryck från företagen 
att ge en felaktig framställning av finansiella resultat. Denna kritik har yttrats i den 
ekonomiska pressen, som skall påverka revisorerna att arbeta mer i det offentliga 
intresset. Det borde inte vara legitimt för revisorerna att erbjuda ett antal tjänster utan 
hänsyn till offentligheten men tjänsterna ger ekonomisk och social belöning. Revision 
skall istället vara en kallelse i vilken tjänster till en bestämd kund även inkluderar 
skyldigheten mot en större intressentkrets. Misslyckande att tillgodose sådana 
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skyldigheter skall resultera i offentlighetens medvetande om det och även bestraffning. 
(Lee, 1995) 
 
En artikel i Affärsvärlden (2000) tar också upp kritik mot revisorerna. Problemet för 
revisorerna ligger enligt författaren i revisorernas växande sidosysslor, som är både 
lukrativa och kontroversiella. Framförallt uppdragen som managementkonsulter påstås 
hota revisorns oberoende. En revisor får inte riskera att minska på revisionens kvalitet 
av rädsla för att förlora en viktig kund som även köper konsultuppdrag. 
 

3.3 Företagens syn på revision och revisorn 
Revision och revisorns olika roller har framställts ur revisorns perspektiv. Företagen är 
skyldiga att anlita en revisor enligt lag. Därför är det väsentligt att se på revisionen och 
revisorn ur företagens perspektiv. 

3.3.1 Lagstiftning inom revision 

Ägande och kontroll i företag har separerats, vilket innebär att ägarna överlåter 
förvaltningen av resurserna och även redovisningsskyldigheten till företagens ledning. 
Men ägarna skall även i fortsättningen avgöra om förvaltningen sköts i deras intresse 
och om ägarna får tillräcklig och tillförlitlig information om verksamheten. (Fant, 1994) 
 
För att tillgodose dessa behov ställs särskilda krav i alla företagsformer med begränsat 
ägaransvar på hur resultat och företagets ställning redovisas utåt. Ägarna inom 
aktiebolag ansvarar enbart med det insatta kapitalet. För att de skall kunna lita på den 
ekonomiska informationen bolaget lämnar finns det speciella lagregler om revision. 
(FAR, 1999) Aktiebolagslagen slår fast att bolagets styrelse och VD är skyldiga att 
lämna alla upplysningar som revisorn begär och hjälpa revisorn att genomföra en 
revision. (FAR, 1994). Andra bestämmelser, som en revisor måste följa, är bl. a. Lagen 
om revisorer (1995:528) och förordning om revisorer (1995: 665). Det är dock 
Aktiebolagslagen som är av störst betydelse ur kundens perspektiv. (FAR, 1994) 
 
Aktiebolagslagen fastslår att alla aktiebolag måste minst ha en revisor som skall granska 
företagets räkenskaper och förvaltning. Det kan dock finnas företag som anser att en 
revisor gör mer nytta än att enbart granska räkenskaperna. Beroende på företagens olika 
syn på revisionen har de olika förväntningar.  

3.3.2 Företagens och intressenters förväntningar på revision 

Enligt Boynton & Kell (1992) har användarna av företagens finansiella rapporter 
följande förväntningar på revisionen och revisorn: 
 

• Utförandet av revisionen skall ske med teknisk kompetens, integritet, oberoende 
och objektivitet. 

• Revisionen söker och upptäcker konkreta oriktiga uppgifter, antingen avsiktliga 
eller oavsiktliga. 

• Revisionen förhindrar att missvisande finansiella rapporter utlämnas. 
 
Revisorns oberoende undersöktes av Fant (1994). Undersökningen visade att revisorns 
oberoende inte är förenligt med antagandet att revisorn utför sitt revisionsuppdrag i 
företagsledningens intresse. Revisorn får inte uppfattas som alltför allierad med 
företagsledningen om revisorn skall ha allmänhetens förtroende och revisionen skall 
anses som tillförlitlig. Aktieägarna kritiserar revisorernas beroendeställning gentemot 
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företagsledningen. Av rädsla för att förlora en klient, bedömer aktieägarna, att revisorn 
inte är helt oberoende. 
 
Epstein & Geiger (1994) har gjort en undersökning om vad aktieägarna vill ha ut av en 
revision. Resultatet var att aktieägarna vill ha absolut försäkran om att den finansiella 
informationen är korrekt. Majoriteten av aktieägarna förväntar sig att den finansiella 
informationen skall vara fri från oriktiga uppgifter och oavsiktliga samt avsiktliga fel. 
 
Ett praktiskt exempel av företagets intressenters förväntningar på revisionen, kommer 
från Dagens Industri. Ett amerikanskt bolag stämmer ett revisionsbolag i Sverige. 
Anledningen är att bolaget i USA inledde affärskontakter med ett svensk-lettiskt bolag 
eftersom deras årsredovisning och revisionsberättelse var utan anmärkningar från 
revisorn. Förvaltningsberättelsen visade ett företag i kaos med systematiskt oförklarade 
penningflöden. Märkliga överföringar, som påverkade resultatet positivt, genomfördes 
och handskrivna lappar fungerade som verifikationer för stora penningtransaktioner. 
Revisorn hade inga invändningar och lämnade en ren revisionsberättelse. 
 
Företag förväntar sig att revisorn kan informera dem om omständigheter som kan leda 
till att enheter i företaget inte kan fortsätta sin verksamhet. Många utav uppdragsgivarna 
ser misslyckandet inom företaget som ett misslyckande av revisionen. (Boyton & Kell, 
1992) 
 
Uppdragsgivare förväntar sig att revisorn skall se till att de olika reglerna följs av den 
granskade. God revisionssed innefattar bl. a. att revisorn granskar om reglerna följs av 
företagen. Få uppdragsgivare har en uppfattning om vad väsentlighetskriteriet innebär. 
(Cassel, 1996) Väsentlighetskriteriet innebär att revisorn väljer ut vad som skall 
granskas och bestämmer vad som är väsentligt för årsredovisningen i dess helhet. 
Resurserna i tid och pengar är begränsade därför måste revisorn göra en bedömning av 
väsentlighet och risk. (FAR, 1999) En bidragande orsak till förväntningsgapet är att 
uppdragsgivarna inte har insett att revisorn måste göra en bedömning. Uppdragsgivaren 
kan tro att revisorn hinner titta på allt. (Cassel, 1996) 

3.3.3 Andra undersökningar på området 

Undersökningar om hur företag upplever och vad de förväntar sig av sin revisor har 
gjorts. FAR och Svenska Civilekonomerna gjorde 1979 en enkätundersökning om 
revisorsrollen. Undersökningen visade att 90 % av företagen ville ha kvar sin revisor, 
medan 8 % ville byta revisor eller revisionsbolag. Ett annat resultat som framkom under 
undersökningen var att den genomgående bilden företagen hade, var att revisorerna gör 
betydligt mer än vad ett vanligt revisionsuppdrag innefattar. De inblandade företagen 
hade ett stort förtroende för sin revisor och dess fristående agerande samt att revisorn 
gör objektiva bedömningar. Intresset för revisionen i företagen visade sig vara stort 
bland dem som tillfrågades. (Damberg, 1980) 
 
Ett forskningsprojekt genomfört vid Handelshögskolan i Helsingfors av Fant (1994) 
handlar om revisorns roll och hur den uppfattas av företagsledare och aktieägare. 
Studien kom fram till att företagsledarna anser att bristen i den externa redovisningen 
mellan granskningsinsatser och informationsgivning stämmer inte överens. Det tyder på 
att granskningsinsatser och rapportering inte överensstämmer. 
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3.4. Förväntningsgap 
Revision har beskrivits ur revisorns perspektiv och även företagens syn på revision och 
revisorn har förklarats. Detta är en förutsättning för att kunna bedöma om de olika 
åsikterna sammanfaller eller skiljer sig åt. Om åsikterna skiljer sig åt finns det ett så 
kallat förväntningsgap. 

3.4.1 Definitioner 

Förväntningsgapet har definierats av olika författare. Den förste forskare som använde 
förväntningsgapet i samband med revision var Liggio. Förväntningsgap definierar han 
som skillnad mellan förväntningsnivå på revisionens utförande, som den oberoende 
revisorn har och som användarna av de finansiella rapporterna har.(Koh & Woo, 1998) 
The Cohen Commission (Commission on Auditors’s Responsibilities) utökade denna 
definition till att ett förväntningsgap finns om intressenter förväntar sig mer än vad 
revisorer rimligen kan åstadkomma. En empirisk studie gjordes på förväntning-
utförande-gapet. Där definierades förväntningsgapet som gapet mellan intressenternas 
förväntningar på revisorn och revisorns utförande av revision, uppfattat av 
intressenterna. (ibid) 
 
I likhet med definitionen finns det även olika bakomliggande förklaringar för problemet 
förväntningsgap. En syn är att förväntningsgapet är resultatet av en naturlig lag i 
revisionsyrket att identifiera och reagera med ständig utveckling och utvidgning av 
intressenternas förväntningar. Andra författare menar att det är konsekvensen av 
motsägelsen i ett självreglerande revisionssystem som fungerar med ett minimalt 
inblandande av staten. (ibid) 

3.4.2 Orsaker till förväntningsgap 

Många av missförstånden i diskussionen om revision kan benämnas som 
förväntningsgap. FAR (1992) formulerar följande: ”Revisionen har inte till självständigt 
syfte att upptäcka förskingringar.” Många uppdragsgivare förutsätter dock att revisorn 
skall upptäcka eller till och med förhindra oegentligheter. 
 
En annan orsak till varför förväntningsgap uppstår är att en revisor som skall 
rekommendera en viss revisionsinsats anser det svårt att endast argumentera för en ren 
revision. Det blir därför lättare att definiera revision som ett mer omfattande begrepp 
d.v.s. att kunden får mer förutom den vanliga revisionen. (Cassel, 1996) 
 
En teoretisk modell för förväntningsgapet har tagits fram och testats med hjälp av 
psykologins teori om orsakssamband (causal attribution). Misslyckanden som kan 
hänföras till revisorn orsakas antingen av ett fel i bedömningen eller av externa 
omständigheter som revisorn inte kunde kontrollera. Vid tillskrivning av ansvar för 
misslyckandet skall det tas hänsyn till överrensstämmelse, konsekvens och utmärkande 
drag vid avgörandet i vilken utsträckning revisorn är ansvarig.( Dunne, 1996) 
 
Överensstämmelse är när en revisor har visat mycket överensstämmelse med 
yrkesstandards. Det visar att misslyckandet har sina orsaker i externa omständigheter. 
Om observatörer enbart använder sig utav överensstämmande information, kan revisorn 
inte göras ansvarig för om misslyckanden inte upptäcks eftersom de orsakats av en 
sådan svaghet.(ibid) 
 
Konsekvens behandlar aktörens framgångar och misslyckanden. Han har troligen mer 
ansvar om han redan klandrats för fel i liknande omständigheter. Således blir revisorn i 
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nämnd situation mera kritiserad om han redan fått kritik för att han inte upptäckte 
misslyckanden i andra företag.(ibid) 
 
Utmärkande drag avser t.ex. om det upptäcks att en speciell post är komplicerad så hålls 
aktören mindre ansvarig för möjliga misslyckanden. Revisorn anses inte ansvarig för 
misslyckanden som inte upptäcks om det var svårt att upptäcka dem. (ibid) 

3.4.3 FARs syn på förväntningsgap 

Figur 2 beskriver FARs syn på förväntningsgapet. Revisorns roll innehåller en inbyggd 
konfliktsituation. Revisorns olika intressenter har olika krav och behov som skall 
tillgodoses av revisorn. (FAR, 1999) 
 
Enligt FAR uppstår ett förväntningsgap när revisorns olika intressenter har 
förväntningar som inte sammanfaller med vad revisorn kan och får göra. Områden inom 
vilka förväntningsgap ofta uppstår är årsredovisningen, obestånd och konkurs, 
förskingring och andra oegentligheter. (ibid) 
 
God revisionssed definieras av FAR som normer för revisionens utförande. I ABL 10 
kapitel 3 § lyder lagtexten: ”Revisorn skall granska bolagets årsredovisning och 
bokföring samt styrelsens och den verkställande direktörens förvaltning. Granskningen 
skall vara så ingående och omfattande som god revisionssed kräver.” Lagtexten tolkas i 
FARs rekommendationer. God revisionssed förtydligas som en ”rättslig standard som 
grundas på lag, praxis och rekommendationer. Den innebär en skyldighet att följa lagen 
och de redovisningsprinciper som anges i lagen. Särskild betydelse tillmäts också 
allmänna råd och rekommendationer av auktoritativa organ som Redovisningsrådet och 
Bokföringsnämnden. Därutöver definieras god redovisningssed i förarbetena till 
Bokföringslagen och Årsredovisningslagen som en faktiskt förekommande praxis hos 
en kvalitativ representativ krets av bokföringsskyldiga.” (FAR, 2000) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
... och då uppstår ett 

FÖRVÄNTNINGSGAP. Ett 
förväntningsgap medför 

missförstånd och oklarheter.     
Förväntningsgapet 
måste slutas till... 

Vissa tror att revisorn gör så här mycket... 

 

men det är god 
revisionssed att göra så 
här mycket… 

 

...genom att god revisionssed på sikt 
utvecklas till att innefatta det 
intressenterna vill ha...  

Figur 2    Förväntningsgap enligt FARs Revisionsbok (1999) 

... och genom att revisorerna upplyser 
intressenterna om vad som ingår i god 
revisionssed.  
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3.4.4 Åtgärder som kan leda till en minskning av förväntningsgapet 

Olika sätt att minska förväntningsgapet har undersökts av både forskare och praktiker. 
Det finns flera tillvägagångssätt för att minska förväntningsgapet men de flesta 
åtgärderna som olika forskare förespråkar är ganska lika. 
 
I FAR:s revisionsbok 1999 nämns två tillvägagångssätt för att minska 
förväntningsgapet. Det första är att informera uppdragsgivare vad den lagstadgade 
revisionen innefattar och vad som är revisorns roll. Det andra sättet är att tydliggöra 
styrelsens och VD:s ansvar samt vad som innefattas av revisorns ansvar. Utformningen 
av den nya revisionsberättelsen skall tydliggöra ansvarsfördelningen. 
 
Enligt Wolf m.fl. (1999) finns det två sätt att minska förväntningsgapet. Den första 
åtgärden är att upplysa allmänheten om vad som omfattas av en revision. Den andra 
åtgärden är att förändra beskaffenheten av revisionen så att den motsvarar 
uppdragsgivarnas förväntningar. 
 
Epstein & Geiger (1994) föreslår att allmänheten skall upplysas om revisionens 
beskaffenhet och begränsning samt vilken som är revisorns roll för att minska 
förväntningsgapet. Aktieägarna skall utbildas så att de kan läsa och förstå en 
revisionsberättelse. 
 
Lowe (1994) anser att revisorer måste öka ansvaret i revisionsutförandet med att inta en 
mera aktiv roll vid upptäckt av oegentligheter. Plikten att leta efter felaktigheter i 
revisionsmaterialet skall leda till att revisorerna arbetar med att utforma program som 
gör det möjligt att upptäcka oegentligheter. Detta borde vara ett viktigt steg för 
revisorerna att möta klienternas förväntningar. 
 
Ovan nämnda forskare har kommit fram till liknande åtgärder för att minska gapet. Den 
åtgärd som de flesta har är ökning av information till allmänheten om vad som ingår i en 
revision. Andra viktiga åtgärder är utbildning om revisorsrollen, tydliggörande av 
styrelsens och revisorns ansvar, förändra revisionen så att den motsvara kundernas 
förväntningar och utbildning av kunderna. 

3.4.5 En studie av förväntningsgapet i USA 

The Commission on Auditors’ Responsibility etablerades i USA 1974. Kommissionens 
uppgift var att undersöka om det fanns ett gap mellan intressenternas förväntningar på 
revisorer och revisorernas prestationer. Undersökningen genomfördes 1978 och visade 
att det fanns ett förväntningsgap och att revisorerna borde göras ansvariga för att minska 
gapet. (Dunn, 1996) 
 
Kommissionen lämnade följande förslag: 

• Det kan förväntas att revisorn skall upptäcka sådana fel och oegentligheter som 
genom yrkeskunskap och noggrannhet vanligtvis skulle upptäckas. 

• Revisorn skall också vara uppmärksam på företagets system och säkerställa att 
åtgärder vidtas för att eliminera svagheter. 

• Revisorn skall alltid vara uppmärksam på effektiviteten av sina genomförda 
tester och vilka nya metoder som skulle kunna tillämpas. 

• Revisionsstandards borde utökas för att revisorn skulle kunna värdera företagets 
ekonomistyrningssystem och identifiera speciella brister. (ibid) 
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Förslag på hur revisorer kan minska förväntningsgapet kommer också från The 
Auditing Standarts Board (ASB) som återfinns i Statements of Auditing Standards 
(SASs): 
 

1. Klarlägg revisorernas ansvar beträffande fel och oegentligheter samt 
illegala handlingar av klienter. Revisorn skall söka efter indikationer för 
existensen av dessa problem och undersöka misstänkta omständigheter. 

2. Försök att förbättra effektiviteten genom att vara mera uppmärksam på 
företagens interna kontrollsystem, genom att vägleda företagen med 
analyser som de kan använda sig utav och att diskutera problem 
angående revisionen. 

3. Förbättra kommunikationen mellan revisorn och användarna av rapporter 
genom ökad information i rapporten. På detta sätt blir att läsaren bättre 
informerad över revisorns och företagsledningens ansvarighet. 

4. Förbättra kommunikationen mellan revisor och företaget genom val av 
sättet som skall informera ledningen när problem i företagets 
ekonomisystem uppstår. (ibid) 
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4. EMPIRI 
 
Detta kapitel innehåller en sammanställning av intervjuerna med de utvalda 
fallstudieföretagen och revisorerna. Eftersom några av företagen ville vara anonyma 
nämns inte företagens och intervjupersonernas namn. Intervjuerna är uppbyggda efter 
intervjuguiderna. 

4.1 Revisorns syn på revision och förväntningsgap 
Två auktoriserade revisorer valdes ut för att besvara frågorna i undersökningen. 
Revisorerna arbetade på två olika revisionsbyråer. För enkelhetens skull kommer 
revisorerna att benämnas som revisor A och revisor B. 

4.1.1 Intervju med revisor A 

Revisor A presenterade sig som auktoriserad revisor sedan mars 1999. Han har arbetat 
inom samma revisionsbyrå i 6 år. Arbetsuppgifterna är till största del revision och 
konsultation. 
 
Antalet egna revisionsuppdrag, där revisor A är vald som ordinarie revisor, uppgår till 
två stycken. Revisor A är suppleant i ca 20 företag och gör revision i 30- 40 företag. 
Den tid revisorn avsätter för varje företag varierar beroende på hur mycket tid varje 
företag behöver. De större företagen kräver oftast mer tid än de mindre, men 
engagemanget är lika för alla. Revisionsbyrån har flest ägarledda företag och revisorn 
försöker att se till ägarens bästa när han gör revisionen. 
 
Tillvägagångssättet vid en revision är mycket likt FARs revisionsprocess. Först 
upprättas ett granskningsprogram som baseras på väsentlighet och risk eller om det har 
skett några händelser som är annorlunda och relevanta för det nya året. Annorlunda 
händelser kan exempelvis vara sammangåenden eller uppköp av företag. 
Granskningsprogrammet genomförs för att kunna bedöma vad revisionen skall riktas in 
på. Revisionsbyrån har inga standardiserade mallar som revisorerna måste följa. 
Informationsinsamlingen sker genom att revisorn själv väljer ut vad som behövs. 
 
Det är väsentlighet och risk som styr vad revisionen riktas in på. 
Granskningsprogrammet visar årets viktigaste delar som skall ingå i revisionen. Det är 
redovisningsassistenterna som gör grovjobbet och därefter bedömer den auktoriserade 
revisorn om det verkar rimligt utifrån väsentlighet och risk. 
 
De flesta företag har nytta av revision. Intressenterna kräver att företagen skall ha 
revision för att de skall kunna förlita sig på att årsredovisningen är korrekt. Det är dock 
inte säkert att revision är nödvändigt för de minsta företagen. Längre fram kan det bli 
aktuellt med en efterfrågestyrd revision, där kraven på revision kommer från någon av 
intressenterna. Det kan vara så att banken kräver att företaget skall granskas av en 
revisor för att de skall få lån. 
 
Revisionsbyrån, som revisor A arbetar för, håller strikt på oberoendekriteriet. 
Revisorerna får inte på något sätt göra sig beroende av företaget. Revisorerna får till 
exempel inte äga aktier i de företag som de gör revision i och de får inte låna pengar av 
företaget. 
 
De flesta kunder tror att revisorns uppgift är att upptäcka fel. Ibland hittar revisorn fel 
som är av mindre betydelse och då påtalar de dessa fel till kunden, men det händer att 
kunden vill att revisorn skall lägga ner mer tid på de mindre felen. Revisorn är dock 
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begränsad av den tid och kostnad som de kan lägga ner på mindre felaktigheter. Alla 
kunder förstår inte att revisionen baseras på väsentlighet och risk. 
 
Revisor A arbetar både med granskning av företaget och som rådgivare. Han anser att 
det går bra eftersom revisorn redan är insatt i företagets ekonomi och styrning och att 
det inte inkräktar på kravet att en revisor skall vara oberoende. De flesta mindre företag 
vänder sig till sin revisor för att få hjälp med olika problem inom företaget. Ligger 
problemen utanför revisorns kunskapsområde som t.ex. skattefrågor anlitar han expert 
hjälp. Experterna kan finnas inom revisionsbyrån men revisor A tar även hjälp från 
andra byråer om det krävs. Det är revisorns roll att sitta som spindeln i nätet och 
förmedla tjänster. 
 
God revisionssed definieras av FAR som praxis bland erfarna revisorer och den 
uppfattningen om god revisionssed har revisor A. Det kan vara en vägledning för 
nyblivna revisorer att titta på praxis och därefter stämma av detta med andra erfarna 
revisorer. 
 
Lagar och regler inom redovisning och revision blir allt mer internationaliserade. Det 
har revisor A märkt främst i redovisningsrådets rekommendationer. Många av de nya 
rekommendationerna kommer från USA. Det finns både för- och nackdelar med 
internationaliseringen av lagar och regler. Det som är bra med internationaliseringen är 
att de nya rekommendationerna är mer detaljerade. Det som kan ses som en nackdel är 
den raka översättningen från engelska till svenska. Ordföljden blir konstig och vissa 
begrepp får fler benämningar. 
 
Ibland kan det uppstå ett förväntningsgap mellan kunder och revisorer enligt revisor A. 
Det kan bero på att kunderna förväntar sig att revisorn skall hitta alla fel, även de fel 
som inte är väsentliga för revisionen.  En annan orsak till förväntningsgap är priset på 
revisionen. Det händer att revisorerna får lägga ner mer tid än beräknat och de hittar 
inga fel men det blev dyrare än vad de hade uppskattat. Över lag har de flesta kunderna 
en uppfattning om vad som innefattas av en revision och vad som är revisorns roll. 
 
Det finns även ett förväntningsgap bland intressenterna. Det är främst 
Skattemyndigheten som förväntar sig att revisorn skall hitta alla fel. Även bankerna har 
vissa förväntningar på revisionen som inte stämmer överens med vad en revisor gör. Det 
har inte hänt att revisor A har blivit uppringt av en kunds leverantörer för att de har 
förväntningar på revisionen i kundens företag. Det är främst bland Skattemyndigheten 
och banker som det finns ett förväntningsgap. 
 
Åtgärder för att försöka minska förväntningsgapet kan vara att revisorn skall vara mer 
tydlig med vad som ingår i revisionen och hur den skall gå till. Revisor A tror att det 
kan bero på revisorernas tydlighet avseende revisionen som leder till att det finns så 
pass få förväntningsgap. De kunder som inte är intresserade av vad revisorn gör är oftast 
inte missnöjda. Det är kunder som är insatta i revisorns roll och utformandet av 
revisionen som kan ha andra förväntningar än vad revisorn gör. De förväntar sig att det 
skall ingå mer i en revision. 

4.1.2 Intervju med revisor B 

Revisorn B som intervjuades arbetar på en stor internationell revisionsbyrå och är 
auktoriserad sedan 1998. Hon har mellan 10 och 15 egna revisorsuppdrag. Dessutom är 
hon suppleant på 25-30 uppdrag. Revisionsbyrån har i Luleå 22 anställda varav 4 är 
auktoriserade och 3 godkända revisorer. 
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I revision ingår enligt revisorn revidering av årsredovisning och förvaltning. Byrån 
arbetar med en egen variant av revisionsprocessen som dock bygger på FAR. De 
använder sig av datoriserade modeller och det är viktigt med dokumentationen. Hur hon 
väljer ut vad som skall granskas beror på olika omständigheter. Är det en ny kund 
behövs en djupare informationsinsamling, är det en gammal kund som reviderats 
tidigare inom byrån tittar hon på problem som fanns under tidigare år. Utgångspunkten 
för granskningen är dock alltid en bedömning av väsentlighet och risk. 
 
Revisor B anser att företag har nytta av revisionen. Revisorn har en hjälpande och 
stödjande roll och kan exempelvis bidra till att internkontrollen förbättras och utvecklas. 
Revisorn kommer med förbättringsförslag till företaget. Revisorns engagemang i 
företagen beror på om det är ett företag som den revisor har som ordinarie uppdrag eller 
om revisorn har en mindre betydande roll. För ordinarie företag har revisorn ansvar. Det 
är viktigt med god kontroll över företaget. Det löpande arbetet sköts av 
revisionsassistenterna. Sedan beror det även på kunden, vissa företag vill ha mer kontakt 
med sin revisor än andra företag. Det är naturligt med skillnader eftersom företagen är 
olika både i storlek och verksamhet. 
 
En avsikt med revisionen är att upptäcka fel och oegentligheter. I större företag vill de 
att revisorn hittar fel och oegentligheter. I små företag är de intresserade av att revisorn 
tittar på allting och hoppas att revisionen hittar väsentliga belopp. Revisorn avsäger sig 
uppdrag där misstanke om brottslig verksamhet finns. 
 
Revisionsbyrån håller väldigt strikt på oberoendekriteriet enligt FAR. Alla som arbetar 
på byrån måste skriva på företagets oberoende-policy. Revisionsbyrån har även med 
anledning på oberoendet sålt sin konsultdel eftersom verksamheten kan ge felaktiga 
signaler med hänsyn till revisorns oberoende roll. 
 
Revisor B anser att kunderna idag har en mer modern syn på revision. Många ser sin 
revisor som ett bollplank och stöd och de flesta kunder har en positiv attityd. En orsak 
kan vara den förändrade revisionsberättelsen som kom med nya Årsredovisningslagen. 
Nu innehåller revisionsberättelsen mer information än tidigare. Uttrycket rättvisande 
bild plockades bort och istället framgår det att revisionsarbetet utgår från väsentlighet 
och risk. 
 
Revisorn blir automatiskt företagets rådgivare och det är inget fel med allmänna råd. 
Däremot får revisorn inte ta ställning att fatta beslut åt sina kunder. Revisorn kan inte ha 
kunskap inom alla områden exempelvis skatterådgivning. Därför kan företag ge ett 
separat uppdrag åt revisionsbyrån inom detta område. Men även här gör revisionsbyrån 
en bedömning, företaget fattar beslut och ansvarar i slutändan. Vid rådgivningsuppdrag 
är också revisorns oberoende mycket viktigt. Revisorns roll att lämna rådgivning till 
sina kunder får inte krocka med hans oberoende roll. Det är alltid företaget själv som 
bestämmer om de vill följa revisorns råd eller inte, även när de följer revisorns råd fattar 
företaget ett självständigt beslut. Revisorn har till uppgift att klargöra detta för 
företagen. 
 
God revisionssed definieras enligt revisor B som att revisionen följer planeringsfasen. 
Det innebär även att bokslutsgranskning sker inom företaget. Revisorn måste följa 
rekommendationer och råd för granskning som lämnas av FAR. I och med att 
lagstiftningen och rekommendationer inom revision anpassas internationell för att 
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uppnå liknande regler i alla länder har FARs rekommendationer i Sverige blivit mer 
detaljerade, vilket upplevs som positivt. 
 
Enligt revisor B är kunderna förhoppningsvis rätt informerade om revisorns arbete. 
Andra intressenter kan dock tro att revisionen exempelvis innebär att allting inom 
företaget granskas. Därför kan det läsas rubriker i tidningar med texten ”Revisorn 
upptäckte inte…”. EU och Länsstyrelsen tror att när revisionsberättelse är ren är allting i 
ordning i företaget. Revisorn har dock inte granskat allting. Revisionsbyrån kan även 
lämna speciella intyg till dessa institutioner eftersom byrån inte vill intyga något som 
revisorerna egentligen inte kan intyga. 
 
Förväntningsgapet mellan företagen och revisorn anses som nästan obefintligt. Dock 
existerar ett sådant gap mellan revisorn och andra intressenter till företaget. För att 
minska eventuella förväntningsgap kan revisionsbyrån förbättra sin kundservice och bli 
bättre på dokumentationen. Förståelsen mellan parterna bör ökas. Detta kan ske genom 
att företaget ger feedback till revisorn och utvärdering mellan revisorn och kunden kan 
vara en annan åtgärd. 
 
Avslutningsvis sammanfattar revisorn att det är viktig för hennes arbete att vistas ute 
mycket hos kunderna. Genom att revisorn visar upp sig och kunden ser vad hon arbetar 
med och på vilket sätt får företag större förståelse för revisionen. 

4.2 Företagens syn på revisorn och revisionen 
För att kunna jämföra företagens syn på revision valdes tre företag ut, ett i 
städbranschen, ett i tidningsbranschen och ett inom bil & diverse. Den person inom 
respektive företag som hade mest kontakt med revisorn intervjuades. 

4.2.1 Intervju med VD på städföretaget 

Företaget bedriver främst kontorsstädning på kontrakt. Andra verksamhetsområden är 
storstädning, lägenhetsstädning (Lulebo/privat), trappstädning, fönsterputsning och lite 
byggstädning. Företaget har sin verksamhet i Luleå, Piteå och Boden. Antalet anställda 
är ca 110 stycken. 
 
Intervjun genomfördes med företagets VD som även är en av ägarna. Hon har arbetat 
inom företaget i 11 år. Tidigare har hon arbetat på en bank och hon har högskoleexamen 
i ekonomi. Även de andra ägarna har erfarenhet från ekonomi sedan tidigare. Innan de 
blev aktiva inom företaget har de arbetat med revision. 
 
Enligt företagets VD är synen på revision inom företaget att den skall visa fel och brister 
som inte följer lagen samt skall revisionen visa att företaget är pålitligt. Revisorn skall 
hjälpa företaget att planera verksamheten och skall även se till företagets överlevnad på 
lång sikt. Företaget har nytta av revisionen bl.a. då revisorn kommer med 
förbättringsförslag. 
 
Företaget har anlitat samma revisor i 11 år. Samarbetet fungerar mycket bra. Företaget 
får den hjälp de vill ha och de har förtroende för sin revisor som är helt oberoende. VDn 
anser att de är nöjda med sin revisor, men önskar att revisorn skulle komma med fler 
spontana råd. Som det är idag är det företaget som vänder sig till revisorn och säger att 
de vill veta mer om just den saken. Företaget kan dock inte klaga eftersom revisorn 
sköter sina arbetsuppgifter i rätt tid. 
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Företaget förväntar sig att en revisor skall vara duktig inom sitt område och veta vilka 
nya lagar och regler som gäller. Andra förväntningar är att revisorn måste vara 
oberoende och objektiv. Ägarna vill även att revisorn skall komma med nya idéer så att 
företaget kan utvecklas. Revisorn skall hitta oegentligheter om sådana finns och 
revisorn skall hjälpa företaget att tolka olika redovisningslistor. 
 
Den valda revisorn är endast granskare och bollplank. Övriga tjänster köper de av 
revisionsbyrån som revisorn arbetar för. Dessa övriga tjänster är avstämning vid bokslut 
och en gång ville företaget ha hjälp vid uppköp av ett annat företag. 
 
God revisionssed borde innefatta att revisorn skulle kunna bedöma alla företag på 
samma sätt, för att det skall bli så pass jämförbart som möjligt. God revisionssed skall 
även innehålla krav på ärlighet och objektivitet av revisorn. 
 
Revisionsarbetet motsvarar företagets förväntningar, men företaget vill att revisorn skall 
vara mer alert och komma med förbättringsförslag. Idag får företaget vända sig till 
revisorn och säga att de vill veta mer om t.ex. skattelagstiftningen. Åtgärder för att 
minska förväntningsgapet är att revisorn skall visa mer engagemang. 
 

4.2.2 Intervju med ekonomichefen i tidningsbranschen 

Vi intervjuade ekonomichefen på en dagstidning i Norrbotten. Företaget har ca 130 
fastanställda personer och till dessa kommer ca 400 uppdragstagare som betalas för 
artiklar och bilder som publiceras. Organisationen består av journalister, grafiker och 
tjänstemän. Företaget ägs av två stiftelser: en lokal och en rikstäckande som båda tillhör 
den moderata sfären. Ekonomichefen har arbetat i företaget i 23 år. Han kom från en 
revisionsbyrå där han arbetade under 6 års tid. Han har även arbetat som godkänd 
revisor i företaget. I hans arbetsuppgifter som ekonomichef ingår ansvaret för 
ekonomiavdelningen och en stor del av det administrativa arbetet. I detta ingår bl.a. 
personalstiftelse, fastighetsförvaltning, försäkringsfrågor, vaktmästeri, kontrakt och 
avtal. 
 
Ekonomichefen känner väl till vilka arbetsuppgifter som en revisor har eftersom han 
själv är godkänd revisor. Företaget har bytt revisor i år, eftersom deras revisor gick i 
pension. När det skedde tog företaget in offerter från olika revisionsbyråer och ägarna 
bestämde sig på bolagsstämman för en annan revisionsbyrå. Synen på revision är att 
revisorns uppgift, förutom att utföra ren siffergranskning, är att biträda 
företagsledningen i förvaltningen, så kallad förvaltningsrevision. Företagsledningen 
skall ha revisorn som bollplank i viktiga strategiska frågor, framförallt inom området 
ekonomi. Revisorn skall även med hjälp av sin byrå kunna ta fram expertis som ibland 
behövs i t.ex. skattefrågor eller juridiska frågor. Frågor som företaget inte kan klara av 
själv skall kunna lämnas över till revisorn. Revisorn skall se att företaget har en god 
internkontroll och se vilka risker som finns inom företaget och upptäcka rena 
felaktigheter. Förvaltningsrevision är viktigt av kompetensskäl, företaget får inte fatta 
felaktiga beslut p.g.a. att de inte ser alla alternativen. 
 
Hur samarbetet mellan företaget och revisorn fungerar är lite svårt att bedöma eftersom 
företaget nyss bytte revisor. Revisionsbyrån har genomfört granskningsarbete under 
året. De har anlitats i frågor av stor vikt och även för att göra en genomgång av flödet i 
organisationen. Vid byte av annonssystem har revisionsbyrån rådfrågats. Än så länge 
finns det inget negativt att säga. Samarbetet med förra revisionsbyrån fungerade bra. 
Ekonomichefen anser att det kan vara nyttigt att ibland byta revisionsbyrå. 
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Det är mycket viktigt att revisorn är oberoende. Revisorn får aldrig sätta sig i den sitsen 
att han blir beroende. Revisorn har inga egna intressen i verksamheten. Hans ersättning 
utgår enligt lämnad offert och revisorn har ingenting att vinna på att gå med på saker 
som inte är förenligt med god revisionssed. 
 
Ekonomichefen förväntar sig att revisorn och dennes medarbetare skall vara kompetenta 
och förstå den verksamheten företaget bedriver. Saknas viss kompetens hos företaget 
skall byrån kunna ta fram den på annat sätt. Det finns ingen möjlighet att revisorn kan 
upptäcka alla eventuellt förekommande oegentligheter utan hans arbete måste inriktas 
på det som kallas ”väsentlighet och relativ risk”. Med detta menas att insatsen skall 
göras där risken är störst och beloppen kan vara av betydande storlek. Det viktiga är att 
kartlägga rutinerna för att se om det finns några möjligheter till fel och påpeka var 
bristerna finns. 
 
Företaget har avtal med revisionsbyrån om vad revisionen skall kosta. Sedan anlitas 
byrån även i vissa moms- och skattefrågor. Personer som utför dessa uppdrag är för det 
mesta andra än dem som arbetar med revisionen. 
 
Ekonomichefen anser att revisorn ägnar tillräckligt med tid och uppmärksamhet åt 
företaget. Han är även nöjd med revisorn, har varit det i alla fall med den gamla. Den 
nya revisorn har företaget haft under en kortare tid, men än så länge verkar det fungera 
mellan parterna. 
 
I god revisionssed ingår enligt ekonomichefens uppfattning att fastställa att rutinerna 
fungerar utan allvarliga brister, att den interna kontrollen är tillfredsställande 
exempelvis attestrutiner, att rapporteringen stämmer med bokföringen samt att 
årsredovisningen upprättas enligt Bokföringslag och Aktiebolagslag. 
 
Den tidigare revisorns arbete motsvarade ekonomichefens förväntningar. Den 
nuvarande revisorn har företaget ännu inte haft under ett år, därför kan ekonomichefen 
inte uttala sig om detta än så länge. Eftersom ekonomichefen har arbetat själv som 
revisor vet han precis vad han kan förvänta sig av företagets revisor och revisionen. Ett 
förväntningsgap finns därför inte mellan företaget och revisorn. 
 

4.2.3 Intervju med ekonomichefen i bil- och diversebranschen 

Intervjun skedde med ekonomichefen i bil- och diversebranschen. Företaget är 
återförsäljare för två olika bilmärken såväl person- som lastbilar. I verksamheten ingår 
även verkstäder, försäljning av reservdelar och bensin samt biluthyrning. Den valda 
respondenten var ekonomichef sedan ett år tillbaka. Han arbetade tidigare med 
redovisningen inom samma företag under 8 år och har innan dess arbetat inom 
revisionsbranschen. Som ekonomichef har han även personalansvar och sköter 
försäkringfrågor, administration samt ekonomiska frågor. Som ekonomichef ingår han 
även i företagets ledningsgrupp. 
 
Ekonomichefen anser att revision är bra om företaget har rätt revisorer. Med detta 
menar han att revisorn skall vara insatt i verksamheten. Revisorn skall även granska 
andra liknande företag för att han skall känna till branschen. Revisionsbyrån som 
företaget anlitar har idag andra kunder som också är återförsäljare av bilar. De har 
samma problem och samma system, därför är det lättare för revisorerna att ta till sig och 
förstå verksamheten. Revisionsbyrån kan därför användas av företaget som bollplank. 
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Den nuvarande revisorn har arbetat åt företaget under drygt ett år. När företaget bytte 
ägare anlitades även en annan revisor. 
 
Samarbetet mellan företaget och revisorn fungerar mycket bra. Revisorn är oberoende, 
det får inte finnas andra intressen än att genomföra en fullgod revision. Ekonomichefen 
förväntar sig av revisorn att han har kunskap om branschen och företaget. Han skall 
gärna ha erfarenhet av de system företaget arbetar med och revisorn skall i sin tur ha 
stor kunskap och möjlighet att vända sig till exempelvis experter inom olika områden. 
Givetvis skall revisionsbyrån ha god resumé och vara seriös och skall kunna erbjuda 
andra tjänster t.ex. inom området skatter. 
 
Det är orimligt att revisorn skall kunna gå igenom allt. Han skall gå igenom rutiner och 
det som upptäcks skall rapporteras till företaget. Revisorn skall upptäcka oegentligheter 
men ekonomichefen är medveten om att revisorn endast gör ett urval som han granskar. 
Revisorn har även andra uppgifter inom företaget som t.ex. konsultation och olika 
företagsfrågor inom bl.a. skatt. Samma revisionsbyrå anlitas om företaget bedömer att 
de klarar av problemet. Annars kan de vända sig till en annan byrå. 
 
På frågan om revisorn ägnar tillräckligt med tid och uppmärksamhet åt företag svarade 
ekonomichefen med att det är svårt att säga vad tillräckligt med tid är. Han anser att 
revisorn gör det, dock kostar allting han gör pengar. Därför är det en avvägning mellan 
vad företaget behöver och vill betala för. Den tid företaget vill ha får de också.  
Företaget har bara haft revisorn drygt ett år och det som hittills har hänt leder till att de 
är nöjda med revisorn. 
 
God revisionssed definieras av ekonomichefen som att revisorn är opartisk, i en 
oberoende ställning gentemot företaget. Revisorn skall bevaka flera intressenters 
intressen, t.ex. borgenärernas och ägarnas. 
 
Revisorns arbete motsvarar företagets förväntningar. Revisorn har arbetat under en kort 
tid, men signalerna företaget har fått visar att de täcker upp en bred bas och det företaget 
förväntar sig det får de. Den tidigare revisorn saknade företagserfarenhet. Eftersom 
ekonomichefen har arbetat tidigare som revisor finns inget förväntningsgap mellan 
företaget och revisorn. 
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5. ANALYS OCH SLUTSATSER 
 
I detta kapitel utvärderas de genomförda intervjuerna. Jämförelse görs mellan de olika 
respondenternas svar. Jämförelsen görs utifrån den teoretiska referensramen och 
jämför företagens åsikter med varandra samt med revisorernas syn. Kapitlet avslutas 
med slutsatser och avslutande diskussion. 

5.1 Revision enligt revisorerna  
I tabell 1 har en sammanställning av revisorernas svar på frågorna genomförts för att 
lättare kunna analysera svaren.  
 
Tabell 1 Sammanfattande tabell av revisorernas svar 
 
Frågor Revisor A Revisor B 
Vad ingår i revision (koppling 
revisionsprocess)? 

Följer FARs revisionsprocess. Revidering av årsredovisning och 
förvaltning, bygger på FAR. 

Hur väljer du ut vad som skall 
granskas? 

Granskningsprogram grundas 
på väsentlighet och risk. 
Annorlunda händelser kan 
påverka urvalet. 

Beror på olika omständigheter 
t.ex. ny eller gammal kund. 
Utgångspunkten är alltid en 
bedömning av väsentlighet och 
risk. 

Har företaget nytta av revisionen? De flesta har nytta. 
Intressenterna kräver att 
årsredovisningen är korrekt. 

Ja, revisorn har en hjälpande och 
stödjande roll. 

Hur uppfattar kunderna 
revisionen? 

De flesta tror att revisorn skall 
upptäcka fel. Många förstår 
inte att revision grundas på 
väsentlighet och risk. 

De flesta har en modern och 
positiv syn på revision. Revisorn 
skall vara bollplank och stöd åt 
kunden. 

Anser kunderna att ni skall hitta 
fel och oegentligheter? 

Ja, många tror att revisor hittar 
alla fel, även de som är mindre 
väsentliga. 

Ja, i stora företag. I mindre 
företag skall revisorn titta på allt 
och hitta väsentliga belopp. 

Hur ser du på oberoende 
kriteriet? 

Byrån håller strikt på 
revisorernas oberoende. 

Byrån håller strikt på revisorernas 
oberoende. 

 
Är du rådgivare åt 
revisionskunderna? 

Ja, men det inkräktar inte på 
oberoendet. Många kunder vill 
ha hjälp med olika problem. 

Revisorns blir automatisk till en 
rådgivare åt kunden. Inget fel, 
kunden fattar sina beslut själv. 

Existerar ett förväntningsgap 
mellan revisorn och kunderna? 

Ja, kunderna tror att revisorn 
skall hitta alla fel även om de 
inte är väsentliga. 

Mellan kunder och revisorn är 
den nästan obefintligt. 

Åtgärder för minskning av 
förväntningsgapet 

Förbättra revisorns tydlighet  
gentemot kunden om vad 
revision är och hur den går till. 

Ökad förståelse för revisorns 
arbete, feedback och utvärdering 
mellan revisorn och kunden. 

 
Tabell 1 visar att båda revisorerna följer revisionsprocessen, med dess olika faser enligt 
FAR, i sitt arbete. På den ena byrån arbetade de anställda efter en egen mall, som 
byggde på FARs revisionsprocess. Med revisionen avses revidering av årsredovisning 
och förvaltning, vilket följer de olika teorierna kring begreppet revision enligt 
Johansson m.fl. (1987) och FAR (1994). 
 
De intervjuade revisorernas svar överensstämde på frågan om urvalet av det som skall 
granskas. Båda angav att urvalet grundas på en bedömning av väsentlighet och risk, men 
även speciella händelser kan påverka urvalet. Om det är en ny kund eller om kunden har 
funnits en längre tid påverkar det också granskningen. Detta kan kopplas till 
granskningsprocessen enligt FAR i teorin. Bedömning av väsentlighet och risk utgör 
andra steget i processen och begreppen väsentlighet och risk utgör två av de mest 
centrala begreppen inom revision, vilket revisorerna bekräftade. 
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Att företagen har nytta av en revision ansåg de båda intervjuade revisorerna. En menade 
att revisorn ger hjälp och stöd åt företaget och den andra fokuserade på andra 
intressenter som företaget har som i sin tur kräver en fullgod revision som fastställer 
årsredovisningen. I teorin behandlades separationen mellan ägande och drivande av 
företag. Ägarna vill ha tillförlitlig information om verksamheten vilket revisorn skall 
säkerställa. (Cassel, 1996) 
 
Revisionen uppfattas olika av företag enligt revisorerna. De flesta företag tror att 
revisorn skall hitta alla fel. Dessa företag förstår inte att revisionen utgår från en 
bedömning av väsentlighet och risk. Även felaktigheter som är av mindre betydelse tror 
företaget att revisionen skall upptäcka. Revisorn B svarade att deras kunder hade en 
positiv inställning till revision och att de ville ha revisorn som stöd och bollplank. Det 
finns en skillnad mellan stora och mindre företag. Stora företag förväntar sig att 
revisionen skall upptäcka felen medan mindre företag vill att revisorn kontrollerar allt. 
Detta bekräftar alltså till viss del Boynton och Kell (1992) där de fastställer att företag 
förväntar sig att revisionen söker och upptäcker konkret oriktiga uppgifter. 
 
Båda revisorerna poängterar att revisorns oberoende är mycket viktigt. 
Revisionsbyråerna revisorerna arbetar hos, är mycket tydliga på den punkten. Även om 
revisorn har en rådgivande roll i de företag revisionen genomförs, inkräktar detta inte på 
revisorns oberoende. Rådgivning anses inte som problem eftersom det i slutändan alltid 
är företaget som fattar besluten, inte revisorn. Revisorernas syn på oberoende kriteriet 
bygger på FAR (1999). Revisorerna ansåg att oberoendet måste uppfattas av 
allmänheten, eftersom revisorns arbete annars skulle ifrågasättas.  
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5.2 Företagens förväntningar på revisorn 
Företagens förväntningar och syn på revision har sammanställts i en tabell. Tabellen 
utgår från intervjuerna med de valda respondenterna i varje företag.  
 
Tabell 2  Sammanfattande tabell av företagens syn på revision och deras  

förväntningar. 
 

 
Städföretaget ville att revisorn skulle se till företagets överlevnad på lång sikt och ville 
att revisionen skulle visa på fel och brister, utanför lagen, samt visa att företaget är 
pålitligt. Dagstidningens syn på revision var att revisorn skulle fungera som ett 
bollplank och hjälpa företaget att styra samt hjälpa företaget med komplicerade frågor. 
Synen på revision i bil- och diversebranschen är också att revisorn skall fungera som ett 
bollplank och han skall vara väl insatt i branschen för att kunna ge bra råd och göra 
jämförelser (se tabell 2). Gemensamt för alla fallstudieföretag är att de har en positiv 
syn på revision och att de ser revisorn som ett bollplank. Enligt Boynton & Kell (1992) 
förväntar sig företagen att revisorn skall upptäcka felaktigheter som är så pass allvarliga 
att företaget inte kan fortsätta sin drift. Dessa förväntningar hade även de utvalda 
företagen. De hade dock förståelse för att en revisor inte kan granska alla transaktioner. 
Enligt Cassel (1996) har företagen ingen förståelse för att revisorn gör urval med tanke 
på väsentlighet och risk. Dessa medelstora företag hade dock en förståelse för att en 
revisor endast gör urval och stickprov. 
 

Frågor Städföretag, intervju med 
VD 

Dagstidning, intervju 
med ekonomichef 

Bil- och diverseföretag, 
intervju med 
ekonomichef 

Presentation av 
respondent 
 

Ekonomisk examen med 
bakgrund inom banken. 

Ekonomisk examen, har 
arbetat som godkänd 
revisor. 

Arbetade med 
redovisning i samma 
företag i 8 år, har arbetat 
i revisionsbranschen. 

Syn på revision inom 
företaget, är den 
nyttig? 

Visa på fel och brister i 
företaget (utanför lagen), 
visa att företaget är pålitligt 
och se till överlevnad på 
långsikt. Revisorn ger bra 
förslag. 

Revisorn skall fungera 
som bollplank för 
viktiga frågor. Hjälpa 
företaget att styra samt 
experthjälp. 

Bra med rätt revisorer, 
skall vara insatt i 
branschen. Revisorn 
skall fungera som ett 
bollplank. 

Hur lång tid har 
företaget haft samma 
revisor? Samarbetet 
med revisorn? Ägnar 
revisorn företaget 
tillräckligt med tid?  

Samma revisor i 11 år och 
samarbetet fungerar bra. 
Företaget får tillräckligt 
med tid. 

Har bytt revisor i år. 
Fungerar bra än så 
länge, revisorn ägnar 
företaget tillräckligt 
med tid. 

Sedan drygt 1 år. 
Samarbetet fungerar 
utan problem. 
Tillräckligt med tid, 
jämfört med vad 
företaget får betala. 

Revisorns oberoende 
och tilläggstjänster 

Helt oberoende, köper 
övriga tjänster av 
revisionsbyrån. 

Helt oberoende, anlitar 
revisionsbyrån vid vissa 
problem. 

Revisorn är oberoende. 
Köper övriga tjänster av 
revisionsbyrån eller 
vänder sig till en annan 
revisionsbyrå. 

Förväntningar på 
revisorn och revisionen 

Kompetent, oberoende och 
objektiv. Hjälpa företaget 
att tolka   
ekonomiskinformation. 

Kompetens, hjälpa 
företaget att ha god 
intern kontroll. 

Revisorn täcker upp en 
bred bas, som förväntat. 
Branschkunskap  

Existerar ett 
förväntningsgap?  

Nej, men fler 
förbättringsförslag. 

Nej. Nej. 

Förslag på åtgärder  Revisorn skall visa större 
engagemang. 

- - 
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Tabell 2 visar att alla utvalda företag ser revisorn som oberoende. De anser att revisorn 
måste vara oberoende för att granskningen skall vara trovärdig. Fant (1994) har gjort en 
studie om revisorns oberoende och att det inte är förenligt med antagandet att revisorn 
utför sitt uppdrag i företagsledningens intresse. Trots att granskningen sker på uppdrag 
av företagsledningen ansåg fallstudieföretagen att revisorn var oberoende. De utvalda 
företagen använder sig av revisor både som granskare och konsult. I Affärsvärlden 
(2000-08-16) tas hotet mot revisorns oberoende upp. Revisorns roll som rådgivare är ett 
hot mot revisorns oberoende. Det anser inte de utvalda fallstudieföretagen. De tycker att 
rollen som granskare är förenlig med rollen som konsult och att det inte hotar revisorns 
oberoende. Företagen vänder sig oftast till samma revisionsbyrå när de behöver 
expertrådgivning, men de kan även vända sig till en annan byrå om de anser att den har 
bättre kompetens. Damberg har gjort en undersökning om revisorsrollen och den visade 
bl.a. att företagen hade ett stort förtroende för sin revisor och att 90 % ville ha kvar sin 
revisor. Alla företagen hade en god relation till sin revisor och tyckte att samarbetet 
fungerade bra, trots att två av fallstudieföretagen hade en ny revisor. 
 

5.3 Jämförelse mellan revisorernas och företagens syn på revision  
Vid jämförelsen mellan revisorers och företagens åsikter har de främsta likheterna och 
skillnaderna sammanställts i tabell 3 för att underlätta analysen. I denna tabell jämförs 
de olika gruppernas åsikter med varandra. Även de enskilda företagens och revisorernas 
åsikter kommer att jämföras, men tas inte upp i tabellen. 
 
Tabell 3   Jämförelse av likheter och skillnader mellan revisorers och företags åsikter 
 
 Revisorer 

 
Företagen 
 

Främsta likheter; Håller strikt på 
oberoendekriteriet. 
 
Revisorerna anser att de 
flesta kunder har kunskap 
om vad som ingår i en 
revision. Revisorernas syn 
på revisionsprocessen är 
likadan. 

Håller strikt på 
oberoendekriteriet 
 
Företagen har kunskap om 
revisionsprocessen och vet 
hur en revision skall 
genomföras och vad som 
är revisorns roll. 

Främsta skillnader; 
 
 
 

Det finns kunder som tror 
att revisorn skall hitta alla 
fel. Intressenterna har 
förväntningar på revisorn. 

Det finns inget 
förväntningsgap endast 
saker som revisorn bör bli 
bättre på. 

 
En förväntning alla företagen hade på sin revisor var att revisorn skall vara kompetent. 
Ett företag ansåg att branschvana var en viktig aspekt, ett annat företag ville att revisorn 
skulle hjälpa till med att tolka ekonomiska rapporter. Kravet på kompetens stämmer 
överens med vad Boynton & Kell (1992) har angett som förväntningar på revisorn av 
företaget. Andra förväntningar som stämmer överens med fallstudieföretagens är krav 
på oberoende och objektivitet samt att de finansiella rapporterna ger en rättvisande bild 
av företaget.  
 
De intervjuade revisorernas syn på förväntningsgapet skiljde sig åt. Revisor A ansåg att 
kunderna ibland vill att revisorn skall hitta fel som inte är väsentliga. Kunderna inser 
inte att revisorn gör en bedömning av väsentlighet och risk för att kunna bestämma vad 
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revisionen skall inriktas på. Denna orsak till att ett förväntningsgap uppstår tar Cassel 
(1996) upp. Han skriver att många kunder inte förstår att revisorn endast gör ett urval, 
utan de tror att revisorn går igenom allt. En annan orsak till förväntningsgap enligt 
revisor A är priset på revisionen. Om priset blir högre för att det har krävts mer 
granskning än uppskattat kan det leda till att kunderna förväntar sig att de skall få ut 
mer.  
 
Revisor B anser att det näst intill inte finns ett förväntningsgap mellan revisorn och 
dennes kunder. Det är mellan företagets intressenter och revisorn som det finns ett 
förväntningsgap. Företagets intressenter tror att det inte kan finnas några fel i 
redovisningen efter en revision. De tror att allting inom företaget granskas. Enligt FAR 
(1999) har företag olika intressenter som ställer olika krav på revisionen. Det är inte 
alltid som de olika intressenternas krav sammanfaller och det gör det svårt för revisorn 
att tillgodose alla intressenters krav. Ett förväntningsgap uppstår när de olika 
intressenternas förväntningar inte sammanfaller med vad revisorn kan och får göra. I 
FARs Revisionsbok (1999) återfinns en bild av förväntningsgapet. Ett förväntningsgap 
uppstår när företaget eller dess intressenter förväntar sig att revisorn skall göra mer än 
vad som är god revisionssed. Genom att revisorn upplyser företaget och dess 
intressenter om vad som ingår i god revisionssed och på sikt utvecklar god revisionssed 
efter intressenternas önskemål, kan förväntningsgapet minskas.  
 
De medelstora företagen i undersökningen har en uppfattning om vad som skall ingå i 
en revision och vad som är revisorns roll (se tabell 3). Det innebär att det inte går att 
identifiera ett förväntningsgap mellan företagen och revisorerna. Revisorerna anser dock 
att det finns ett litet förväntningsgap men det förekommer främst mellan företagets 
intressenter och revisorerna.  

5.4 Åtgärder för att minska ett eventuellt förväntningsgap 
Den genomförda undersökningen av tre medelstora företag och intervjuer med två 
revisorer vid olika revisionsbyråer visade att det inte fanns något större förväntningsgap 
mellan företagen och deras revisorer.   
 
Enligt revisorerna finns det ett litet förväntningsgap mellan revisorerna och företagen. 
Ett större förväntningsgap finns dock mellan revisorn och företagets intressenter. 
Revisorn kan bidra till en minskning av förväntningsgapet genom att ge mer 
information om sitt arbete. En annan åtgärd som de intervjuade revisorerna nämnde var 
att revisorn ger feedback och utvärderar noggrant varje revision med kunderna. Dessa 
åtgärder kan jämföras med de föreslagna åtgärder som kommer från FAR (1999), Wolf 
(1999) samt Epstein & Geiger (1994). Alla anser att förväntningsgapet kan minskas 
genom att revisorerna bättre informerar sina kunder och allmänheten om innehållet av 
en revision och revisorernas arbete. Ingen av de intervjuade revisorerna pratade dock 
om en anpassning av revisionen efter kundernas önskemål som Wolf (1999) föreslår. 
Genom ny utformning av revisionsberättelsen som kom med den nya 
Årsredovisningslagen förtydligas ansvarsfördelningen av revisionen (FAR, 1999). 
 
Det finns en koppling till synen på revision i USA. Åtgärderna för minskning av 
förväntningsgap enligt The Auditing Standarts Board (ASB) stämmer i stort sett överens 
med resultatet av undersökningen. Exempelvis nämns att kommunikationen mellan 
revisorn och användarna bör förbättras. De intervjuade revisorerna gav förslag på 
åtgärder för att minska förväntningsgapet genom att ge feedback och gör en bättre 
utvärdering av revisionen med företaget. 
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5.5 Slutsatser 
Undersökningen visade att revisorernas tillvägagångssätt att genomföra revisionen 
liknar FARs revisionsprocess. Det kan bero på att arbetssättet är liknande oberoende 
oavsett vilken revisionsbyrå som utför revisionen Orsaken till varför de olika 
revisorernas förfaringssätt liknar varandra kan vara att revisionsprocessen är relativt 
detaljerad och planerad. Det enda som skiljer revisorerna åt är när de gör en subjektiv 
bedömning av vad som skall granskas.  
 
Revisorn tror att synen på revision skiljer sig åt beroende på företagets storlek. Mindre 
företag vill att revisorn skall granska allt medan större företag vet vad som ingår i en 
revision. Detta beror troligtvis på att det mindre företaget ofta drivs av några få personer 
som inte har ekonomisk bakgrund och inte känner till vad en revision innehåller.  
 
Båda revisorerna anser att det går bra att vara rådgivare och granskare i samma företag. 
Det är ytterst viktigt att en revisor är oberoende, det anser både revisorer och företag. En 
slutsats är att revisorerna måste vara oberoende för att kunna arbeta som revisor. 
Revisionsbyråerna har olika krav på oberoendet men alla anser att det är mycket viktigt 
för att upprätthålla förtroende gentemot kunderna och allmänheten. 
 
Medelstora företag har i stort sett liknande syn på revisorn och revisionen. Alla anser att 
de har nytta av revisorns arbete och använder sig av revisorns och dess revisionsbolags 
kunskap för att lösa interna problem. Revisorn används av företagen som ett bollplank 
och företagen anser att revisorns arbete leder företaget framåt. Utifrån studien kunde vi 
dra slutsatsen att företagen vill dra nytta av sin revisor och revisionen. Revisionen skall 
ge mer än bara rättvisande finansiella rapporter, den skall även hjälpa företaget att 
utvecklas. 
 
Ekonomichefer i medelstora företag är medvetna om att revisorn inte kan granska allt 
inom företaget utan att det görs ett urval som grundas på väsentlighet och risk. Det 
ledde till att vi inte kunde identifiera något större förväntningsgap. Orsaken till det är att 
det förekommer att ekonomichefer i medelstora företag själva har en bakgrund som 
revisor eller erfarenhet från arbetet på revisionsbyrå. Vi kom fram till att revisorer ofta 
börjar arbeta hos ett företag som har anlitat dem som revisor för att de känner till och är 
väl insatta i företaget. Det är därför naturligt att det inte finns förväntningar på 
revisionen som inte motsvarar revisorns arbete, då ekonomichefen själv har varit 
revisor. Att revisorer ofta börjar arbeta hos medelstora företag, tror vi, beror på att 
företag av denna storlek kräver en väl insatt person som kan sköta företagets komplexa 
ekonomi.  
  
Den vanligaste och mest förekommande åtgärden för att minska ett eventuellt 
förväntningsgap är genom information till kunder och allmänheten. Vår undersökning 
visade att det inte fanns ett större förväntningsgap mellan företagen och revisorerna. 
Därför är det svårt att identifiera åtgärder för att minska ett eventuellt förväntningsgap. 
Anledningen varför det inte fanns något gap anser vi är att revisorerna informerar sina 
kunder väl och att medelstora företag har kunskap om revisionen. 

5.6 Avslutande diskussion 
Revisionen har genom tiden förändrats och kommer även i framtiden att utvecklas. 
Lagar och normer förändras och företagen och dess intressenter ställer ökade krav på 
den finansiella informationen. Det finns fortfarande ett litet förväntningsgap mellan vad 
en revision innebär och vad ett företag och dess intressenter förväntar sig av revisionen. 
Denna uppsats kom fram till att det finns ett förväntningsgap som dock är litet när det 
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gäller förväntningar som medelstora företag har på sin revisor. Det kan bero på att  
ekonomichefer inom medelstora företag har ett förflutet som revisor eller annan 
ekonomisk bakgrund. De känner därför till vad en revision går ut på och hur den går till. 
Eftersom det förhåller sig på detta sätt i medelstora företag skulle det vara intressant att 
igen titta på små aktiebolag för att se om det fortfarande finns ett förväntningsgap och 
hur det i så fall ser ut. Undersökningar som gjorts i små företag visar att det fanns ett 
förväntningsgap men är några år gamla, en ny undersökning skulle därför ligga i tiden. 
Det skulle även vara intressant att jämföra och se på skillnader och likheter mellan stora 
och små aktiebolag. 
 
Andra intressanta frågeställningar inom området som vi ger förslag till är att fokusera på 
andra intressenter och vilken syn de har på revisionen. Revisorns roll som oberoende 
och hur intressenter ser på detta berördes i vår undersökning, men en mera utförlig 
undersökning som fokuserar på revisorn som oberoende kan vara intressant och aktuell. 
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Bilaga 1 
Intervjuguide, företagen 
 

1. Vänligen presentera dig själv (namn, befattning, hur lång tid du har arbetat i 
företaget, arbetsuppgifter osv.). 

 
2. Beskriv kortfattat företaget  

a. affärsidé 
b. verksamhetsområde 
c. organisation, antalet anställda mm. 
 

3. Vad är din syn på revisionen i ditt företag?  
 
4. Varför tycker du så? 
 
5. Anser du att företaget har nytta av revisionen?  
 
6. Om ja, på vilket sätt, om nej, varför? 

 
7. Hur länga har ni haft er revisor? 

 
8. Hur fungerar samarbetet mellan ert företag och er revisor? Vad är orsakerna till 

varför samarbetet är på detta sätt? 
 

9. Anser du att er revisor är oberoende? (Med oberoende avser vi att revisorn inte 
har andra intressen i företaget än att genomföra en fullgod revision.) 

 
10. Om ja, varför det? Kan du ge exempel? 

 
11. Vad förväntar du dig av er revisor? (exempel) 

 
 

§  teknisk kompetens 
§ oberoende & objektiv 
§ upptäcka alla konkreta oegentligheter 
§ förhindra att missvisande rapporter (t.ex. förvaltnings- eller 

revisionsberättelse) lämnas ut.   
 

12. Arbetar er revisor enbart med revisionen? Har han andra uppgifter inom 
företaget? Om ja, vilka? 

 
13. Anlitar ni en ny eller en annan revisionsbyrå för andra uppgifter än granskning 

t.ex. rådgivning? Om ja, vad? 
 

 
14. Anser du att er revisor ägnar tillräckligt med tid/uppmärksamhet åt ert företag? 
 
15. Är ni nöjd med er revisor? Varför? 

 
16. God revisionssed definieras av Föreningen Auktoriserade Revisorer som god 

praxis bland erfarna revisorer. Vad anser du skulle rimligen ingå i uttrycket god 
revisionssed? 



 

  

 
  
 

17. Anser du att revisorns arbete motsvarar era förväntningar?  
 
18. När företaget har förväntningar på revisorn och revisionen som skiljer sig från 

vad revisorn avser med genomförande av revisionen uppstår ett så kallat 
förväntningsgap. Tycker du att ett sådant gap existera mellan ert företag och er 
revisor? Om ja, hur ser gapet ut? 

 
19. Vilka åtgärder från er och/eller revisorns sida skulle kunna minska 

förväntningsgapet? 



 

  

Bilaga 2 
Intervjuguide, revisorer 
 

1. Vänligen presentera dig själv (namn, befattning, hur länge du har arbetat i 
företaget, arbetsuppgifter osv.). 

 
2. Vad ingår i en revision enligt dig? Hur går du tillväga när du skall genomföra 

revision i ett företag (koppling till revisionsprocessen)? 
 
3. Hur väljer du ut vad som skall granskas (med tanke på väsentlighet & risk och är 

det samma som föregående år eller ovanliga händelser som styr valet)? 
 
4. Anser du att företagen har nytta av en revision? I sådant fall varför? 
 
5. Hur många revisionsuppdrag har du för närvarande? 
 
6. Hur engagerad och insatt är du i dessa företag? Finns det några skillnader? Vad 

är orsaken till att det skiljer sig åt? 
 
7. Hur ser du på oberoende kriteriet? Håller ditt företag strikt på den principen och  

hur gör de det? 
 
8. Vad är din generella uppfattning om kundernas åsikter om revisionen (t.ex. tror 

kunderna att ni skall hitta alla fel eller har de förstått att bedömningen utgår från 
väsentlighet och risk)? 

 
9. Händer det att du är rådgivare i samma företag som du granskar?  

 
 
10. Vad anser du om det i sådana fall? Är det förenlig med revisorn oberoende?  
 
11. God revisionssed definieras av Föreningen Auktoriserade Revisorer som god 

praxis bland erfarna revisorer. Vad anser du skulle rimligen ingå i uttrycket god 
revisionssed?  

 
12. När företaget har förväntningar på revisorn och revisionen som skiljer sig från 

genomförande av revisionen uppstår ett så kallad förväntningsgap. Tycker du att 
ett sådant gap existera mellan era kunder och revisorn? Om ja, hur ser gapet ut? 

 
13. Vilka åtgärder från er och/eller företagens sida skulle kunna minska 

förväntningsgapet? 

 


