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Förord 
 
Vi vill härmed rikta ett stort tack till våra respondenter som ställt upp på 
intervjuer. De har bidragit med bra tankar och åsikter, vilket har gjort det 
möjligt för oss att genomföra studien.  
 
Vi vill också ge ett särskilt tack till vår handledare Arne Söderbom som på 
ett utmärkt sätt hjälpt oss framåt i uppsatsprocessen. Många goda synpunkter 
och råd har bidragit till att underlätta för oss i vårt arbete. 
 
Ett varmt tack riktas även till våra opponenter som har bidragit med 
konstruktiv kritik och gjort vår uppsats ännu bättre. 
 
Borås den 31 maj 2007 
 
 
 
Carolina Jensen    Annelie Litzell 
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Abstract 
 
The several accounting scandals that have occurred during the past years 
have led to attracted attention to the role of the auditor. Also the expectation 
gap, which is the gap between the expectation of the public and the auditor 
has been noticed. The scandals have resulted in many changes of rules and 
regulations in the attempt to prevent more of them. The purpose is to 
describe how these changes have effected the role of the auditor, the 
accounting and the size of the expectation gap. A comparison of differences 
in the size of the expectation gap between minor and major companies will 
also be done. 
 
The study is qualitative and is accomplished by nine interviews. The empiric 
material is analysed with the theory. From this it can be distinguished that 
the changes in the rules and regulations don’t affect the companies that much 
and therefore don’t give any effect on the size of the expectation gap either. 
However it can be distinguished that the regulation system, SOX, 
presumably will increase the size of the expectation gap, as the expectations 
on the auditor very likely will increase in connection with the new regulation 
system. 
 
The study also shows that the expectation gap is larger for minor companies 
than for the major ones. This probably depends on the fact that the minor 
companies don’t have the same knowledge about the role of the auditor as 
the major companies have. 
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Sammanfattning 
 
Efter de senaste årens redovisningsskandaler har revisorns roll 
uppmärksammats allt mer. Även det förväntningsgap, vilket uppstår då 
kundens förväntningar inte stämmer överens med vad revisorn gör, har 
uppmärksammats mycket. De inträffade skandalerna har gett upphov till 
flertalet regeländringar i försöken att motverka att fler skandaler inträffar. 
Syftet är därför att beskriva hur förändringar i regelverken påverkar 
revisorns roll, redovisningen samt förväntningsgapets storlek. En jämförelse 
mellan större och mindre företag görs för att skildra om förväntningsgapet 
skiljer sig något åt i detta hänseende. 
 
Studien genomförs som en kvalitativ studie i form av nio personliga 
intervjuer. Det empiriska materialet analyseras med hjälp av den teoretiska 
referensram som arbetats fram. Utifrån detta material kan det urskiljas att 
förändringar i regelverken inte påverkar företagen till så stor del och då inte 
heller förväntningsgapets storlek. Det som dock kan komma att öka 
förväntningsgapets storlek är det nya regelsystemet, SOX, eftersom 
kundernas förväntningar på revisorns ökar på grund av detta system.  
 
Studien visar även att förväntningsgapet är större hos mindre företag än hos 
större företag. Detta beror troligen på att de mindre företagen inte har samma 
kunskap, som ett större företag, om vad revisorns roll innebär och därmed 
har felaktiga förväntningar. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Nyckelord: förväntningsgap, regelverk, revisorns roll 



 
 

Innehållsförteckning 
1. INLEDNING.........................................................................................................1 

1.1 BAKGRUNDSBESKRIVNING................................................................................1 
1.2 PROBLEMDISKUSSION .......................................................................................3 
1.3 FORSKNINGSFRÅGOR ........................................................................................4 
1.4 SYFTE ...............................................................................................................4 
1.5 PERSPEKTIV ......................................................................................................4 
1.6 AVGRÄNSNINGAR .............................................................................................5 
1.7 FORTSATT DISPOSITION ....................................................................................5 

2. TEORETISK REFERENSRAM.........................................................................6 
2.1 SAMMANFATTNING AV TEORIN .........................................................................6 
2.2 REVISIONENS OCH REGELVERKENS FRAMVÄXT I SVERIGE................................7 

2.2.1 Bildandet av olika redovisningsorgan......................................................9 
2.3 REVISIONENS SYFTE........................................................................................10 
2.4 REVISORNS ROLL ............................................................................................11 
2.5 GOD REVISIONSSED.........................................................................................12 
2.6 GOD REVISORSSED..........................................................................................12 
2.7 GOD REDOVISNINGSSED..................................................................................13 
2.8 REVISIONSPROCESSEN ....................................................................................13 

2.8.1 Planering................................................................................................14 
2.8.2 Granskning.............................................................................................15 
2.8.3 Rapportering ..........................................................................................16 

2.9 REVISORNS REGLER ........................................................................................17 
2.10 REGELVERK ..................................................................................................18 

2.10.1 US GAAP .............................................................................................19 
2.10.2 SOX ......................................................................................................20 

2.11  TIDIGARE FORSKNING OM FÖRVÄNTNINGSGAPET.........................................21 
2.11.1  Förväntningsgapets existens ...............................................................22 
2.11.2 Varför uppstår förväntningsgap?.........................................................22 
2.11.3  Minskning av förväntningsgapets storlek............................................23 

3. METODDISKUSSION ......................................................................................25 
3.1 VETENSKAPLIGT SYNSÄTT ..............................................................................25 
3.2 EMPIRISKT ANGREPPSSÄTT .............................................................................26 
3.3 KVALITATIV FORSKNING ................................................................................27 
3.4 GENOMFÖRANDE AV STUDIEN ........................................................................28 

3.4.1 Sekundärdata .........................................................................................28 
3.4.2 Primärdata.............................................................................................28 
3.4.3 Urval ......................................................................................................30 

3.5 DATAKVALITET ..............................................................................................30 
3.5.1 Validitet..................................................................................................30 
3.5.2 Reliabilitet..............................................................................................31 



 
 

4. EMPIRI ...............................................................................................................32 
4.1 TILLVÄGAGÅNGSSÄTT ....................................................................................32 
4.2 BÖRSFÖRETAG................................................................................................32 

4.2.1 Catarina Bergqvist, Redovisningschef, Autoliv Sverige AB...................32 
4.2.2 Lennart Andersson, Ekonomichef, ABB Kabeldon.................................35 

4.3 STORA FÖRETAG .............................................................................................37 
4.3.1 Owe Krook, VD/Ägare, ICA Kvantum Lerum ........................................37 
4.3.2 Bjarne Ekman, VD, Forankra ABT AB ..................................................39 
4.3.3 Jan Smith, Ekonomiansvarig, Ericson & Saether ..................................42 

4.4 MINDRE FÖRETAG...........................................................................................44 
4.4.1 Pierre Lindgren, Ägare, Lindgrens Krog...............................................44 
4.4.2 Anna-Carin Johansson, Ekonomiassistent, Reflektor AB.......................46 

4.5 REVISORER .....................................................................................................48 
4.5.1 Karin Inghammar, Godkänd revisor, Ernst & Young ............................48 
4.5.2 Peter Öfverström, Auktoriserad revisor, Ernst & Young .......................51 

5. ANALYS OCH TOLKNING AV EMPIRIN ...................................................54 
5.1 ANALYSMODELL.............................................................................................54 
5.2 REVISORN .......................................................................................................55 

5.2.1 Revision..................................................................................................56 
5.2.2 Förväntningar ........................................................................................56 
5.2.3 Kontakt...................................................................................................58 
5.2.4 Samarbete ..............................................................................................59 
5.2.5 Information ............................................................................................60 

5.3 REGELVERKEN................................................................................................61 
5.3.1 Hur revisorns roll har påverkats............................................................62 
5.3.2 Förändringar .........................................................................................63 

6. AVSLUTANDE DISKUSSION OCH SLUTSATSER ....................................65 
6.1 REVISORN .......................................................................................................65 
6.2 REGELVERKEN................................................................................................66 
6.3 SLUTSATSER ...................................................................................................67 
6.4 FÖRSLAG PÅ FORTSATT FORSKNING................................................................68 

KÄLLFÖRTECKNING.........................................................................................69 
BILAGA 1 - INTERVJUFRÅGOR TILL FÖRETAGEN..................................72 
BILAGA 2 - INTERVJUFRÅGOR TILL REVISORERNA..............................73 
 
Figurförteckning 
 
Figur 1 Teorikapitlets uppbyggnad ................................................................7 
Figur 2 Reducering av förväntningsgapet ....................................................23 
Figur 3 Analysmodell....................................................................................54 



Inledning 
 

1 

1. Inledning 
 
I kapitlet klargörs grunden till studien. I stycket bakgrundsbeskrivning 
redogörs för revisorns arbetsuppgifter, revisionens syfte och vilka 
förväntningar kunderna har på denne. Utifrån bakgrunden förs en 
diskussion om vilka problem dessa förväntningar kan leda till, det så kallade 
förväntningsgapet. Denna diskussion mynnar ut i ett par forskningsfrågor 
vilka besvaras med hjälp av studien. Slutligen klargörs syftet och 
perspektivet med studien samt vilka avgränsningar som gjorts. 
 

1.1 Bakgrundsbeskrivning 
 
”Det minsta man kan begära är att revisorn förhindrar eller åtminstone 
upptäcker förskingringar och andra ekonomiska brott, finner alla fel i ett 
bokslut, undanröjer risken för obestånd och konkurs, granskar alla 
transaktioner mellan företagsledningen och bolaget, upptäcker alla poster 
som kan vara tveksamma ur skattesynpunkt, säkerställer att ledning och 
styrelse fattar rätt beslut...” (Johansson, Häckner & Wallerstedt 2005, 
s.200). 
 
Ovanstående citat ger den bild många har över revisorns uppgifter och 
ansvar. Revisorerna själva delar oftast inte denna uppfattning utan anser 
dessa förväntningar överdrivna. Det är ofta okunskapen om vad revisorns 
roll innebär som har en stor inverkan på förväntningsgapets storlek 
(Brännström, 2006). 
 
Något som påverkar revisorns roll mycket, är förändringar inom 
revisionsprofessionen i form av ändringar i regelverken, exempelvis 
förändringar i befintliga lagar såsom Årsredovisningslagen (SFS 1995:1554) 
och Aktiebolagslagen (SFS 2005:551) men också nyheter som SOX1   
Kritiska händelser som redovisningsskandaler leder ofta till fler ändringar i 
regelverken. Frågan är om ökade regleringar ger revisionsprofessionen bättre 
förutsättningar för revisorerna att öka kvalitén eller om de i själva verket 
hämmar revisorernas arbete (Wallerstedt, Häckner & Johansson, 2006).
 

                                                 
1 Se sidan 20 
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En revisors arbete är att fungera som en länk mellan företagen och dess 
intressenter, detta genom att kvalitetssäkra redovisningsinformationen som 
finns i årsredovisningen (Johansson, Häckner & Wallerstedt, 2005). Det 
finns olika sorters revisorer. Enligt lag måste varje aktiebolag ha minst en 
godkänd eller auktoriserad revisor. Revision innebär enligt lag att en revisor 
granskar hur ett företag sköter sin redovisning och förvaltning. Därefter ska 
revisorn uttala sig om detta i en revisionsberättelse. Revisionen kan delas in i 
två delar, dels revision av årsredovisning och bokföring, dels revision av 
styrelsens och VD:ns förvaltning. Det slutliga målet med revisionen är 
uttalandena i revisionsberättelsen (FAR Förlag, 2006). 
 
För att en revisor ska vara en duglig utövare av yrket krävs det förutom att 
behärska redovisningens bestämmelser och bokföring också att denne 
uppträder på ett bra sätt. Det gäller att revisorn framstår som trovärdig och 
kan hantera olika svårigheter som den formella utbildningen inte lär ut. Att 
vara revisor idag handlar i högsta grad om att kunna hantera relationer, det 
finns ett samspel mellan regelverk, kunder och revisorn. Relationen till 
redovisningsreglementet är viktigt för trovärdigheten i yrkesrollen och 
relationen till kunden är viktig för affärerna. En revisor idag är inte längre en 
enslig kuf nedgrävd i högar av verifikationer och datalistor (Johansson, 
Häckner & Wallerstedt, 2005). 
 
Den senaste tidens uppmärksammade redovisningsskandaler i både Sverige 
och andra länder har gjort att revisorns roll har hamnat mer i fokus. 
Revisorns arbete ifrågasätts mer och mer och många undrar varför revisorn 
har låtit skandalerna hända utan att slå larm, varför de varit så passiva. 
Revisorerna anser dock till sitt försvar att deras arbetsuppgifter inte består i 
att vara ”moraliska poliser” och det är orimligt av samhället att kräva det. 
Revisorns arbete är för många ett mysterium, även om det finns många 
regler som styr vad revisorn ska göra på jobbet, är det få som verkligen vet 
vad de uträttar (ibid). 
 
När olika intressenters förväntningar på revisorn inte är detsamma som vad 
revisorn faktiskt kan och får göra uppstår ett förväntningsgap. Ett sådant 
förväntningsgap kan uppstå inom olika områden exempelvis 
årsredovisningens riktighet, obestånd och konkurs, förskingringar och andra 
oegentligheter. För att minska detta gap måste intressenterna informeras om 
vad revisorsrollen egentligen innebär och vad revisorn får göra enligt lag. 
Det är viktigt att de får reda på vad som är revisorns ansvar och vad som är 
styrelsens och VD:ns (FAR Förlag, 2006). 
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1.2 Problemdiskussion 
 
Enligt Sven-Erik Johansson (2005) utgör existensen av förväntningsgap ett 
allvarligt problem för både revisorsprofessionen, näringslivet och samhället. 
Dessutom att gapet har en tendens att öka anser han är oroväckande. 
Revision är en nödvändig funktion i samhället eftersom den kvalitetssäkrar 
information och om det inte går att lita på informationen kan det bli stora 
problem (Johansson, Häckner & Wallerstedt, 2005). Men vad är det som gör 
att gapet bara ökar och är det verkligen ett stort problem? 
 
Det är skillnaden mellan vad revisionen förväntas leverera till kunderna och 
vad den i själva verket levererar som kallas för förväntningsgap. Med andra 
ord det allmänheten anser att revisorn har skyldighet att göra och vad den 
skyldigheten egentligen är (Johansson, Häckner & Wallerstedt, 2005). Är det 
så att det bara är okunskap som leder till detta gap eller är revisorn dålig på 
att informera sina kunder på vad revisionen innebär? Är ett sätt att minska 
gapet att revisorn helt enkelt borde uppmärksamma kunden på vad dess 
uppgift är, att kommunicera bättre? 
 
Sven-Erik Johansson påpekar i boken Uppdrag revision (2005) att det hela 
tiden sker stora förändringar inom revisorsprofessionen och själva 
redovisnings- och revisionstekniken. Enligt honom beror dessa förändringar 
främst på regelverket. Öhman poängterar i samma bok att varje 
redovisningsskandal har gett upphov till revideringar av gällande lagar och 
rekommendationer. Är det då rimligt att begära att revisorn håller sig 
uppdaterad? Revisorns kunder förväntar sig förmodligen att denne ska kunna 
allt och lite till, men är det möjligt? Har kunden på så sätt för höga 
förväntningar på revisorn? 
 
Dessutom ifrågasätter Sven-Erik Johansson (2005) om det nya regelverket 
verkligen leder till en effektivare revision med en bättre kvalitetssäkring av 
den finansiella rapporteringen. Om det blir för komplexa och omfattande 
regelverk kanske revisorerna inte får tid att gå bakom siffrorna och kritiskt 
bedöma företagsledningen och styrelsens förvaltning (Johansson, Häckner & 
Wallerstedt, 2005). Är det verkligen bättre, blir då inte förväntningsgapet 
ännu större? Kommer dessa nya regelverk bidra till att det blir en effektivare 
revision? Kommer de att medverka till att det blir mindre skandaler i 
framtiden eller kommer de att fortsätta? 
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I boken, Uppdrag revision (2005), anser Martin Johansson att 
förväntningsgapet har mindre betydelse i mindre företag än större 
börsnoterade företag. I de mindre företagen är relationen mellan revisorn och 
ägarna mer personlig än den med de större företagen. Förtroendet spelar en 
stor roll i de små företagen, men det kan bli svårt för revisorn att behålla sitt 
oberoende, vilket gör att det är viktigt för revisorn att ha stor integritet 
(Johansson, Häckner & Wallerstedt, 2005). Är det så att förväntningsgapet 
skiljer sig åt för mindre och stora företag och att relationen är viktigare i 
mindre? 
 

1.3 Forskningsfrågor 
 

• På vilket sätt påverkar de nya regelverken förväntningsgapets 
storlek?  

• Hur skiljer sig förväntningsgapets storlek åt mellan mindre och 
större företag? 

 

1.4 Syfte 
 
Syftet är att beskriva hur förändringar i regelverken påverkar revisorns roll, 
redovisningen samt förväntningsgapets storlek. Syftet är även att göra en 
jämförelse mellan större och mindre företag för att skildra om 
förväntningsgapet skiljer sig åt i detta hänseende. 
 

1.5 Perspektiv 
 
Studien utgår från ett lärandepraxisperspektiv, då tanken är att ge en 
förståelse över hur förväntningsgapet ser ut och om det påverkas av de nya 
regelverken. Problemet bearbetas sedan huvudsakligen utifrån ett 
företagsperspektiv, eftersom studien görs utifrån företagens synvinkel. 
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1.6 Avgränsningar 
 
Studien avgränsas till att endast behandla aktiebolag. Företagen delas upp i 
två huvudkategorier; mindre och större företag. Denna uppdelning görs 
utifrån Årsredovisningslagens (SFS 1995:1554) 50/25/50 regler (anställda, 
balansomslutning, nettoomsättning). De större företagen delas även upp i 
ytterligare två delar; börsföretag och stora företag. Studien avgränsas även 
geografiskt genom att företagen har sitt säte i Alingsås med omnejd.  
 

1.7 Fortsatt disposition 
 
Kapitel 2: I teorikapitlet redogörs för den teori som är aktuell för studien. 
Här beskrivs olika begrepp som god revisionssed, god revisorssed och god 
redovisningssed. Här förklaras även vad revisorsrollen innebär och vilka 
regler revisorn måste följa. 
 
Kapitel 3: I detta kapitel redogörs för de metoder som används vid 
insamlandet och bearbetningen av informationen i studien. Här redogörs 
bland annat för vilket empiriskt angreppssätt som använts och hur 
insamlandet av data har gått till. 
 
Kapitel 4: Detta kapitel behandlar den empiriska undersökningen som 
utförts genom intervjuer med olika respondenter. Här lyfts det väsentligaste 
från varje intervju fram. 
  
Kapitel 5: I detta kapitel presenteras en analys och tolkning av den 
empiriska undersökningen med koppling till den teoretiska referensramen. 
Detta kapitel ligger även till grund för kapitel 6. 
 
Kapitel 6: I detta sista kapitel redogörs det för de slutsatser som kan dras 
utifrån studien. Här besvaras forskningsfrågorna och en avslutande 
diskussion äger rum. Förslag på fortsatt forskning presenteras. 
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2. Teoretisk referensram 
 
I kapitlet redogörs för den teori som ligger till grund för studien. Här 
förklaras revisorns roll och de begrepp, regler och riktlinjer som styr dennes 
arbete. Här presenteras också tidigare forskning om förväntningsgapet.  
 

2.1 Sammanfattning av teorin 
 
Det sker hela tiden förändringar inom revisionsvärlden. Från och med år 
1650 har den svenska revisionsprofessionen ständigt utvecklats och gör så än 
idag. Det kommer nya regelverk som ska följas och de ursprungliga 
förändras.   
 
Revisionen görs för företagens olika intressenter, att de ska kunna lita på 
siffrorna i årsredovisningen. Detta sker genom att revisorn granskar 
bokföringen, årsredovisningen samt företagsledningens förvaltning. Till sin 
hjälp har revisorn olika seder som ska följas, god revisionssed och god 
revisorssed. För att redovisning ska vara så korrekt som möjligt ska 
företagen använda sig av god redovisningssed. 
 
Under själva revisionsprocessen finns ett antal steg som vanligtvis följs. Det 
börjar med en planering av revisionen där revisorn tar hänsyn till 
väsentlighet och risk när denne gör bedömningen av vad som ska granskas. 
Därefter görs själva granskningen som ligger till grund för rapporteringen i 
form av en revisionsberättelse. 
 
Revisorns arbete styrs av en mängd lagar och regler, bland annat 
Revisorslagen (SFS 2001:883), Aktiebolagslagen (SFS 2005:551), 
Årsredovisningslagen (SFS 1995:1554) med flera. Dessutom ska revisorn 
vara oberoende i sina uppdrag och följa andra yrkesetiska regler såsom 
tystnadsplikt. 
 
Stora förändringar i regelverken som påverkar revisionen har ägt rum de 
senaste åren. Inom både revision och redovisning arbetas det mycket med 
internationell harmonisering, vilket gör att utländska regelverk påverkar oss 
mer än tidigare. År 2005 kom exempelvis lag på att alla koncerner ska 
redovisa enligt IAS. Dessutom behöver vissa svenska företag redovisa enligt 



Teoretisk referensram 
 

7 
revision gjordes i svenska företag finns från omkring år 1650, men det var 

US GAAP och även enligt SOX, vilka är regler från USA. Detta har gjort att 
företagen får lägga ner mer jobb vid boksluten än tidigare. 
 
Förväntningsgapet uppkommer när allmänheten och revisorn har skilda 
uppfattningar om vad revisorns förpliktelser och ansvar är. Detta tror en del 
författare beror på att revisorerna inte hinner med i utvecklingen och inte 
hinner med att sprida kunskap till allmänheten, om vad deras funktion 
egentligen är. Därför är ett sätt att minska detta gap genom att informera om 
vad deras roll egentligen är eller att ändra sin roll så att den bättre möter 
användarnas förväntningar. 
 
Det är just förväntningsgapet som är det centrala i uppsatsen och den 
teoretiska referensramen har därför delats upp enligt figur 1 nedan. Tanken 
med uppdelningen är att förväntningsgapet är det väsentligaste begreppet 
som undersöks. Alla avsnitten påverkar detta förväntningsgap och hänger 
samtidigt ihop eftersom de ger en bild över vad revisorn har för förpliktelser 
och ansvar. 
 

Revisionens framväxt i Sverige Revisionens syfte 

Revisorns roll 

Begrepp 

FÖRVÄNTNINGSGAP 

Revisorns regler Revisionsprocessen 

Regelverk 

Tidigare forskning 

 
Figur 1 Teorikapitlets uppbyggnad 

 

2.2 Revisionens och regelverkens framväxt i Sverige 
 
Revision av räkenskaper är inget nytt fenomen. Den första 
revisionsorganisationen man känner till grundades i Venedig i slutet av 
1500-talet. Utvecklingen av professionen drogs dock inte igång på allvar 
förrän i mitten av 1800-talet i Storbritannien. Bevis för att regelbunden 
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r 1895 antogs en ny aktiebolagslag vilken till viss del gav vissa 

r 1912 auktoriserade Revisorsnämnden vid Stockholms handelskammare 

nligt Willmott et al (1992) har alltid den svenska revisionsprofessionen 

r 1944 kom en ny aktiebolagsstiftning vilken lyfte fram vikten av 

först år 1899 då Svenska Revisorssamfundet bildades som 
professionaliseringen började i Sverige (Johansson, Häckner & Wallerstedt, 
2005). 
 
Å
restriktioner angående revisionen. I lagen klargjordes det att företagets 
räkenskaper samt styrelsens förvaltning av företaget skulle granskas. Att 
styrelsens förvaltning skulle granskas var revolutionerande och Sverige var 
först i världen att införa detta. Något som dock lämnades oreglerat var 
revisorns oberoende och utbildningskrav (ibid). 
 
Å
de första sex auktoriserade revisorerna. Fram till 1930 hade de auktoriserade 
revisorerna en blygsam roll i samhället, men i och med den stora 
Kreugerkraschen den 12 mars 1932 förändrades allt. Denna händelse utlöste 
stora förändringar inom revisorsprofessionen. Många upprörda röster i 
samhället ifrågasatte det bristfälliga revisionsväsendet. I och med detta 
börjades det inom professionen arbetas med hur de auktoriserade 
revisorernas legitimitet skulle skyddas. De ville inte att en sådan här 
händelse skulle inträffa igen (ibid). 
 
E
influerats av den tyska. Brytpunkten kom dock under andra världskriget 
(1939-1945) då Sverige mer och mer började titta på den anglosaxiska 
traditionen (Willmott et al, 1992). 
 
Å
auktoriserade revisorer. Denna föreskrev att det för alla börsföretag och 
andra stora företag var obligatoriskt att anlita en auktoriserad revisor. År 
1985 blev det obligatoriskt för alla aktiebolag att ha en auktoriserad eller 
godkänd revisor. Titeln auktoriserad revisor blev skyddad och val av revisor 
skulle enligt lagen nu göras av aktieägarna och styrelsen, VD:n miste således 
sin makt i detta förfarande. På grund av Kreugerkraschen infördes även 
bestämmelser om koncernredovisning i lagen. Den nya aktiebolagslagen 
innehöll även mer detaljerade regleringar om vad revisionen skulle omfatta 
och uppmärksammade också revisorns oberoende (Johansson, Häckner & 
Wallerstedt, 2005). 
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2.2.1 Bildandet av olika redovisningsorgan  
 
Föreningen auktoriserade revisorer, (FAR), numera Föreningen för 
revisionsbyråbranschen, bildades år 1923, (Willmott et al, 1992). År 1964 
beslöt sig FAR:s styrelse för att börja ta fram rekommendationer för 
redovisnings- och revisionsområdet och år 1980 hade FAR arbetat fram elva 
rekommendationer. Dessa rekommendationer hade dock inget skallvärde och 
brytande mot dessa ledde inte till några sanktioner. År 1976 då god 
redovisningssed infördes i Bokföringslagen fick dock rekommendationerna 
mer värde eftersom de ansågs som normer som skulle följas för att god 
redovisningssed skulle uppnås (Johansson, Häckner & Wallerstedt, 2005).  
 
Organet bokföringsnämnden (BFN) bildades år 1976 och beskrevs som 
regeringens expertorgan för konstaterande, samordnande och fastställande av 
korrekt redovisning i praktiken (Willmott et al, 1992). Ansvaret för att ta 
fram rekommendationer gick i samband med tillkommandet av 
Bokföringslagen över från FAR till Bokföringsnämnden (Johansson, 
Häckner & Wallerstedt, 2005). 
 
Revisorerna började dock i mitten av 1980-talet uppmärksamma att de inte i 
så stor utsträckning som önskat följde de regler som fanns på 
redovisningsområdet. FAR tog i och med denna debatt initiativ till att 
Redovisningsrådet bildades 1989. Redovisningsrådets syfte var att fungera 
som ett sorts samarbetsorgan. Tidigare hade FAR, BFN och Sveriges 
Industriförbund verkat enskilt i arbetet med god redovisningssed men i och 
med bildandet av Redovisningsrådet började de samarbeta. Det blev nu 
Redovisningsrådet som gav ut rekommendationer som de noterade företagen 
skulle följa. Efter ett tag blev det dock så att de noterade företagen skulle 
följa International Accounting Standards (IAS) i den mån de inte gick emot 
svensk lagstiftning. Idag kallas de internationella standarderna för 
International Financial Reporting Standard (IFRS) och för svenska 
koncerner är det obligatoriskt att följa dessa. De gamla internationella 
standarderna benämns dock fortfarande IAS (ibid). 
 
International Accounting Standards Committee (IASC) numera International 
Accounting Standards Board (IASB) är den organisation som utfärdar dessa 
internationella standarder. IASC bildades år 1973 då ett tiotal 
revisorsorganisationer i olika länder kom överens om att harmonisera de 
externa finansiella rapporterna så de utformades lika i de olika länderna för 
att öka jämförbarheten (ibid). 
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År 1985 kom ny lagstiftning vilken innebar att revisorernas roll utvidgades. 
De blev nu även skyldiga att kontrollera att företagen skötte sina skatter och 
andra statliga avgifter på ett korrekt sätt. Om revisorn fann några 
felaktigheter i detta hänseende var denne skyldig att informera om detta i 
revisionsberättelsen. Revisorer fick även skyldigheten att lämna ut 
upplysningar om företaget till dem som undersökte brottsmål. Revisorerna 
blev mer och mer ett verktyg för att förhindra ekonomisk brottslighet och år 
1999 fick de ännu mera ansvar i och med anmälningsplikten, vilken innebär 
att revisorn är skyldig att anmäla om denne misstänker att VD: n eller någon 
i styrelsen gjort sig skyldig till brott i företaget (Johansson, Häckner & 
Wallerstedt, 2005). 
 
FAR arbetade under 1990-talet intensivt med anpassning till det europeiska 
samarbetet, de såg då över revisorslagstiftningen i ljuset av EG:s bolagsrätt. I 
och med detta gjordes en utredning om vem som skulle utföra 
auktoriseringen och godkännandet av revisorer och Revisorsnämnden fick 
således ansvaret för detta från 1995 (ibid). 
 

2.3 Revisionens syfte 
 
Revision görs för företagets olika intressenter; ägare, kreditgivare, 
leverantörer, kunder, anställda, styrelse, VD samt stat och kommun. Om inte 
revision fanns skulle dessa intressenter behöva göra egna kontroller, 
eftersom ett företags olika intressenter måste kunna lita på den information 
företaget lämnar om den ekonomiska situationen och förvaltningen. Det är 
revisorns roll att kvalitetssäkra den information som styrelsen och VD:n 
lämnar. Genom revision ges en ökad trovärdighet för företagets finansiella 
information, det är en förutsättning för att samhället och näringslivet ska 
fungera (FAR Förlag, 2006). 
 
Revisionen delas upp i räkenskapsrevision och förvaltningsrevision. 
Räkenskapsrevision, innebär revision av bokföringen och årsredovisningen. 
Bokföringen är grunden till de övriga delarna och fungerar som ett underlag 
för företagsledningens affärsmässiga beslut. Den granskas exempelvis 
genom att revisorn går igenom årets transaktioner och exempelvis 
kontrollerar löner mot anställningsavtal och utbetalningar mot fakturor 
(ibid). 
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Vid revisionen av årsredovisningen granskas bland annat företagets 
förvaltningsberättelse. Där ska revisorn ta ställning till om informationen 
som ges stämmer överens med bilden av företagets resultat och ställning. 
Om det har gjorts framtida prognoser ska revisorn göra en bedömning om de 
tillsammans med övrig information i årsredovisningen ger en rättvisande bild 
av företaget. En annan viktig del revisorn ska granska i årsredovisningen är 
kassaflödesanalysen. Där ska det bedömas om den har upprättats på ett sätt 
som stämmer överens med god redovisningssed (FAR Förlag, 2006).  
 
Den andra delen, förvaltningsrevision innebär att revisorn granskar 
styrelsens och VD:s förvaltning. Revisorn ska bedöma om styrelsen och 
VD:n har gjort åtgärder eller försummelser som kan leda till att de blir 
ersättningsskyldiga gentemot företaget. De ska också bedöma om det skett 
andra överträdelser av exempelvis Aktiebolagslagen (SFS 2005:551) och 
Årsredovisningslagen (SFS 1995:1554). Revisorn ska också kontrollera hur 
företaget har uppfyllt sin bokföringsskyldighet (ibid). 
 
Förutom dessa två delar ska revisorn även granska den interna kontrollen. 
Detta för att kunna bedöma räkenskapernas tillförlitlighet eftersom de till 
stor del beror på den interna kontrollen. Den som är ansvarig för att företaget 
har ett lämpligt redovisningssystem med en betryggande intern kontroll, är 
företagsledningen. De ska också se till att det fungerar tillfredställande 
(Thomasson et al, 2003). 
 

2.4 Revisorns roll 
 
Att vara en revisor innebär antingen att yrkesmässigt arbeta med revisions- 
och redovisningsfrågor, eller att vara vald inom en förening eller annan 
sammanslutning. Det är viktigt att vara medveten om, i vilken bemärkelse 
titeln används för att det inte ska bli några missförstånd. Vem som helst får 
kalla sig revisor eftersom titeln inte är skyddad, men att kalla sig godkänd 
eller auktoriserad revisor om man inte är det, är straffbart (FAR Förlag, 
2006).  
 
Bestämmelserna om revision finns i Revisionslagen (SFS 1999:1079). I 
denna lags 5 § framgår det att revisorn ska granska företagets årsredovisning 
och bokföring samt företagsledningens förvaltning. Granskningen ska vara 
så ingående och omfattande som god revisionssed kräver. Samma regler 
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finns även i Aktiebolagslagen (SFS 2005:551) 9 kap 5 § (FAR Förlag 2007, 
del 2).  
 
Sedan den 1 januari 2007 har reglerna ändrats angående företagens 
skyldighet att utse en auktoriserad eller godkänd revisor som avlagt 
revisorsexamen. Aktiebolag som antingen är noterade på börs eller är större 
aktiebolag (uppfyller två av 50/25/50 reglerna) måste ha minst en godkänd 
eller auktoriserad revisor som avlagt revisorsexamen (ibid). 
 

2.5 God revisionssed 
 
Enligt Aktiebolagslagen (SFS 2005:551) ska revisionen utföras enligt god 
revisionssed. Vad god revisionssed innebär låter lagstiftaren 
revisorsorganisationerna formulera. Generellt kan sägas att god revisionssed 
innebär på vilket sätt revisionen ska genomföras, revisorns ”spelregler”. Det 
handlar om kunskap, erfarenhet och professionellt omdöme (FAR Förlag, 
2006). Revision bygger på förtroende och för att omvärlden ska ha 
förtroende för revisorn är kompetens, oberoende och tystnadsplikt viktiga 
egenskaper (FAR SRS, 070405).  
 
FAR SRS ger genom revisionsstandarderna (RS) ett praktiskt innehåll till 
god revisionssed för revisorernas vardagsarbete. I RS anges de 
grundläggande principerna och viktiga tillvägagångssätt för revisionen 
tillsammans med vägledande förklaringar och kommentarer (FAR Förlag 
2007, del 2). Det är dock Revisorsnämnden som ansvarar för att seden 
utvecklas på ett lämpligt sätt och det är domstolarna som avgör innehållet 
genom dess praxis (FAR SRS, 070405). 
 

2.6 God revisorssed 
 
Enligt 19 § Revisorslagen (SFS 2001:883) ska en revisor iaktta god 
revisorssed. Detta innebär de yrkesetiska reglerna för revisorer. Inom dessa 
etiska regler ingår bland annat att revisorn ska tillämpa god revisionssed 
(FAR Förlag, 2006). Det är alltså regler för hur revisorn uppträder i sin 
yrkesroll, både mot kunder och mot omvärlden i övrigt. Reglerna är 
tillämpliga på revisorns alla yrkesverksamheter, alltså även på rådgivning 
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och skattefrågor. Inom god revisorssed hör även reglerna om revisorns 
oberoende, tystnadsplikt, arvodesregler med mera (FAR SRS, 070405). 
 
De som ger vägledning om revisorsetiken är FAR SRS regler och 
Revisorsnämndens tillsynsverksamhet (FAR Förlag, 2006). Något som är 
relativt nytt är att revisorn ska testa sin opartiskhet och självständighet 
genom en analysmodell. FAR har gett ut en vägledning för hur 
analysmodellen ska tillämpas (FAR SRS, 070405). 
 

2.7 God redovisningssed 
 
God redovisningssed är ett redovisningsförfarande som den 
bokföringsskyldige ska följa. I förarbetena till Bokföringslagen från 1976 
definieras begreppet som en faktiskt förekommande praxis hos ett kvalitativt 
representativt urval bokföringsskyldiga. Begreppet beskrivs i 
rekommendationer som Bokföringsnämnden och Redovisningsrådet ger ut 
(Thomasson et al, 2003). Man kan säga att det är hur bokföringen, bokslut 
och finansiella rapporter ska göras, vilka normer och praxis som gäller. 
Detta är till skillnad mot de andra sederna mer en norm för hur företaget ska 
granskas än hur revisorn själv ska gå tillväga (FAR Förlag, 2006). 
 

2.8 Revisionsprocessen 
 
Revisionens slutliga mål är att revisorn ska lämna en revisionsberättelse. För 
att göra det möjligt för revisorn att uttala sig i en revisionsberättelse ska som 
tidigare nämnts denne granska årsredovisningen, bokföringen och 
företagsledningens förvaltning. Uttalandena ska i huvudsak beröra om 
årsredovisningen har tillämpats enligt lag och att den ger en rättvisande bild 
av företagets resultat och ställning enligt god redovisningssed. Även om 
revisorns uttalande ökar årsredovisningens trovärdighet kan det inte 
uppfattas som en garanti (FAR Förlag 2007, del 2).  
 
För att nå revisionens mål måste revisorn bedöma vilka revisionsåtgärder 
som ska göras för att revisionen ska upprättas enligt god revisionssed. Till 
sin hjälp har revisorn lagarna, särskilda föreskrifter samt kraven i 
Revisionsstandarderna. I vissa fall finns det också villkor för det specifika 
uppdraget och krav på rapporteringen. När revisionen genomförs måste 
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revisorn ha en yrkesmässigt kritisk inställning och vara väl medveten om att 
årsredovisningen kan innehålla väsentliga felaktigheter (FAR Förlag 2007, 
del 2).  
 

2.8.1 Planering 
 
En viktig del av revisorns arbete är att planera revisionen, detta för att 
revisionen ska utföras på ett effektivt sätt och i rätt tid. Det måste bestämmas 
vilka områden som ska granskas, eftersom alla företag är olika och måste 
granskas utifrån sina unika förhållanden. Planeringen ska leda till att de 
väsentligaste granskningsområdena får mest uppmärksamhet så att 
eventuella problem kan urskiljas (FAR Förlag 2007, del 2). 
 
För att kunna planera revisionen krävs kunskap om själva företaget. Detta 
görs genom att information samlas in så att revisorn lär känna och förstå 
företaget och dess verksamhet. Informationsinsamlingen ska ge revisorn ett 
bra underlag för att planera revisionen och kunna koncentrera sig på de 
områden där risken för väsentliga fel är störst (FAR Förlag, 2006). 
 
Två viktiga delar som revisorn måste beakta innan revision är risk och 
väsentlighet. Bedömningen av dessa avgör vad och hur mycket som ska 
granskas samt när och hur granskningen ska ske. En analys av riskerna gör 
det lättare att hitta avgörande fel i redovisningen. Transaktioner som är 
ovanliga och komplexa, exempelvis försäljning av delar av företaget eller 
avsättningar för garantiåtagande, innebär en högre risk och bör tittas lite 
extra på. Även transaktioner som innebär subjektiv bedömning innehåller en 
högre risk (ibid). 
 
Det andra begreppet väsentlighet, avgör vad revisionsarbetet ska inrikta sig 
mot och hur omfattande det ska bli. Revisorn bestämmer utifrån sitt eget 
omdöme om vad som är väsentligt för den specifika årsredovisningen. 
Exempelvis måste stora belopp, som påverkar årsredovisningen mer, 
granskas noggrannare än små belopp. De belopp som granskas i små företag 
kan oftast försummas i stora företag. Revisorerna utgår alltså ifrån vissa 
minimibelopp beroende på företagets storlek när de väljer vilka poster som 
ska granskas (ibid). 
 
I planeringen måste revisorn också bedöma om företaget tillämpat 
fortlevnadsprincipen vid upprättandet av årsredovisningen. Har de inte gjort 
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det kan tillgångarna behöva värderas på ett annat sätt och revisorn ska lämna 
upplysning om det i revisionsberättelsen (FAR Förlag, 2006).  
 
Efter att revisorn samlat information och bedömt riskerna och valt ut vilka 
poster som är väsentliga upprättas en övergripande revisionsplan. I den 
förklaras vad revisionen ska inrikta sig på, omfattningen av den och hur den 
ska genomföras. Utifrån detta görs ett granskningsprogram som visar 
arbetsinstruktioner för dem som ska göra granskningen. De kan med hjälp av 
den kontrollera att arbetet utförs på rätt sätt och att tidsramen hålls. Under 
revisionens gång kan dock både revisionsplanen och 
granskningsprogrammet förändras på grund av olika omständigheter som 
ändras (FAR Förlag 2007, del 2). 
 

2.8.2 Granskning 
 
Syftet med granskningen är att revisorn får ett underlag för sina 
ställningstaganden i revisionsberättelsen. Underlagen är bland annat; om 
resultaträkningen tillsammans med noterna ger en rättvisande bild, om 
tillgångar och skulder som är upptagna i balansräkningen existerar och 
riktigt värderade samt om resultat och balansräkningarna överensstämmer 
med företagets räkenskaper (FAR Förlag, 2006). 
 
Det finns två olika granskningsmetoder, granskning av kontroller och 
substansgranskning, eller i vissa fall en kombination av dessa. Vid 
granskning av kontroller bedömer revisorn hur den interna kontrollen 
fungerar i företaget. En bra fungerande intern kontroll minskar risken för fel 
i det dagliga arbetet och det är större sannolikhet att redovisningen är 
fullständig och korrekt. För att bekräfta att den interna kontrollen fungerar 
måste revisorn göra iakttagelser hur dessa kontroller görs. Detta genom att 
exempelvis intervjua medarbetare eller studera olika processer i företaget 
(ibid). 
 
Substansgranskningen innebär att det görs en granskning av innehållet i 
olika resultat- och balansposter i den löpande redovisningen eller i bokslutet. 
Exempelvis stämmer revisorn av en kostnadspost mot avier, kvitton eller 
räkningar eller så kan revisorn vara deltagande vid inventering av lager. 
Substansgranskning kan också innebära att det görs olika analyser av 
nyckeltal och att det görs en jämförelse från föregående års siffror (ibid). 
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När det gjorts granskning av kontroller eller substansgranskning eller en 
kombination av de båda metoderna har revisorn skaffat sig revisionsbevis. 
Dessa revisionsbevis har revisorn till stöd för att kunna dra slutsatser som 
ligger till grund för revisionsberättelsen. Det är alltså den information som 
revisorn har skaffat sig, bestående av bokföringsmaterial eller andra 
källdokument som är bevisen. Tillförlitligheten på revisionsbeviset påverkas 
dels av varifrån det kommer, internt eller externt samt dels vilken karaktär 
det har, skriftligt eller muntligt (FAR Förlag 2007, del 2). 
 

2.8.3 Rapportering 
 
Under revisionsprocessen ska revisorn enligt Revisorslagen (SFS 2001:883) 
dokumentera sitt uppdrag. Den information som ska dokumenteras är den 
som gör att revisorns opartiskhet och självständighet ska kunna bedömas i 
efterhand. Det ska även gå att följa revisorns arbete med hjälp av 
informationen. Ytterligare ett krav är att dokumentationen ska vara 
färdigställd när revisionsberättelsen avges och att den ska bevaras i 10 år 
(ibid). 
 
Revisionsberättelsen är målet med hela revisionen och det är den viktigaste 
och enda offentliga rapporten från revisorn. Efter genomförd revision kan 
den ses som en kvalitetsstämpel för revisionen. Det revisorn gör är att gå 
igenom revisionsbevisen och bedömer de slutsatser som dragits för att ha det 
som grund för sina uttalanden samt eventuella anmärkningar och 
upplysningar. Revisorn tar alltså ställning till om årsredovisningen har 
upprättats enligt Årsredovisningslagen (SFS 1995:1554) och i enlighet med 
god redovisningssed (ibid). 
 
Revisionsberättelsen blir ibland kritiserad för att inte ge så mycket 
information. Detta beror dock på att revisorn arbetar förebyggande och fel 
och brister påpekas under granskningens gång och rättas till innan 
årsredovisningen. Därför blir det även andra rapporter som lämnas i 
samband med den löpande granskningen under året och under 
bokslutsrevisionen. Dessa kan vara både muntliga och skriftliga och gäller 
vanligtvis anmärkningar om fel och brister samt olika förslag till 
förbättringar (FAR Förlag, 2006).  
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2.9 Revisorns regler 
 
Revisorns arbete styrs av en mängd lagar och regler, bland annat 
Revisorslagen (SFS 2001:883), Aktiebolagslagen (SFS 2005:551), 
Årsredovisningslagen (SFS 1995:1554) med flera. Revisorslagen (SFS 
2001:883) innehåller bland annat bestämmelser om godkännande och 
auktorisation av revisorer, om revisorers skyldigheter, om revisionsföretags 
verksamhet och om Revisorsnämndens disciplinära åtgärder. För att veta hur 
dessa bestämmelser ska tillämpas finns revisorsförordningen. Exempelvis 
finns där regler om revisorsexamen och ansökan om godkännande eller 
auktorisation (FAR Förlag, 2006).  
 
Enligt Revisorslagen (SFS 2001:883) ska revisorn utföra sina uppdrag med 
opartiskhet och självständighet, vilket också kan benämnas som oberoende. 
Det gäller för revisorn att vara objektiv i sina ställningstaganden. För att 
testa revisorns oberoende används den så kallade analysmodellen. 
Framkommer det enligt analysmodellen att det finns omständigheter som gör 
att revisorn inte kan vara opartisk och självständig ska revisorn avstå ifrån 
uppdraget. Exempel på sådana omständigheter är egenintressehotet, vilket 
betyder att revisorn själv antingen har ekonomiskt eller något annat intresse i 
kunden samt vänskapshotet, där revisorn har en personlig relation till kunden 
(ibid). 
 
Förutom lagar finns även Revisorsnämndens föreskrifter som behandlar 
villkor för revisorers och revisionsföretagens verksamhet. Exempel på 
villkor är hur dokumentationen ska göras och hur proven för revisorsexamen 
går till. Dessutom utfärdar FAR, yrkesetiska regler och rekommendationer 
om god yrkessed som komplement till lagarna och föreskrifterna (ibid). 
 
En viktig yrkesetisk regel för revisorer är att de har tystnadsplikt. Det 
revisorn får reda på under arbetets gång får inte föras vidare. Hade inte 
denna regel funnits hade revisorn inte kunnat utföra sitt arbete. Kunderna 
hade inte kunnat lita på revisorn och lämna ut all den känsliga information 
som behövs för att det ska bli en bra revision. Det finns dock vissa undantag 
när revisorn får bryta sin tystnadsplikt. Detta är exempelvis vid en 
brottsutredning eller vid misstanke om brott hos företaget (ibid). 
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2.10 Regelverk 
 
Stora förändringar i regelverken som påverkar revisionsprofessionen har ägt 
rum de senaste åren. Inom både revision och redovisning arbetas det mycket 
med internationell harmonisering. Detta har lett till att den professionella 
miljön blivit mer och mer komplicerad och i samma takt har kraven på 
revisorn ökat (Johansson, Häckner & Wallerstedt, 2005).  
 
Den 1 januari 2005 infördes nya redovisningsregler gällande noterade 
företag, vilket är ett led i harmoniseringen (ibid). De nya reglerna innebär att 
de noterade företagen ska upprätta sin koncernredovisning i enlighet med 
IAS/IFRS (International Accounting Standards/International Financial 
Reporting Standards). Förutsättningarna för redovisning ändrades dramatiskt 
i och med detta (Pramhäll & Wikerfelt, 2004).
 
Under de senaste åren har anpassningen till det internationella regelverket 
för redovisning; IAS/IFRS, gått på högvarv. Än så länge gäller detta nya 
regelverk endast de börsnoterade företagen. Ser man dock tillbaka historiskt 
kan man se att förändringar på redovisningsområdet för stora företag ofta 
efter en tid också får genomslag i de mindre företagens regelverk. Johansson 
anser i boken Uppdrag revision (2005) därför att det är hög tid för 
normgivaren att besluta om de ska låta detta hända igen eller om de ska bryta 
trenden och utveckla förenklade redovisningsregler för de mindre företagen. 
För att förenkla redovisningen för mindre företag skulle det exempelvis 
kunna införas tydligare regelverk samt minska på redovisningsalternativen 
med mera (Johansson, Häckner & Wallerstedt, 2005). 
 
Ett beslut att införa olika krav på redovisningen med hänsyn till företagets 
storlek tog Bokföringsnämnden år 2004 då de beslutade att ändra inriktning 
på sitt normgivningsarbete och inte längre reglera tillämpningen av 
Redovisningsrådets rekommendationer. De håller därför i dagsläget på med 
att framarbeta en kategorisering av företagen. De kategoriserar företagen i 
fyra olika kategorier (K1 – K4), vilka ska ha var sitt regelverk (Engshagen, 
2006).
 
I Sverige finns sedan år 2004 även en ny Revisionsstandard, vilken inte bara 
påverkar noterade företag utan också små och stora, ägarledda företag. 
Martin Johansson säger i boken Uppdrag revision (2005) att det förmodligen 
inte finns några problem med att leva upp till de krav som ställs i den nya 
revisionsstandarden, men menar att det finns en risk att ribban läggs så högt 
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så att det inte är rimliga att tillämpa i mindre företag (Johansson, Häckner & 
Wallerstedt, 2005).  
 
Inför nuvarande bokslut 2007 har även en stor ändring i 
Årsredovisningslagen (SFS 1995:1554) skett, vilken innebär nya definitioner 
och gränsvärden för mindre och större företag. Definitionen för större 
företag är enligt Årsredovisningslagen (SFS 1995:1554) 1 kap, 3 §, ett 
företag som är noterat på börs eller auktoriserad marknadsplats eller ett 
företag som uppfyller mer än ett av följande villkor: 

• medelantalet anställda har under vart och ett av de två senaste 
räkenskapsåren uppgått till mer än 50, 

• företagets redovisade balansomslutning har för vart och ett av de två 
senaste räkenskapsåren uppgått till mer än 25 miljoner kronor, 

• företagets redovisade nettoomsättning har för vart och ett av de två 
senaste räkenskapsåren uppgått till mer än 50 miljoner kronor. 

Definitionen av mindre företag är de företag som inte är större företag (FAR 
Förlag 2007, del 1). 
 
På grund av de nya gränsvärdena blev det även förändringar i 
Aktiebolagslagen (SFS 2005:551). Är företaget ett större företag ska det som 
tidigare nämnts finnas minst en godkänd eller auktoriserad revisor som 
avlagt revisorsexamen (ibid).  
 

2.10.1 US GAAP 
 
Generally Accepted Accounting Principles (GAAP) kan jämföras med 
begreppet god redovisningssed. När begreppet GAAP diskuteras är det ofta 
US GAAP som menas. US GAAP ska följas av företag i USA som är 
noterade på börs eller anses vara av allmänt intresse på annat sätt, men även 
icke-amerikanska företag som är noterade på den amerikanska börsen 
rapporterar enligt US GAAP. Alla noterade företag i USA är tvingade att 
följa US GAAP, trots att det inte är en lag. Detta har SEC, Securities and 
Exchange Commission (USA:s motsvarighet till Finansinspektionen) 
beslutat (Wikipedia, 070426). 
 
Det organ som till störst del utformar och formulerar US GAAP är FASB, 
Financial Accounting Standards Board. US GAAP är en samling 
rekommendationer som bygger på över 150 uttalanden från FASB. Till dessa 
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uttalanden ger även FASB tolkningar och teknisk vägledning för hur 
tillämpningen ska gå till (Wikipedia, 070426). 
 
Om man jämför US GAAP med det som utgör god redovisningssed i Sverige 
är US GAAP mycket mer omfattande. Detta beror till stor del på att Sverige 
har en mer principbaserad redovisningstradition istället för regelbaserad som 
i USA. Den regelbaserade redovisningstraditionen gör att det blir mycket 
mer detaljerade regler. US GAAP kan även uppfattas som mycket rörig då 
det är svårt att veta vilken rekommendation som är över en annan eftersom 
rangordningen är otydlig. Till skillnad från exempelvis samlingsvolymen 
som FAR ger ut tas inte inaktuella texter bort från US GAAP. Det är upp till 
var och en att hålla reda på vilka som gäller, vilka som är nya och så vidare 
(ibid). 
 

2.10.2 SOX 
 
Sarbanes-Oxley Act (SOX) är också ett regelverk för alla amerikanska och 
icke-amerikanska företag noterade på USA-börsen. Därför omfattas även 
svenska företag av regelverket om de är registrerade på USA-börsen och 
övervakas av SEC. Det var efter de amerikanska företagsskandalerna, Enron 
och Worldcom, som SOX tillkom 2002 (Cooke, 2006). Skandalerna fick en 
sådan omfattning på grund av bristen på information om företagens 
verksamhet. Därför reglerar SOX börsföretagens dokumentering 
(Willebrand, 2005).
 
Ett syfte med lagen är att återställa investerarnas förtroende för 
aktiemarknaden. Garantera att informationen som lämnas till 
aktiemarknaden och innehållet i företagens finansiella rapportering 
överensstämmer med verkligheten. Det är i huvudsak fyra åtgärder som ska 
göras för att syftet ska uppnås:  

• strängare kvar på redovisning och information till aktiemarknaden 
• högre krav på revisorers oberoende och professionalism 
• krav på interna strukturer för revision och informationsinlämning till 

marknaden 
• stränga straff för brott mot lagen (Svernlöv & Blomberg, 2003). 

 
Det hela handlar om att försöka minska riskerna för bedrägerier och felaktig 
rapportering samt att företagens rapporteringar ska bli tydligare. En viktig 
del i SOX är informationssäkerheten, företagen ska bland annat kunna visa 



Teoretisk referensram 
 

21 

att de har interna kontroller för att säkerhetsställa att inga manipuleringar 
eller fel finns i resultat- och balansräkningen (Cooke, 2006). 
 
SOX gör att ledningen blir personligt ansvarig för bokslut och hantering av 
all ekonomisk information. Viktiga handlingar som rör företagets affärer ska 
vara tillgängliga för revisorer och myndigheter genom att de ska arkiveras. 
Dock måste de vara låsta dokument, så att ingen kan manipulera dem. Följs 
inte lagen riskerar man att betala miljontals dollar i böter eller upp till tio års 
fängelsestraff (Willebrand, 2005). 
 
Med de nya reglerna är det bland annat två nya intyg som ska utfärdas i 
samband med delårs- och årsredovisningar. Det första intyget är att 
företagets VD och ekonomichef vid varje årsredovisning och 
kvartalsrapporter ska intyga att de granskat rapporten. De ska också intyga 
att rapporten inte är vilseledande, att den så långt de känner till, inte 
innehåller oriktiga uttalanden eller att väsentligheter fattas. Det andra intyget 
handlar om att samma personer intygar att rapporten uppfyller de krav som 
den amerikanska värdepapperslagstiftningen, Securities Exchange Act, har. 
Dessutom att rapporten ger en rättvis bild av företagets finansiella tillstånd 
och rörelseresultat (Svernlöv & Blomberg, 2003). 
 
En annan förändring genom SOX är att det måste vara revisorsrotation i 
företagen. Samme revisor får inte sitta mer än fem år, vilket är strängare än 
EU-rekommendationens mandattid på sju år. Företaget behöver inte byta 
byrå efter fem år, utan endast huvudansvarig revisor (ibid).
 

2.11  Tidigare forskning om förväntningsgapet 
 
När allmänheten och revisorn har skilda uppfattningar om revisorns 
förpliktelser och ansvar finns det ett så kallat förväntningsgap (Koh & Woo, 
1998). Detta förväntningsgap är inget nytt fenomen utan har funnits lika 
länge som revisionsprofessionen i sig (Johansson, Häckner & Wallerstedt, 
2005). Begreppet förväntningsgap infördes dock inom revisionen först år 
1974 av Liggio och man har sedan dess sett en mängd bevis för dess existens 
(Koh & Woo, 1998). 
  
Det finns oändligt många olika definitioner på begreppet förväntningsgap, de 
är dock mycket lika och syftar till samma sak (ibid). Liggio (1974) som 
införde begreppet inom revisionen definierade det som skillnader i 
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förväntningar mellan användaren av de finansiella rapporterna och revisorn 
på dennes prestationsnivå. Jennings, Reckers och Kneer (1993) definierade 
begreppet som skillnader mellan vad allmänheten förväntar sig av 
revisionsprofessionen och vad professionen faktiskt tillhandahåller. Porter 
(1993) definierade det som gapet mellan allmänhetens förväntningar på 
revisorn och revisionens utförande sett utifrån samhället. 
 

2.11.1  Förväntningsgapets existens 
 
Under åren har det genomförts ett flertal studier som bekräftar 
förväntningsgapets existens, exempelvis gjorde Humpherey, Moizer och 
Turley (1993) en undersökning av förväntningsgapet i Storbritannien. 
Resultatet av denna studie bekräftade att förväntningsgapet existerade, 
särskilt inom speciella områden såsom revisionens funktion och 
uppfattningen om revisorns prestation. 
 
I USA gjorde Baron et al (1977) en studie om revisorernas utökade 
upptäckningsansvar med hänsyn till materiella felaktigheter och illegala 
handlingar. Denna studie visade att användarna av de finansiella rapporterna 
ansåg att revisorn hade mycket större ansvar att upptäcka och avslöja 
felaktigheter och illegala handlingar än vad revisorn ansåg själv. Epstein och 
Geiger (1994) gjorde en liknande undersökning vilken visade att investerare 
söker en mycket hög säkerhetsgrad i boksluten och att det därför finns ett 
förväntningsgap mellan revisorn och investerare på garantinivån revisionen 
ger. 
 

2.11.2 Varför uppstår förväntningsgap? 
 
Det finns många förklaringar till varför det existerar ett förväntningsgap 
inom revisionen (Koh & Woo, 1998). Författaren Tricker (1982) anser att 
det beror på tidsförskjutningen mellan revisionsprofessionens utveckling och 
utvecklingen av allmänhetens förväntningar, att professionen inte hinner 
med helt enkelt. Det finns även många författare som förklarar 
förväntningsgapets existens som en konsekvens av motsägandet då det 
självreglerade revisionssystemet opererar med ett minimalt ingripande av 
regeringen. Denna teori baseras på ett antal studier som visar att många 
användare av finansiella rapporter faktiskt har rimliga förväntningar på 
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Figur 2 Reducering av förväntningsgapet 

revisorns förmåga och på den garanti som revisionen kan ge (Koh & Woo, 
1998).  
 
Chandler, Edwards och Anderson (1993) anser att förväntningsgapet beror 
på att det inom revisionsprofessionen råder stor förvirring angående vilken 
revisorns roll egentligen är. Detta leder till att det då blir svårt att få ut en 
tydlig och klar bild till allmänheten. Vet man inte själv vad det innebär så är 
det svårt att förklara för någon annan. 
 

2.11.3  Minskning av förväntningsgapets storlek 
 
Enligt Sweeney (1997) finns det två sätt att hantera förväntningsgapet; att 
sprida kunskap till allmänheten vad revisionsfunktionen verkligen omfattar 
och innehåller och/eller att ändra karaktären på revisionsfunktionen så att 
den bättre möter användarnas förväntningar. 
 
I USA, Storbritannien och Australien har studier genomförts som visade att 
utökade revisionsrapporter minskar förväntningsgapet. Detta eftersom 
användarna således får en större förståelse för vad revisionen och revisorns 
roll innebär. Vissa studier visade att bara små ändringar i exempelvis 
ordvalet kan ge effekt på förståelsen (Koh & Woo, 1998). 
 
Bailey, Bylinski och Shields (1983) genomförde en undersökning i USA 
vilken visade att ju mer kunskap användarna har desto mindre ansvar lägger 
de på revisorn. Ju bättre bildade de är desto mindre förväntningar har de på 
revisionens garanti. Även Epstein och Geiger (1994) anser att man för att 
minska förväntningsgapet ska öka samhällets förståelse för revisionen och 
dess begränsningar. Enligt Koh och Woo (1998) vore det ultimata sättet att 
minska förväntningsgapet att angripa det från två håll; sänka allmänhetens 
förväntningar genom att ge dem kunskap samt öka revisionsprestationen se 
figur 2.  
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Många länder exempelvis USA, Storbritannien och Australien arbetar dock 
ensidigt i försöken att minska förväntningsgapet. De försöker förbättra 
revisionsprestationen genom att införa nya revisionsstandarder (Koh & Woo, 
1998).  Enligt Sweeney (1997) uppfattas dock många av dessa nya 
revisionsstandarder endast gjorda för att ge bilden av att professionen har 
svarat på problemet istället för att riktiga insatser ägt rum. 
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3. Metoddiskussion 
 
För att producera kunskap används olika metoder. I kapitlet redogörs för de 
metoder som används vid insamlandet och bearbetningen av informationen i 
studien. Här redogörs bland annat för vilket empiriskt angreppssätt som 
använts och hur insamlandet av data har gått till. 
 

3.1 Vetenskapligt synsätt 
 
I denna uppsats görs en studie där teoretisk och empirisk data tolkas. Att 
tolka något är ett väsentligt begrepp inom det vetenskapliga synsättet, 
hermeneutiken. Hermeneutiken kan översättas som ”tolkningslära” och 
kunskap skapas genom att tolkning sker för att skapa förståelse (Eriksson & 
Wiedersheim-Paul, 2001). Studiens syfte är bland annat att beskriva hur 
förändringar i regelverken påverkar redovisningen samt förväntningsgapets 
storlek, detta görs genom att den insamlade informationen tolkas och det 
skapas en förståelse. 
 
Innan en studie påbörjas utgår man ifrån en förförståelse och utifrån denna 
närmar sig forskaren sitt forskningsobjekt subjektivt. Förförståelsen anses 
inte vara ett hinder, utan snarare en tillgång för att tolka och förstå 
forskningsobjektet. Den används som ett verktyg i tolkningen (Patel & 
Davidson, 2003). Förförståelsen för den här studien är bland annat 
bakgrunden till problemet som leder fram till en problemdiskussion och ett 
problem som ska undersökas. 
 
Inom hermeneutiken försöker en person, exempelvis forskaren, förstå en 
annan persons handlingar (Eriksson & Wiedersheim-Paul, 2001). I studien 
försöks det skapas en förståelse för revisorernas och dess kunders 
handlingar.  
 
Något som också kännetecknar hermeneutiken är den ”hermeneutiska 
spiralen”, vilken innebär att forskaren utgår från sin förförståelse då denne 
formulerar sina problemställningar för studien. Forskaren tolkar svaren på 
dessa frågor vilka kan komma från både människor och texter. Genom denna 
tolkning får forskaren en ökad förståelse vilken kan leda till ytterligare 
frågor och så vidare (Eriksson & Wiedersheim-Paul, 2001). Arbetssättet i 
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studien påminner mycket om denna spiral, eftersom förförståelsen om 
problemet leder fram till själva frågeställningarna för studien. Genom att 
teori och empiri sedan studeras och mynnar ut i svar på frågorna leder det till 
en ökad förståelse för området. Detta kan i sin tur leda till ytterligare frågor 
som kan bli förslag på fortsatt forskning. 
 

3.2 Empiriskt angreppssätt 
 
När forskare arbetar fram teorier vill de att dessa ska ge en så korrekt bild av 
verkligheten som möjligt. Underlaget för dessa teorier är empirin. Med andra 
ord består en forskares arbete av att relatera teori och empiri till varandra. 
För att göra detta finns det olika angreppssätt att använda (Patel & Davidson, 
2003). 
 
Det angreppssätt som stämmer bäst överens med den här studien är 
induktion. Induktion brukar förknippas med hermeneutiken, eftersom 
hermeneutiken innebär att forskaren ska förstå en annan persons handling 
(Eriksson & Wiedersheim-Paul, 2001). Eftersom denna studie utgår ifrån 
hermeneutiken blir det ganska naturligt att den även följer den induktiva 
ansatsen.   
 
Induktion innebär att forskaren följer upptäckandets väg, vilket betyder att 
forskaren studerar forskningsobjektet och utifrån resultatet formulerar en 
generell teori, som går från empiri till teori. Forskningen baseras på ett 
resultat som är typiskt för en speciell situation, tid eller grupp av människor. 
Forskaren ska alltså upptäcka något som sedan kan formuleras i en generell 
teori (Patel & Davidson, 2003). Studien utgår ifrån empirin, där det gjorts 
intervjuer som sedan har studeras och utifrån dem har slutsatser dragits. Det 
formulerades därmed en teori. 
 
Det är dock svårt att följa ett renodlat angreppssätt, som induktion, utan det 
blir gärna en form av växelverkan. På grund av att forskaren har med sig en 
förförståelse i form av ett teoretiskt perspektiv styr detta datainsamlingen 
och den hermeneutiske forskaren går således från teori via empiri och 
tillbaka till teori (Johansson-Lindfors, 1993). Innan studiens empiriska 
undersökning utfördes fanns en viss förförståelse i form av teori som arbetats 
fram. Denna teori utgjorde underlag för vad som skulle undersökas i den 
empiriska undersökningen. 
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Under processen gäller det för forskaren att vara öppen för de empiriska 
iakttagelserna och fylla ut eller omformulera det teoretiska perspektivet 
(Johansson-Lindfors, 1993). När studiens empiriska undersökning utfördes, 
tillkom information som gjorde att teorikapitlet fick utökas för att få den 
omfattning som krävdes, det skedde således en form av växelverkan. 
 

3.3 Kvalitativ forskning 
 
För att forskningen ska bli framgångsrik och lyckas uppnå målsättningarna 
krävs kunskap i metod.  Utan kunskap kan dessa målsättningar bli mycket 
svåra att uppnå (Holme & Solvang, 1997). Det är kunskapssyftet, 
problemställningen och den del av verkligheten som undersöks som är 
avgörande för vilken metod forskaren använder sig av i sin undersökning. 
De olika metoderna handlar om hur data samlas in och bearbetas (Andersen, 
1998).  
 
Den metod som används i studien är den kvalitativa metoden. För att knyta 
an till det hermeneutiska synsättet passar denna metod in eftersom den enligt 
Holme och Solvang (1997) har ett förstående syfte. Det som kännetecknar 
den kvalitativa metoden är det verbala, forskaren använder sig av ord och 
texter. Vid insamlandet av data används så kallad ”mjuka” data, exempelvis 
intervjuer och tolkande analyser (Patel & Davidson, 2003). I studien 
samlades data in bland annat genom att intervjuer genomfördes. Dessa 
analyserades sedan och resultatet blev en tolkande text. 
 
Det som också kännetecknar den kvalitativa metoden är att försöka få en 
djupare förståelse för det problem som studeras samt att kunna beskriva 
helheten av det sammanhang som problemet inryms i (Holme & Solvang, 
1997). I studien genomfördes som sagt ett antal intervjuer och för att varje 
intervju skulle ge så mycket information som möjligt gällde det att gå in på 
djupet och försöka få fram det säregna och unika. 
 
Metoden innebär också att det finns en närhet till den källa som 
informationen hämtas ifrån (Holme & Solvang, 1997). I och med närheten 
ska respondenternas egna tankar och förväntningar komma fram i varje 
intervju. Den kvalitativa metodens flexibilitet ger även utrymme för att 
under intervjuerna anpassa den empiriska undersökningen för den unika 
situationen (ibid). 
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3.4 Genomförande av studien 
 
Den data som insamlats och ligger till grund för studien kan delas in i två 
grupper, sekundärdata och primärdata. Enligt Andersen (1998) är 
sekundärdata information som samlats in av någon annan medan primärdata 
är sådan som samlats in av forskaren själv. En anledning till att det skiljs på 
dessa två datasorter är enligt Holme och Solvang (1997) att det lättare ska 
kunna fastställas hur tillförlitlig datan är.  
 

3.4.1 Sekundärdata 
 
Den sekundärdata som används i studien har inhämtats från litteratur och 
vetenskapliga artiklar som behandlar problemområdet. Den litteratur som 
används i studien kan delas upp i två huvudgrupper, metodlitteratur samt 
teorilitteratur. Under arbetet med metodkapitlet användes flera olika 
litteraturkällor, bland annat Forskningsmetodik av Holme och Solvang och 
Rapporter och Forskningsmetodikens grunder av Patel och Davidson. 
 
I teorikapitlet används bland annat böckerna; Revision – En praktisk 
beskrivning från FAR Förlag, som ger en inblick i revisorns arbete, samt 
Uppdrag revision, där ett antal framstående forskare diskuterar 
förväntningsgapet. Utöver böcker används även vetenskapliga artiklar, detta 
för att tillföra studien en mer vetenskaplig substans. 
 

3.4.2 Primärdata 
 
Vid insamlandet av primärdata finns det ett flertal olika tekniker som kan 
användas, exempelvis besöksintervjuer, telefonintervjuer och enkäter. Det 
gäller att noga överväga vilken teknik som passar bäst eftersom varje teknik 
har olika för- och nackdelar. Enligt Eriksson och Wiedersheim-Paul (2001) 
är det beroende på vad man vill få ut och veta av undersökningen som har 
betydelse vid teknikvalet samt vem som ska använda informationen och vad 
den ska användas till.  
 
Intervjuer som ofta används i den kvalitativa metoden har sin styrka i att 
undersökningssituationen liknar ett vanligt samtal. Detta ger respondenten 
utrymme att prata mer fritt och upplever sig inte så styrd. Det gäller dock för 
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forskaren att lyckas få svar på de frågor som intervjun var avsedd för (Holme 
& Solvang, 1997).  
 
Då studiens avsikt är att behandla förväntningsgapet krävs det att den 
empiriska undersökningen resulterar i att respondenternas förväntningar 
framgår. Frågorna som besvarades var därför relativt komplicerade och 
krävde att respondenten bidrog med svar som genomsyrades med egna 
tankar och idéer. För att detta skulle vara möjligt genomfördes den empiriska 
studien mestadels genom besöksintervjuer. 
 
Den primärdata som används i studien är således insamlad genom ett flertal 
besöksintervjuer. Respondenterna är valda utifrån företagets storlek och 
geografiska säte. Antalet intervjuer är nio stycken, två med större företag 
noterade på börs, tre med större företag som inte är noterade på börs, två 
med mindre företag samt två med revisorer. Anledningen till fördelningen 
mellan större och mindre företag är att skildra de eventuella skillnader som 
kan finnas i exempelvis deras förväntningar på revisorn och att de även 
eventuellt påverkas olika av ändringarna i regelverken.  
 
För att underlätta för respondenterna och ge dem tid att förbereda sig 
skickades frågeformulär med fem övergripande frågor ut till dem i förväg. 
Detta tänktes bidra till att de svar som erhölls från respondenterna var väl 
genomtänkta. Anledningen till varför endast fem övergripande frågor 
skickades ut och inte hela intervjuunderlaget var att säkerställa intervjuns 
syfte. Hade respondenterna redan innan intervjun erhållit samtliga frågor 
hade det funnit en risk för att detta hämmat intervjun. Respondenterna hade 
kanske redan då utformat färdiga svar vilket förmodligen hade påverkat 
flexibiliteten och utrymmet för diskussion negativt.  
 
Intervjuerna med revisorerna fokuserades på frågor gällande hur väl de 
informerar och involverar kunden i revisionsprocessen och vad de gör för att 
minska förväntningsgapet. Intervjuerna med företagen skildrade den andra 
sidan av problemet, alltså hur de upplever revisorernas arbete och hur 
mycket de egentligen vet om det. I alla intervjuer lyfts också 
respondenternas tankar om och i så fall hur de nya regelverken påverkar 
förväntningsgapet fram.  
 
För att intervjuerna ska ha karaktären av ett vanligt samtal och samtidigt 
säkerställa att all information som lämnades under intervjun ska komma 
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med, användes en minidisk. Detta ledde till att det under intervjun inte 
uppstod irritationsmoment såsom frenetiskt antecknande. 
 

3.4.3 Urval 
 
Respondenterna valdes utifrån deras position inom företaget och företagets 
storlek. Detta för att få väl insatta respondenter och ett brett spann av företag 
för att ha möjlighet att göra en jämförelse mellan större och mindre företag. 
Den första kontakten med respondenterna togs via telefon alternativt mail. 
Det framfördes då en förfrågan om de eventuellt kunde ställa upp på en 
intervju. Det förklarades vad intervjuns syfte var för att respondenten skulle 
ha möjlighet att avgöra om de kunde tillföra någonting.  
 
Med de respondenter, som tackade ja, bokades sedan en besökstid in. Det 
skickades sedan ut ett mail till de utvalda respondenterna innehållande fem 
övergripande frågor. Åtta intervjuer genomfördes genom besök och en via 
mail. Vid besöken spelades intervjun in med hjälp av en minidisk. Därefter 
skrevs intervjuerna ut i helhet och sammanfattades sedan till de delar som 
besvarar frågorna. 
 

3.5 Datakvalitet 
 
I studier jämförs ofta teoretiska begrepp med empiriska resultat, tankar om 
verkligheten med data om verkligheten. Det gäller därför att granska sina 
källor kritiskt, bedöma det som samlats in, behålla det som är bra och välja 
bort det som är mindre bra. För att bedöma kvalitén i studien används ofta 
begreppen validitet och reliabilitet (Eriksson & Wiedersheim-Paul, 2001). 
 

3.5.1 Validitet 
 
Validitetsbegreppet innebär hur väl forskningen lyckas mäta det den är 
avsedd att mäta. Det finns två aspekter på validitet; inre och yttre. Inre 
validitet mäter hur väl forskningen stämmer överens med verkligheten. Detta 
innebär hur väl de teoretiska begreppen lyckats operationaliseras och mäter 
det studien är avsedd att mäta. Den yttre validiteten innebär däremot i vilken 
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utsträckning resultaten från studien kan generaliseras och tillämpas i andra 
situationer (Eriksson & Wiedersheim-Paul, 2001). 
 
Eftersom ambitionen i den kvalitativa studien är att tolka och förstå 
innebörden av verkligheten samt att beskriva olika uppfattningar eller en 
kultur, gäller begreppet validitet hela forskningsprocessen och inte enskilda 
företeelser. Vid insamlandet av data är det viktigt att forskaren är medveten 
om och reflekterar över de olika val som görs när informationen hanteras. 
Exempelvis vid utskrivande av intervjuer är talspråk och skriftspråk inte 
samma sak, utan gester och betoningar försvinner och forskaren gör sina 
egna meningar och bisatser (Patel & Davidson, 2003).  
 
För att den inre validiteten i studien ska kunna betraktas som godtagbar fick 
respondenterna information om vad studiens syfte var. Detta gjorde att 
respondenterna sa ifrån om de ansåg att de inte hade kompetens inom 
området och inte skulle kunna bidra med något till studien. Flera 
respondenter valdes därför bort efterhand och de som deltog ansågs ha 
kompetens inom området. Dessutom spelades intervjuerna in på minidisk för 
att underlätta utskrivandet av intervjuerna. När det gäller den yttre 
validiteten är urvalet av antalet respondenter för litet för att kunna 
generalisera resultatet. Detta krävs dock inte då studiens huvudsyfte är att ge 
en ökad förståelse och inte ett generaliserbart resultat. 
 

3.5.2 Reliabilitet 
 
Det andra begreppet reliabilitet visar hur väl mätningarna utförs. Upprepade 
mätningar ska ge samma resultat för att en studie ska ha hög reliabilitet 
(Holme & Solvang, 1997). För en kvalitativ forskare däremot bör 
reliabiliteten ses mot bakgrund av den unika situationen som råder vid 
undersökningstillfället. Det gäller att fånga det unika i situationen, även om 
det innebär att olika svar ges. Det behöver inte betyda att reliabiliteten blir 
lägre, utan det kan bero på att respondenterna har ändrat uppfattning, har lärt 
sig något nytt eller fått nya insikter (Patel & Davidson, 2003). För att öka 
reliabiliteten anser Holme och Solvang (1997) att det är viktigt att vara 
uppmärksam och noggrann under hela forskningsprocessen. Detta kan 
exempelvis göras genom att man utarbetar instruktioner och rutiner för de 
olika faserna i forskningen. 
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För att öka reliabiliteten i studien användes ett utarbetat frågeformulär vid 
intervjuerna och delar av detta skickades ut i förväg till respondenterna. 
Dessutom skickades sammanställningen av intervjuerna ut till 
respondenterna för att de skulle kunna ge synpunkter på innehållet och för 
att undvika att deras svar hade missuppfattats. För att ytterligare öka 
reliabiliteten gäller det att vara medveten om att forskare har olika 
förkunskaper, vilket speglar resultatet i studien. 
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4. Empiri 
 
I detta kapitel behandlas den empiriska undersökningen som genomförts 
genom intervjuer. Före varje intervju kommer en kort presentation om 
företaget, därefter följer resultatet av intervjuerna. För att se vilka frågor 
som ställts se bilaga 1 och 2. 
 

4.1 Tillvägagångssätt 
 
När det genomförs en besöksintervju kommer respondenterna gärna in på 
andra områden än vad som är avsett. Det gör att det är viktigt att sålla och 
endast ta med svaren på de frågor, som ska leda fram till att 
forskningsfrågorna i slutändan får ett svar. Därför är endast svaren på 
frågorna presenterade nedan och inte övrig information som respondenterna 
gav.  
 
För att åskådliggöra det lättare presenteras varje företag för sig. För att 
förtydliga ytterligare har varje intervju delats upp i de två centrala begreppen 
revisorn och regelverken. Det är även dessa två begrepp som ligger till grund 
för det fortsatta arbetet med studien. 
 

4.2 Börsföretag 
 
Dessa företag uppfyller kriterierna för att vara stora företag, enligt 
Aktiebolagslagen (SFS 2005:551). De är dessutom noterade på börs i USA 
och redovisar därför även enligt US GAAP och påverkas mycket av SOX-
reglerna. 
 

4.2.1 Catarina Bergqvist, Redovisningschef, Autoliv Sverige AB 
 
Autoliv Sverige AB ingår i en koncern som finns över hela världen. De 
producerar och utvecklar olika produkter för bilsäkerhet, exempelvis airbags. 
Catarina är redovisningschef på Autoliv Sverige och har jobbat som sådan i 
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snart sex år. Tidigare jobbade hon på en redovisnings- och revisionsbyrå i 15 
år och läste under denna tid kurser i ekonomi, sammanlagt 110 poäng2. 
 
Revisorn 
Revisorns huvudroll anser Catarina är att granska räkenskaperna. Under 
senare tid tycker hon att den har inriktats betydligt mer till att granska de 
interna rutinerna, detta på grund av SOX-reglerna. Hon påpekar bestämt att 
revisorn ska vara oberoende och man bör därför inte förvänta sig att revisorn 
ska hjälpa till med saker de sedan ska granska. 
 
Autoliv har en auktoriserad revisor inom Ernst & Young, vilken är den byrå 
som hela koncernen anlitar. Den aktuella revisorn har suttit i 3 år, den 
tidigare hade de längre men i och med den nya regeln om revisorsrotation, är 
de tvungna till att byta oftare. 
 
Den mesta informationen rörande redovisning och revision får Catarina från 
huvudkontoret och inte från revisorn. Hon håller med om att det är mycket 
information att ta till sig särskilt då de även redovisar enligt US GAAP, men 
hon anser ändå att den information hon erhåller är tillräcklig. Syftet med 
revisionen anser hon är att en oberoende part ska granska räkenskaperna så 
att börsen och andra intressenter kan lita på deras siffror. 
 
Catarina tycker inte att de som företag klargör sina förväntningar på 
revisionen, men tror att det eventuellt görs på koncernnivå när 
revisionsavtalen upphandlas. Trots detta känner hon att deras förväntningar 
uppfylls till sin fullo, hon poängterar att det ligger ju även på företagaren 
själv att klargöra sina förväntningar. 
 
Autolivs revisor deltar inte i ekonomiska beslut utan har bara en granskande 
roll. Förutom den externa revisorn anlitar även Autoliv en annan 
revisionsbyrå för att genomföra internrevisionen. Internrevisionen har 
utvidgats beroende på SOX-reglerna, vilka började införas våren 2004. 
 
Kontakten med revisorn sker kvartalsvis, då denne kommer ut till företaget 
och granskar kvartalsrapporterna.  Det är inte speciellt ofta som Catarina 
själv ringer upp och frågar specifika saker. Relationen med revisorn tycker 
Catarina fungerar och präglas av en öppen dialog, men påpekar att det är 
mest granskningsteamet som kommer ut till företaget som hon träffar. 

 
2 Intervju med Catarina Bergqvist, den 19 april 2007 
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Catarina vet inte riktigt vad som skulle kunna förbättras i relationen till 
revisorn, hon påpekar att hon inte har den kontakten som ett mindre företag 
har. Revisorn används inte som ett bollplank, eftersom mycket 
specialistkunskap finns inom företaget och det är till dem hon vänder sig, om 
det är några oklarheter, inte till revisorn. Vad revisorn ska göra och när, 
upphandlas på koncernnivå och Catarina har inte så mycket att säga till där. 
 
Den information Catarina erhåller från revisorn anser hon är tillräcklig. Hon 
anser inte att hon behöver så mycket information från revisorn eftersom det 
är mer naturligt att använda huvudkontoret då hon behöver hjälp.  
 
Regelverken 
Catarina förväntar sig att revisorn ska vara uppdaterad på regelverken, men 
hon är väl medveten om att det är mastigt. Hon förstår därför att revisorn 
kanske inte alltid kan svara på rak arm utan måste gå och fråga någon expert 
inom den egna organisationen. Hon förväntar sig inte att all kunskap ska 
finnas hos en revisor, men att all kunskap ska finnas inom revisionsbyrån. 
 
Catarina känner inte att de påverkas så mycket av de förändringar som sker i 
regelverken utan det som påverkar dem mest är de skillnader som finns 
mellan den svenska redovisningen och US GAAP. Här får två olika 
uppsättningar av balansräkning och resultaträkning upprättas, detta är ju 
dock en konstant ändring som kan underlättas utav rutiner som arbetas fram. 
Den svenska redovisningen och US GAAP redovisningen sker på lokal nivå 
medan IAS redovisningen sker på huvudkontoret. De förändringar inom 
exempelvis IAS som berör företaget sammanställer huvudkontoret och 
skickar ut direktiv till de olika enheterna. 
 
Om redovisningen blir något bättre av alla förändringar har inte Catarina 
någon uppfattning om då hon inte känt några märkbara förändringar. 
Catarina känner inte att hon har någon direkt uppfattning, men hon hoppas 
att de ändringar som görs kommer att motverka att fler skandaler inträffar.  
Att harmonisera så att alla gör likadant tycker hon låter bra och menar att det 
då blir lättare att analysera årsredovisningar från hela världen, eftersom alla 
är upprättade på samma sätt. 
 
Att hålla sig uppdaterad på regelverken tycker hon ligger mycket på det egna 
ansvaret. De prenumererar på FAR information, Revisorn informerar och 
Balans, så det är upp till var och en att läsa dessa. Om det skulle vara att man 
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missat något så påpekar revisorn detta ofta vid upprättandet av 
årsredovisningen. 
 

4.2.2 Lennart Andersson, Ekonomichef, ABB Kabeldon 
 
ABB Kabeldon ägs av ett nordiskt holdingföretag som i sin tur ägs av ABB -
koncernen som sträcker sig över hela världen. ABB Kabeldon är ett företag 
som producerar olika produkter för kraftöverföring exempelvis elskåp. 
Lennart Andersson har arbetat på Kabeldon sedan 1986 och då först som 
redovisningschef men numera som ekonomichef med funktion som både 
redovisningsansvarig, controller, IT-chef och så vidare. Lennart har en 
civilekonomexamen och har innan sin tid på Kabeldon jobbat både inom 
bankväsendet och på olika ekonomiavdelningar3. 
 
Revisorn 
Kabeldon ABB har förutom den externa revisorn även en intern 
revisionsavdelning, vilken kommer ut på de olika enheterna med cirka tre års 
intervall. Den interna revisionen kollar på olika processer exempelvis på 
produktionen och hur den är uppbyggd. 
 
Den externa revisorn, som är auktoriserad, kommer i princip ut till Kabeldon 
två dagar innan bokslutet i december och kontrollerar att de sköter 
skatteinbetalningen och de legala bitarna. Sedan kommer han även ut i 
samband med bokslutet och säkerställer att bokslutet är korrekt. Då tittar han 
på alla avsättningar och dylikt som Lennart gjort, för att bedöma om det är 
rimligt. Revisorn medverkar också en dag vid inventeringen av lagret för att 
se att företaget värderar och uppdaterar saldona på ett korrekt sätt. Att 
revisorn är med vid inventeringen beror på att lager är en mycket stor post i 
Kabeldons balansräkning och det därför är mycket viktigt att den blir rätt. 
Förutom denna kontakt kan revisorn ibland höra av sig via telefon då han 
behöver material för att hålla sig uppdaterad. Att Lennart kontaktar revisorn 
är dock mycket ovanligt, har han några frågor så ställer han dem internt. 
 
Lennart anser sig ha tillräcklig information vad det är för lagar och 
rekommendationer som gäller och känner sig hela tiden uppdaterad. Han 
erhåller ingen information av revisorn utan denna erhåller han från centralt 
håll. Det får han bland annat på en skatte- och bokslutsdag där det 

 
3 Intervju med Lennart Andersson, den 18 april 2007 
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informeras om vad som är nytt om skattelagen, moms, vilka principer som 
ska gälla och så vidare. Viss information om exempelvis US GAAP får han 
ända uppifrån och detta kommer via Zürich.  
 
Syftet med revisionen är Lennart lite tveksam till. Han anser att revisorn är 
ute på företaget alldeles för kort tid för att upptäcka att något är fel. Att saker 
och ting fungerar så bra som det gör bygger på att revisorn och Lennart har 
en mycket bra relation i vilken revisorn litar på honom fullständigt. Hur lång 
tid revisorn är ute på företaget och så vidare regleras dock längre upp där 
avtalen upphandlas och Lennart har ingen möjlighet till att påverka detta. 
Det fungerar som det är nu men Lennart säger att om det skulle komma en 
ny revisor eller om han själv skulle sluta skulle det uppkomma problem, 
eftersom deras relation då inte skulle finnas kvar. 
 
Lennart tycker inte att han klargör sina förväntningar på revisorn utan anser 
mer att revisorn har med sig ett antal anvisningar och blanketter som ska 
fyllas i. Vad revisorn ska göra får han anvisningar om centralt från 
revisionsbyrån vilken i sin tur har upphandlat avtal med ABB. 
 
Relationen till revisorn beskriver Lennart som väldigt bra då de är på samma 
nivå, har en öppen dialog, känner varandra och har tilliten. Det Lennart 
tycker skulle kunna förbättras är som han tidigare poängterat; att revisorn 
skulle vara ute på företaget oftare, men det är ju en ekonomisk fråga. 
 
Regelverken 
Lennart anser att revisorns roll har blivit allt viktigare på grund av 
förändringarna i regelverken, inte minst SOX. Det har blivit mer fokuserat 
på företagens interna kontroller och det är större krav på att revisorn vet att 
saker har gått rätt till ute på företaget. När det gäller SOX får de stora 
problem, de är endast tre personer på den administrativa avdelningen, så när 
det gäller behörigheter blir det knivigt. Eftersom de är så få är det svårt att en 
gör en sak, en kollar och en godkänner. Här blir det lätt att en person gör 
hela kedjan. 
 
Det är mycket därför Lennart anser att revisorn är ute för lite tid på företaget, 
han hinner inte se hur den interna verksamheten fungerar, det är svårt för 
honom att göra den bedömningen på den korta tiden. Men som sagts innan 
så har samma revisor använts ett bra tag och inga stora förändringar har skett 
inom organisationen. Enligt Lennart skulle inte revisionen fungera lika 
tillfredställande om det skulle komma en ny revisor. 
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Att revisorn ska vara uppdaterad på regelverken anser Lennart vara 
självklart, det är ju dennes jobb. Det Lennart kan känna lite med sin revisor 
är att han har för lite kunskap om US GAAP som de redovisar enligt. Detta 
tror han dock beror på att företaget har ett geografiskt läge där det inte finns 
så många andra stora företag som redovisar enligt detta i samma område. 
 
Lennart tycker inte att han påverkas så mycket av förändringarna i 
regelverken, i princip ingenting. Eftersom han inte påverkas av ändringarna 
har han ingen känsla om det blir en bättre redovisning heller. 
 
Lennart tror inte att en massa byråkrati, som ändringar i regelverken, 
kommer motverka att fler skandaler inträffar. Är det någon som vill fuska 
gör de det i alla fall. Det spelar ingen roll hur mycket kontroller som finns 
utan det viktiga är att det går att lita på personalen. Det kan aldrig byggas in 
så mycket kontroller att de blir 100 % säkert.  
 

4.3 Stora företag 
 
Dessa företag uppfyller också kriterierna för att vara större företag enligt 
Aktiebolagslagen (SFS 2005:551), de är däremot inte noterade på börsen. 
 

4.3.1 Owe Krook, VD/Ägare, ICA Kvantum Lerum 
 
ICA Kvantum är en livsmedelsbutik. Owe har arbetet inom ICA sedan han 
var 13 år. ICA Kvantum har han ägt och drivit sedan 1996. Förutom sin 
långa erfarenhet av praktiskt butiksjobb och tidigare ägande av flera ICA-
butiker har Owe läst flertalet kvällskurser inom ekonomi samt genomgått 
flera interna utbildningar4.  
 
Revisorn 
Owe tror att han vet vad revisorsrollen innebär och vad revisorn ska göra, 
men är lite osäker. Han säger att det i stora drag är en intressent som ska 
tjäna många, men först och främst företaget, då denne ser till att 
räkenskaperna är korrekta och att alla skatter och liknande avgifter är rätt 
inbetalda. Det är också viktigt att andra intressenter exempelvis leverantörer 

 
4 Intervju med Owe Krook, den 16 april 2007 
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och banker kan lita på den finansiella informationen vid exempelvis 
företagsvärderingar och kreditbeviljanden. Revisorn är ett ankare, en 
kvalitetssäkring genom att intressenterna utanför företaget kan känna att de 
kan lita på räkenskaperna. Syftet med revision tycker han är just detta, att 
säkerställa den finansiella informationen för både det egna företaget och 
andra intressenter. Owe tycker att revisorn har en jätteviktig roll.  
 
Revisorn som Owe anlitar är auktoriserad och arbetar på en av de stora 
byråerna. Deras samarbete har pågått sedan Owe blev egen ICA-handlare 
1991. Owe har mycket stort förtroende för sin revisor och beskriver honom 
som mycket kunnig och en stöttepelare. Eftersom samma revisor har använts 
hela tiden har revisorn stor insikt i vad Owe har för förväntningar och Owe 
säger att revisorn nog skulle skratta lite om han tog upp det med honom. Han 
tycker absolut att hans förväntningar uppfylls. 
 
Samarbetet med revisorn tycker Owe fungerar jättebra med en mycket öppen 
dialog. Det enda som skulle kunna förbättras är priset, men poängterar dock 
att han verkligen värdesätter ett bra samarbete. När det gäller informationen 
så anser Owe att deras revisor lämnar tillräcklig med information. 
 
Revisorn har en oerhörd viktig roll i företaget och Owe säger att han har en 
god kontakt med revisorn och då är det nog så att man håller fast vid den 
personen väldigt länge. Skulle denne byta företag följer Owe med, eftersom 
de känner varandra så väl. Owe tror också att byta revisor är väldigt 
omfattande eftersom den nya revisorn ska sätta sig in i företaget och veta hur 
det fungerar inom företaget. 
 
Kontakten med revisorn är inte så frekvent utan denne kommer en dag om 
året då han reviderar böckerna. Sedan kan det hända att lite kontakt tas under 
året om det uppstår några frågor, men totalt runt tre gånger om året. 
Anledningen till att kontakten är relativt liten är enligt Owe att de inom 
företaget har en välutvecklad administration med en ekonomichef som gör 
saker som delårsbokslut och så vidare själv. Revisorn deltar inte i 
ekonomiska beslut men är med och tycker till om möjligheten till de 
avsättningar till reserver som styrelsen beslutat om. 
 
Regelverken 
Owe medger att redovisning och revisionsregler är ett område som aldrig 
står still men menar att utvecklingen av administrationen med exempelvis 
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datoriseringen har förändrat deras arbete mer. Detta har inneburit att 
företaget har blivit mer självförsörjande och klarar mer själva.  
 
Owe säger att de får mycket information om nya regeländringar och liknande 
genom de mjukvaruföretag (supportavtal) som producerar deras 
redovisningsprogram. Därför har revisorns kunskapsöverförande roll 
minskat. Har de dock någon tvekan eller undran om den informationen de 
erhåller från det hållet kan de ringa till revisorn och få en förklaring. Att 
revisorn ska vara uppdaterad på regelverken förväntar sig Owe. 
 
Owe tror att en revisor har väldigt olika roller i olika företag beroende på hur 
välskött företaget är. Owe tror att i ett företag där ekonomin inte är välskött 
så har revisorn ett betydligt större ansvar och måste vara betydligt tuffare. 
 
När det gäller alla förändringar i regelverken känner Owe att han inte har 
koll på detta. Därför kallas ekonomichefen Ann-Louise in för att delta i 
intervjun och svara på dessa frågor. Hon tycker inte att 
redovisningsändringarna har påverkat dem direkt eftersom de hela tiden har 
legat i kategorin större företag. Hon håller med Owe om att revisorns roll 
som kunskapsöverförare har minskat i och med att de numera får mycket 
information genom de dataprogram som används. Hon tycker också att 
revisorns roll har ändrats i och med att den interna redovisningen har ökat, 
de gör mer själva. Ann-Louise medger att det hela tiden gäller att vara 
uppdaterad på förändringar så att allt görs korrekt. Hon säger dock att detta 
inte innebär några problem utan uppgifter om förändringarna kommer i 
dataprogrammen och läggs in automatiskt. 
 
Owe tror inte att bara för att regelverket ändras kommer det att bli mindre 
överträdelser utan snarare tvärtom, fler. Människor är inte fullkomliga utan 
kommer alltid ha brister och det kommer att finnas lagöverträdare så länge vi 
kommer att leva. 
 

4.3.2 Bjarne Ekman, VD, Forankra ABT AB 
 
Forankra ABT AB ingår i Axel Johnson-koncernen. Forankra producerar 
produkter för lastsäkring, lyft och emballage. Bjarne var med och grundade 
företaget 1984 och har arbetat där sedan dess. Idag är han VD sedan två år 
tillbaka, dessförinnan var han platschef på företaget. I grunden har han en 
ekonomisk gymnasieutbildning och den stora anledningen till att den tidigare 
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ägaren ville att Bjarne skulle vara delaktig i startandet var att han var så 
duktig på maskinskrivning5. 
 
Revisorn 
Revisorns roll anser Bjarne är att kontrollera företaget, att det sköter sig när 
det gäller att följa Aktiebolagslagen, betala skatter och exempelvis värderar 
lagret rätt. Det gäller att bokföringen är gjord på rätt sätt, att företaget inte 
försöker lura staten. 
 
Bjarne anser sig inte ha koll på alla lagar som gäller, men säger att han lär 
sig hela tiden. Han påpekar också att han har så många andra runt omkring 
sig som hanterar dessa saker, exempelvis sin ekonomichef, en högre 
ekonomichef som sitter på annan ort och andra personer längre upp i 
organisationen. 
 
Syftet med revisionen anser Bjarne är att kontrollera att företagen sköter sig, 
att de uppfyller de lagar och regler som finns, har en bra struktur och en bra 
kontroll. Revisorn ska även granska att företaget har en intern kontroll, 
vilken motverkar felaktigheter och ger en säkerhet så att inte pengar bara 
försvinner. Det är viktigt att det finns attesträtter och så vidare inom 
företaget. 
 
KPMG är hela koncernens revisionsbyrå och därifrån har Forankra en 
auktoriserad revisor. Denna revisor har de haft i två år och Bjarne medger att 
det är lite småjobbigt i början av ett nytt samarbete eftersom man då måste 
lära dem hur de jobbar på företaget. Detta förbättras dock ju längre 
samarbetet fortskrider, så i nuläget fungerar allt problemfritt. Bjarne anser att 
grunden till en bra relation med revisorn är att ha ordning och reda inom 
företaget.  
 
Kontakten med revisorn sker inte så ofta och det är inte Forankra själva som 
bestämmer kontaktfrekvensen utan beslut om detta fattas längre upp i 
koncernen. De har dock en bra kontakt med revisorn vid granskningen och 
bokslutet men uppstår det några problem vänder de sig oftast internt och 
söker hjälp inom organisationen.  
 
Relationen till revisorn beskriver Bjarne som bra men påpekar att det är 
något som växer fram och att det första året av samarbetet ofta är lite 

 
5 Intervju med Bjarne Ekman, den 19 april 2007 
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problematiskt. Samarbetet kännetecknas idag av en god och öppen dialog 
genom att revisorn ofta skickar exempelvis revisionsberättelsen för feedback 
så deras företag inte återges felaktigt. Något som kan förbättras kan inte 
Bjarne komma på utan han tycker att revisorn ger den hjälp som behövs. 
 
När det gäller att klargöra sina förväntningar är det inte något som de känner 
att de behöver göra längre. Detta kan förklaras av att de har haft KPMG i 10-
15 år. Det var mer förr vissa diskussioner ägde rum, eftersom de nu vet de 
var de har varandra. 
 
När det gäller om de får tillräcklig information från revisorn angående 
förändringar i regelverken har inte Bjarne någon insikt om eftersom han inte 
är inblandad i detta hänseende. Forankras ekonomichef sa dock att hon 
börjat läsa in sig på förändringarna nu och för att få information kan hon 
både fråga revisorn eller fråga uppåt i koncernen. De har även 
ekonomichefsmöten där de får information om nya lagar och regler samt nya 
önskemål och krav när det gäller rapporteringen i det interna datasystemet. 
 
Regelverken 
Att revisorns roll blir viktigare i och med nya regler och förändringar i 
regelverken tror inte Bjarne, i alla fall inte för dem som är ett dotterföretag 
långt ner i kedjan. Han tror att det kanske märks mer högre upp där revisorer 
förmodligen har en större roll. Att revisorn ska vara uppdaterad på 
regelverken tycker Bjarne är lika självklart som att polisen ska kunna lagen. 
De som är åsatta att kontrollera måste ha kunskap, det är en 
grundförutsättning för att vara revisor. 
 
Om de har påverkats av nya regler har inte Bjarne märkt personligen men 
han har hört lite från ekonomichefen att hon har förändringar att läsa på. Den 
informationen om vilka förändringar som gäller dem får han först reda på 
vid förgranskningen i oktober.  
 
Bjarne har dock märkt att det under senare år blivit högre krav på den interna 
kontrollen, vilket ska minska möjligheten till fusk. Detta beror på vad som 
skett i USA och företaget har fått önskemål uppifrån att exempelvis inte 
samma person som bokför fakturan ska betala den och så vidare. Detta har 
de försökt följa men det är lite svårt på ett sådant litet företag med bara tre 
personer på ekonomisidan. Det har även kommit ett nytt dokument i form av 
uttalande från företagsledningen, som Bjarne ska fylla i där han bekräftar att 
redovisningen är riktig. 
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Bjarne avslutar intervjun med att nämna något han tror skulle kunna 
underlätta och motverka att det uppstår fel i redovisningen, att harmonisera 
momssatsen. Som det är nu har olika länder olika satser vilka de följer olika 
strikt. När handel sker mellan länder, vilket är mycket vanligt idag, uppstår 
det problem med detta. Därför skulle det underlätta att ha samma momssats i 
hela EU. 
 

4.3.3 Jan Smith, Ekonomiansvarig, Ericson & Saether 
 
Ericson & Saether importerar skor från Fjärran Östern och säljer till butiker i 
Norden samt Estland och Lettland. Jan jobbar som ekonomiansvarig på 
Ericson & Saether sedan 1999. Han har en ekonomutbildning på 
högskolenivå och har innan arbetet på Ericson & Saether jobbat ett kort tag 
på bank och sedan på revisionsbyrå mellan 1986-19996.  
 
Revisorn 
Vad revisorns roll innebär anser sig Jan ha full koll på eftersom han själv har 
jobbat som det. Han har sett den andra sidan av situationen för han hade 
själv Ericson & Saether som kund, när han jobbade på revisionsbyrån och 
det var också på så sätt han blev erbjuden en anställning där. Det han anser 
revisorns roll vara är att denne ska vara behjälplig vid upprättandet av 
årsredovisningen, ge genomgångar av lagförändringar och se till att företaget 
har rutiner för en kontrollerad verksamhet. 
 
Jan anser att han får tillräckligt med information om lagar och 
rekommendationer som företaget behöver följa. Han får denna information 
från olika håll, bland annat abonnerar han på Hogias informationsbrev som 
kommer två gånger i månaden, sedan får han även tidningen Revisorn 
informerar. Dessutom har han ju sina gamla kollegor (revisionsbyrån) som 
hör av sig då de uppmärksammar en förändring som berör företaget. Han 
poängterar att det också ligger i ens eget intresse när det gäller att ta till sig 
informationen som ges.  
 
Syftet med revisionen anser Jan är att säkerställa rutiner och ge en 
rättvisande bild av företaget till de externa intressenterna såsom de anställda, 
Skatteverket, leverantörer, kunder och banken. Just att ha en oberoende part 

 
6 Intervju med Jan Smith, den 20 april 2007 
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som granskar företagets rutiner och säkerställer att det finns substans i 
företaget känner han är mycket viktigt, även attestrutinerna tycker han är en 
viktig del. 
 
Ericson & Saether har en auktoriserad revisor vilken de har haft sedan 
företaget startade. Jan tycker inte att det behövts klargöras några 
förväntningar utan det har följt sig naturligt eftersom de känner varandra så 
väl, förväntningarna uppfylls bra ändå. Eftersom det är hans gamla 
arbetskamrater som är revisorer på företaget, så har kanske företaget en 
närmare kontakt med revisorn än normalt. Det gör att deras relation blir lite 
speciell, den präglas verkligen av en mycket öppen dialog. 
 
Hur ofta de har kontakt med revisorn varierar. Det är mest vid bokslutet men 
sedan beror det på hur mycket förändringar som har skett i lagar och 
förordningar och skattesystemet, detta påverkar också kontakten. Den 
kontakten som sker då är mest telefonkontakt och ibland skickar även 
revisorn fax om det är några ändringar som berör företaget direkt. Relationen 
med revisorn beskriver Jan som unik och revisorn fungerar i deras fall som 
en diskussionspart. 
 
Jan håller med om att det alltid finns saker som kan förbättras, ingen 
människa är fullständig och inte heller någon relation. Förbättringar kan 
alltid göras men Jan säger att det ofta är tiden som är en begränsande faktor, 
både för deras del och för revisorns. Han är dock nöjd med den information 
han får av revisorn och tycker den är fullt tillräcklig. 
 
Revisorn används mest vid årsredovisningen men denne kan även hjälpa till 
vid deklaration och vid nya lagar. Jan brukar skicka redovisningen löpande 
under året cirka varannan månad så revisorn håller sig uppdaterad om vad 
som händer i verksamheten. Några ekonomiska beslut är inte revisorn 
delaktig i. 
 
Regelverken 
Jan anser att revisorns roll blir mer viktig i och med de nya reglerna och 
förändringarna i regelverken. Desto fler ändringar det är i beskattningar, 
lagar och förordningar som påverkar hur företaget ska nå en rättvisande bild 
desto större roll får revisorn. Om allt skulle vara statiskt år efter år skulle inte 
revisorns roll vara så viktig. Skulle inte revisorn vara uppdaterad på 
regelverken skulle Jan tycka det var märkligt. 
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Ibland ställer sig Jan frågande till vilken nytta alla förändringar i 
redovisningsregler och dylikt ger. Samtidigt förstår han innebörden då han är 
väl medveten om de katastrofer som inträffat, exempelvis Enron. Han tror att 
dessa förändringar är ett sätt att minska risken för att fler skandaler ska 
inträffa och anser att man är på rätt väg. Samtidigt säger han att han tror att 
det alltid kommer att finnas personer som är mindre seriösa och som 
kommer att försöka och förmodligen även lyckas, så skandaler kommer att 
inträffa även i framtiden men en oberoende granskning gör dem färre. 
 
Jan tror att det även blir en bättre redovisning med hjälp av de olika 
förändringarna. Förändringsprocessen runt om i världen leder till ett säkrare 
system med hjälp av bättre rutiner, attesträtter och datasäkerhet. 
 

4.4 Mindre företag 
 
De mindre företagen kännetecknas utav att de uppfyller, inget eller endast ett 
av gränsvärdena. De är familjeföretag där ägaren eller ägarna tillsammans 
med ett fåtal anställda driver företaget.  
 

4.4.1 Pierre Lindgren, Ägare, Lindgrens Krog 
 
Lindgrens Krog är en restaurang i centrala Alingsås. Pierre äger och driver 
denna ihop med sin bror sedan 9 år tillbaka. Han har varit inom branschen i 
hela sitt liv och har i grunden en restaurangutbildning med inriktning mot 
fisk. Han har ingen ekonomisk utbildning utan är så att säga självlärd. Inom 
den ekonomiska biten sammanställer han vissa saker själv, han gör den 
första bokföringsorden därefter tar han hjälp av en redovisningsbyrå med 
resten av bokföringen7.  
 
Revisorn 
Vad revisorns roll är vet Pierre inte riktigt, men han vet att aktiebolag måste 
ha en revisor och att denne skriver bokslutsberättelsen. Vilka lagar och 
rekommendationer som gäller vet han inte heller utan tycker att det är så 
mycket att han blir blind, han tycker att man kommer långt med att använda 
sunt förnuft. Vad syftet med revisionen är har inte Pierre heller klart för sig. 

 
7 Intervju med Pierre Lindgren, den 18 april 2007 
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Han tycker det är konstigt att aktiebolag måste ha revisor men inte 
handelsbolag, man kan ju faktiskt bli personligt ansvarig i båda fallen.  
 
Han har anlitat samma auktoriserade revisor i alla år vilken han tycker är 
kunnig och noggrann. Hur ofta Pierre har kontakt med revisorn kan variera, 
först har de ju de fasta kontakterna en gång vid bokslut och en gång vid 
halvårsbokslut, men sedan kan också kontakt tas då det uppstår problem på 
vägen exempelvis i form av krav från Skatteverket som de inte förstår. Pierre 
använder inte den granskande revisorn i så stor omfattning utan han är med 
vid årsredovisningen och vid inkomstdeklarationen resten sköter den revisor 
som sköter bokföringen. Revisorn tar inga ekonomiska beslut men kan 
komma med synpunkter på exempelvis investeringar och så vidare.  
 
När det gäller informationen är Pierre nöjd med den omfattning han får från 
revisorn som granskar men ej från den revisor som bokför. Pierre tycker att 
det ibland kan vara svårt att klargöra sina förväntningar eftersom han många 
gånger glömmer att det är revisorn som jobbar för honom och inte tvärtom. 
Men det tror Pierre är ett ganska vanligt scenario, när man kommer in på en 
redovisningsbyrå med sina papper, och det är revisorn som har kunskapen 
och inte en själv. Då blir man ganska ödmjuk och lyssnar på vad revisorn har 
för önskemål. Så många gånger tycker Pierre att han känner att han gör som 
revisorn säger och inte tvärtom, vilket är ganska ironiskt med tanke på vad 
det kostar. 
 
Relationen till den granskade revisorn tycker han annars är bra men har som 
sagt lite problem med den revisor som sköter bokföringen, den relationen är 
mer strikt och spänd. Det Pierre tycker kan förbättras i relationen är att 
revisorn kunde hjälpa till lite mer. Han kunde ge lite mer tips om exempelvis 
vilket dataprogram Pierre ska använda för att underlätta för sig själv och 
revisorn. Det är inte lätt när man inte har någon kunskap om ekonomi. Pierre 
anser dock att en revisor behövs då han vill att allt ska vara riktigt gjort. Han 
vill att papperna och bokföringen ska vara helt i sin ordning, vilket fungerar 
som en trygghet ifall det blir en revision i framtiden.  
 
Pierre medger att det är svårt att starta ett företag för någon som inte vet 
något om bokföring eftersom det är ett komplicerat system och tycker att det 
borde vara mer logiskt. Anledningen till att det är svårt tror Pierre är för att 
eliminera fusk.  
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Pierre tycker att vissa revisorer borde gå kurser i retorik och pedagogik för 
att få en bättre kundkontakt. Han anser att revisorns roll ska vara mer 
hjärtligt, man tar ju hjälp av dem och har ju egentligen rättighet att välja vem 
man vill. Den granskande revisorn har de haft i flera år och känner att de kan 
prata öppet och personligt med vilket Pierre tycker behövs. Men mötena med 
den revisor som sköter bokföringen upplever han mer som förhör och det 
knyter sig i magen när han ska gå dit. Den enda informationen 
bokföringsrevisorn ger är ett mail cirka en gång i månaden om han inte är 
nöjd med något.  
 
Regelverken 
När det gäller revisorns roll anser inte Pierre att den har förändrats i och med 
de nya reglerna utan den har varit lika viktig hela tiden. Han har inte känt att 
ändringarna i regelverken har påverkat dem på något sätt, han gör ju inte så 
mycket själv utan får bara fina pärmar levererade till sig med allt färdigt. Det 
är den som bokför och revisorn som ordnar det. Han tycker inte att man 
behöver hålla på och ändra redovisningen hela tiden utan tycker att den är 
tillräckligt komplicerad som den är. De ändringar de får information om är 
de från Skatteverket, de får då brev vilket de slänger ett öga på och kollar om 
det berör dem.  
 
När det gäller hur väl nya regler motverkar nya redovisningsskandaler säger 
Pierre att; nöden är uppfinningarnas moder. Människor hittar alltid kryphål 
och lösningar för allt. Vill någon fuska så gör den det. 
 
En av de saker Pierre tycker borde förändras och vilket skulle underlätta 
mycket för alla i restaurangbranschen är att sluta med de olika momssatserna 
och bara ha en.   
 

4.4.2 Anna-Carin Johansson, Ekonomiassistent, Reflektor AB 
 
Reflektor AB är ett familjeföretag i Alingsås som har allt inom solskydd. De 
tillverkar persienner och markiser och är ute och monterar dem. Företaget 
ägs av Fredrik Erlandsson och hans far Tommy. 
 
Anna-Carin är gymnasieekonom och har utöver det läst en kurs i 
datakunskap. Hon har arbetat deltid på Reflektor i tre år där hon sköter 
bokföringen och faktureringen. Förutom Reflektor arbetar hon deltid inom 
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omsorgen. Hon har ingen tidigare erfarenhet av ekonomijobb utan har sedan 
studenten arbetat inom vården8. 
 
Revisorn 
Anna-Carin vet inte riktigt vad revisorns roll innebär men för deras del så är 
det att sköta deras bokslut, ta hand om det och granska det. När det gäller 
vilka lagar och rekommendationer som gäller medger Anna-Carin att hon 
inte har koll på dessa, utan hon tycker att syftet med revisionen gäller just 
detta, att få hjälp och stöd när det gäller lagar och så vidare.  
 
Företaget har Öhrlings som revisionsbyrå vilken de har haft i väldigt många 
år. Anna-Carin vet inte vilken typ av revisor de har men de ska snart få en ny 
för deras nuvarande ska flytta till Göteborg. 
 
Ägarna till företaget brukar ha möten med revisorerna ibland. Det är då ofta 
revisorerna själva som ringer och bokar mötena då de vill träffa dem. Det 
brukar inte klargöra förväntningarna på dessa möten utan de kör bara på i 
samma spår. Förväntningarna tycker dock Anna-Carin uppfylls men det kan 
bero på att de som litet företag kanske inte kräver så mycket. De har ju inte 
så mycket kunskap så de vet ju inte egentligen vad de kan förvänta sig. 
 
Hur ofta Anna-Carin har kontakt med revisorerna varierar, men ungefär en 
gång i månaden när hon själv ringer och har frågor som hon behöver hjälp 
med. Vid bokslut blir det oftare eftersom det uppstår mer frågor, eftersom 
det är så mycket som ska göras. 
 
Relationen med revisorn tycker Anna-Carin är bra. Revisorn är alltid 
tillgänglig att ge svar när hon behöver hjälp, de kan alltid svara på hennes 
frågor. Anna-Carin känner dem även lite privat, så deras relation är mycket 
bra med en öppen dialog.  
 
När det gäller om det är något som kan förbättras i deras relation, är det inte 
från revisorns sida förändringar bör ske utan från företaget. Om det någon 
gång är något problem i relationen så är det för att företaget har brustit, inte 
revisorn. 
 
Anna-Carin tycker det är svårt att veta om den information hon erhåller är 
tillräcklig. Då hon saknar kunskap om lagar och dylikt så vet hon inte vad 

 
8 Intervju med Anna-Carin Johansson, den 26 april 2007 
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det är hon söker eller kan räkna med att få, så därför kan det vara svårt. Det 
hon ibland kan tycka är att informationen kommer lite för sent. Exempelvis 
kan revisorn ringa och fråga i efterhand om ett dokument har skickats in, ett 
dokument som Anna-Carin inte hade en aning om skulle in. Det skulle därför 
vara bättre att revisorn ringde i förväg och informerade om att detta 
dokument ska in och inte i efterhand då det redan är för sent. Anna-Carin 
tror att revisorn förväntar sig att hon ska veta vissa saker, att de är självklara, 
men det skulle vara skönt att de ringde och informerade även om dessa. 
 
Revisorn hjälper till vid bokslut, deklaration och mycket med löpande frågor 
under året. För ett tag sedan skedde även en ändring i ägarstrukturen vilket 
revisorn var med och hjälpte till vid. Revisorn brukar även medverka vid 
olika beslut genom att de lämnar förslag, exempelvis hur de ska placera 
pengarna och så vidare. 
 
Regelverken 
Om revisorns roll blir viktigare i och med att regelverken ändras har inte 
Anna-Carin någon aning om, men att denne ska vara uppdaterad på alla 
förändringar tycker hon är självklart. 
 
Anna-Carin har inte märkt att de har påverkats något av nya regler och så 
vidare. Om det skulle vara så att någon förändring skulle beröra dem tror 
hon att revisorn meddelar om detta. Att alla regeländringar och dylikt skulle 
förhindra att fler redovisningsskandaler inträffar är Anna-Carin tveksam till. 
 

4.5 Revisorer 
 
Båda de intervjuade revisorerna arbetar på Ernst & Young vilken är en av de 
stora fyra revisionsbyråerna i världen. Revisorerna arbetar dock på olika 
kontor. 

4.5.1 Karin Inghammar, Godkänd revisor, Ernst & Young 
 
Karin är godkänd revisor sedan 2004 och har jobbat på revisionsbyrån Ernst 
& Youngs Boråskontor sedan 1998. Hon har en fyraårig 
civilekonomutbildning och har även jobbat på bank innan sin anställning på 
Ernst & Young. Karin jobbar med både större och mindre företag9.  

 
9 Intervju med Karin Inghammar, den 17 april 2007 
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Revisorn 
Före en revision poängterar Karin att hon som revisor måste veta lite om 
företaget, innan hon kan sätta sig och bedöma vilka risker som finns och 
vilka delar hon ska koncentrera sig på. Det går inte bara att gräva ner sig i 
siffrorna utan hon måste veta en hel del om kundens verksamhet, för att veta 
vilka risker som finns och vad företaget är bra på. Vid nya kunder brukar 
revisorer därför få en rätt så grundlig genomgång av företaget. Företagen 
tycker det är roligt att berätta om sitt företag och ge rundvandringar. De 
berättar hur de har det, vilka som jobbar där och utvecklingen med 
försäljningen och liknande. 
 
När Ernst & Young lämnar anbud på större företag brukar de klargöra vad 
revisionen innebär, vilka metoder Ernst & Young använder. Med de 
befintliga kunderna gör de inte det varje år utan det rullar på i samma spår. 
Karin anser att de flesta kunder har klart för sig vad revisionen innebär. Det 
handlar mycket om kommunikation, dyker det upp förändringar som 
påverkar deras samarbete informerar hon kunden om det. 
 
Karin anser att ett tillfälle för företagen att klargöra sina förväntningar på 
revisorn är vid det planeringsmöte som brukar hållas med de lite större 
företagen. På detta möte går de igenom vad som har hänt sedan förra 
revisionen och kanske vad revisionen ska inriktas på denna gång. Företagen 
kan komma med förslag om det är några speciella frågor de tycker att de ska 
titta närmare på. Med de mindre företagen är det inte alltid de har 
planeringsmöten. 
 
Karin anser att planeringsmötena gör att hon som revisor kan möta 
förväntningarna bättre. Hon menar även att de lite större företagen är 
medvetna om vad revisorer gör, det märks att det inte är första gången de blir 
reviderade. Som revisor har man en gräns för väsentliga belopp, de går inte 
in och tittar på alla tusenlappar utan koncentrerar sig på de större beloppen. 
På planeringsmötena pratar de om vilka gränser som satts och analyserar 
också vilka poster som är mest riskfyllda. Sedan kan de också titta på andra 
saker, exempelvis om det är en stor mängd transaktioner som inte har så 
stora belopp kan de ändå vara viktiga och de tittar även mycket på företagets 
rutiner. 
 
Karin tycker att förväntningarna skiljer sig mellan mindre och större företag. 
Rent generellt anser hon att förväntningsgapet är lite mindre i de större 
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företagen. De har lite mer kunskap om vad som gäller, men samtidigt kan det 
vara lite olika eftersom planeringsmöte bara sker med delar av personalen på 
ekonomiavdelningen. De som inte varit med på detta möte kan ju ha andra 
förväntningar än vad som kom fram på mötet. Förväntningarna skiljer sig 
från olika personer och beroende på vilka befattningar de har. 
 
Hur ofta Karin har kontakt med företagen är olika från fall till fall. Oftast har 
hon kontakt vid planeringsmötet, granskningen, bokslutet och genomgången 
efter bokslutet. Dessutom kan det vara ytterligare telefonkontakt under årets 
gång. Det är lite olika med de mindre, en del sköter sig själva och en del 
ringer varje månad och stämmer av lite. Karin tycker dock det är positivt att 
ha kontakt med dem, eftersom hon hela tiden känner till vad som händer, att 
det inte bara blir en gång om året. 
 
Beroende på hur företagens interna kontroll ser ut görs olika bedömningar av 
risker. Karin brukar göra lite kontroller under året för att se hur företagen 
jobbar. I mindre företag blir det inte så bra internkontroll, eftersom det 
kanske bara är en eller två personer som sköter det mesta, alltså att de både 
bokför fakturan och betalar den. Karin brukar kolla hur de gör, om VD:n 
eller ägaren är inblandad i det och ge tips om hur de kan förbättra det som 
inte är bra. I lite större organisationer blir den interna kontrollen bättre 
eftersom det är fler personer att fördela uppgifterna på, då kanske det är en 
som sköter utbetalningarna och en annan som bokför dem. Detta måste 
Karin ha med i sin planering och bedömning av risker, hur väl det fungerar i 
organisationen. 
 
Samarbetet mellan kunder och revisorer tycker Karin fungerar bra och 
kännetecknas av en öppen dialog. Hon uppfattar inte att företagen 
undanhåller något utan det är rätt öppet. I och med att det är många 
ägarledda företag som hon reviderar blir hon inblandad i deras privata 
deklarationer och får veta deras privata förhållanden, hur de har det, vare sig 
hon vill eller inte. Därför känns det som om det är ett väldigt öppet 
samarbete och att hon fungerar som ett bollplank. Eftersom revisorer har 
tystnadsplikt känner de att de kan berätta vad som helst utan att det får några 
konsekvenser. Karin är inte i dagsläget rädd att en alltför nära kontakt ska 
äventyra oberoendet. Hon använder alltid en typ av analysmodell som 
utvecklats inom Ernst & Young, vilken görs om för varje kund varje år. 
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Regelverken 
Karin anser att det är väldigt mycket information som hon ska ta till sig, men 
att hålla sig uppdaterad med alla nya regler och ändringar tycker hon 
underlättas genom att hon jobbar inom en stor byrå. Här finns det 
supportavdelningar och specialister som jobbar med olika områden och det 
kommer ut information regelbundet när det är förändringar. Det kommer 
också ut omfattande mail, ungefär en gång i månaden med Ernst & Youngs 
interna arbetssätt. Vad det är för policy som gäller, om det har kommit någon 
ny eller förändrats på något annat sätt. Företaget har dessutom olika 
utbildningar och seminarier, eftersom en kvalificerad revisor ska ha minst 40 
timmar utbildning per år. Det är ett krav som revisor att hålla sig uppdaterad. 
 
När det gäller uppdatering av kunderna är det väldigt olika. Karin anser att 
en del kunder är väldigt intresserade och hänger med, andra inte. De får 
löpande information genom att Nytt från revisorn skickas ut. När det är 
speciella grejer som sker i ändringarna måste revisorn kolla så att företagen 
vet om det. 
 
De nya reglerna och regeländringarna tycker Karin förbättrar revisionen, 
men även leder till en del förvirring. Det är bara att acceptera att det hela 
tiden förändras, för så är det. Hon tycker att det känns som de flesta reglerna 
egentligen är till för de riktigt stora företagen och det blir betungande för de 
små företagen när de måste följa dem också. Karin hoppas att förändringarna 
kommer motverka att det inträffar redovisningsskandaler i framtiden. Karin 
tror att regelverken kommer att fortsätta att förändras i samma snabba takt, 
det är bara att vänja sig vid denna snabba förändringstakt. 
 

4.5.2 Peter Öfverström, Auktoriserad revisor, Ernst & Young 
 
Peter är auktoriserad revisor sedan 2003 och har i botten en 
civilekonomexamen. Han har sedan sin examen 1994 arbetat på Ernst & 
Young i Göteborg. Peter jobbar med alla sorters bolag allt från mindre med 
bara 3-4 anställda till större med 70-80 anställda10.  
 
Revisorn 
När det gäller att klargöra vad revisionen innebär och vad han ska göra 
varierar det från fall till fall. Är det en ny kund kan det ibland behövas gå 

 
10 Intervju med Peter Öfverström, den 1 maj 2007 
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igenom om vad som förväntas så att inte förväntningsgapet blir för stort. Är 
det dock en kund som han har haft länge brukar de vara överens om vad som 
ingår i revisionen. Ibland måste Peter påminna kunderna att det är revision 
han utför och inte bokslut eller redovisning. Detta har revisorerna blivit mer 
noga med att hålla isär efter alla redovisningsskandaler som har inträffat. 
 
Peter anser att de flesta kunder har klart för sig vad han ska och kan göra. 
Det enda problemet som ibland kan uppstå är just när det gäller 
gränsdragningen mellan revision och andra tjänster. Behöver kunden 
exempelvis hjälp med att upprätta bokslutet hänvisar Peter till andra 
avdelningar inom Ernst & Young eller så får kunden använda en fristående 
redovisningsbyrå för dessa tjänster. 
 
Peter tycker det varierar hur väl kunderna klargör vad de förväntar sig av 
honom som revisor. Ibland gör de det men det är vanligare att de inte gör 
det, vilket han tror beror på hur tidigare förhållanden med revisorn har sett 
ut. Peter tror dock att han bättre kan möta de förväntningar som företagen 
klargör. 
 
Peter upplever att förväntningarna kan skilja sig mellan stora och små 
företag.  Små företag är många gånger beroende av mer elementär hjälp 
exempelvis upprättande av bokslut medan de större företagen förväntar sig 
hjälp med mer avancerade frågor. Peter tror också att förväntningarna kan 
skilja sig åt i mer likartade uppdrag vilket kan bero på tidigare förhållanden 
med revisorn och vilken typ av person som är ekonomichef eller VD hos 
kunden. 
 
Peter känner att han har en nära kontakt och en öppen dialog med de allra 
flesta kunderna. Vissa kunder vill dock inte ha en alltför öppen dialog vilket 
försvårar för revisorn eftersom denna då inte får full insyn.  
 
Hur ofta Peter har kontakt med sina kunder varierar väldigt mycket. För de 
minsta bolagen kan kontaktfrekvensen vara en gång om året vid bokslut och 
för de större företagen två till fyra besök under året samt löpande kontakter 
via mail och telefon. Det beror mycket på hur mycket hjälp kunden behöver 
med löpande frågor, deklaration och så vidare. Peter är inte rädd för att en 
alltför nära kontakt skulle äventyra oberoendet. Han har inte varit med om 
det än och om han känner att det skulle ske skulle han se till att lämna 
uppdraget genast. I sitt arbete använder Peter Ernst & Youngs analysmodell, 
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den ska användas inför varje nytt uppdrag samt uppdateras årligen för 
befintliga uppdrag. 
 
Något som kan underlätta revisionen är om företaget har en bra intern 
kontroll. Enligt Peter innebär detta att de kan förlita sig mer på företagens 
egna interna kontroller och då inte behöver substansgranska i samma 
omfattning. Detta gäller dock främst de större företagen som har fler 
anställda och där de mer tvingas förlita sig till att den interna kontrollen 
fungerar. 
 
Regelverken 
En ny regel som har påverkat Peters arbete mycket är SOX, vilket har lett till 
mycket merarbete. På ett antal uppdrag sker numera SOX-granskning där de 
kontrollerar den interna kontrollen hos befintliga kunder. De har också 
erhållit nya uppdrag där de biträder kunden, som har en annan revisor som 
sköter den vanliga revisionen, med att upprätta SOX-dokumentation. 
 
Peter försöker hålla sig uppdaterad på alla nya regler och ändringar. Han 
medger att han inte kan känna till allt i detalj men att han skaffar sig en bra 
överblick över nya regler och ändringar så att han reagerar om det dyker upp 
något. Sen kan han ju alltid gå och läsa in sig på detaljerna om det blir 
aktuellt. Peter påpekar också att de får löpande utbildning på nyheter och 
regeländringar så att de håller sig uppdaterade. De försöker också hålla 
kunderna uppdaterade genom kurser, informationsmöten, nyhetsbrev, 
personliga kontakter och så vidare. 
 
Peter anser att det kanske kan vara svårt för de allra minsta företagen att 
hänga med i alla nya regler och ändringar så där försöker han hjälpa till lite 
extra. Det uppstår alltid lite förvirring i samband med att det kommer nya 
saker. Han tror att regelverken kommer att fortsätta ändras i samma takt som 
idag då anpassningar till omvärlden alltid kommer att ske, så det är bara att 
vänja sig. På sikt tror dock Peter att huvuddelen av förändringarna är 
positiva och att de för något gott med sig. Han tror dock inte att det kommer 
att motverka att fler skandaler inträffar, det kommer alltid att finnas fuskare 
som styrs av att de vill ha en tjockare plånbok.  
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5. Analys och tolkning av empirin 
 
Följande presenteras de analyser och tolkningar som gjorts av den 
teoretiska referensramen och den empiriska undersökningen. Hur dessa 
analyser och tolkningar har gjorts presenteras i en analysmodell. 
 

5.1 Analysmodell 
 
Analys och tolkning har gjorts med utgångspunkt från figur 3. Uppsatsens 
teoretiska referensram som delas in i två områden, revisorn och regelverken 
har jämförts med empirins liknande delar. Det har tagits fram likheter och 
skillnader mellan dem som sedan analyserats. Texten i analysen fungerar 
sedan som utgångspunkt för att dra slutsatser i studien.   
 

Teori 

Revisorn 
• Revision 
• Förväntningar 
• Kontakt 
• Samarbete 
• Information 

Regelverk 
• Hur revisorns roll har 

påverkats 
• Regeländringar 

 

Empiri 

Analys 

Revisorn Regelverk

Slutsats 
 

Figur 3 Analysmodell 
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5.2 Revisorn 
 
Enligt Revisorslagen (SFS 1999:1079) och Aktiebolagslagen (SFS 
2005:551) innebär revisorsrollen att granska företagets årsredovisning och 
bokföring samt företagsledningens förvaltning (FAR Förlag 2007, del 2). 
När man ser till respondenterna kan det urskiljas att de större företagen anser 
sig veta vad revisorsrollen innebär, särskilt Catarina (Autoliv) och Jan 
(Ericson & Saether) som båda jobbat som revisorer tidigare. De mindre 
företagen är dock osäkrare och anser sig inte ha så bra koll, men när de 
refererar till vad revisorn har för roll i just deras företag, att hjälpa till med 
bokslutet och granska det samt skriva en bokslutsberättelse stämmer det bra 
överens med det som lagarna säger. 
 
Enligt Karin (revisor) brukar hon inte klargöra för sina kunder vad 
revisionen innebär, utan det rullar på i gamla spår. Hon anser att kunderna 
har klart för sig vad hon ska göra ändå. Det är när de lämnar anbud på större 
företag som de talar om vilka metoder just Ernst & Young använder. Peter 
(revisor) anser att han ibland måste påminna kunderna om att det är revision 
som utförs och inte bokslut/redovisning. Alla har inte klart för sig var den 
gränsdragningen går, men har de haft en kund länge så är de flesta nog 
överens om vad som ingår i revisionen. Är det nya kunder kan det även 
behövas gå igenom vad som förväntas för att inte förväntningsgapet ska bli 
så stort. 
 
Syftet med revision är att det görs för företagets olika intressenter, att de ska 
kunna lita på den information företaget lämnar om den ekonomiska 
situationen och förvaltningen. Detta görs genom att revisorerna, som tidigare 
nämnts, granskar just årsredovisningen och företagsledningens förvaltning 
(FAR Förlag, 2006). Förutom dessa två delar ska revisorn även granska den 
interna kontrollen, vilken är en viktig del för att kunna bedöma 
räkenskapernas tillförlitlighet (Thomasson et al, 2003).  
 
Respondenterna har lite olika syn när det gäller syftet med revision, men 
även här kan man se att de större företagen har lite bättre koll. Catarina 
(Autoliv), Owe (ICA Kvantum) och Jan (Ericson & Saether) anser alla tre att 
syftet är att en oberoende part ska granska räkenskaperna så att andra 
intressenter kan lita på deras siffror. Bjarne (Forankra) bedömer att det är att 
kontrollera att företaget sköter sig, att de uppfyller de lagar och regler som 
finns. Att se till att företaget har en bra struktur och en bra intern kontroll.  
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Lennart (ABB Kabeldon) däremot är lite tveksam till syftet, detta grundar 
han på att revisorerna är ute alldeles för kort tid för att kunna upptäcka att 
något är fel. De mindre företagen har inte helt klart för sig vad syftet är, 
Anna-Carin (Reflektor) anser dock att det är att få stöd och hjälp med lagar 
och regler. Pierre (Lindgrens krog) tycker det är konstigt att inte 
handelsbolag måste ha revisorer såsom aktiebolag, eftersom båda i slutändan 
kan ha personligt ansvar.  
 

5.2.1 Revision 
 
För att kunna planera och genomföra en revision krävs kunskap om själva 
företaget (FAR Förlag, 2006). Detta poängterar Karin är viktigt innan hon 
kan sätta sig och bedöma vilka delar hon ska koncentrera sig på, hon måste 
veta lite om företaget. Därför får de ofta en grundlig genomgång med nya 
kunder där de får se verksamheten och bland annat utvecklingen av 
försäljningen. 
 
Förutom att ha kännedom om verksamheten är två viktiga delar som revisorn 
måste beakta innan revision, väsentlighet och risk. Det avgör vad revisorn 
ska granska och vilka delar som ska tittas närmare på (FAR Förlag, 2006). 
Karin anser att en stor del i bedömningen av risker har att göra med 
företagets interna kontroll. I mindre företag är den oftast inte så bra, 
eftersom det är samma person som sköter det mesta, exempelvis både betalar 
och bokför fakturan. I de större organisationerna blir det bättre eftersom det 
oftast finns fler personer att dela upp uppgifterna på. 
 
Revisorn ska utföra sina uppdrag med opartiskhet och självständighet enligt 
Revisorslagen (SFS 2001:883), vilket även kan kallas oberoende. Detta 
testas med hjälp av analysmodellen (FAR Förlag, 2006). Både Karin och 
Peter använder alltid en typ av analysmodell som Ernst & Young har 
utvecklat och den görs om varje år för alla kunder. När det gäller oberoendet 
anser de att en alltför nära kontakt inte gör att oberoendet äventyras. Peter 
säger att om så skulle vara fallet skulle han se till att lämna uppdraget genast. 
 

5.2.2 Förväntningar 
 
På frågan om företagen klargör sina förväntningar på revisorn var det ingen 
av respondenterna som egentligen gjorde det. De stora börsföretagen menade 
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att det i så fall gjordes högre upp i koncernen när revisionsavtalen 
upphandlas. När det gäller de övriga stora företagen anser de att det inte 
behövs klargöras några förväntningar, utan det går i samma spår. Owe har 
exempelvis använt samma revisor i alla år och denne har stor insikt i hans 
förväntningar. Bjarne har använt samma byrå i 10-15 år vilket också har 
gjort att de har koll på förväntningarna. För Jans del har det fallit sig ganska 
naturligt eftersom han tidigare jobbade på byrån och känner revisorerna väl. 
Alla de större företagen känner att förväntningarna ändå uppfylls, även om 
de inte klargörs. 
 
I de mindre företagen tycker de att det är svårt att klargöra sina 
förväntningar. Pierre anser att det beror på att han ofta glömmer att det är 
revisorn som jobbar för honom och inte tvärtom. Därför blir det att Pierre 
gör som revisorn vill och inte tvärtom. Anna-Carin anser att eftersom de är 
ett litet företag och inte har så mycket kunskap, vet de egentligen inte vad de 
kan förvänta sig av revisorn. Det blir mer att de kör i gamla spår, utan att 
ifrågasätta så mycket. 
 
Ser man till revisorernas syn anser Karin att ett sätt för företagen att klargöra 
sina förväntningar är vid planeringsmötet som brukar hållas med de lite 
större företagen. Där kan företagen komma med förslag om det är några 
frågor som behöver tittas närmare på. Hon menar att dessa möten gör att hon 
som revisor kan möta förväntningarna bättre, om företagen är medvetna om 
vad som ska göras. För Peters del är det vanligast att kunderna inte klargör 
sina förväntningar, vilket sannolikt beror på hur förhållandet till den tidigare 
revisorn har sett ut.  
 
Karin anser att förväntningarna skiljer sig mellan mindre och större företag. 
Generellt är förväntningsgapet mindre i större företag, eftersom de har mer 
kunskap om vad det är som gäller. Peter håller med om att det skiljer sig 
mellan företagen. Små företag är oftast beroende av hjälp med själva 
upprättandet av bokslutet, medan de större förväntar sig hjälp med mer 
avancerade frågor. Även vid likartade uppdrag kan det enligt Peter skilja på 
förväntningarna, beroende på vilket förhållande de tidigare haft till revisorn, 
vilken person som är ekonomichef eller VD, alltså personkemin. 
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5.2.3 Kontakt 
 
Vad företagen använder revisorn till är genomgående att granska deras 
årsredovisning, vilket inte är så konstigt eftersom det är deras uppgift enligt 
lag, men de använder även revisorerna till annat. För Lennarts företag, 
Kabeldon, är lagerinventeringen en viktig del som revisorn brukar vara med 
på. Owe berättar att i hans företag kan revisorn vara med och tycka till om 
möjligheten till de avsättningar som styrelsen beslutat om. Pierres revisor 
kan komma med lite synpunkter vid exempelvis investeringar. Dessutom 
använder Jan, Pierre och Anna-Carins företag revisorn till att hjälpa till med 
deklarationen. För Reflektors del hjälper även revisorerna till med lite olika 
konsultationer, de lämnar förslag om hur de ska placera pengar och för ett 
tag sedan skedde ändringar i ägarstrukturen som de var med och hjälpte till 
vid.  
 
Kontakten med revisorn är lite olika. Det som kan urskiljas är att 
börsföretagen inte har så mycket kontakt med revisorn mer än vid själva 
granskningen. Har Catarina och Lennart några frågor vänder de sig internt 
istället för att vända sig till revisorn. Lennart berättar att ibland är det 
revisorn som hör av sig om denne behöver material för att hålla sig 
uppdaterad. Dessutom har börsföretagen förutom sin externe revisor även en 
revisor från ett annat revisionsföretag, som utför internrevisionen. Detta har 
att göra med att de båda jobbar med SOX-kontroller. 
 
De övriga stora företagen har inte heller så frekvent kontakt med sina 
revisorer, utan kontakten sker även här endast under granskningen av 
bokslutet. För Owes del beror det på att de har en bra, välutbildad 
ekonomichef, som gör mycket själv. Bjarne menar att det inte är företaget 
själva som bestämmer kontaktfrekvensen, utan det bestäms längre upp i 
koncernen. Jan har i och med att han jobbat på byrån en annorlunda kontakt 
med revisorerna. De kanske inte är på företaget mer än vid bokslutet, men 
Jan pratar med dem via telefon eller får fax om det sker förändringar i lagar 
som berör företaget. Dessutom skickar han redovisningen med jämna 
mellanrum för att revisorn ska vara uppdaterad.  
 
Pierre som dels har en revisor som sköter bokföringen och dels en som 
granskar den har lite olika kontakt med dessa. Den som sköter bokföringen 
har han tätare kontakt med än den granskande revisorn. Anna-Carin däremot 
har mer kontakt med sin revisor, då hon ungefär en gång i månaden ringer 
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för att få hjälp med olika frågor. När det är dags för bokslut blir det en tätare 
kontakt, eftersom det uppstår fler frågor. 
 
Det stämmer bra överens med den bild revisorerna har på det hela. 
Kontakten är olika från företag till företag och det varierar väldigt mycket. 
Karin bedömer att hon oftast har kontakt vid planeringsmötet, granskningen, 
bokslutet och genomgången efter bokslutet, plus lite telefonkontakt under 
årets gång. Med de mindre företagen anser hon att det svänger mycket, en 
del hör av sig varje månad och har frågor, andra sköter sig själva. Peter 
träffar sina kunder allt från en gång per år för de minsta företagen, till två – 
fyra gånger med de lite större företagen. Dessutom är det löpande kontakter 
via mail eller telefon. Med de kunder som kräver hjälp med löpande frågor 
och deklarationer blir det mycket mer kontakt.  
 

5.2.4 Samarbete 
 
För att vara en bra revisor krävs att man kan hantera relationer, att det finns 
ett bra samspel mellan regelverk, kunder och revisorn (Johansson, Häckner 
& Wallerstedt, 2005). Företagens relation till revisorerna beskriver samtliga 
respondenter som bra, med öppna dialoger. Catarina påpekar att det kanske 
inte är revisorn hon träffar utan att det mest är granskningsteamet, men det 
fungerar bra. Lennart anser att han är på samma nivå som revisorn och 
därför känner tillit till varandra, vilket gör att det blir en bra relation. Owe 
anser även han att han har ett stort förtroende för sin revisor, att denne är 
som en stöttepelare. Bjarne menar att en relation är något som växer fram 
och att det första året kan vara lite problematiskt. 
 
Jan beskriver sin relation till revisorn som unik, att han har en närmare 
kontakt med revisorn än normalt. Det beror på, som tidigare nämnts, att han 
jobbat hos dem innan så deras relation blir lite speciell. Pierre har olika 
relationer till sina båda revisorer. Till den som gör granskningen är 
relationen bra och de kan prata öppet och personligt med varandra. Däremot 
till den som sköter bokföringen är relationen mer strikt och spänd, när han 
går dit känns det som ett förhör och det knyter sig i magen. Anna-Carin 
anser att hennes revisor är bra, denne är alltid tillgänglig och hjälper henne 
när hon har frågor. Hon menar att till viss del beror den goda relationen på 
att de känner varandra lite privat. 
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Även revisorerna anser att samarbetet fungerar bra med deras kunder. Karin 
uppfattar inte att företagen undanhåller information utan det är en öppen 
dialog och att hon många gånger fungerar som ett bollplank. Hon blir många 
gånger inblandad i deras privata deklarationer och därför är det väldigt 
viktigt med en öppen dialog. Vissa av Peters kunder vill inte ha en alltför 
öppen dialog och då blir det ganska svårt att få en full insyn hos dessa. 
 
På frågan om det finns något som kan förbättras i relationen till revisorerna 
är det mest småsaker. För börsföretagen är det inte så mycket de har att säga 
till om, utan mycket styrs uppifrån i koncernen. Det Lennart tycker skulle 
kunna förbättras är att revisorn skulle vara ute på företaget lite mer, men det 
hela är ju en ekonomisk fråga, vad koncernen är beredd att betala. Pengar var 
även Owe inne på, när det enda han kunde komma på var att priset kunde 
förbättras. 
 
Bjarne kommer inte direkt på något, utan anser att revisorn ger den hjälp 
som behövs. Jan däremot anser att det alltid finns saker som kan förbättras, 
ingen människa är fullständig och inte heller någon relation. Det är dock 
oftast tiden som är den begränsade faktorn, både för företaget och för 
revisorns del. Pierre vill att revisorn skulle hjälpa till lite mer, eftersom det 
inte alltid är så lätt när man inte har någon kunskap i ekonomi. Revisorn 
borde ge lite tips som kunde underlätta för både Pierre och revisorn. Anna-
Carin antyder dock att är det något som ska förbättras i deras relation är det 
från företagets sida och inte från revisorns. 
 

5.2.5 Information 
 
I ett samarbete är information viktig. Informationen ifrån revisorerna anser 
företagen är tillräcklig. Catarina och Lennart får mest information internt och 
behöver därför inte så mycket information av revisorn. Övriga stora företag 
är nöjda, Bjarne kanske inte är så insatt i det utan det är mer ekonomichefen 
som får den informationen. För Pierre är det delade meningar, från den 
revisor som granskar anser han att han får tillräckligt, men från den som 
hjälper till med bokslutet är det sämre. Det är oftast bara när det är något 
revisorn inte är nöjd med, som Pierre får information. Anna-Carin anser att 
det är svårt att veta om hon får tillräckligt med information. Det beror på att 
hon inte vet vad hon kan räkna med att få, eftersom hon kan så lite om lagar 
och liknande. Ibland kommer informationen för sent, det är oftast när saker 
och ting redan skulle ha varit inskickade. 
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Även om informationen är tillräcklig från revisorerna, påverkas den av hur 
väl respondenterna tar till sig den. Här finns en stor skillnad beroende på 
storleken på företagen. Catarina och Lennart som båda får sin information 
internt anser att de är uppdaterade om vad som gäller för deras företag, även 
om det är mycket information att ta till sig när de även redovisar enligt US 
GAAP. 
 
Owe och Bjarne anser sig inte ha koll på alla lagar som gäller, vilket beror 
på att de har andra som sköter det åt dem. Jan anser att han har tillräckligt 
med information om vilka lagar hans företag ska följa. Informationen får han 
förutom från revisorn även från informationsmail som kommer ifrån 
redovisningsprogrammet, Hogia, som de använder. Dessutom får han 
tidningen, Revisorn informerar. Det han poängterar är att mycket ligger i ens 
eget intresse när det gäller att ta till sig informationen. 
 
I de mindre företagen anser både Pierre och Anna-Carin att de inte har koll 
på vilka lagar och regler som gäller. Pierre menar att det är så många att han 
blir alldeles blind och tycker att det i många lägen räcker långt med att 
använda sunt förnuft.  
 

5.3 Regelverken 
 
Revisionsprofessionens regelverk förändras ständigt, inte minst vid kritiska 
händelser som redovisningsskandaler (Wallerstedt, Häckner & Johansson, 
2006). Att harmonisera redovisningen är ett steg att motverka att fler 
skandaler inträffar i framtiden. Ett försök till detta är att alla noterade företag 
sedan 1 januari, 2005 ska upprätta sin koncernredovisning i enlighet med 
IAS/IFRS (Johansson, Häckner & Wallerstedt, 2005). 
 
Samtliga respondenter förväntar sig att revisorn ska vara uppdaterad på 
regelverken. Bjarne säger att det är lika självklart som att polisen ska kunna 
lagen, de som är åsatta att kontrollera ska ha kunskap. Catarina har dock 
förståelse för att regelverken är mycket omfattande och förväntar sig därför 
inte att revisorn ska kunna svara på rak arm, en revisor kan inte besitta all 
kunskap, men hon förväntar sig att all kunskap ska finnas inom byrån. 
 
Karin medger att det är mycket ändringar och dylikt som sker, men säger att 
det underlättar att hålla sig uppdaterad på dessa genom att hon arbetar på en 
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stor revisionsbyrå. Från internt håll får både hon och Peter mycket 
information och inom organisationen finns experter som kan rådfrågas om 
det är något som är oklart. De får löpande utbildning på nyheter och 
förändringar, eftersom utbildning är en mycket central och viktig del i 
arbetet. Enligt Peter är det svårt att känna till allt i detalj, men har han en 
överblick över de nya reglerna, kan han när det behövs, läsa på mer i detalj.  
 

5.3.1 Hur revisorns roll har påverkats 
 
Samtidigt som den professionella miljön blir mer komplicerad ökar kraven 
på revisorn (Johansson, Häckner & Wallerstedt, 2005). Lennart anser att 
revisorns roll har blivit allt mer viktig på grund av de nya SOX-reglerna och 
att denne nu måste var mer insatt i den interna organisationen. Owe däremot 
tycker att revisorns roll har minskat, i alla fall den kunskapsöverförande 
rollen. Numera får Owe information om olika regeländringar och dylikt 
genom de olika mjukvaruprogrammen som används i redovisningen. Han 
påpekar också att revisorns roll är olika viktig i olika företag och att detta 
beror på hur välskött företaget är. Respondenterna från de mindre företagen 
tyckte inte att revisorns roll har förändrats alls. 
 
SOX handlar om att försöka minska riskerna för bedrägerier och felaktig 
rapportering samt att bolagens rapporteringar ska bli tydligare. En stor del i 
SOX är informationssäkerheten, företagen ska bland annat kunna visa att de 
har interna kontroller för att säkerhetsställa att inga manipuleringar eller fel 
finns i resultat- och balansräkningen (Cooke, 2006). 
 
Precis som Lennart har flertalet av respondenterna upplevt att revisorns roll 
förändrats i och med de nya SOX-reglerna. I de företag som är noterade på 
börsen i USA har de uttalade SOX-kontroller, men även i de övriga stora 
företagen märks biverkningar från SOX. Dessa SOX-regler har 
genomgående påverkat de större företagens redovisning, men det är många 
som har problem med de olika krav som ställs. Det är just krav på den 
interna strukturen som de flesta har fått problem med. Både Lennart och 
Bjarne berättar om svårigheter att uppfylla kraven på olika attesträtter och att 
flera ska vara inblandade i redovisningskedjorna, när de har så små 
administrativa avdelningar.  
 
För Peters del har SOX inneburit mer arbete. Dels sker SOX-granskning, där 
han kontrollerar den interna kontrollen hos befintliga kunder, dels har de fått 



Analys och tolkning av empirin 
 

63 

nya uppdrag där de hjälper kunden att upprätta SOX-dokumentation (dessa 
kunder har en annan revisor som hanterar den vanliga revisionen). I och med 
bättre interna kontroller, leder det enligt Peter till att de inte behöver 
substansgranska i samma omfattning som tidigare. Det gäller dock främst de 
större företagen som har fler anställda och där Peter tvingas förlita sig till att 
den interna kontrollen fungerar. 
 

5.3.2 Förändringar 
 
Ingen av respondenterna känner sig direkt påverkad av förändringarna i 
regelverken. De har accepterat att det är ett område där det hela tiden sker 
mycket förändring och har vant sig vid det. Jan tror dock att det blir en bättre 
redovisning med hjälp av de olika förändringarna, att förändringsprocessen 
runt om i världen leder till ett säkrare system. Catarina säger att det enda 
som påverkat dem är att de numera även måste redovisa enligt US GAAP 
eftersom de är noterade på börsen i USA.  
 
Karin tycker att förändringarna förbättrar ”revisionen” men medger att de 
även leder till en del förvirring. Hon anser dock att man måste acceptera att 
det är ett område som hela tiden förändras och även kommer att göra det i 
framtiden. Det hon kan tycka är dock att förändringarna egentligen är mer 
för de stora företagen och det blir väldigt betungande för de mindre, när även 
de måste följa dessa. Detta håller även Peter med om, då han påpekar att det 
kanske är svårt för de allra minsta företagen att hänga med, men att det är 
där de som revisorer kommer in och försöker bistå.  
 
På sikt tror ändå Peter att huvuddelen av förändringarna är positiva, även om 
det finns en viss förvirring när det är nytt. Det kommer nog att föra något 
gott med sig, anpassningar till omvärlden kommer alltid att ske. Peter tror att 
dessa regeländringar kommer leda till färre ”stora” skandaler, men det 
kommer alltid att finnas fuskare som vill ha mer i sin plånbok. Även Karin 
hoppas att förändringarna kommer att motverka att fler skandaler sker på 
redovisningsområdet. 
 
Om det ger en bättre redovisning och om ändringarna har någon nytta har 
respondenterna föga uppfattning om, eftersom de inte känner att de påverkas 
av förändringarna så mycket. Jan säger att han ibland kan ställa sig frågande 
till vilken nytta alla ändringar leder till, men samtidigt är han medveten om 
de redovisningsskandaler som inträffat och förstår att det är ett steg att 
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motverka att fler skandaler inträffar. Jan anser att detta är ett steg i rätt 
riktning men tror ändå att fler skandaler kommer att inträffa, eftersom det 
alltid finns människor som är mindre seriösa. Denna uppfattning delar även 
Lennart, han tror inte att en massa byråkrati kan stoppa alla skandaler, finns 
det folk som vill fuska gör de det. Owe tror att det kommer bli fler 
överträdelser i framtiden, människor har alltid brister. Pierre säger att nöden 
är uppfinningarnas moder, människor hittar alltid kryphål. Även Anna-Carin 
är tveksam. 
 
Catarina hoppas att de ändringar som görs kommer att motverka att fler 
skandaler inträffar. Att harmonisera så alla gör likadant anser hon också 
underlättar då det blir lättare att analysera årsredovisningar från hela världen, 
eftersom alla är upprättade på samma sätt. 
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6. Avslutande diskussion och slutsatser 
 
I detta avslutande kapitel sker en avslutande diskussion vilken återknyter 
den empiriska studiens resultat till forskningsproblemet. Här redogörs för 
vad som framkommit i studien och vilka slutsatser som kan dras med 
utgångspunkt från uppsatsens problemdiskussion och syfte. Slutligen 
presenteras förslag till fortsatt forskning. 
 

6.1 Revisorn 
 
Förväntningsgapet uppstår när allmänheten har en annan uppfattning om vad 
revisorn har skyldighet att göra än vad den skyldigheten egentligen är. För 
att minska detta gap är det viktigt att kunderna har kunskap om vad det är 
revisorn egentligen ska göra. Personer som inte har klart för sig vad 
revisorns roll innebär kan ha felaktiga uppfattningar och alldeles för höga 
förväntningar på revisorn. Har kunden dock bra kännedom om vad revisorn 
ska göra blir inte förväntningsgapet så stort. Det beror alltså mycket på hur 
mycket kunskap om revisorns roll personen på företaget besitter och inte helt 
på företagets storlek.  
 
Troligen är det så att de större företagen har mer resurser på ekonomisidan, i 
form av egna ekonomiavdelningar, där det arbetar många personer med stor 
kompetens. De mindre företagen har i de flesta fall ingen egen 
ekonomifunktion och om de har det, så är det endast det enklaste sakerna 
som sköts internt. Förväntningsgapet påverkas alltså mycket av kunskapen 
om revisorns roll vilken ofta är högre hos större företag än hos mindre.  
 
Förväntningsgapets storlek kan även påverkas av revisorns agerande. Det är 
upp till denne att ge information och kunskap till företagen om revisorns roll. 
Det verkar dock som genomgångar då sådan information delges mest sker 
med större kunder, alltså större företag, vilket även det bidrar till att 
förväntningsgapet växer hos de mindre företagen då de inte får ta del av 
sådan information. Samtidigt tar revisorerna många gånger för givet att 
kunderna vet vad som ska göras på grund av att de haft en lång relation där 
kunden förväntas lärt sig under tidens gång. 
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I problemdiskussionen togs det upp att förväntningsgapet har mindre 
betydelse i mindre företag än större börsnoterade företag. Att de mindre har 
en mer personlig relation till revisorn än de större och förtroendet spelar en 
stor roll i de mindre företagen. Det stämmer bra överens med vad som 
framkommit i denna studie. De mindre företagen har en tätare, mer personlig 
kontakt med sin revisor och de har ett stort förtroende för denne, då de själva 
inte anser att de har så bra koll. De funderar inte över vad det är revisorn ska 
göra, utan litar till fullo på denne. De mindre företagen är mer beroende av 
hjälp med exempelvis upprättande av bokslut, medan de större förväntar sig 
hjälp med mer avancerade frågor, vilket gör att förväntningarna skiljer sig åt. 
Detta beror återigen på kunskapen om vad som gäller. 
 
Informationen om vilka lagar och regler som gäller finns att tillgå från flera 
håll. För de större företagen kommer denna information mest internt håll 
medan de mindre mer förlitar sig på sin revisor. Det gör att de mindre inte 
tar till sig ny information på samma sätt som de större, utan får vända sig till 
sin revisor när det uppstår problem. Kontakten med revisorn blir därför 
tätare för de mindre företagen och sker oftast bara vid granskning för de 
större företagen. 
 

6.2 Regelverken 
 
Att revisorn ska vara uppdaterad på regelverken anser de flesta vara 
självklart och revisorerna anser att de är uppdaterade i form av utbildningar 
och liknande. Att förändringar i regelverken skulle påverka 
förväntningsgapets storlek verkar dock inte så troligt. De flesta företagen 
både större och mindre verkar inte påverkas av de förändringar som sker. 
Det som dock kan urskiljas är att det eventuellt kan finnas en tendens hos de 
större företagen. De större företagen som är noterade på börsen i USA ska 
följa US GAAP och förväntar sig då att revisorn ska kunna även detta 
regelverk. Här kan det nog uppstå ett förväntningsgap då de flesta revisorer 
inte är så insatta i detta regelverk.  
 
Även det nya regelverket SOX verkar kunna påverka förväntningsgapets 
storlek. SOX medför att revisorns roll förändras och att denne nu också blir 
mer inblandad i de interna kontrollerna i verksamheten. Förväntningarna 
växer på revisorn då kunderna förväntar sig att denne även ska vara väl insatt 
i företagets interna organisation.  
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I och med att revision är ett område som hela tiden förändrats blir det en del 
av vardagen och förändringar uppmärksammas inte på samma sätt. Det har 
accepterats att det är ett område som hela tiden förändras och det kommer att 
fortsätta göra så i framtiden. Om alla dessa förändringar motverkar att 
skandaler inträffar återstår att se. Det är dock svårt att styra alla, eftersom det 
alltid finns människor som vill trotsa lagen och gå sina egna vägar, men det 
känns som det är ett steg i rätt riktning. 
 

6.3 Slutsatser 
 
På vilket sätt påverkar de nya regelverken förväntningsgapets storlek?  
 

• De flesta företag, framförallt de mindre verkar inte påverkas något 
av de nya regelverken och därför har de i de flesta fall ingen 
inverkan på förväntningsgapets storlek. 

 
• Det finns dock tecken på att SOX kommer att påverka 

förväntningsgapets storlek och då framförallt hos de större 
företagen, vilka verkar påverkas mest. Kundernas förväntningar ökar 
då revisorerna även förväntas ha stor inblick i den interna 
organisationen. 

 
• De företag som även redovisar enligt US GAAP förväntar sig att 

revisorn ska ha insikt i även det amerikanska regelverket. 
 
Hur skiljer sig förväntningsgapets storlek åt mellan mindre och större 
företag?  
 

• Det finns ett större gap mellan mindre företag och revisorerna. Detta 
beror på att de mindre företagen inte har samma kunskap om vad 
revisorns roll innebär som ett större företag har. 

 
• Förväntningarna skiljer sig åt i det hänseende att de större företagen 

får mer hjälp internt inom organisationen och förväntar sig stöd av 
revisorerna i mer avancerade frågor, medan de mindre företagen 
förväntar sig hjälp med enklare frågor. I och med att förväntningarna 
skiljer sig på detta vis, är det troligt att även storleken på 
förväntningsgapet skiljer sig. 
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6.4 Förslag på fortsatt forskning 
 
Under arbetet med den här uppsatsen har det uppdagats andra problem inom 
området som vore intressanta att undersöka närmare. Dessa ges här som 
förslag på fortsatt forskning: 
 

• Det skulle vara intressant att undersöka hur SOX har påverkat 
revisionen, revisorns roll och förväntningsgapets storlek.  

 
• Det skulle även vara intressant att genomföra en studie liknande 

denna, fast att vinkla den mer utifrån revisorernas perspektiv. 
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Bilaga 1 - Intervjufrågor till företagen 
 
Respondentens personliga profil (befattning, utbildning, erfarenhet och antal 
år på företaget) 
 
1. Hur många anställda är ni på företaget, balansomslutning, omsättning? 
2. Vet Ni vad revisorsrollen innebär och vad revisorn ska göra? 
3. Anser ni att ni har tillräcklig information om vilka lagar och 
rekommendationer som gäller? 
4. Vad anser ni är syftet med revision? 
5. Vilken sorts revisor har ni? 
6. Hur länge har ni haft er nuvarande revisor? 
7. Brukar ni klargöra era förväntningar på revisorn? 
8. Uppfylls förväntningarna, eller blir ni besviken? 
9. Hur mycket kontakt har ni med er revisor? 
10. Hur skulle Ni beskriva företagets relation till revisorn? 
11. Har ni bra samarbete, en öppen dialog? Finns det något som kan 
förbättras? 
12. Anser Ni att ni får tillräckligt med information från er revisor? 
13. I hur stor omfattning använder ni revisorn? Vilka delar, bara ÅR? 
14. Deltar er revisor i ekonomiska beslut? 
15. I och med att det hela tiden kommer nya uppdateringar på regelverken, 
anser ni att revisorns roll har blivit viktigare?  
16. Förväntar Ni er att revisorn hela tiden ska vara uppdaterad på 
regelverken? 
17. Hur uppfattar och påverkas ni av de nya reglerna (IAS) och ändringarna 
(ÅRL, BFL, ABL)? 
18. Känner Ni att det blir en bättre redovisning med de nya reglerna? Tycker 
Ni att de tillför någon nytta? 
19. Hur får ni reda på ändringar i regelverken för redovisning och revision?  
20. Tror Ni att harmoniseringen leder till att det inte blir några nya skandaler 
i framtiden? 
21. Har ni några ytterligare kommentarer eller synpunkter? 
 
- Godkänner ni att vi skriver ut ert och företagets namn i uppsatsen? 
- Går det bra om vi kontaktar er igen om någonting skulle vara oklart?



Bilaga 2 
 

73 

Bilaga 2 - Intervjufrågor till revisorerna 
 
Respondentens personliga profil (befattning, utbildning, erfarenhet och antal 
år på företaget) 
 
1. Vilka företag arbetar ni mest med (typ och storlek)? 
2. Brukar ni redogöra för kunderna vad revisionen innebär och vad ni som 
revisor ska göra? 
3. Har dina kunder klart för sig vad du ska göra och kan göra? 
4. Brukar kunderna klargöra vad de förväntar sig av er som revisor? 
5. Gör det att ni kan möta deras förväntningar bättre? 
6. Skiljer sig förväntningarna mellan stora och små företag? 
7. Känner du att du har en nära kontakt med dina kunder, med öppen dialog 
osv? 
8. Hur ofta har du kontakt? 
9. Är du rädd för att en alltför nära kontakt leder till att oberoendet 
äventyras? 
10. Brukar ni använda er av analysmodellen, hur ofta? 
11. Om företagen har bra internkontroll påverkar det ert sätt att revidera? 
12. Hinner Ni hålla Er uppdaterade med alla de nya reglerna och 
ändringarna? 
13. Uppdaterar Ni kunderna? 
14. Vad anser Ni om alla nya regler och regeländringar, förbättrar det 
revisionen eller leder det till förvirring? 
15. Leder de nya regelverken till att skandaler som Enron inte kommer ske i 
framtiden? 
16. Tror Ni att regelverken i framtiden kommer att fortsätta att ändras i 
samma takt som idag? 
17. Har införandet av SOX påverkat ert arbete? 
18. Har ni några ytterligare kommentarer eller synpunkter inom ämnet? 
 
- Godkänner ni att vi skriver ut ert och företagets namn i uppsatsen? 
- Går det bra om vi kontaktar er igen om någonting skulle vara oklart? 
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