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Analysmodellen Modell som identifierar omständigheter vilka 

kan rubba förtroendet för revisorns opartiskhet 

eller självständighet. 

Djupintervju En diskussionsbetonad intervju där inledande 

frågeställningar används för att leda till en mer 

djupgående diskussion kring en företeelse. 

Enronskandalen Skandal som uppstod till följd av att 

manipulerade siffror förekom i företagets 
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revisorernas agerande starkt, vilket ledde till 

att firman i fråga (Arthur Andersen) gick i 

konkurs (Finansinspektionen, 2002, s. 3ff). 

FAR SRS Branschorganisationen för revisorer och 

rådgivare. 

Förväntningsgap Differensen mellan vad revisionen förväntas 

leverera och vad den faktiskt levererar. 

Intressent En juridisk person som har ett intresse av 

företagets ekonomiska ställning, vilket 

närmare bestämt kan inkludera ägare, 

kreditgivare, leverantörer, kunder, anställda, 

styrelse och verkställande direktör samt stat 

eller kommun. 

Klient Innebär i denna studie ett revisionsförpliktigt 

företag. 

Massmedia Innefattar tv, radio, dagstidningar och 

facktidningar på både lokal och rikstäckande 

nivå samt Internet. 

Revisor Menas här en kvalificerad, det vill säga en 

auktoriserad eller en godkänd revisor. 

Rotationsregeln En regel som enligt EG-kommissionen 

föreskriver att revisorn skall bytas ut senast 

efter fem år eller revisionsbolaget senast efter 

sju år. 

Uppdragsgivare Företagets bolagsstämma. 

 



 

 

Abstract 
This thesis was written in Swedish. 

 

Audit regulations and laws have been modified over time, in order to 

eliminate the possibility of future scandals and irregularities. These 

regulatory changes have contributed to alterations of the auditor’s role over 

the last century.  A client’s mental images of the audit process and the 

expectations towards the responsibilities of the auditor may be influenced by 

the power of mass media. Because of rapid changes in regulations and the 

mass media’s ability to influence how clients may perceive the auditor role, 

one cannot be surprised that clients have misconceptions of what auditing 

includes as well as unreasonable expectations on the auditors performance. 

Not only are the clients affected, as these factors also influence how the 

auditor perceives the client’s expectations. 

 

The purpose of this study is to create an understanding for the mass media’s 

possible influence on the expectation gap between the clients and the 

auditors. The theoretical frame of reference contains a description of the 

tasks performed by and the role of the auditor as well as the characteristics 

of the expectation gap and the possibilities for mass media to affect people’s 

values, attitudes and priorities. This pre-obtained theoretical knowledge has 

been the foundation from which empirical research has been carried out. The 

study has identified client and auditor perceptions of the mass media’s 

influence on the audit expectations and has also enabled the authors to study 

if there are any misconceptions between the two. 

 

The empirical research was conducted from a hermeneutic point of view and 

with an inductive research approach. The method used to fulfill the purpose 

of this study was a qualitative approach in form of in-depth interviews with 

eight clients and two auditors. After being accumulated, the empiric material 

was processed and later interweaved with the theoretical frame of reference, 

in order to perform the analysis of the study.  

 

The result of this study has shown that the mass media, depending on its 

form and perceived relevance, can influence the expectation gap between 

clients and auditors in numerous ways. These include what attitudes people 

may have, how they may act professionally and what topics are prioritized. 

The study also shows, however, that the mass media possesses a more 

indirect influence where its coverage can encourage regulatory modifications 

which in the end may distort the expectation gap.  

 

Keywords: Audit, Auditor, Client, Expectation Gap, Influences of the Mass 

Media. 



 

 

Sammanfattning 
Regler och lagar som hanterar revision har över tiden modifierats i syfte att 

undanröja sannolikheten för att skandaler och oegentligheter skall inträffa på 

nytt. Dessa regelförändringar har bidragit till att revisorns roll förändrats 

under det senaste århundradet. Vad sedan klienter har för bild av revisionen 

samt vad revisorn i sitt arbete ämnar utföra kan influeras av den makt som 

massmedia utövar. I takt med detta är det inte förvånansvärt att det uppstår 

vanföreställningar gällande vad revisionen egentligen innefattar samt vad 

klienten förväntar att revisorn skall leverera eller hur revisorn uppfattar 

klientens föreställningar om vad revisionen syftar till.  När sedan 

massmedias rapportering och inflytande ständigt tilltar, hur påverkas då 

förväntningarna mellan revisorer och klienter? 

 

Syftet med studien är att skapa förståelse för vilken påverkan massmedia kan 

ha på förväntningsgapet mellan klienter och revisorer. Den teoretiska 

referensramen innefattar en beskrivning av revisorns roll och uppgifter, 

förväntningsgapets karaktäristika samt massmedias möjlighet till att påverka 

människors värderingar, inställningar och prioriteringar. Teorin har senare 

kommit att vara förförståelse för studiens empiriska del, vilken kartlägger 

och identifierar klienters och revisorers syn på massmedias påverkan av 

förväntningarna som innehavs på revisionen. 

 

Den empiriska underökningen kom att genomföras med ett hermeneutiskt 

synsätt och en induktiv forskningsansats. Metoden som använts för att 

uppfylla studiens syfte var en kvalitativ fallstudie i form av djupintervjuer 

med revisorer och klienter. Dessa empiriska data har efter insamlingen 

bearbetats samt senare jämförts och analyserats mot den teoretiska 

referensramen. 

 

Genom vår studie har vi kommit fram till att massmedia kan påverka 

förväntningsgapet mellan klienter och revisorer på flertalet sätt. Denna 

påverkan företer sig olika beroende på massmedias form samt om de 

händelser som rapporteras är distanta eller nära till hands. Vidare kan 

massmedia påverka hur yrkesroller utövas, vilken inställning som innehas, 

vilka frågor som är viktiga och även indirekt genom att pådriva 

regelförändringar vilka sedan kan bidra till rubbningar i förväntningsgapet. 

 

Nyckelord: Revision, revisor, klient, förväntningsgap, massmedial 

påverkan. 
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1 Inledning 
Studiens inledande kapitel beskriver ämnesområdets bakgrund. Vidare förs 

en diskussion kring dess huvudsakliga problem, vilket senare formar det 

övergripande studiesyftet. Studiens avgränsning och undersökningsområde 

definieras likaså i detta kapitel. 

1.1 Bakgrund 

Revisorns roll i samhället har efter redovisnings- och revisionsskandaler 

såsom Kreugerkraschen på 1930-talet samt Skandiaaffären, Enron- och 

Worldcomskandalerna på 2000-talet, markant förändrats enligt Jönsson i 

antologin Uppdrag Revision (Johansson et al. 2005, 9f och 149ff), då 

missuppfattningar gällande vad revisorn förväntas leverera samt vad revisorn 

verkligen levererar lett till högljudda debatter inom ämnet. Det är dock inte 

bara dessa skandaler som har påverkat utvecklingen inom revisionen, då 

förändringarna vid sidan av dessa debatter har kommit att präglas av 

samhällets, näringslivets och professionens utveckling (Johansson et al. 

2005, s. 9f). 

 

Öhman skriver i Uppdrag Revision (Johansson et al. 2005, s. 63ff) att 

revisorsprofessionen under åren till stor del varit självreglerande vilket har 

inneburit att professionen mer självständigt kunnat sätta upp regler och 

praxis gällande revisionen, utöver de lagar som är och har varit tvingande. 

De ovannämnda skandalerna har dock höjt kritiska röster mot att revisorerna 

tidigare inte varit oberoende från företagen i någon tillfredställande 

utsträckning. Denna uppståndelse har pådrivit regelåtstramningar vilka har 

lett till att revisionsprocessen i mindre utsträckning har haft rum för inslag 

och önskemål från klienterna (Johansson et al. 2005, s. 14ff). 

 

Att revisorerna i liten uträckning kan ta hänsyn till sina klienter i hur de skall 

utföra sitt arbete, kan bero på att revisorns roll är att vara en länk mellan 

klienter och intressenter i syfte att kvalitetssäkra information för 

intressenternas räkning (Johansson et al. 2005, s. 62).  Även om det ibland 

kan finnas skilda uppfattningar mellan revisorer och intressenter gällande 

revisorns skyldighet sätter revisorsprofessionen intressenternas önskemål 

gällande adekvat rapportering före klienternas önskemål, eftersom lagar och 

praxis erfordrar detta (Johansson et al. 2005, s. 62, 65). Klienterna får med 

detta ingen eller liten möjlighet att påverka revisorns arbetsgång och kan då 

anse sig erhålla en mindre tjänst än vad som enligt dem är rimligt (Johansson 

et al. 2005, s. 64ff). 
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Enligt Thomas Bohlin
1
, auktoriserad revisor vid KPMG, kan det finnas en 

risk att klienter som anlitar redovisningsfirmor för upprättandet av 

årsredovisningen är mer kritiska till revisionen. Detta eftersom alla detaljer 

kring revisionen sköts mellan revisorn och redovisningsfirman, det vill säga 

revisorns påpekanden gällande redovisningen meddelas redovisningsfirman 

och inte själva företaget. Klienten kan uppleva situationen som att 

revisionsarvodet även avser en extra kontroll som inte värdesätts. Bohlin
2
 

menar att det kan vara så att klienten inte alltid beaktar att revisionen även 

kan betraktas som en slags försäkring. Sådana brukar vanligtvis inom andra 

områden värdesättas högt. 

 

I situationer där revisor och allmänhet har skilda uppfattningar gällande 

revisorns åtaganden och skyldigheter uppstår det så kallade 

förväntningsgapet (Johansson et al. 2005, s. 64). Vad människor anser som 

viktigt samt vilka uppfattningar de har om en företeelse kan enligt McCombs 

(2006, s. 11) formas av det inflytande som massmedia utövar.  

 

Kotler et al. (2005, s. 762ff), en grupp välkända profiler inom 

marknadsföringssammanhang förklarar att massmedia är ett verktyg med en 

enorm kraft och möjlighet att kunna styra och påverka människors 

preferenser och åsikter. Denna påverkan bör kunna leda till ökade 

förväntningar, vilka enligt Kotler et al. (2005, s. 285f) rent allmänt brukar 

vara högre än det upplevda värdet på en produkt.  Företeelsen kan liknas vid 

situationen som råder mellan en revisor och dennes klient, där förväntningar 

om tjänstens värde och innehåll kan påverkas av massmedias rapportering. 

  

Den skillnad som existerar mellan revisionsbranschen och andra branscher är 

att lagen som den ser ut idag inte på ett tydligt sätt specificerar hur revisorn 

skall revidera, vilket kan leda till meningsskiljaktigheter.
3
 

1.2 Problemdiskussion 

Förväntningsgapet är inte ett fenomen som minskat under tidens lopp utan 

snarare ökat allt eftersom kraven från näringsliv och finansmarknaden blivit 

större. Kraven på kvalitet och den mängd information som efterfrågas från 

dessa aktörer har successivt tilltagit. Med hänsyn till dessa tilltagande krav 

blir förväntningarna på revisionsarbetet och informationssäkerheten större 

(Johansson et al. 2005, s. 11). Revisorerna får med detta ett ansvar som 

innebär en ökad arbetsbörda. Av praktiska skäl måste revisorerna prioritera 

och göra ett urval av vilka objekt som skall granskas och vilken information 

                                                      
1
 Thomas Bohlin, Kontorschef KPMG Borås, föreläsning den 5 mars 2007, 

Högskolan i Borås. 
2
 Ibidem 

3
 Ibidem 
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som skall kvalitetssäkras (Johansson et al. 2005, s. 61f). Denna avvägning 

gör att revisorn tvingas begränsa sin fysiska delaktighet, vilket bör kunna 

leda till att kraven och förväntningarna som innehas av klienten därmed ej 

uppfylls tillfullo.   

 

Vi finner förväntningsgapet intressant eftersom det präglar och ger stora 

konsekvenser för revisionsyrket och de klienter som upplever fenomenet. 

Uppfattar klienterna revisionen som att de inte får mer än en underskrift på 

ett papper för det arvode revisorn erfordrar? Och vidare, vilken möjlighet har 

externa källor för möjlighet att påverka klientens förväntningar gällande 

revisionens innefattning och värde för företaget? 

 

Förväntningsgapet, anses även som intressant ur ett teoretiskt perspektiv då 

ingen annan fråga fått ett sådant stort utrymme i debatten kring revision 

(Johansson et al. 2005, s. 200). Med hänsyn till att fenomenet bör vara av 

dynamisk karaktär kan det vara av intresse att se hur det kan påverkas från 

olika håll och på det sättet erhålla olika perspektiv på denna företeelse.  

 

Revisionsskandalerna, både svenska och utländska, som uppdagats under det 

senaste århundradet har fått ett stort utrymme i svensk och utländsk 

massmedia. Även idag, flera år efter Enronskandalen, förekommer och 

diskuteras händelsen i tidsskrifter och artiklar. Skandalerna används alltjämt 

som exempel i undervisning gällande felaktig revision, då det talas om  hur 

revisionsregleringen utvecklats med detta som grund. Hur har 

revisorsprofessionen påverkats av händelserna och hur har detta påverkat 

klienternas inställning och förväntningar på revisionen? 

  

Är det för revisorer, i tider då massmedias inverkan på allmänheten upplevs 

som allt mer påtaglig, ytterst viktigt att helst, om inte endast, framstå i bra 

dager genom medievärlden? Är klientens förhållande till revisorn starkare 

och mer förtroenderik än informationskanalen massmedias möjliga påverkan 

och om så inte är fallet, vilka konsekvenser får detta för förväntningsgapet? 
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1.3 Problemformulering 

Utifrån problemdiskussionen har följande problemformulering utformats:  

 

I vilken utsträckning kan massmedia påverka och styra 

förväntningarna mellan revisorer och klienter? 

 

Det formulerade problemet leder oundvikligen till att ytterligare, mer 

specifika frågeställningar uppstår vilka om de utreds kan hjälpa till att 

besvara detta problem. 

 

 Vad beror förväntningsgapet på och hur har det uppkommit?  

 Hur ser förväntningsgapet ut mellan revisorer och klienter? 

 Vilken inverkan kan massmedia ha på klienters syn på revision? 

1.4 Syfte 

Studiens syfte är att genom en fallstudie förklara och skapa förståelse för 

vilken påverkan massmedia kan ha på förväntningsgapet revisorer och 

klienter emellan. 

1.5 Avgränsning 

Undersökningens avgränsning syftar till att omfatta en fältstudie vilken 

inkluderar två revisorer samt åtta slumpmässigt valda klienter. Den 

geografiska avgränsningen sker till att granska förhållandet i Borås med 

omnejd på grund av geografiska och tidsmässiga faktorer. 

 

Vidare kommer massmedia ej att intervjuas, då väsentligheten med studien 

inte är att belysa hur massmedia ansett sig påverka förväntningsgapet, utan 

snarare att erhålla en djupare förståelse för hur revisor och klienter uppfattar 

de massmediala effekterna på problemområdet. 

 

I studien förklaras revisorns roll och uppgifter utifrån vad som är specificerat 

i hithörande lagstiftning samt vad rekommendationer från FAR SRS och 

praxis uttrycker, en teoretisk förklaring av förväntningsgapets innebörd och 

massmedias förmåga att påverka. Vilken påverkan massmedia kan ha på 

klienter och revisorer förväntas kunna behandlas genom att utifrån denna 

teoretiska referensram utföra empiriska observationer och därefter analysera 

dessa för att komma fram till slutsatser 

1.6 Empiriskt undersökningsområde 

Studiens empiriska undersökning ligger till grund för analysen och innefattar 

personliga djupintervjuer med utvalda respondenter. 



5 

 

Eftersom förväntningsgapet som fenomen visar sig i relationen revisor – 

klient sågs det som högst relevant att kontakta dessa parter, då det är dessa 

som blir påverkade av och blir medvetna om massmedias påverkan. 

 

De som kontaktades för djupintervjuerna var två revisorer, en godkänd och 

en auktoriserad, anställda vid två olika revisionsbyråer i Borås. Gällande 

klienterna tilläts ett slumpmässigt urval att falla subjekt för vår förståelse för 

vederbörandes uppfattade situation. 

  

Intervjuerna har baserats på ett antal generella frågeställningar vilka tillgetts 

intervjusubjekten innan genomförandet. Dessa frågeställningar låg sedan till 

grund för och mynnade vidare ut i en djupare diskussion kring 

problemområdet. 
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2 Metoddiskussion 
I detta kapitel behandlas studiens metodval. Här belyses de vetenskapliga 

synsätten, forskningsansatserna, undersökningsansatserna samt 

metodansatserna. Vidare presenteras också inriktningen för 

undersökningen. Kapitlet avslutas med en genomgång av validiteten och 

reliabiliteten, de åtgärder som vidtagits för att stärka dessa i denna studie 

samt uppsatsens källkritik. 

2.1 Vetenskapligt synsätt 

Inom vetenskaplig forskning finns två huvudinriktningar som präglar 

forskningspraxis (Thurén, 1991, s. 14). Ett av dessa förhållningssätt, vilka 

enligt Patel och Davidson (2003, s. 28) är varandras raka motsatser, ligger 

till grund för genomförandet av en vetenskaplig studie. 

2.1.1 Hermeneutik 

Enligt Wallén (1996, s. 33) grundar sig hermeneutiken i studerandet och 

tolkandet av texter, handlingar etcetera. Hermeneutiken handlar i sin vidaste 

mening om tolkning av innebörder. Detta innefattar allt ifrån tolkning av 

symboler och regler till att tolka människors beteendemönster för att kunna 

förstå deras livssituation. Hermeneutiken används idag ofta inom psykologi 

och omvårdnadsforskning, där det vill hittas ett alternativ till den 

positivistiska forskningen. Denna hermeneutiska inriktning blir ett 

komplement till den positivistiska synen. Vidare förekommer den 

hermeneutiska tolkningsläran inom humanvetenskaperna samt inom 

samhällsvetenskapen (Thurén, 1991, s. 46).   

 

Hermeneutikern grundar sig på användandet av sin egna förförståelse, sina 

upplevelser för att tolka olika situationer (Thurén, 1991, s. 47). Tolkningarna 

som hermeneutikern genererar är subjektiva, det vill säga inte objektivt 

observerbara. Detta erfordrar att hypoteserna testas på positivistisk väg 

(Andersen, H. 1994, s. 189, Thurén 1991, s. 48).  

 

Enligt Patel och Davidson (2003, s. 29) har hermeneutiken historiskt sett 

varit kopplad till kvalitativa studier, där forskningen ämnar tolka och förstå 

specifika situationer och problem, snarare än att göra statistiska 

undersökningar. Till skillnad från positivismen är man som hermeneutiker ej 

intresserad av att förklara, utan istället att skaffa förståelse och tolka utifrån 

sin förförståelse för problemet (Patel och Davidson 2003, s. 29f). 
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2.1.2 Positivism 

Positivismen är hermeneutikens raka motsats, eftersom hermeneutiken som 

tidigare nämnts har en humanistisk inriktning medan positivismen söker  

vetenskaplig förankring (Thurén, 1991, s. 14f). Människans källa till 

kunskap kan enligt positivismen endast införskaffas på två möjliga sätt, det 

som kan iakttagas genom sinnena samt det som logiskt kan kalkyleras fram. 

Fakta definieras som något som kan säkerställas med all rimlig sannolikhet. 

Dessa fakta analyseras sedan i syfte att kunna dra logiska slutsatser. 

 

Patel och Davidson (2003, s. 29f) förklarar att positivisten, till skillnad från 

hermeneutikerns angelägenhet att se till fenomen och problem som helheter, 

utgår ifrån inställningen att problematiken alltid kan brytas ner i mindre 

beståndsdelar, vilka kan behandlas och lösas var och en för sig. Vidare skall 

en forskare som tillämpar ett positivistiskt synsätt närma sig 

forskningsområdet med en objektiv inställning, där den subjektiva 

uppfattningen inte skall komma att spela någon roll för resultatet av studien. 

Som tumregel skall den aktuella forskaren kunna bytas ut, utan att detta 

påverkar resultatet av forskningen.  

2.1.3 Vetenskapligt synsätt i denna studie 

Med hänsyn till studiens problemspecificering och det definierade syftet har 

studien kommit att styras av det hermeneutiska synsättet. Orsaken till detta 

är att det ämnades skapa en förståelse genom att tolka och förstå de 

involverade parternas situation som en följd av det massmediala inflytandet.  

 

Avsikten var därmed att se problemets helhet och på så sätt skapa en generell 

subjektiv uppfattning av fenomenet. På dessa grunder blev positivismen i 

detta fall inaktuell. 

2.2 Forskningsansats 

I syfte att producera väsentlig information för studien är det av hög relevans 

att välja ett tillvägagångssätt för hur vetenskapliga slutsatser skall dras 

(Andersen, I. 1998, s. 29). Patel och Davidson (2003, s. 23) introducerar tre 

forskningsansatser; deduktion, induktion och abduktion. 

2.2.1 Deduktiv ansats 

Den deduktiva ansatsen förutsätter logisk förankring. En slutsats legitimeras 

då den är logiskt sammanhängande (Thurén, 1991, s. 23). Slutsatsen behöver 

dock enligt den deduktiva ansatsen inte vara sann. Utgångspunkten i en 

deduktiv ansats är alltid allmänna regler eller principer, vilka därefter testas 

empiriskt i det aktuella fallet. Det handlar helt enkelt om att utifrån en 

teoretisk grund ställa hypoteser om verkligheten, vilka sedan bevisas vara 
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antingen sanna eller falska (Patel och Davidson, 2003, s. 23, Andersen, I. 

1998, s. 29f). 

 

På grund av att den deduktiva ansatsen är förankrad i redan etablerad teori 

menar Patel och Davidson (2003, s. 23) att denna typ av forskning får en 

objektiv prägel då forskaren inte riskerar att styras av sina subjektiva 

uppfattningar. 

2.2.2 Induktiv ansats 

Vid genomförandet av fallstudier och andra undersökningar kan det med 

hjälp av den induktiva ansatsen analysera och undersöka ett specifikt 

empiriskt område i syfte att kunna dra generella slutsatser om fenomenet och 

på sikt skapa teorier (Andersen, I. 1998, s. 30).  

 

Eftersom den formulerade teorin grundar sig på empiriska underlag som är 

typiska för en specifik situation eller grupp av människor kan detta innebära 

en risk, med anledning av att teorins räckvidd och generalitet inte är känd 

(Patel och Davidson, 2003, s. 24). 

2.2.3 Abduktiv ansats 

Abduktion kan sägas vara en kombination av den deduktiva och den 

induktiva ansatsen. Genom att identifiera och förklara ett hypotetiskt 

mönster från ett specifikt fall erhålls en förståelse för det aktuella fenomenet 

(Patel och Davidson, 2003, s. 24). Utgångspunkten i ansatsen är enligt 

Wallén (1996, s. 48) sannolika samband vilka resulterar i slutsatser som 

framtages genom uteslutningar och kompletteringar etcetera. Slutsatserna är 

inte definitiva utan måste vidare valideras genom praktiska försök. På så vis 

kan slutskedet av den abduktiva forskningen vara deduktivt styrd. 

2.2.4 Val av forskningsansats 

Uppsatsen har en tydligt induktiv inriktning då tolkandet av empirin ligger 

till grund för en generaliserad bild av fenomenet i fråga. Dock förekom viss 

teoretisk förkunskap om förväntningsgapet, men tolkandet av hur parterna 

uppfattar massmedias påverkan ligger i fokus för studien. 

2.3 Undersökningsansats 

Undersökningens ansats styrs tillstor del enligt Jacobsen (2002, s.91) av hur 

problemställningen är utformad. Uppläggen kan te sig på två olika sätt enligt 

vederbörande nämligen att studien antingen går på bredden eller på djupet 

samt om den är beskrivande eller förklarande.  
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2.3.1 Fallstudie 

En fallstudie är en empirisk undersökning som ämnar inrikta sig på ett 

avgränsat fall (Patel och Davidson, 2003, s. 54, Andersen, I. 1998, s. 129). 

Ett fall definieras som en organisation, en eller flera individer eller en 

situation. Resultatets kvalitet påverkas av det tillvägagångssätt som styrt 

vilka objekt som skall ingå i fallstudien.  

 

Kvalitativt inriktade fallstudier kan enligt Merriam (1994, s. 25ff) indelas i 

fyra olika inriktningar. Partikulariska studier är av sådan karaktär att fokus 

ligger på en viss situation eller person. Den deskriptiva studien innebär att 

beskrivningen av företeelsen som studerats är fullständig och omfattande. 

Om man istället vill förbättra läsarens förståelse av företeelsen som studerats 

genomförs en heuristisk fallstudie. Slutligen kan man genom en induktiv 

fallstudie utifrån induktiva resonemang, skapa sig ny förståelse med hjälp av 

en arbetshypotes. 

2.3.2 Survey-undersökning 

Denna undersökningsmetod genomföres genom att på en större avgränsad 

grupp insamla information med hjälp av intervjuer eller frågeformulär (Patel 

och Davidson, 2003, s. 53f). 

 

Merriam (1994, s. 22) framhäver att survey-undersökningen skiljer sig från 

fallstudien i form av antalet variabler som är av intresse för forskningen. 

Variablerna bestäms utifrån en teori före det att undersökningen påbörjas. 

2.3.3 Experimentell studie 

I en experimentell studie är det enligt Patel och Davidson (2003, s. 55) 

variabler och vad som påverkar dessa som är av intresse. Man kan 

exempelvis vara intresserad av om ”X påverkar Y”, där X är studiens 

oberoende variabel, vilken forskaren kan manipulera genom att tilldela den 

olika värden. Y är i det här fallet vad man kallar för en beroende variabel, 

eftersom den är beroende och påverkas av manipulationen.  

2.3.4 Val av undersökningsansats 

Fallstudien är den arbetsform som i denna uppsats har kommit att tillämpats, 

genom att djupintervjuer genomförts med intervjusubjekten. Denna har 

kommit att formas av en kombination av induktiv och heuristisk fallstudie då 

det ämnas skapa en förståelse för fenomenet genom induktiva resonemang. 

Orsaken till att fallstudien blev den ansats som kom att tillämpas var att 

fallstudien enligt Merriam (1994, s. 17f) är en bra metod för att förstå och 

tolka specifika företeelser, något som stämmer bra överrens med vad 

uppsatsen ämnades uppnå. Fallen som det i studien har rört sig om definieras 

i avsnitt 1.4. 
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2.4 Metodansats 

Inom samhällsvetenskapen brukar det enligt Holme och Solvang (1997, s. 

13f) skiljas på två metodologiska ansatser, det kvalitativa respektive det 

kvantitativa angreppssättet. Den stora differensen mellan dessa angreppssätt 

är hur statistik och siffror värdesätts och nyttjas. Vad som kännetecknar de 

båda är att de uppfyller samma syfte, nämligen att skapa förståelse för 

samhället och dess komponenter samt identifiera de faktorer som styr 

förhållandet dessa emellan (Holme och Solvang, 1997, s. 76). 

2.4.1 Kvalitativ metod 

Det primära syftet för den kvalitativa metoden är att skapa en djupare 

förståelse för det aktuella fenomenet. Centralt är också att förstå sambandet 

mellan helheten och problematiseringen samt att lägga vikt vid det unika 

med varje uppgiftslämnare (Andersen, I. 1998, s. 31, Jacobsen, 2002, s. 

142). Till skillnad från den kvantitativa metoden används här, i mindre 

utsträckning matematiska formler och statistik (Andersen, I. 1998, s. 31). 

 

Jacobsen (2002, s. 142) förklarar att öppenhet gentemot uppgiftslämnaren är 

i den kvalitativa metoden ytterst betydelsefull. Denna öppenhet ger 

förståelse gällande detaljer och nyanser som annars kan vara svåråtkomliga, 

då den undersökande parten ej i stor utsträckning förutbestämmer vad som 

eftersträvas. Istället formas informationen av uppgiftslämnaren.  

 

Eftersom metoden syftar till att skapa förståelse för ett utvalt problemområde 

är det nödvändigt att forskaren under studiens fortgång har möjlighet att 

korrigera upplägget på undersökningen, beroende på uppgiftslämnarens 

informationstillförsel (Jacobsen, 2002, s. 142). Denna flexibilitet låter 

forskaren täcka frågeställningsområden som tidigare varit okända eller 

felformulerade samt ger forskaren möjligheten att ändra intervjuinnehållet 

och dess genomförande (Holme och Solvang, 1997, s. 80). 

 

Vidare kännetecknas den kvalitativa metoden enligt Holme och Solvang 

(1997, s. 93) av fysisk såväl som social närhet till de undersökta enheterna. 

Syftet är att ge forskaren tillgång till de handlingar som är en del av 

subjektets dagliga rutiner, dock skall inte mer triviala företeelser förbises, 

något som kan åstadkommas med relevant och objektivt sanningsenlig 

dokumentation. Med hänsyn detta är det enligt Holme och Solvang (1997, s. 

93) av stor betydelse att det råder ett subjekt-subjekt förhållande mellan 

forskaren och det som undersöks, snarare än det naturvetenskapliga subjekt-

objektperspektivet. 

 

Kvalitativa undersökningar brukar i regel uppfattas som mycket tids- och 

resurskrävande då bearbetning oftast sker med ett textmaterial, till exempel 
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artiklar, ljudupptagningar eller intervjudata (Patel och Davidson, 2003, s. 

119). 

2.4.2 Kvantitativ metod 

Den kvantitativa metoden erfordrar att forskaren besitter en omfattande 

kontroll över problemområdet, då forskaren inom denna metod behandlar 

och uppfattar aktörerna på forskningsområdet likt objekt.  Detta innebär att 

forskaren enligt Andersen H. (1994, s. 70ff) intager en åskådarroll för att på 

så vis kunna analysera problemområdet utan att det blir påverkat av 

forskarens subjektiva uppfattning.  

 

På grund av detta har inte de studerade objekten någon inverkan på 

forskningsresultatet, då undersökningen sker på forskarens egna villkor 

(Andersen, H. 1994, s. 70ff). 

 

Trots att forskaren styr undersökningen så är analysen och bearbetningen av 

den datamängd som insamlats utförd med hjälp av matematiska beräkningar 

och statistik, då intresset är att genom dessa verktyg kunna se exakta orsaker 

till problem. På så vis är forskarens inflytande trots allt begränsat och detta 

upphör egentligen redan efter det att forskaren har fastställt vilka problem 

som skall behandlas samt planen för datainsamlingen. Om det under 

informationsinsamlingen upptäcks att exempelvis enkätfrågor inte är 

relevanta för studien är det för sent att ändra dessa (Holme och Solvang, 

1997, s. 81). 

2.4.3 Val av metodansats 

I den studie som genomförts är kommunikation av central betydelse, något 

som även återfinns i fenomenets karaktär. På grund av detta blev det högst 

väsentligt att granska och förstå problemet genom subjektiv tolkning samt att 

aktivt som forskare deltaga under hela processen.  

 

I studiens arbetsgång kom även flexibilitet att vara ett nyckelord eftersom 

det var nödvändigt att korrigera centrala frågeställningar under 

undersökningens genomförande. Anledningen till detta var att ökad 

förståelse och insikt för hur problemet företog sig bidrog till att 

frågeställningen reviderades under arbetsprocessen. 

 

Med hänsyn till dessa omständigheter och syftet, tycktes det lämpligt att 

studien skulle genomföras med kvalitativ karaktär. Vidare var det i detta fall 

inte möjligt att dra slutsatser genom att matematiskt och objektivt forska 

kring problemet, vilket uteslöt att uppsatsen skulle utgå ifrån ett kvantitativt 

förhållningssätt.  
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På grund av valet att genomföra studien med hjälp av en kvalitativ metod 

betraktades personer som intervjuades som intervjusubjekt, snarare än 

intervjuobjekt, då detta synsätt var det som metoden erfordrade. 

2.5 Perspektiv 

I undersökningen låg klientens och revisorns perspektiv i fokus med hänsyn 

till att dessa parter är de som berörs av den eventuella påverkan massmedia 

kan utgöra. 

2.6 Vetenskapligt säkerställande 

Nedan följer förklaringar av två användbara riktlinjer för att fastställa 

kvaliteten av data i en vetenskaplig studie, nämligen validitet samt 

reliabilitet. 

2.6.1 Validitet 

Begreppet validitet har olika mening beroende på om det ämnas utföras en 

kvantitativ eller kvalitativ studie (Patel och Davidson 2003, s. 102). 

 

Patel och Davidson (2003, s. 102f) menar att den kvantitativa studiens 

validitet kännetecknas av om forskaren med ett adekvat teoriunderlag 

undersöker rätt företeelse. När det talas om validitet i kvalitativa studier 

syftas det däremot till att forskningen som helhet skall vara av hög kvalitet.  

2.6.2 Reliabilitet 

Begreppet reliabilitet syftar till att säkerställa tillförlitligheten i 

mätinstrumenten. Detta innebär att olika mätningar med samma instrument 

inte skall ge slumpmässiga fel, utan att dessa skall resultera i samma värden 

(Wallén, 1996, s. 66f). 

 

Patel och Davidson (2003, s. 103) menar att reliabiliteten vid genomförandet 

av kvantitativa studier kan undersökas genom att utföra samma mätning 

gång på gång, i syfte att fastställa om resultatet av dessa mätningar skiljer 

sig, som exempelvis vid datainsamling. Om det visar sig att svaret på frågan 

skiljer sig från tillfällena tyder detta på en låg reliabilitet. 

 

Vidare förtydligar Patel och Davidson (2003, s. 103) att detta inte är fallet 

vid framtagandet av en kvalitativ studie, eftersom man här ger utrymme för 

att skillnaden i resultatet kan bero på centrala faktorer, såsom att ett 

intervjuobjekt exempelvis har fått ny information eller nya insikter från den 

förra intervjun. I den kvalitativa studien är det istället viktigare att 

frågeställningen i sig är av central betydelse för den unika situationen samt 
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att forskaren har god förmåga att använda sin förförståelse i hela 

forskningsprocessen.  

2.6.3 Åtgärder för att öka kvaliteten 

För att kunna förklara och förstå problemets karaktär närmades problemet 

genom att besitta en god förförståelse, vilken till stor del grundades på 

relevant litteratur anknuten till ämnet.  

 

Med hänsyn till att den kvalitativa metoden erfordrar ett aktivt deltagande 

och en kommunicerande forskning, fanns det en införståelse för 

nödvändigheten att genom dialog och observation erhålla en djupare 

förståelse och insikt för fenomenet i praktisk miljö. En ytterligare åtgärd för 

att stärka kommunikationen med intervjusubjekten och därmed kvaliteten, 

var att subjekten i god tid tillgavs en generell insikt i vad diskussionen 

ämnade kretsa kring. 

2.7 Källkritik 

Relevant litteratur inom forskningsmetodik samt litteratur med anknytning 

till revision och media har använts för att understödja teorin. 

  

En del litteratur kan tyckas ligga på gränsen till att vara föråldrad, men anses 

ändå vara så pass relevant att den bör beaktas. 

 

Ett kritiskt förhållningssätt till det empiriska materialet som insamlats har 

erfordrats av det hermeneutiska perspektiv som legat till grund för 

undersökningen. Detta då det hermeneutiska förhållningssättet innebär att 

författaren kritiskt tolkar de empiriska observationerna utifrån sin 

förförståelse 
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3 Teoretisk referensram 
I detta kapitel tas den övergripande och grundläggande teorin upp som 

anses vara relevant för studien. Syftet med kapitlet är att ge en bakgrund till 

och skapa förståelse för revisorns roll och uppgifter, förväntningsgapet samt 

massmedial påverkan. 

3.1 Revision 

Revisionen innebär att en revisor granskar, bedömer och uttalar sig om ett 

företags redovisning och förvaltning (FAR, 2001, s. 7). Dess syfte är att ge 

och öka trovärdigheten för ett företags finansiella information. Detta är av 

stor vikt då företagets intressenter måste kunna lita på den information som 

presenteras av företaget.  

 

Revisionen styrs via lagstiftning, vilken behandlar förvaltning och 

redovisning samt bestämmelser kring den typ av finansiell information som 

skall lämnas om företaget (FAR, 2006, s. 19). Revisionen mynnar ut i en 

revisionsberättelse i vilken revisorn gör uttalanden gällande styrelsens och 

den verkställande direktörens förvaltning av företaget (FAR, 2006, s. 26). 

3.1.1 Revisorns roll och uppgifter 

Revisorns främsta uppgifter kan sammanfattas i följande fem punkter enligt 

Aktiebolagslagen (SRS 2005:551). 

 

 Att granska bolagets årsredovisning och bokföring.  

 Att granska den verkställande direktörens förvaltning. 

 Att följa bolagsstämmans anvisningar så länge de inte strider mot 

lagstiftningen, bolagsordningen eller god revisionssed. 

 Att lämna en revisionsberättelse till bolagsstämman efter varje 

räkenskapsår. 

 Att framställa eventuella erinringar och framföra eventuella 

påpekanden till styrelse och verkställande direktör i samband med 

revisionen. 

 

Revisorns uppgifter specificeras även i Revisionslagen (SFS 1999:1079 se 

FAR SRS, 2007b, s. 18ff), där det uttrycks att granskning av det reviderade 

företagets årsredovisning och bokföring samt hur ledningen sköter 

förvaltningen, är de primära uppgifterna för en revisor. Ansvaret för 

förvaltningen årsredovisningen och bokföringen, som deklareras i RS 709 

stycke 9SE, ligger ändock hos verkställande direktör och styrelse medan 

revisorns ansvar är att uttala sig om förvaltning och årsredovisning i 

revisionsberättelsen (FAR SRS, 2007b, s.522). Vidare påtrycker lagen vikten 
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av att granskningen skall ske utifrån god revisionssed, vilket enligt FAR 

SRS (2007a) innebär att erfarna revisorer skall hålla sig till god yrkessed 

samtidigt som de besitter stor integritet och uppvisar professionellt omdöme. 

Den goda yrkesseden innebär att alla inom yrkesutbildningen skall efterleva 

och tillämpa de hårdast hållna regler som rekommenderas för uppdragen 

eller verksamheten i varje enskilt fall (FAR SRS, 2007b, s. 231). 

 

En bedömning av risken för väsentliga oegentligheter och fel skall 

genomföras av revisorn. Detta betyder dock inte att revisionen alltid 

identifierar och undanröjer samtliga problem. Revisorns skyldighet ligger i 

detta fall i att rapportera misstankar om oegentligheter och fel till 

verkställande direktör eller styrelse, vilka sedan får ansvara för åtgärderna 

(FAR, 2006, s. 73f). 

 

Revisorn har vidare, enligt Jerlinger (2003, ss. 13, 27, 30), till uppgift att 

genomföra räkenskapsrevision, det vill säga kontrollera företagets bokföring 

och redovisning, samt förvaltningsrevision, intern kontroll eller med andra 

ord granskning av förvaltningen. Revisorn skall, enligt FAR (2001, s. 12ff), i 

sina utlåtanden gällande förvaltningen av företaget ta ställning till om brott 

mot Aktiebolagslagen förekommit eller om förvaltning eller bokföring på 

något sätt strider mot lagen eller bolagsordningen. Dessa utlåtanden grundar 

sig på den granskning som revisorn genomför av företaget. Granskningen 

inkluderar kontroller av internsystem, väsentliga beslut, avtal och så vidare. 

Det som skall granskas styrs av risken samt väsentligheten av fenomenet. 

Syftet med granskningen är att ge underlag för revisorns kommande 

utlåtanden i revisionsberättelsen. 

 

Vid sidan av granskningen är också rådgivning, kopplad till 

revisionsprocessen, en uppskattad företeelse (FAR, 2006, s. 127ff). Denna 

rådgivning, om klienten revideras av samma revisionsbyrå, innehåller 

viktiga begränsningar som regleras i lag och god sed, då rådgivningen inte 

får påverka revisorns opartiskhet och självständighet. Det är därmed inte helt 

problemfritt att anlita revisorn för andra uppdrag än själva revisionen, i ett 

sådant fall har revisorn en skyldighet att kontrollera så att dennes opartiskhet 

och självständighet inte äventyras. 

3.1.2 Revisorns skyldigheter 

En revisors skyldigheter präglas av att denne skall vara opartisk och 

självständig, vilket förklaras närmre i 3.1.3, samt att denne noggrant skall 

föra dokumentation över sina uppdrag och inte minst iakttaga god 

revisorssed (Revisorslagen, SFS 2001:883 se FAR SRS, 2007b, s. 7ff). En 

ytterligare skyldighet är den tystnadsplikt som råder från revisorns sida 

gällande en klient (FAR, 2006, s. 119f). Revisorn skall dock frångå denna 
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tystnadsplikt då misstanke om brott föreligger. Revisorn har, vid misstanke 

om brott, en skyldighet att underrätta och anmäla detta enligt 

Aktiebolagslagens 42:a paragraf (SRS 2005:551). Ett problem som kan 

uppstå gällande tystnadsplikten är enligt FAR (2006, s. 119) att revisorn inte 

kan försvara sig mot exempelvis kritik från massmedia, då regleringen som 

tidigare nämnts förbjuder revisorn att uttala sig om information gällande en 

klient och revisionsuppdraget.  

3.1.3 Revisorns opartiskhet och självständighet 

Revisorn skall enligt Revisorslagen (SFS 2001:883 se FAR SRS, 2007b, s. 

11) utföra sina åtaganden opartiskt och självständigt samtidigt som denne 

skall vara objektiv i sina ställningstaganden.  

 

Det är revisorns skyldighet att inför varje revisionsuppdrag pröva sin 

opartiskhet genom analysmodellen, vilken hjälper till att identifiera de hot 

som kan komma att påverka oberoendet, och utefter detta göra sitt 

ställningstagande till om partiskhet anses föreligga eller ej (FAR, 2001, s. 

53). Analysmodellen, vilken behandlas i Revisorslagen, tillåter dock revisorn 

att ge råd om de anses vara naturligt kopplade till revisionen (FAR, 2006, s. 

129). Jävsituationerna som kan komma att uppstå regleras i till bland annat 

Aktiebolagslagen vilken säger att revisorn exempelvis inte får äga aktier i 

det reviderade företaget, inte vara anställd i det reviderade företaget etcetera. 

Regler finns också gällande personliga relationsförhållanden samt finansiella 

förhållanden (FAR, 2006, s. 112f). 

 

Oberoendet skall vara både faktiskt och synbart, med detta menas att 

revisorns utlåtanden inte skall komma att påverkas av yttre faktorer som kan 

påverka det yrkesmässiga omdömet, samt att relationen som råder mellan 

revisor och annan part inte skall kunna komma att äventyra denna 

opartiskhet (FAR SRS, 2007b, s. 158). 

  

Enligt FAR SRS yrkesetiska regler (2007b, s. 206f) kan opartiskheten 

komma att påverkas av omständigheter som egenintressen, självgranskning, 

partiskhet, hotelser samt förtrolighet och tillit. Dessa hot mot revisorns 

oberoende kan vara mer eller mindre betydande för revisionsåtagandet. 

Revisorn kan, för att minimera eller eliminera eventuella hot, vidtaga 

lämpliga skyddsåtgärder i syfte att uppnå opartiskhet. 

 

I Balans (Holmquist, 2003, s. 9) tydliggör och förklarar Eva From, 

auktoriserad revisor på Ernst & Young i Göteborg, sin syn på allvarliga hot 

mot revisorns oberoende då hon menar att det svåra är att dra en gräns 

mellan konsultation och revision. Hon påpekar vidare att revisorerna numera 
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inte längre får agera bollplank, även om kunden förväntar sig det, vilket är 

ännu ett exempel på förväntningsgapet. 

3.2 Förväntningsgap 

Förväntningsgapet uppstår, enligt Johansson (Johansson et al. 2005, s. 9) då, 

å ena sidan allmänheten och intressenter och å andra sidan revisorerna har 

skilda uppfattningar och förväntningar gällande revisionens innebörd, vilket 

illustreras i Figur 3.2.1 nedan. Detta förväntningsgap ter sig därmed olika 

beroende på vems förväntningar det är som ligger till grund för 

uppfattningen om revisionen (Cassel, 1996, s. 189). Vanliga områden som 

berörs av förväntningsgap är exempelvis situationer gällande obestånd, 

förskingringar, oegentligheter och årsredovisningens adekvans (FAR, 2006, 

s. 131). 

 

 

 

… och då uppstår ett 

FÖRVÄNTNINGSGAP. 

Ett förväntningsgap 

medför missförstånd och 

oklarheter. 

Förväntningsgapet 

måste slutas till...

Vissa tror att revisorn gör så här mycket.

Men det är god 

revisionssed att göra

så här mycket…

… genom att god revisionssed 

på sikt utvecklas till att innefatta 

det intressenterna vill ha…

… och genom att revisorerna 

upplyser intressenterna om 

vad som ingår i god revisionssed.

 
 

 

Figur 3.2.1 : Förväntningsgapet (FAR, 2006, s.131) 
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Öhman (Johansson et al. 2005, s. 65) framhåller tre vanliga typer av 

förväntningsgap som kan komma att uppstå: 

 

 uppfattningen om graden av säkerhet som revisionen ger på ett 

företags livskraftighet,  

 meningen om graden av upptäckt av oegentligheter i redovisningen 

samt  

 åsikten om den magra rapporteringen genom revisionsberättelsen. 

 

Ett vanligt missförstånd enligt Cassel (1996, s. 189ff) är att klienter och 

intressenter förväntar sig att revisorn skall tillse, snarare än att kontrollera 

om adekvata regler efterföljs.  Många av de missförstånd som visar sig i 

diskussioner etcetera menar Cassel är uttryck för ett förväntningsgap. Cassel 

menar också att förväntningsgap uppstår då uppdragsgivaren inte är klar 

över roll- och maktfördelningen bolag och ägare emellan. På detta sätt får 

uppdragsgivaren också en oklar bild över revisorsrollen.  

 

Vid koncernförhållanden kan det enligt Cassel (1996, s. 189f) uppenbara sig 

en oklar bild över revisorns roll på de olika nivåerna i koncernen. 

Moderbolagets revisor kan för den icke införstådde även uppfattas och 

förväntas vara dotterbolagets revisor, då bilden av revisorns roll inte är 

tydlig. 

 

Oklarheter kring revisorns ansvar och roll kan också visa sig då revisorn kan 

antas ha delat ansvar för verksamheten, vilket leder till att intressenter 

förväntar sig att företagets lönsamhet är god samt att redovisningsregler 

efterföljs så länge revisorn inte avger någon oren revisionsberättelse eller 

kallar till extra stämma (Cassel, 1996, s.192). På samma sätt antas det att, så 

länge revisorn inte gjort några anmärkningar på oegentligheter är också detta 

en garanti för att oegentligheter heller inte förekommer i verksamheten. 

Detta sammanhänger med uppdragsgivarens antagande och tro om att 

revisorns granskning är mer omfattande än vad som erfordras för att kunna 

lämna en adekvat revisionsberättelse enligt Cassel (ibidem). 

 

Uppfattningen och förväntningarna på revisorns roll verkar, enligt Cassel 

(1996, s. 192f), tilltaga då uppdragsgivaren är den enda ägaren av bolaget. 

Relationen dem emellan föreställs ofta vara närmre än vad den egentligen är 

eller bör vara. Det är i sådana här situationer vanligt att uppdragsgivaren 

uppfattar att revisorns roll innefattar mer än vad den i realiteten innebär 

(Cassel, 1996, s. 198). Detta förtydligar enligt Cassel problemet angående 

den okunnighet som råder gällande revisorers rättigheter och skyldigheter 

som ligger till grund för ett förväntningsgap. För att reducera detta gap 
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menar FAR (2006, s. 132) att intressenterna bör informeras om vad revisorns 

roll innebär samt vad den lagstadgade revisionen faktiskt inbegriper. 

  

Cosserat (2005, s. 86) menar att klienters främsta förväntningar på 

revisionen är att revisorn och revisionen skall upptäcka många om inte 

samtliga av de fel som eventuellt finns i redovisningen. Cosserat menar 

vidare att den kostnad som uppkommer vid en omfattande granskning, 

vilken erfordras för att finna alla brister och felaktigheter, vida skulle 

överstiga de fördelar som granskningen hade givit klienten, vilket också 

medhålles av Cassel (1996, s. 192). 

  

Cassel (ibidem) menar att det existerar ett förväntningsgap som yttrar sig i 

att klienten tror att revisionen från början kräver mer granskning än vad som 

faktiskt erfordras för att kunna avge en välgrundad revisionsberättelse. Detta 

skulle enligt Cassel kunna reduceras genom att ge revisorerna i uppdrag att 

avge mer detaljerade och långtgående revisionsberättelser. Ofta är det ändå 

revisorn som blir anklagad för att inte ha lämnat tillräcklig information eller 

inte på förhand varnat klienterna gällande problemet (Cosserat, 2005, s. 92).  

 

Förväntningsgapet kan också visa sig för de som blir granskade av revisorn 

(Cassel, 1996, s. 196ff). Ofta uppfattas revisorn av styrelsen som ”deras 

revisor” och inte uppdragsgivarens. Cassel pekar på att genom att förtydliga 

granskningens syfte och avgränsning, det vill säga vem det är som är föremål 

för granskningen, kan parterna undvika risken för att gap i förväntningar 

skall uppstå. FAR SRS drar slutsatsen i rekommendationen för uppdragsbrev 

och allmänna villkor för revision (2007b, s. 276) att uppdragsavtalen som 

upprättas och förtydligar revisorns ansvar samt parternas rättigheter och 

skyldigheter i uppdragsrelationen förhoppningsvis minskar det 

förväntningsgap som annars kan komma att uppstå då rollerna kan anses 

oklara. 

3.3 Massmedial påverkan 

Johansson skriver i Uppdrag Revision att förväntningsgapet snarare ökat än 

minskat, vilket inte minst beror på den intensiva massmediebevakningen 

(Johansson et al. 2005, s.11). I Bryant och Zillmann’s antologi Media Effects 

menar även McCombs och Reynolds (2002, s. 5) att massmediala budskap 

påverkar attityder och hur en person upplever och reagerar på en specifik 

fråga.  

3.3.1 Massmedias influeringsförmågor 

Enligt Bandura (Bryant & Zillmann, 2002, s. 139f) finns det forskare som 

menar att massmedia inte alls handlar om påverkan, utan att massmedia 

endast är en neutral reflektering av verkligheten som syftar till att informera 



20 

 

människor om vad som händer runt omkring dem. McCombs (2006, s. 45) 

förklarar att denna syn på massmedia är vanligt förekommande inom 

medievärlden, men är emellertid inte förespråkad i någon större utsträckning 

inom dagens forskning kring massmedia då forskarna är näst intill överens 

om att massmedia påverkar allmänhetens uppfattningar på något sätt. Istället 

talas det idag enligt McCombs (2006, s. 131) om hur denna påverkan ser ut 

och i vilka fall den är som starkast.  

 

McCombs (2006, s. 78) beskriver masskommunikation som ”en social 

process där samma budskap - i tryckt form, i ljud och/eller i ljud och bild – 

sprids till en stor befolkning”. Budskapets format i både exempelvis tv och 

tidningar spelar stor roll för vilket genomslag det får, exempelvis genom 

variationer i grafik, text och rubriker. Denna teori kan därför förklara varför 

artiklar på en tidnings förstasida har ungefär dubbelt så många läsare som 

artiklar inuti samma tidning. 

 

Då det talats om när massmedia har den största förmågan att påverka 

människor i olika studier kommit fram till relativt skilda slutsatser (Bryant & 

Zillmann, 2002, s. 139f). En del forskning påvisar att det som massmedia i 

huvudsak påverkar är en inflytelserik person, exempelvis en chef, som sedan 

påverkar andra i omgivningen, exempelvis arbetskollegor. Genom denna typ 

av påverkan behöver inte samtliga personer utsättas för massmediala 

budskap för att bli påverkade av dem, utan blir det indirekt av en annan 

person.  

 

Vidare förklarar Bandura (ibidem) att det finns forskning som tyder på en 

mer direkt påverkan, där mediernas budskap har största inverkan på 

människor när de utsätts för dem utan några mellanhänder. Här går 

meningarna isär eftersom en del forskare menar att massmedia endast 

bidrager till att en redan formad uppfattning eller åsikt förstärks, medan 

andra menar att massmedia även har förmågan att skapa nya uppfattningar 

och inställningar hos människor. Den senare beskrivs ingående av McCombs 

(2006, s. 47ff) när denne förklarar hur massmedia i princip skapade en tysk 

oljekris 1973 genom att beskriva landets oljetillgångar som sinande, när de i 

själva verket var betryggande. Denna rapportering bidrog till att främst 

bilägare upplevde stor oro för att reserverna skulle ta slut. Detta fick följden 

att efterfrågan på olja steg och att oljetillgången verkligen sjönk. 

 

Bandura (Bryant & Zillmann, 2002, s. 139f) menar att det finns indikationer 

från andra studier som visar att massmedia endast har en möjlighet att 

påverka i större utsträckning när det gäller vad som hamnar högst på den 

offentliga agendan, alltså när massmedia innehar en ”agendasättande roll”. 

Med detta menas att massmedia genom sin rapportering styr vilket utrymme 

en specifik fråga erhåller och därmed även styr vilka frågor som är 
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prioriterade av allmänheten, utan att tala om för människor vad de skall bära 

för åsikt i dessa frågor. McCombs (2006, s. 61) menar att massmedia 

påverkar dagordningen över hela världen och inom olika områden som 

exempelvis ekonomi. 

 

McCombs och Reynolds (Bryant & Zillmann, 2002, s. 2) förklarar att 

människor till stor del använder massmedia för att skapa bilder av 

verkligheten när de själva inte har starka erfarenheter av en företeelse och att 

den allmänna opinionen därför många gånger kan vara baserad på en 

konstruktion av verkligheten. Boyd-Barrett och Braham (1995, s. 3) menar 

dock att människor trots att de kanske inte har stora erfarenheter av det som 

rapporteras av massmedia använder sina egna erfarenheter, personligheter, 

förväntningar och värderingar för att sätta informationen i en kontext. 

3.3.2 Massmedias betydelse för våra sinnesintryck 

McCombs (2006, s. 69) förklarar att teorier som förespråkade att massmedia 

påverkar människor omedelbart numera inte har ett starkt stöd. Istället talar 

teorierna numera för att massmedial påverkan sker långsiktigt genom att 

påverka värderingar och tankesätt över tiden.  

 

På så vis kan massmedia påverka en människa när en tolkning och ett 

ställningstagande skall utföras gällande en händelse eller en företeelse. 

Shrum (Bryant & Zillmann, 2002, s. 71f) menar att två primära principer 

förklarar vilket underlag en person innehar för att forma ett intryck.  

 

Den första principen behandlar den samlade informationsmängd som en 

person besitter om en specifik företeelse. När en tolkning eller bedömning av 

denna företeelse skall utföras, säger principen att människor inte letar i hela 

sitt minne efter relevant information, utan istället att de endast använder en 

tillräcklig mängd information för bedömningen. Vad som anses vara 

tillräckligt är kopplat till personens motivation och förmåga att behandla 

informationen. 

 

Den andra principen berör informationens tillgänglighet vid bedömningen. 

Med tillgänglighet menas i vilken grad information som är lagrad i minnet är 

lätt att återhämta. Principen deklarerar att information som är lättast för 

personen att återhämta och förstå är den som kommer att utgöra underlaget 

för bedömningen. 

 

Vidare tar Shrum (Bryant & Zillmann, 2002, s. 72f) upp ett antal faktorer 

som påverkar hur lätt en person har att återkalla information. 
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Om information riktas mot en person vid få tillfällen blir informationen 

mindre tillgänglig för personen och blir därför svår att återhämta när denne 

skall bedöma ett fenomen. Information blir därför lättare att återhämta ju 

oftare den aktiveras eftersom den då blir mer tillgänglig för personen. Det 

samma kan sägas om när informationen aktiverades senast. Ju senare 

informationen aktiverades desto högre blir tillgängligheten och desto lättare 

får en person att kunna använda den vid bedömningar. McCombs (2006, s. 

73) menar att upprepningar förmodligen är den mest effektiva strategin som 

används av massmedia i syfte att sprida ett budskap. 

 

Vidare fortsätter Shrum (Bryant & Zillmann, 2002, s. 72f) att huruvida 

information är känslosamt intressant, nära för personen, konkret, angelägen 

och så vidare påverkar informationstillgängligheten. Är attributet starkare får 

personen lättare att ta till sig informationen och på så vis kunna återkalla 

den. 

 

Roskos-Ewoldsen et al. (Bryant & Zillmann, 2002, s. 106) förklarar att 

människans minne representeras av minnesnoder, vilka innehåller 

information som aktiveras när en person behandlar eller bedömer något.  

Med hänsyn till detta behöver information inte finnas i fokus för en händelse 

för att få förhöjd tillgänglighet hos personen då information kan aktiveras 

som en följd av att annan närliggande information aktiveras. På så vis menar 

Shrum (Bryant & Zillmann, 2002, s. 73f) att det kan byggas ”kedjor” av hög 

tillgänglighet mellan information som anknyter till varandra.  

 

En exemplifiering skulle kunna vara hur en människa inte bara skapar en 

bild av en doktor om detta ord skall tolkas, utan även närliggande ting så 

som sjukhus eller sköterskor (Bryant & Zillmann, 2002, s. 106). 

 

Shrum (Bryant & Zillmann, 2002, s. 76) tar upp några konkreta exempel för 

hur massmedia kan påverka människor genom att förhöja tillgängligheten av 

information. Det kan exempelvis gälla hur människor ser på dödsorsaker, där 

en majoritet kan tro att olyckor bringar fler dödsfall än exempelvis stroke.  

Anledningen till detta kan enligt Shrum (Bryant & Zillmann, 2002, s. 76) 

bland annat vara att massmedia rapporterar om dödsolyckor i betydligt större 

utsträckning än fall av stroke, vilket leder till att det är informationen om att 

människor ofta dör i olyckor som får en ökad tillgänglighet när människor 

skall göra bedömningar om företeelser. 
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Figur 3.3.2.1 : Principerna för bedömning, (Egen konstruktion) 

 

I figuren ovan illustreras de båda principerna för bedömning. 

Konsekvenserna av Tillräcklighetsprincipen illustreras genom att påvisa att 

endast en del av den totalt införskaffade informationen används för att 

bedöma företeelsen. Detta kan beskådas genom att inte alla 

informationsmängder används i bedömningsprocessen. 

Tillgänglighetsprincipens effekter illustreras genom att graden av 

informationstillgänglighet styr hur lätt informationen är att återkalla och 

därefter ligga till grund för bedömningsprocessen. 

 

Vidare påvisas även hur massmedia kan öka tillgängligheten av information 

vilken i sin tur påverkar vilken information som utgör underlaget för 

bedömningen av en företeelse. Streckad pil illustrerar även att ökad 

tillgänglighet för en informationsmängd kan bidra till att närliggande 

information erhåller en högre tillgänglighetsgrad med hjälp av indirekt 

massmedial påverkan. 
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4 Empiri 
I följande avsnitt kommer det empiriska materialet, vilket är resultatet av 

djupintervjuerna med revisorer och klienter att presenteras. 

4.1 Inledning 

Intervjusubjekten garanterades i ett inledande skede full anonymitet för att 

svaren inte skulle påverkas av de eventuella förhållanden som kan råda 

mellan klient och revisor. Klienterna är samtliga ekonomiansvariga på 

respektive företag och har därmed den yttersta kontakten med företagets 

revisor. 

 

Endast en intervju per respondent har genomförts med en tidsåtgång på cirka 

en timma. Avsikten med denna utformning var att respondenten ej skulle ges 

en möjlighet till att ändra sina svar i efterhand.  

 

Intervjuerna genomfördes enligt denna plan och avsikten var att presentera 

resultatet av samtliga åtta djupintervjuer. I efterhand valdes det dock att 

reducera antalet presenterade djupintervjuer till sex, eftersom två av 

respondenternas svar inte uppfyllde studiens syfte i erfordrad utsträckning. 

 

 

ID Ägarform Storlek Bransch 

Klient 1 (K1) Privat Litet Konsult 

Klient 2 (K2) Privat Litet Konsult 

Klient 3 (K3) Offentlig Medel  Förvaltning 

Klient 4 (K4) Privat Medel  Producerande 

Klient 5 (K5) Privat Stort Försäljning 

Klient 6 (K6) Privat Stort  Producerande 
    

Revisor 1 (R1) Privat Stort Revisor 

Revisor 2 (R2) Privat Stort Revisor 

 

Indelningen av företagens storlek är baserade på antalet anställda. Med ett 

litet företag menas ett företag med femtio anställda eller mindre, ett 

medelstort företag mellan femtio och tvåhundra och ett stort företag 

tvåhundra eller fler anställda. Med hänsyn till att klienternas anonymitet 

skall bevaras kommer ingen mer ingående branschbeskrivning än den 

ovanstående att förekomma. Gällande revisionsbyråerna gäller inte denna 

klassificering, där är det inte endast den lokala byrån som inkluderas utan 

samtliga.  

 

Intervjumall för klient- respektive revisorsdjupintervjuer återfinns som 

bilagor i slutet av uppsatsen. 
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4.2 Klienter 

4.2.1 Klient 1 

Företaget hanterar sin löpande redovisning internt och anlitar en av de större 

revisionsbyråerna för revisionen. Att företaget just anlitar en av de större 

byråerna anses inte vara av stor vikt men det förmodas samtidigt att 

storleken kan vara betydelsefull för andra företags val av revisionsbyrå. 

Respondenten menar att företaget värdesätter revisorerna och att dessa 

betraktas som en tillgång då det upplevs som svårt att själv vara uppdaterad 

kring alla frågor, som exempelvis skattefrågor. Med hänsyn till detta anser 

respondenten att det är underlättande att kunna få viss typ av rådgivning, rent 

redovisningsmässigt. Revisorernas granskningsarbete upplevs av 

vederbörande som positivt, då detta betraktas som en försäkran om att 

redovisningen utförts på ett adekvat sätt.  

 

Vidare upplever respondenten att revisionen har utvecklats positivt, rent 

historiskt, då revisorer idag i mindre utsträckning anses gå in på detaljer i 

granskningen utan istället ser mer till väsentlighet och risk. Vederbörande 

upplever konkurrensen inom branschen som tillfredställande, men menar 

samtidigt att det kan vara kostsamt för företag att byta revisor i onödan då 

det kostar pengar och tid innan revisorn är insatt i verksamheten.  

 

Intervjusubjektet uppger sig inte vara särskilt intresserad av de nyheter och 

de förändringar som sker inom revisorsprofessionen. Den direkta kontakten 

med revisorn upplevs som den primära källan till förändringar inom 

revisionen, även om en del nyheter av FAR SRS kan vara av intresse. Det 

blir från företagets sida mer angeläget att följa rapporteringen kring revision 

då det skulle förekomma ett eller flera rättsfall som upplevs nära deras 

verksamhetsområde. Liknande företags förhållanden till sina revisorer kan 

vara värt att ta till sig då det uppstår situationer som kan tagas lärdom av. 

 

Rent allmänt menar respondenten att mediala budskap kan påverka vilka 

frågor som prioriteras i verksamheten och även vilka beslut som tas i 

verksamheten. Vidare upplever vederbörande den generella trovärdigheten i 

massmedia som hög. 

 

När det gäller massmedial rapportering av revisorernas prissättning reagerar 

respondenten genom att denne anser att prissättningen skall vara rimlig, 

annars kan företaget tänka sig att överväga att anlita en annan revisor.  

 

Intervjuad klient anser att revisorerna skall ha stor kompetens i sitt yrke men 

inte i den utsträckningen att de skall vara allvetande. Med hänsyn till detta 

säger sig respondenten inte bli påverkad i stor utsträckning när massmedia 
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kritiserar revisionsbyråerna för att marknadsföra sig inom områden där det 

tidigare begåtts misstag eller där det skett skandaler. Inte heller positiv 

rapportering om en konkurrerande revisor kan få inverkan på samarbetet 

mellan företaget och revisorn, då intervjusubjektet anser att sådant är 

viktigare att beakta när det gäller exempelvis advokater. 

 

Respondenten ser inte att skandaler kring revision kan få konsekvenser för 

hur kvaliteten i revisionen betraktas eller vilket förtroende företaget har för 

sin revisor, då intervjusubjektet menar att företaget har en god relation till 

sin revisor. Skulle den egna revisorn ägna sig åt tvivelaktigheter skulle 

företaget dock inte tvivla på att byta revisor, även om en diskussion med 

revisorn skulle föreligga ett eventuellt beslut. När skandaler inträffar menar 

respondenten att händelsernas relevans för den egna verksamheten är det 

som styr eventuella reaktioner. På så vis anses skandaler som sker i USA 

eller liknande ha liten betydelse och därför är detta inget som väcker 

reaktioner från företaget. 

4.2.2 Klient 2 

Företaget anlitar i dagsläget en liten redovisningsfirma som hjälper till med 

den löpande bokföringen, konsultationsfrågor samt skattefrågor. Detta gör 

att arbetet tillsammans med revisorn, som tillhör en av de stora 

revisorsbyråerna, blir minimalt. Även dialogen med revisorn sköts i 

huvudsak av redovisningsfirman.  

 

Tidigare anlitade företaget en av de andra större revisionsbyråerna, men i det 

samarbetet uppstod missnöje. Respondenten ser att de problem som uppkom 

med den första revisionsbyrån till största del berodde på att revisorerna inte 

var tillräckligt insatta i verksamheten.  

 

Byrån som företaget anlitar i dag är mer insatt i verksamheten medan 

granskningsarbetet uppfattas som lika omfattande och byråkratiskt. Det 

spekuleras från företagets sida i om detta kan bero på att professionen 

påverkats av alla de skandaler som inträffat och därmed tvingats till detta 

förhållningssätt. När det gäller samarbetet med den nya byrån kommer 

företaget troligtvis inte att byta revisionsbyrå då de upplever att det inte ser 

särskilt bra ut utåt när företag byter byrå för ofta. Respondenten menar dock 

att det upplevs som att mindre företag inte gynnas särskilt mycket av att 

samarbeta med de stora byråerna, utan att detta istället passar större företag.  

 

Intervjuad klient upplever att revisionen inte är anpassad efter företagens 

storlek utan att det ställs samma oproportionerliga krav på alla verksamheter. 

Från företagets sida känns revisionsprocessen alldeles för omfattande och 
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samtidigt har bilden av att revisorsprofessionen fungerar likt en ”förlängd 

arm från staten” kommit att formeras.  

 

Respondenten förmodar att det har skett stora förändringar i vad revisorn får 

arbeta med under de senaste åren, men de är på företaget i dagsläget inte 

medvetna om hur mycket konsultarbete revisorerna får ägna sig åt. På grund 

av detta misstänker vederbörande att revisorn genom sina regler måste arbeta 

med granskningsarbetet i högre utsträckning och att det är skälet till att de i 

så stor omfattning lägger tid på vad företaget uppfattar som onödiga detaljer. 

Respondenten menar att rådgivande tjänster i en löpande form skulle vara till 

större hjälp än hård efterhandsgranskning. 

 

Vidare upplever intervjusubjektet att skandaler som exempelvis 

Enronskandalen lett till en mer regelstyrd revision då revisorerna i större 

utsträckning tvingas dokumentera sina uppdrag i syfte att säkerställa sitt 

agerande. Från företagets sida följs rapporteringen kring revision i 

massmedia inte aktivt men det upplevs ändå som att det sker stora 

förändringar i vad revisorer får och inte får göra. Respondenten upplever att 

de mindre revisionsbyråerna är mer flexibla medan de större tycks utöka 

omfattningen av sin granskning enbart för att de inte får ägna sig åt annat 

arbete än revisionen i reviderat företag. Även om företaget inte medvetet tar 

till sig vad som händer i media så görs detta omedvetet via 

nyhetsrapportering i tv, genom exempelvis A-ekonomi, tidningar och så 

vidare. Gällande trovärdigheten har respondenten inte lagt några värderingar 

i om denna är hög eller ej men att det som skrivs i tidningar och det som 

rapporteras i tv upplevs trovärdigt. 

 

Rent allmänt gällande nyhetsbevakningen ser intervjuad klient det som att 

massmedia försöker uppdaga skandaler kring händelser i högre utsträckning. 

Vederbörande har inte funderat kring om detta är mer påtagligt gällande 

revisorer men det upplevs sällan att det är positiva saker som berör revisorer 

och revision i media. 

 

Gällande den framtida massmediala rapporteringen kring revision tror 

respondenten att denna starkt hänger ihop med konjunkturen och hur 

ekonomin ser ut i övrigt. Så länge allting ser ljust ut tror vederbörande inte 

att revisorsprofessionen kommer att ifrågasättas mer ingående. Skulle det 

däremot ske någon finansiell kollaps eller lågkonjunktur skulle det 

förmodligen finnas mer skäl till detta. Något som de i företaget hoppas på är 

att mindre företag ska få möjligheter till mindre omfattande granskning, då 

dagens granskning anses vara oerhört kostsam. 
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4.2.3 Klient 3 

Respondenten upplever att den mest centrala delen av revisionsprocessen är 

revisorernas granskning av den interna kontrollen, då den visar om företagets 

rutiner är goda. Vidare anser vederbörande att kvaliteten i granskningen är 

god och att det under tiden sker en dialog mellan företaget och revisorn så att 

berörda inom verksamheten är införstådda i varför saker och ting sker i 

revisionsprocessen. Respondenten ser det som viktigt att revisorn utför sitt 

arbete på företaget vilket också har kommit att leda till att revisionen 

betraktas som en resurs, då det är en bekräftelse på att företagets utförda 

prestationer är korrekta.  

 

Intervjusubjektet anser sig ha god förståelse för vad revisorerna skall utföra i 

sitt arbete. Däremot spekuleras det i att aktörer i andra företag ofta inte är 

medvetna om att upptäckandet av samtliga fel eller fusk inte igår i revisorns 

skyldigheter.  

 

Utvecklingen inom revision följs inte ingående av respondenten. Däremot 

tillhandahålles företaget tidningen Balans vilken emellanåt läses. Gällande 

de skandaler som uppstått finns det en åsikt att det sker förändringar i 

revisorernas arbete när det uppdagas händelser i media. Vederbörande 

nämner att revisorerna frånskriver sig en hel del ansvar i 

revisionsberättelserna som en följd av att många haft uppfattningen att 

revisorerna ska utföra omfattande granskningar. 

 

När det uppdagas händelser kring revision i massmedia som känns nära till 

hands för verksamheten tar företaget upp det med sin revisor och diskuterar 

kring detta, även om respondenten har uppfattningen att det som händer på 

ett kontor någon annanstans kanske inte alltid får konsekvenser för den egna 

verksamheten. Om det däremot inom företaget upplevs som att en händelse 

ligger nära till hands, exempelvis geografiskt eller i samma bransch, skulle 

detta uppfattas som mer påtagligt. Intervjusubjektet upplever en del 

skandaler som märkliga, då denne inte förstår hur revisorer eller företagen 

själva kan lyckas förbise poster som är av väsentlighet, något som 

respondenten anser borde vara uppenbart. När det gäller förtroendet för den 

egna revisorn ser respondenten inte att kringliggande skandaler och 

händelser skulle rubba detta.  

 

Gällande medias rapportering kring revision uppskattar respondenten att 

denna inte kommer att tillta. Däremot anser vidstående att den allmänna 

bilden av att vara revisor är allt annat än glamourös, men att revisorerna har 

goda förutsättningar för att kunna marknadsföra sig och på så vis öka tilltron 

till professionen genom exempelvis mässor, högskolebesök och så vidare. 

Det som respondenten ser skulle kunna påverka den allmänna inställningen 
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till revisorernas arbete är om en skandal i samma omfattning som 

Enronskandalen skulle förekomma i Sverige. 

4.2.4 Klient 4 

Respondenten förväntar sig att revisorerna skall granska årsredovisningen så 

att årsredovisningen har rätt innehåll och ger en rättvisande bild av företaget. 

Vidare förväntas det att revisorerna skall ge en indikation på om vissa poster 

i balansräkningen är beräknade till rimliga värden samt att företaget har en 

god intern kontroll. Dessutom förväntas revisorerna följa de regler och 

föreskrifter som finns för revisionen. Sammanfattningsvis anser sig 

vederbörande kunna förvänta sig att revisionen skall bidraga till ökad 

kvalitet till den ekonomiska rapporteringen, vilket är en anledning till att 

revisionen anses vara av vikt för verksamheten snarare än ett nödvändigt ont.  

 

Företaget konsulterar emellanåt revisorn men inte i den mening att revisorn 

fattar beslut å företagets vägnar. Istället brukar det förete sig på så vis att 

revisorn presenterar ett antal alternativ och möjliga konsekvenser, vilka 

företaget sedan kan välja mellan. 

 

Gällande granskningsarbetet anser respondenten att revisorns uppgift inte är 

att detaljgranska alla poster och detaljer, utan se till det väsentliga. Vad 

gäller brister i förvaltning och redovisning anser vederbörande att revisorn 

omöjligt kan upptäcka alla dessa genom granskningen, då en fullständig 

granskning skulle vara mycket kostsam samt vara tämligen tidskrävande. 

Respondenten innehar en önskan om att revisorerna skulle utföra en mer 

löpande granskning och dessutom mer tydligt gå igenom vad som granskats, 

tillsammans med företaget.  

 

I företaget har det aldrig förekommit några funderingar kring att byta revisor 

och några andra alternativ har heller inte aktivt jämförts. Respondenten anser 

att den nuvarande byrån har en väldigt hög kompetens för att vara en lokal 

byrå men däremot kan denne ha synpunkter på byråns delaktighet i 

verksamheten. Det som vederbörande misstänker skulle kunna hända vid ett 

byte till en av de större byråerna är att processen skulle kunna bli mer 

formell, men inte att det skulle innebära ett mindre nära samarbete än det 

med den lokala byrån. Respondenten menar att det i slutändan handlar om 

vilken person som är revisor och vilken kontakt som skapas med denne 

individ.  

 

Intervjusubjektet förklarar vidare att företaget till viss del erhåller 

information om nyheter och förändringar inom revision från tidningen 

Balans, men att de primära källorna är skattemyndigheten och FAR SRS. 

Något respondenten upplevt som flitigt debatterat den senaste tiden i 
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massmedia är att revisorer allt mer frånskriver sig ansvar i 

revisionsberättelserna, som en följd av de skandaler som inträffat. När det 

gäller intresset för nyheter och förändringar inom revision ser respondenten 

inte det som intressant att följa från företagets sida. Skulle information ej 

inhämtas via massmedia sker vanligen rapportering från revisorn. 

  

När det gäller rapporteringen kring oberoendefrågan anser respondenten att 

debatten kring exempelvis bolagsstyrningskoden och SOX, Sarbanes-Oxley 

Act, ligger långt borta från företagets verklighet och att det mer berör större 

företag. Vidare anser intervjusubjektet att debatten kring revisorns 

oberoende är aningen konstlad då denne upplever situationen som att 

byråerna bildar nya bolag som sköter de frågor som revisorerna inte får 

ansvara för, men att det i slutändan är samma personer som sköter det trots 

allt. Trots detta anser respondenten att det är positivt att revisorer eftersträvar 

ett oberoende från företagen. 

 

Gällande trovärdigheten i massmedia anser respondenten att trovärdigheten i 

dagstidningar är mindre då det kan tyckas vara svårt att sammanfatta en stor 

händelse på några rader.  I huvudsak ser respondenten Balans och Skattenytt 

som de mest givande nyhetskällorna, då dessa anses gå ner på djupet kring 

händelser. Dock anser vederbörande att dessa tidsskrifter är mer 

tidskrävande och mer komplexa, vilket leder till att dessa inte alltid läses. 

4.2.5 Klient 5 

Respondenten förklarar att revisorerna ses som samarbetspartners och som 

en tillgång. De förväntningar som finns på revisionen är att årsredovisningen 

granskas samt att felaktigheter upptäcks och att viss enligt reglerna 

accepterad rådgivning skall förekomma. Det är den rådgivande delen av 

arbetet som vederbörande ändå anser sig betala för. Det uppfattas som att det 

är revisorernas regler som styr vilka fel granskningen skall identifiera. 

Vederbörande anser sig ha en distinkt uppfattning av vad revisorerna skall 

utföra i sitt arbete, vilket till stor del anses ha uppkommit tillföljd av ett 

långvarit och nära samarbete med revisorn. 

 

Det upplevs från företagets sida att ett samarbete med en större revisionsbyrå 

skulle kännas för omfattande då det anses att ett sådant samarbete mer riktar 

sig till större börsnoterade företag. Vidare tror vederbörande att den goda 

kommunikation som idag existerar mellan företaget och revisorn inte skulle 

kunna uppnås i ett samarbete med en större byrå.  

 

Ett revisorsbyte skulle betraktas vara aktuellt först om det sker någon 

drastisk förändring i företaget eller i den nuvarande byrån. Om situationen 
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uppstår skulle dock inte de större byråerna försummas, utan samtliga 

alternativ skulle beaktas.  

Förändringar och nyheter inom revisionsvärlden är för intervjusubjektet inte 

särskilt intressant att följa. Respondenten menar att det inte alltid finns tid att 

följa utvecklingen i revisionsprofessionen, men att uppdatering sker i största 

möjliga utsträckning.  

 

Det medges från vederbörande att rapportering från massmedia kan komma 

att påverka vilka beslut som fattas och vad som prioriteras. När det gäller 

trovärdigheten ses facktidningar som den mest trovärdiga källan. Vidare 

upplevs tv-debatter där olika argument presenteras som mer relevant. 

Respondenten menar att det kan förekomma subjektivitet i media och att 

dessa vinklingar beror på vad massmedia vill uppnå med rapporteringen. 

Intervjuad klient medger även att budskap som rapporteras i tätare frekvens 

tenderar påverka mer. 

 

Skandaler upplevs inte leda till konsekvenser för hur bilden av revisionen 

upplevs eller värdesätts. Respondenten menar att skandaler i större, mer 

avlägsna företag inte påverkar företaget i stor utsträckning, då det är först när 

något inträffar kring den enskilda byrån eller gäller företagets revisors arbete 

som det skulle kännas angeläget. Vid en sådan situation skulle diskussioner 

med revisorn inledas och om problemen inte kan lösas skulle ett revisorsbyte 

inte vara avskräckande. 

 

När det gäller företagets reaktion på massmedial rapportering kring revisorns 

arvode upplevs det från företagets sida att revisorn omöjligt kan ta för 

mycket betalt eftersom revisorn då skulle placera sig i en mer utsatt 

konkurrenssituation. Respondenten anser att konkurrensen inom 

revisionsbranschen fungerar tillfredsställande, men samtidigt inte så 

omfattande att den upplevs bidraga till att revisorer aktivt försöker sälja in 

tjänster. 

 

Massmedial rapportering som behandlar revisorers tidigare misslyckanden 

skulle kunna öppna för en diskussion med revisorn. Det skulle dock krävas 

att denne revisor på något sätt är involverad i händelsen. 

 

Vidare förklaras det att ett byte av revisor ej skulle vara aktuellt enbart för 

att massmedia berömmer andra byråer. Det eftersträvas istället från 

företagets sida ett samarbete på lokal nivå samtidigt som en god personlig 

kommunikation upprätthålls, något som upplevs som svårt att bibehålla vid 

samarbete med en större byrå.  
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4.2.6 Klient 6 

De förväntningar som finns på revisionen från företagets sida är främst att 

revisorn snabbt skall kunna vara kontaktbar det vill säga att servicegraden 

skall vara hög, samt att revisorn skall kunna vägleda dem vid vissa tillåtna 

redovisningsrelaterade problem. Vidare förklarar respondenten att företaget 

ser revision som en form av försäkring för redovisningen. Vederbörande 

menar att säkerställandet av den interna kontrollen är av stor vikt, så att de i 

företaget kan vara säkra på att skatteinspektörer inte kommer att komma med 

oanade påståenden när de utför en mer omfattande granskning. På grund av 

detta menar respondenten att företaget uppskattar den granskning som 

revisorn genomför, trots att granskningen inte är fullständig. 

 

Kommersiell rådgivning anser vederbörande skall ligga utanför revisionen i 

det avseende att det inte skulle vara önskvärt att revisorn ägnar tid åt att 

försöka sälja direkta lösningar på olika redovisningsproblem etcetera. 

Företaget anser att bilden av vad revisorn skall uträtta med revisionen klart 

framgår i revisionsbrevet, där revisorn specificerar de områden som skall 

granskas, de risker som finns och så vidare.  

 

Intervjusubjektet anser att en lång relation till revisorn bidrar till att revisorn 

är mer angelägen om att lära sig verksamheten, vilket leder till att relationen 

stärks. Detta upplevs av vederbörande som positivt. Det poängteras samtidigt 

att det inte finns en risk för att revisorns oberoende hotas trots långvariga 

samarbeten, eftersom företaget lätt kan erhålla rådgivning från experter eller 

konsulter. 

 

Respondenten förklarar att denne läser ’Revisorn informerar’ för att hålla sig 

uppdaterad kring vad som sker inom revisorsprofessionen, med 

motiveringen att tidningen är kortfattad och specifik. Vidare anses kontakten 

med revisorn vara en viktig källa för att hålla sig uppdaterad. Revisorn 

förväntas hålla vederbörande uppdaterad på de områden som i branschen är 

av väsentligt intresse. Vederbörande påpekar dock att det inte spelar så stor 

roll vilken nyhet det gäller, huvudsaken är att nyheten meddelas då det är 

relevant. 

 

Den intervjuade klienten upplever det som att massmedia i viss utsträckning 

påverkar hur denne agerar i sin yrkesroll samt vilka ämnen som är relevanta 

att ta till sig. Vidstående menar att företag i olika branscher och av olika 

storlek mycket väl kan ha gemensamma revisionsintressen, detta leder till att 

inte bara närliggande problematiseringar och revisionsnyheter blir 

intressanta för dem. 
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Respondenten anser att rapporteringen i massmedia överlag är trovärdig. 

Däremot kan tidningsartiklar upplevas som vinklade då viss information 

utelämnas som ändå är av vikt för relevansen av artikeln. Vissa sätt att skriva 

och rubricera kan missvisa om läsaren inte är insatt i ämnet menar 

respondenten. Detta kan uppstå till följd av att det finns ett begränsat 

utrymme i massmedia samt att skribenterna inte alltid är insatta i revisionens 

sakfrågor. Vederbörande läser vanligen Dagens Industri som av denne 

uppfattas vara riktad till personer med vissa ekonomiska förkunskaper, vilket 

gör att respondenten anser att trovärdigheten i denna tidskrift är högre än i 

exempelvis dags- och kvällstidningar. 

 

Vidare menar respondenten att företaget endast skulle reagera mot 

revisionsskandaler om den egna revisorn skulle vara inblandad i 

oegentligheter gällande att revisorn brutit mot yrkesetiken. Samtidigt 

tydliggörs det att en situation där revisorn erhållit felaktig information som 

denne byggt sina utlåtanden på inte skulle påverka relationen mellan 

företaget och revisorn. 

 

Respondenten anser att det svåraste ett företag kan byta är bank eller revisor, 

samt att detta även gäller i en skandalsituation. Detta då vederbörande menar 

att dessa relationer tar lång tid att bygga upp vilket innebär att företag bävar 

för att bryta dessa relationer.  

4.3 Revisorer 

4.3.1 Revisor 1 

Respondenten upplever att de mest vanligt förekommande felaktiga 

förväntningarna som finns på revisionen är att klienter rent generellt tror att 

revisorn skall utföra mer än vad denne egentligen ämnar göra, exempelvis att 

revisorn genomför totala kontroller när denne i själva verket utför 

stickprover. Vidare menar respondenten att klienterna inte alltid är så pålästa 

när det gäller väsentlighet och risk. Även felaktiga 

konsultationsförväntningar finns, då det ofta handlar om att klienten ställer 

frågor som det för revisorn inte är tillåtet att svara på och rådgiva i, som 

exempelvis att revisorn skall hjälpa till med avtalsframställning.  

 

För att nå ut till klienter använder sig byrån av en hel del profilannonsering, 

då de bland annat annonserar på flygplatser och i Dagens Industri och på så 

sätt försöker förmedla sitt tjänsteutbud. Samtidigt är det viktigt för byrån att 

synas genom att skriva debattinlägg eller rena artiklar så att de är med i 

debatten som framträdande experter.  
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Byråns marknadsföring har kommit att tilltaga förhållandevis mycket på 

senare år, speciellt med hänsyn till att det tidigare inte var tillåtet för 

revisionsbyråer att marknadsföra sig. Den primära målgruppen för 

marknadsföringen är företagarna, som byrån vill ska ha förståelse för vad 

revisorernas arbete innebär. I syfte att nå nystartade företag skickar byrån ut 

information till dessa där byråns tjänster presenteras och erbjuds. Vidare är 

det samtidigt viktigt för byrån att hålla goda relationer till bankerna vilka 

ofta föreslår ett antal revisorer för nya företagare.  

 

Klienternas intresse för vad som händer i revisorsprofessionen uppskattas av 

respondenten till att vara relativt svalt, men frågor kan uppkomma efter det 

att klienterna läst om vissa situationer i media. Vederbörande upplever dock 

inte att dennes klienter aktivt ställer frågor om nyheter och förändringar 

inom revisionen. Det är heller inte så att revisorerna själva inleder 

diskussioner kring ämnen som tas upp i massmedia, oavsett om de är 

positiva eller negativa för byrån. 

 

Respondenten fortsätter med att konstatera att byråns nyhets- och 

informationsspridning till klienterna kanske inte är så påtaglig som den 

borde vara. Respondenten anser att byrån borde vara duktigare på det men 

att nyhetsuppdateringen i huvudsak sker när det blir angeläget för klienten. 

Vederbörande tror dock inte att detta är någon unik företeelse för denna byrå 

utan att det ser liknande ut i branschen som helhet. 

 

För att hålla sig själv uppdaterad gällande revision läser respondenten främst 

dagstidningar och Dagens Industri, men även i viss utsträckning Veckans 

Affärer, Affärsvärlden och Balans. Det är dock främst den interna 

nyhetsbevakningen som används av revisorerna på byrån. Den information 

som ofta ligger till grund för den interna nyhetsbevakningen kan vara vad 

som står i tidningar, artiklar och undersökningar.  

 

Gällande trovärdigheten i massmedia menar intervjusubjektet att det ibland 

märks att media inte alltid vet och förstår vad de skriver om, något som 

intervjusubjektet upplever som beklagligt. Respondenten förklarar att 

massmedia många gånger inte tycks veta vad revision handlar om då det 

ibland exempelvis förekommer felaktiga uttalanden som att revisorer sysslar 

med redovisning. Vidare menar respondenten att detta ofta visar sig i de 

lokala tidningarna, vilka inte har tillräcklig expertis för att kunna vara insatt i 

alla frågor.  

 

Respondenten anser att den massmediala rapporteringen frekvent försöker 

framställa revisorer som mindre oberoende än vad de egentligen är. Sådan 

rapportering kan uppstå till följd av skandaler och även på grund av 

arvodesdebatten menar vederbörande. Överlag upplever respondenten att 
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massmedias rapportering styrs av att hitta skandaler eller liknande 

företeelser, något som klienter sedan snappar upp och ifrågasätter. 

 

Intervjuad revisor tror att medias inflytande och påverkan kan komma att 

tillta, mycket på grund av att Sverige närmar sig USA rent regelmässigt. I 

USA riktas stämningar mot revisorer i större utsträckning och som en följd 

av harmoniseringen kommer så även bli fallet i Sverige, menar 

respondenten.  

 

Intervjusubjektet innehar uppfattningen att klienterna är mer benägna att ta 

till sig massmedias rapportering i samband med skandaler. Samtidigt menar 

respondenten att revisorsprofessionen kan använda sig utav dessa för att 

poängtera varför revisorerna behövs, då tillfället i sådana situationer kan 

användas till att förklara varför revisorerna är verksamma och vilken nytta 

de tillför företagen. Vidare upplever respondenten att klienter påverkas av 

rapporteringen kring skandaler då de blir betydligt mer angelägna att betala 

ett högre pris för att erhålla högre kvalitet på revisionen. 

 

Respondenten upplever även att revisorer många gånger blir uthängda i 

massmedia trots att det har varit revisorerna som uppdagat felen i företagens 

redovisning. Respondenten upplever det som beklagligt när sådana 

situationer inträffar, men bemötandet hanteras professionellt genom att 

jurister tar hand om situationen. Trots tidigare nämnd kritik ser respondenten 

i huvudsak den massmediala rapporteringen som positiv.  

 

I grund och botten är byråns taktik att förebyggande utföra sitt arbete korrekt 

så att situationer där skandaler uppstår aldrig inträffar. Respondenten 

spekulerar i att den vinnande taktiken framöver är att se till att förebyggande 

undvika skandaler snarare än att synas mest i massmedia. 

 

Resultatet av skandalerna har enligt respondenten inte förändrat revisorns 

arbetssätt markant. Det som vederbörande kan uppleva som besvärligt är att 

de interna dokumentationskraven har tilltagit avsevärt eftersom revisorn 

måste kunna bevisa sin oskuld utifall att en tvist skulle uppstå. Respondenten 

anser däremot inte att revisorsprofessionen närmat sig staten med de nya 

reglerna utan ser snarare revisionen som en hjälpande hand för företagarna i 

revisionsvärlden. 

 

Respondenten kan ana en viss upptrappning av massmedial rapportering 

kring revision samt ett ökat ifrågasättande av revision, speciellt då yngre mer 

utbildade personer anställs av företagen. Detta leder enligt respondenten till 

att revisorerna på byrån måste vara betydligt mer förberedda på att kunna 

svara på svåra frågor från företagen i olika sammanhang. Det blir enligt 
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intervjuad revisor vanligare att ifrågasätta revisorn vilket tyder på att bilden 

av revisorn som auktoritär figur har minskat. 

4.3.2 Revisor 2 

De enligt intervjuad revisor mest vanligt förekommande förväntningar som 

inte stämmer överens med revisionen orsakas av okunskapen kring vad 

revision egentligen är. Det förklaras att en del klienter innehar 

föreställningen av att revisionsarbetet har med bokslutet att göra medan 

andra tror att det involverar skattekontroll. Vanligen hör till detta att klienten 

uppfattar revisorns vistelse på, samt granskning av företaget som en 

totalgaranti mot oegentligheter, fel och misstag i den ekonomiska 

informationen. Klientens förväntningar vad gäller konsultation är många 

gånger mer omfattande än vad reglerna specificerar. Spekulativt tror 

respondenten att dessa förväntningar kan grundas i revisorsprofessionens 

otydlighet i att informera utomstående gällande de regler som finns kopplade 

till rådgivningen. För att råda bukt med problemen anser vederbörande att 

revisorn bör vara tydlig i att förklara vad revisionen innefattar då klienterna 

många gånger har högre förväntningar än vad revisorn kan leva upp till.  

 

När det gäller valet av revisionsbyrå tror intervjusubjektet att byråns namn 

och storlek samt prissättningen i en del fall styr valet av revisor samtidigt 

som rekommendationer från andra företagare starkt påverkar. Att priset kan 

styra valet av revisor anser vederbörande vara lite utav ett nederlag då byrån 

i ett sådant fall inte lyckats förmedla vad tjänsten i sin helhet innebär. 

 

Klienternas intresse för att själva hålla sig uppdaterade inom 

revisorsprofessionen när det gäller nyheter och rapportering uppfattas som 

relativt svagt, då revisorn förväntas meddela dem om nyheter och 

förändringar.  Dessa förväntningar försöker byrån i huvudsak tillmötesgå 

genom att informera vid kundmöten men även via nyhetsbrev, telefonsamtal 

eller e-post. 

 

Respondenten håller sig själv uppdaterad genom att internt ta del av nyheter 

och angelägen information. Vidare tar vederbörande till sig nyheter från 

vanliga dagstidningar och facktidningar. Informationen som distribueras via 

massmedia anses av vederbörande i regel vara trovärdig, speciellt i 

affärstidningar som exempelvis Dagens Industri. 

 

Vederbörande menar att det i huvudsak är den lokala pressen som mest kan 

komma att påverka företag då närliggande händelser kan upplevas som mer 

påtagliga. Respondenten upplever det vidare som att klienterna främst låter 

sig påverkas av den negativa information som distribueras av massmedia. 

Det påpekas dock av ovannämnd respondent att detta inte är något specifikt 
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för revisorernas klienter utan att skandaler är något människan rent naturligt 

finner mer intressant. För att bemöta klienternas reaktioner på denna typ av 

rapportering gäller det för byråns anställda att förmedla byråns syn på 

situationen. Då massmedia publicerar artiklar gällande revision eller 

revisionsbyrån i fråga, meddelar byrån internt vad artikeln kommer att 

beröra så att revisorerna kan besvara eventuella frågor från klienten.  

 

I vissa situationer måste tystnadsplikten beaktas vilket leder till att några 

ingående offentliga uttalanden om situationen inte är tillåtna. Respondenten 

förklarar att revisorn i en sådan situation helt enkelt tvingas avstå från att 

göra uttalanden. Ofta är den information som presenteras i media dock 

offentlig och kan då även användas av revisorerna.  

 

Respondenten menar att somliga finner artiklar intressanta trots att 

massmedias slutsatser är aningen långsökta. Dock tror vederbörande att de 

mer pålästa inte tar till sig sådant i någon större utsträckning. I massmedias 

rapportering är det enligt vederbörande många gånger vanligt att händelser 

rubriceras som skandaler fast de i själva verket är bagateller.  

 

Vederbörande anser att konsekvenserna av skandalerna, som bland annat lett 

till hårdare regler och mer arbete för revisorerna, inte bidragit till något 

positivt för mindre svenska företag utan att de som kan komma att uppleva 

en nytta av förändringen är de börsnoterade bolagen. Ett exempel på detta 

menar respondenten är rotationsregeln som uppkommit efter liknande 

situationer. I långvariga relationer där en revisor varit verksam i samma 

företag en längre tid bör det vara svårt att bibehålla oberoendet menar 

intervjuad revisor. Mindre företag eftersöker ofta längre relationer med deras 

revisorer då de ser det som arbetsamt att byta revisor och få denna införstådd 

i verksamheten. 

 

Massmedias påverkan på yngre personer med en högre akademisk utbildning 

har genom studier bevisats vara högre än på mindre utbildade. Respondenten 

tror inte att det kommer att påverka revisionen eller klienterna i sig, dock 

kan deras sätt att fånga upp information och gallra denna komma att 

förändras. Möjligen kommer dessa personer att ifrågasätta mer då de är mer 

insatta i ämnet, det är både positivt och negativt avslutar intervjuad revisor. 
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5 Analys 
I detta kapitel sammanflätas det empiriska materialet med den teoretiska 

referensramen.  

5.1 Förväntningar 

Revisor R2 uppfattar klienters kunskaper om revision som tämligen 

undermåliga, något som de genomförda djupintervjuerna ej starkt påvisat. 

Dock har det kunnat observeras att klienterna i vissa avseenden faktiskt haft 

delvis felaktiga förväntningar och uppfattningar gällande revisionen. Detta 

ger sig i uttryck då det i djupintervjuerna uppdagats en del felaktiga 

föreställningar gällande vad revisionen är och vad revisorn ämnas leverera. 

Att klienter rent generellt tycks inneha en del vanföreställningar kring vad 

revision är beskriver även Cassel (1996, s.189ff) som vanligt 

förekommande.  

 

I Aktiebolagslagen uttrycks det att revisorn utifrån väsentlighet och risk skall 

identifiera vad som kan komma att vara subjekt för granskningen. 

Revisorerna innehar föreställningen av, vilket medhålles av Cassel (1996, s. 

192ff), att en av de mest vanligt förekommande felaktiga förväntningarna 

från klienternas sida är att de tror att revision innefattar mer detaljerad 

granskning än vad som faktiskt är revisorns skyldighet. Vidare menar dessa 

parter och även Cosserat (2005, s. 86) att klienter i stor utsträckning 

förväntar att revisorn skall upptäcka och förhindra de flesta om inte alla 

oegentligheter och fel. Detta är även något som Johansson et al. (2005, s. 9) 

medhåller då denne nämner just detta som en utav tre vanliga 

förväntningsgap som existerar mellan klienter och revisorer.  Utifrån de svar 

som erhållits från respondenterna kan det dock konstateras att det 

övergripande inte finns några vanföreställningar om att revisionen skulle 

innefatta någon fullständig granskning. Denna missuppfattning påvisar att 

det i detta avseende kan finnas ett inverterat förväntningsgap, eftersom 

teoretiker och revisorer upplever att klienterna förväntar sig något som de i 

själva verket inte gör. 

 

I syfte att förtydliga föregående problematik kan det konstateras att det 

endast i enstaka fall finns förväntningar gällande granskningens omfattning 

som är obesvarade. Dessa gestaltas genom att klient K4 uppdagat önskemål 

gällande mer löpande granskning och en mer kontinuerlig redogörelse för 

det som upptäcks samtidigt som K2 anser att revisionen är alldeles för 

omfattande, en uppfattning som skiljer sig tydligt från övriga klienters 

ståndpunkter eftersom övriga istället sett att omfattningen av revisionen är 

tillfredställande. Gällande en mer omfattande granskning menar Cosserat 

(2005, s. 86) att det skulle vara omöjligt för revisorn att identifiera samtliga 
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oegentligheter och fel utan att kostnaderna för revisionen blir enorma då 

granskningen hade kommit att bli alltför tidskrävande. R1 förmodar dock att 

klienterna skulle vara öppna för att betala mer i arvode för 

revisionstjänsterna om en ökning av kvaliteten ytterligare hade kunnat 

garanteras. 

 

Samtidigt finns det antydningar om att klienterna, trots medvetenheten om 

att granskningen ej är total, förväntar sig att revisionsberättelsen skall tillge 

samma symboliska värde som om den vore det. Så är dock ej fallet då 

företagen själva, och ej revisorn, är ansvariga för de brister som inte revisorn 

skulle upptäcka i redovisningen eller förvaltningen vilket också uttrycks i 

revisionsberättelsen (FAR SRS, 2007b, s.522). 

 

När det gäller förhållandet mellan klienterna och deras revisorer kan det 

konstateras att klienterna i stor utsträckning prioriterar god kommunikation 

och ett nära samarbete vid valet av revisor. Denna goda kommunikation, 

som i stor utsträckning eftersträvas, tycks i hög grad existera i relationerna. 

Det kan dock uppfattas som egendomligt att klienterna i stor utsträckning 

tycks efterfråga en sådan omfattande service när detta inte är något som 

finns inom ramarna för revisorns skyldigheter. Trots dessa krav bör det 

nämnas att klienterna i närmast obefintlig utsträckning nämner att de har 

förväntningar kring hur revisorn skall förhålla sig rent etiskt, det vill säga 

hur denne bör efterfölja de etiska regler som finns för revisionen samt hur de 

förhåller sig till god revisionssed. 

 

Det har genom djupintervjuerna framkommit att klienternas förväntningar 

gällande revisorers möjlighet till rådgivning starkt varierar bland 

respondenterna. Flertalet klienter uppskattar revisorns möjlighet att agera 

bollplank i vissa frågor som kan vara av intresse för företaget. Det uttrycks 

bland vissa klienter önskemål om att revisorn i högre grad skall kunna ägna 

sig åt, och erbjuda mer omfattande rådgivning, då inte enbart relaterad till 

revisionen i sin helhet. Detta är något som även Eva From uppmärksammat, 

enligt Holmquists artikel i Balans (2003, s. 9), då hon som tidigare nämnt 

befarat att de nya kraven på oberoende ökat förväntningsgapet. Andra 

klienter anser sig nöjda med revisorns insatser sett till rådgivning och 

efterfrågar därmed inte någon större utvidgad möjlighet till mer omfattande 

rådgivning från revisorer. Enligt FAR (2006, s. 127ff) är revisorn tillåten att 

rådgiva i frågor som ligger revisionen nära tillhands, det är dock erforderligt 

att granska oberoendet med analysmodellen om klienten också revideras av 

byrån. En situation som denna kan, om inte oberoendet tages i beaktande, 

leda till att revisorn uppfattas som partisk vilket får konsekvensen att 

resultaten av den utförda revisionen kan ses som tvivelaktiga. Det skall dock 

förtydligas att det inte existerar några vanföreställningar från klienterna 

gällande revisorns nuvarande möjligheter att rådgiva, då samtliga av 
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klienterna är införstådda i den begränsning som revisionsregler och dylikt 

bidrager till. 

 

Vidare upplever klienterna generellt att granskningen av den interna 

kontrollen är tillfredsställande och mycket viktig för det reviderade 

företaget. Flertalet klienter ser granskningen av det interna kontrollsystemet 

som en värdefull produkt av revisionen. Detta skiljer sig mot FAR:s (2006, s. 

131) utlåtande om att detta vanligen är ett område som upplevs som 

överflödigt och därmed blir berört av förväntningsgap mellan klient och 

revisor. 

5.2 Massmedial påverkan 

En betydande andel av klienterna säger sig kunna uppleva att massmedias 

rapportering har en stark förmåga till att allmänt kunna påverka hur 

människor agerar och hur yrkesroller utövas, exempelvis gällande vilka 

frågor som är prioriterade eller vilken inställning som innehavs, något även 

McCombs och Reynolds (2002, s. 5) menar. Vidare överrensstämmer 

klienternas ståndpunkt även med McCombs (2006, s. 45) åsikt beträffande 

vad forskningen kring massmedia på senare tid uttalat, nämligen att 

massmedia inte objektivt reflekterar verkligheten. Eftersom klienterna 

framhäver att massmedia kan påverka exempelvis både vad som ses som 

viktigt men även de inställningar som innehas till en företeelse, påvisas det 

att massmedia anses ha möjlighet att påverka på flera av de i den teoretiska 

referensramen beskrivna sätt. 

 

Trots att de innehar insikten i att massmedia besitter en påverkande förmåga 

menar klienterna att den mest nyttjade och tillförlitliga nyhetskällan är 

revisorn och att det ställs höga förväntningar på att denne frekvent skall 

informera om de nyheter och förändringar som sker i revision. Vidare menar 

klienterna att varken positiv eller negativ rapportering på sikt kommer att 

påverka den egna synen på revisorsprofessionen eller revisorn. Klienterna 

hävdar unisont att detta bland annat beror på att de har uppfattningen av att 

massmedia ibland tenderar att skapa rubriker och att driva småsaker till 

skandaler. Detta får följden att klienter ibland kan reservera sig mot att helt 

och hållet ta till sig skandalartade nyhetsrapporter samtidigt som samma 

inställning inte ses i andra företag. 

 

När det gäller trovärdighet är den uppfattning som erhållits vid 

djupintervjuerna att klienter generellt betraktar massmedia som trovärdig, 

men att det finns vissa kategoriseringar av uppfattningar gällande 

trovärdigheten. Detta märks genom att klienterna i stor utsträckning känner 

stark tilltro till information från facktidningar, även om de större företagens 

respondenter i mer omfattande utsträckning än de mindre poängterat att en 
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stark tilltro till dessa existerar. Dock har det observerats att det som 

rapporteras genom facktidningar ibland kan anses som mer komplext i dess 

uttryck och form, vilket uppfattas hämma intresset för dessa. Information 

vilken inte upplevs som motiverande att processera tenderar att enligt den 

första bedömningsprincipen, förklarad av Shrum (Bryant & Zillmann, 2002, 

s. 71f), vara svårare att återkalla vilket därför bör innebära att facktidningars 

innehåll används vid formandet en persons av förväntningar kring revision. 

 

Det medium vilket överlägset upplevs som minst trovärdigt är 

kvällstidningar, därefter dagstidningar. Gällande tidningar uppfattar 

klienterna att det som skrivs i lokala tidningar känns mer relevant att ta till 

sig än vad rikstäckande tidningar rapporterar, samtidigt som R1 menar att de 

lokala skribenternas kompetens i revisionsfrågor vid vissa tillfällen kan 

anses vara undermåliga. Detta är något som stärker Shrums (Bryant & 

Zillmann, 2002, s. 72f) idéer om att händelser som sker nära till hands 

upplevs som mer påtagliga än distanta händelser. 

 

Klienterna fortsätter förmedla bilden av att de inte anser massmedial 

rapportering påverka dem genom att de tillger sin syn på hur rapportering 

kring skandaler hanteras. Det menas nämligen av i princip alla klienter att 

det måste förkomma oegentligheter kring den egna revisorns arbete för att en 

reaktion skall uppstå, samtidigt som det endast i ett fåtal sammanhang 

ansetts att det enbart behöver vara byrån som förekommit i negativa 

sammanhang för att det skall få konsekvenser för relationen mellan företaget 

och revisorn. Det har observerats att klienter rent allmänt anser att händelser 

måste kunna vara härledbara till den egna verksamheten för att orsaka en 

reaktion, vilket därigenom skulle kunna vara en anledning till varför det 

uppgivits att man inte följer utvecklingen kring skandaler som sker 

utomlands såsom USA. 

 

Trots att klienterna uttrycker att skandaler har minimal inverkan på den egna 

verksamheten inser de att revisorsprofessionen påverkats av skandalerna 

som uppdagats genom massmedia. Detta uttrycks genom att ett antal 

respondenter upplever att skandaler som inträffat bidragit till att mer 

omfattande dokumentation utförs av revisorn, detta i syfte att både 

säkerställa att man agerat korrekt i sitt uppdrag. Att revisorn noga skall 

dokumentera sina uppdrag tydliggörs i Revisionslagen där det uttrycks att 

dokumentationen skall vara så pass utförlig och väsentlig att den i efterhand 

kan användas för att bedöma revisorns opartiskhet och självständighet. Dock 

anser klienterna att dessa förändringar utgör en minimal inverkan på den 

egna verksamheten eftersom det enbart ställs ökade krav på revisorns interna 

arbete och inte på företaget. 
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I en nästintill fullkomlig enighet hävdar klienterna att de inte finner något 

intresse i att följa utvecklingen och nyheter kring revision, något som även 

revisorer märker av. Samtidigt som klienterna hävdar detta nämner de att det 

innehas en väldigt god förståelse för vad revision innebär, vilket generellt 

sätt också har kunnat observeras under de genomförda djupintervjuerna. 

Som tidigare nämnts menar dock Shrum (Bryant & Zillmann, 2002, s. 72f) 

att information frekvent måste aktiveras samt vara känslomässigt intressant 

etcetera för att bli tillgänglig och återkallningsbar i syfte att kunna nyttjas.  

 

Med hänsyn till att klienternas intresse är svalt bör det därför inte vara 

möjligt att erhålla god förståelse för revision. Istället bör förhållandet i ett 

sådant fall vara det som är illustrerat i Figur 5.2.1, det vill säga att 

förståelsen är liten. 

 

Litet intresse av att 

hålla sig 

uppdaterad kring 

revision av klient

Information kring 

revision erhåller låg 

tillgänglighet

Information kring 

revision erhåller låg 

återkallningsbarhet

Låg förståelse för 

vad revision 

innebär

 
 

Figur 5.2.1 : Intressets inverkan på förståelsen för revision 

(Egen konstruktion) 

 

 

Ändock har det gång på gång, samtidigt som det låga intresset betonats, 

understrukits att klienternas förståelse verkligen är stor. Detta bör indikera 

att det finns en extern faktor som agerar länk mellan det låga intresset och 

den höga förståelsen. 

 

För att tydligt förstå detta resonemang måste det beaktas att hög förståelse 

enligt Shrum (ibidem) erfordrar hög återkallningsbarhet, vilken i sin tur 

kräver hög informationstillgänglighet. På grund av detta torde det existera 

ytterligare en länk i ovanstående kedja då ett lågt intresse och icke frekvent 

aktivering inte kan leda till hög informationstillgänglighet enligt Shrum 

(ibidem) och på sikt den goda förståelse för revision som klienter visar sig 

inneha. 

 

Genom de utförda djupintervjuerna har det framkommit att denna länk 

förmodligen kan vara massmedia eller företagets revisor, då dessa är det som 

klienterna angivit som möjliga påverkande parter. Med hänsyn till detta bör 

därför det gåtfulla förhållandet mellan lågt intresse och stor kunskap förete 

sig på det sätt vilket illustreras i Figur 5.2.2 . 
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Figur 5.2.2 : Förklaringen till den goda förståelsen för revision  

(Egen konstruktion) 

 

 

Att klienter upplever sig besitta god förståelse för vad revision innebär 

samtidigt som de inte finner ett intresse av att följa revisionens utveckling, 

talar för att de influenser som formar klienternas uppfattning av revisionen 

har en massmedial anknytning, eftersom massmedia kan uppfattas påverka 

människor omedvetet. Vidare kan det samtidigt anses att det är lättare att 

observera hur andra påverkas än tvärtom, vilket bör kunna bidra till att 

klienter upplever situationen på det sätt som beskrivits. Klienterna upplever 

även massmedial rapportering som generellt trovärdig, därvid det kan 

konstateras att det inte riktas någon misstro mot det massmedia rapporterar 

rent generellt. McCombs (2006, s. 69) menar att massmedia dessutom 

påverkar människors inställningar långsiktigt, vilket kan vara en orsak till att 

det är svårt att känna av hur den egna inställningen påverkas. 

 

En annan förklaring till klienternas resonemang kan även vara att dialogen 

och relationen till revisorn upplevs som ytterst stark och att revisionsnyheter 

tillhandahålls av revisorn. I vissa fall kan det även vara så att klienter är 

återhållsamma och rädda för att ifrågasätta revisorn och därför väljer att i 

alla lägen lita på och följa revisorns anvisningar utan minsta tvivel. Dessa 

omständigheter kan innebära att en klient inte finner att massmedia påverkar 

dem i någon större utsträckning. 
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6 Slutdiskussion 
I detta avsnitt presenteras de slutsatser som studien har lett till. Kapitlet 

avslutas med ett antal presenterade förslag till fortsatt forskning. 

6.1 Slutsatser 

Med hänsyn till de i analysen förda resonemang kan det konstateras att 

massmedia kan påverka förväntningsgapet mellan klienter och revisorer på 

flertalet sätt.  

 

Olika typer av massmedia har enligt vad som uppdagats i studien, olika 

möjligheter att påverka. Kvällstidningar upplevs att ha låg trovärdighet 

medan facktidningar upplevs som de mest trovärdiga, i synnerhet när det 

gäller större företag. Gällande mindre företag har detta observerats i lägre 

utsträckning, då dessa även gärna tar till sig andra former av massmedia. 

Även om tillförlitligheten till facktidningar upplevs som hög kan deras 

komplexitet innebära att informationen inte upplevs känslomässigt intressant 

och på så vis bli svår att återkalla. Detta kan innebära att facktidningar, trots 

dess höga anseende, inte används för att forma klienternas inställningar till 

revision i sådan utsträckning som de själva vill tro. 

 

Av klienterna har det framkommit att den lokala pressens nyhetsrapportering 

upplevs som mer påtaglig att följa än vad som uppdagas i rikstäckande 

tidningar och därför påverkar i större utsträckning. Detta kan dessvärre 

bidraga till att klienterna erhåller felaktiga förväntningar på revision 

eftersom att de lokala skribenterna, enligt R1, ej besitter erforderlig 

kompetens inom revision. 

 

Genom att påverka hur yrkesroller utövas, vad som anses vara viktigt och 

vilka beslut som tas kan massmedia forma de värderingar och attityder som 

ligger till grund för klientens förväntningar. Detta är något som bör ske inom 

de flesta företag eftersom de intervjuade klienterna förmodligen inte alltid är 

medvetna om att de själva blir påverkade. Att det sedan nämns att 

massmedia påverkar yrkesutövningen i andra företag är även något som talar 

för detta. 

 

Vidare har det genom studien klargjorts att klienter innehar en liknande 

inställning gällande hur skandaler som uppdagas i massmedia kan påverka 

verksamheten. Trots en medvetenhet om att skandaler retroaktivt i vissa fall 

regelmässigt påverkar företag, tycks klienterna nämligen inneha 

föreställningen att skandaler som pådrivit förändringar inom revisionen inte 

får konsekvenser för den egna verksamheten. Dock har det genom teoretisk 

och empirisk undersökning tydligt framkommit att skandaler kring revision 
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som uppdagas av massmedia i slutändan påverkar verksamheten i form av att 

förväntningsgapet mellan klient och revisor förändras. Detta visar sig genom 

att massmedia indirekt kan bidra till förändringar i regleringar vilka kan leda 

till att revisorer inte kan bemöta klienters förväntningar. 

 

Det i analysen förda resonemanget kring vad som formar intressenters goda 

förståelse för revision och därmed förväntningarna, tyder på att antingen 

revisorn eller massmedia i största utsträckning påverkar denna förståelse.  

 

Det uttalas av klienter att revisorn förväntas tillge nyheter löpande. Dock är 

detta enligt revisorerna något som inte utförs i sådan utsträckning som 

efterfrågas samt att det inte finns några skyldigheter att uträtta detta, vilket 

bör innebära att revisorns inverkan på klienternas förståelse för revisionen 

anses vara begränsad. Detta resonemang förstärks genom ett antal 

observationer som gjorts under empiriinsamlingen, där klienterna visat sig 

mindre kunniga angående revisorns praktiska arbete. 

 

Klienterna innehar en stark förväntan gällande att revisorn skall kunna 

underrätta samt alltid svara på de frågor de innehar kopplat till revision. 

Detta tyder på att klienterna i sådana fall är införstådda i vad revisionen 

innefattar, då det inte uttrycks i revisorns skyldigheter att alltid finnas till 

hands och agera som bollplank. Vidare förstärks bilden av att det råder 

klyftor mellan revisorer och klienter då revisorerna innehar uppfattningen att 

klienterna inte är så insatta och uppdaterade inom revisionen vilket de 

generellt är. Revisorerna tror samtidigt att klienterna har uppfattningen av att 

granskningen innefattar mer än vad som faktiskt erbjuds. Detta är dessvärre 

inte är fallet då klienterna är fullt införstådda i att granskningen inte är 

fullständig. Ändock förväntar sig klienterna att revisionen skall garantera att 

förvaltning och redovisning är korrekt. Detta fastän klienterna säger sig påstå 

att de är medvetna om att revisionen inte kan uppdaga alla oegentligheter 

och fel som kan förekomma i företagets verksamhet. Det har även uttryckts 

att rådgivningen, i vissa fall, önskas vara mer omfattande samtidigt som 

andra anser den vara fullt tillfredsställande. Samtliga klienter är dock 

införstådda i regleringen gällande revisorernas möjligheter till rådgivning. 

 

Med hänsyn till dessa ovanstående observationer kan revisorn som primär 

informationskälla ifrågasättas då dessa missuppfattningar förmodligen inte 

hade förekommit i samma omfattning om revisorn i stor utsträckning agerat 

informationskälla. Det råder tydliga skillnader i uppfattningar klient och 

revisor emellan, vilket kan ifrågasätta om revisorn innehar en 

nyhetsförmedlande roll gällande revisionens innebörd. 

  

Istället talar det förda resonemanget, samt de belägg funna i teorin, för att 

massmedia är en av de större, om inte den största påverkande faktorn 



46 

 

gällande att forma klienternas förståelse för revisionen och därmed deras 

förväntningar.  

 

Slutligen är det värt att nämna att de indikatorer, vilka påvisat massmedias 

möjlighet att påverka förväntningsgapet, både är av positivt och negativt 

påverkande karaktär. Massmedias påverkan kan därmed både vara till nytta 

och till skada när det gäller att minska förväntningsgapet. 

6.2 Förslag till fortsatt forskning 

Följande förslag på frågeställningar har kommit att anses vara av intresse för 

eventuell fortsatt forskning inom området revision – massmedia. 

 

 Finns det ett behov av marknadsföring av revisionstjänster till 

allmänheten för att förtydliga revisionens betydelse och roll i 

samhället? 

 

 Har direktmarknadsföring till företag, det vill säga klienter, någon 

inverkan på revisionsbyråernas möjlighet att rekrytera fler kunder 

eller är det rekommendationer från andra företag som dominerar 

valet av revisorer? Finns därmed behovet av ökad 

direktmarknadsföring till potentiella och befintliga klienter? 

 

 Hur påverkar tystnadsplikten revisorns rykte och möjligheter att 

uttala sig i media då tystnadsplikten reglerar revisorns tillåtelser att 

nyttja viss information? 

 

 Har medvetenheten gällande revisionen i allmänhet ökat sedan 

marknadsföring av revisionsuppdrag tillåtits? 
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Bilaga 1 : Intervjuguide – Klient 

 
1. Vad har ni för förväntningar på revisionen? 

2. Vad kan påverka era förväntningar på revisionen? 

3. Vad är centralt för er gällande revisionen? 

4. Vad brister i, samt vad saknas eller vad är fel med 

revisionen/revisionsprocessen? 

5. Gällande de brister som ni upplever, varför önskar ni detta? Varifrån 

har ni fått bilden av att revision bör erbjuda just den tjänsten? 

6. Hur ser kommunikationen ut med er revisor? 

7. Får nyhetsrapportering som berör din specifika yrkessituation följder i 

ditt arbete rent allmänt? 

8. Vilka typer av massmedia tar ni primärt del av för att hålla er 

uppdaterade gällande revision? 

9. Är du intresserad av utvecklingen inom revisionsvärlden? 

10. Hur trovärdig är massmedia? Hur upplever du det som du läser/ser 

tillförlitlighetsmässigt? Vilken är tillförlitig och inte? 

11. Finns det något speciellt sammanhang där du är mer angelägen att ta åt 

dig vad massmedia förmedlar? 

12. Kan skandaler som uppmärksammas i media får konsekvenser för hur 

ni ser på exempelvis kvaliteten i er revisors arbete? 

13. Har det hänt att massmedia rapporterat att er revisionsbyrå varit 

inblandade i oegentligheter, hur reagerade ni på detta? Om inte, hur 

skulle ni från företaget reagera om en sådan situation skulle inträffa?  

14. Hur skulle ni hanterat situationen om det handlat om en annan bransch 

eller om det hänt exempelvis utomlands? 

15. Anser ni att debatten kring revisorns oberoende har tagit allt för stort 

utrymme sedan skandalerna som berörde detta ägde rum? 

16. Upplever ni att andra synpunkter och förväntningar ni har på revisionen 

hamnar i skuggan när frågan om oberoende alltid står i centrum? 



   

 

Bilaga 2 : Intervjuguide – Revisor 

 
1. Vilka typer av massmedia tar ni primärt del av för att hålla er 

uppdaterade gällande revision? 

2. Hur trovärdig är massmedia? Hur upplever du det som du läser/ser 

tillförlitlighetsmässigt? Vilken är tillförlitig och inte? 

3. Märker ni något utpräglat mönster i hur massmedia framställer 

revision?  

4. Finns det några tendenser kring rapporteringen i massmedia framöver 

som du ser det?  

5. Vet du/tror du att klienterna tar till sig mediala budskap i stor 

utsträckning? 

6. Tycker du att era klienter visar ett intresse för vad som händer kring 

revision, gällande dess utveckling, nyheter och så vidare? 

7. Vilka är de vanligast förekommande missuppfattningarna gällande vad 

ni tros utföra och vad ni faktiskt utför i ert arbete? 

8. Finns det några utpräglade önskemål eller krav från klienterna på att ni 

skall uträtta saker som ni inte gör i dagsläget? 

9. Hur tydligt informerar ni klienterna om vad som är era 

skyligheter/uppgifter? 

10. Informerar ni klienterna om nyheter gällande revisionen? 

11. Finns det något speciellt sammanhang där du märker att klienterna kan 

bli mer påverkade av den mediala rapporteringen kring revision är 

annars? 

12. Kan skandaler som uppmärksammas få konsekvenser för hur ni ser på 

exempelvis kvaliteten i ert revisionsarbete? 

13. Tänk er att stor skandal har inträffat och ni är revisor i ett bolag. Kan 

det påverka relationen till andra klienter? Hur skulle ni hantera 

situationen? 

14. Föreställ er att massmedia uppmärksammat andra revisorers 

tvivelaktiga agerande. Skulle det kunna få  konsekvenser mellan er och 

era klient? Varför och hur skulle det hanterades av er och av klienterna? 

15. Finns det något som klienter värderar högre i era arbetsuppgifter än 

andra? Några övergripande tendenser där ni känner att förväntningarna 

är större? 

16. Anser ni att diskussionen kring oberoende har tagit allt för stort 

utrymme sen skandalerna som berörde detta ägde rum? 

17. Upplever ni att det blir svårare att bemöta förväntningar när frågan om 

oberoende alltid står i centrum och det är något ni måste beakta onödigt 

mycket? 

18. Hur ser ni på att revision ofta utmålas negativt? Hur påverkar det 

byrån? Professionen? 



 

 

19. Det sker anställningar av allt mer utbildade personer på företag. Studier 

visar att utbildade tar till sig mediala budskap mer. Kan detta vara ett 

kommande problem för revisorsprofessionen när man utmålas negativt? 

20. Vilka är era främsta medel för att mot negativ publicitet och oklarheter? 
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