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Abstract 
 
This essay is written in Swedish. 
 
Audit has existed for decades and its development and meaning has continually 
grown. The audits main purpose is to guarantee the quality of the companies’ 
financial information.  In recent years several scandals have been revealed and it has 
clearly appeared that the companies’ interested parties and the company itself has 
expectations on the auditor that disagree with the auditors tasks. This phenomenon is 
termed as an expectations gap and it arises between auditor, customer and interested 
party.   
 
We have in this essay chosen to keep focus on the expectations gap between the 
auditor and the customer.  The purpose with this essay is to describe what the auditor 
is doing and what the customer expect the auditor to do. To fulfil the purpose we have 
through a qualitative method interviewed three auditors and three companies. These 
interviews have later been the basis of our empirical data where we have obtained a 
clear picture of what an auditor does and also which expectations that exist on 
auditing. We chose to divide our empiric part into two, one with the interviews with 
the auditors and one with the companies. We did this because it would be more 
clearly to separate the respondents’ opinions. 
 
Through our work with the theoretical frame of reference and our empirical part we 
consider that we have answered our research questions and fulfilled a confirmation 
that the expectations gap exists. In our study it has however appeared that a small 
expectations gap exists between the interviewed companies and their auditors. In this 
essay we have for example seen that one reason to the existence of the expectations 
gaps is defective communication. Our essay has resulted in some measures that the 
auditors can do to reduce the expectations gap, for example the auditors must clarify 
the difference between audit and accounting.     
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Sammanfattning 
 
Revision har funnits sedan decennier tillbaka och dess utveckling och betydelse har 
ständigt ökat.  Revisionens huvudsakliga syfte är att kvalitetssäkra företagets 
ekonomiska information. På senare år har det uppdagats flertalet skandaler där det 
tydligt framgått att företagens intressenter och företaget de själva har förväntningar på 
revisorn som inte överensstämmer med vad som är revisorernas uppgifter. Detta 
fenomen benämns som ett förväntningsgap som uppstår mellan revisor, kund och 
intressenter.  
 
Vi har valt att i denna uppsats lägga fokus på förväntningsgapet mellan revisor och 
kund. Syftet i vår uppsats är att redogöra vad det är revisorn gör samt vad kunderna 
förväntar sig av sin revisor. För att få syftet uppfyllt har vi genom en kvalitativ metod 
intervjuat tre revisorer och tre företag. Dessa intervjuer har sedan legat till grund för 
vår empiriska data där vi fått en tydligare bild av vad revisorn gör och även vilka 
förväntningar som finns på revision. Empirin valde vi att dela upp i två delar, en med 
intervjuerna med revisorerna och en med företagen. Detta för att det skulle bli 
tydligare att skilja på respondenternas åsikter.  
 
Genom att bearbeta den teoretiska referensramen och vår empiridel anser vi att vi har 
fått våra forskningsfrågor besvarade och fått en bekräftelse på att förväntningsgapet 
existerar. I vår studie har det dock framkommit att ett litet förväntningsgap existerar 
mellan de intervjuade företagen och dess revisorer. Vi har bland annat kommit fram 
till att en bristande kommunikation är en av orsakerna till förväntningsgapets existens. 
Vår uppsats har resulterat i en del åtgärder som revisorerna kan genomföra för att 
minska förväntningsgapet, exempelvis måste revisorerna klargöra skillnaden mellan 
revision och redovisning. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Nyckelord: Revisor, Förväntningsgap, Revisionsbyrå, Mindre aktiebolag, Kund. 
 
 

 II



 

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

1.1 BAKGRUNDSBESKRIVNING .................................................................................................- 1 - 
1.2 PROBLEMDISKUSSION ........................................................................................................- 2 - 
1.3 PROBLEMFORMULERING ....................................................................................................- 3 - 

1.3.1 Huvudfråga: ................................................................................................................ - 3 - 
1.3.2 Delfrågor:.................................................................................................................... - 3 - 

1.4 SYFTE.................................................................................................................................- 3 - 
1.5 AVGRÄNSNINGAR ..............................................................................................................- 4 - 
1.6 NYCKELORD OCH DEFINITIONER ........................................................................................- 4 - 

2 METODDISKUSSION............................................................................................................ - 5 - 
2.1 VETENSKAPLIGT SYNSÄTT .................................................................................................- 5 - 

2.1.1 Vårt val av vetenskapligt synsätt ................................................................................. - 5 - 
2.2 VETENSKAPLIGA METODER ................................................................................................- 6 - 

2.2.1 Vårt val av vetenskaplig metod.................................................................................... - 6 - 
2.3 VETENSKAPLIGT TILLVÄGAGÅNGSSÄTT.............................................................................- 6 - 

2.3.1 Vårt val av tillvägagångssätt ....................................................................................... - 6 - 
2.4 TYPER AV DATA .................................................................................................................- 7 - 

2.4.1 Primärdata .................................................................................................................. - 7 - 
2.4.2 Sekundärdata ............................................................................................................... - 7 - 

2.5 DATAINSAMLINGSMETOD ..................................................................................................- 7 - 
2.5.1 Urval till den empiriska undersökningen..................................................................... - 7 - 
2.5.2 Genomförande av den empiriska undersökningen....................................................... - 8 - 

2.6 GILTIGHETSANSPRÅK.........................................................................................................- 9 - 
2.6.1 Validitet ....................................................................................................................... - 9 - 
2.6.2 Reliabilitet ................................................................................................................... - 9 - 

3 TEORETISK REFERENSRAM .......................................................................................... - 11 - 
3.1 REVISIONENS SYFTE.........................................................................................................- 11 - 
3.2 REGLER SOM STYR REVISION............................................................................................- 12 - 
3.3 GOD REVISIONSSED OCH GOD REVISORSSED.....................................................................- 13 - 

3.3.1 God revisionssed........................................................................................................ - 13 - 
3.3.2 God revisorssed ......................................................................................................... - 13 - 

3.4 OBEROENDE .....................................................................................................................- 14 - 
3.4.1 Jävsregler .................................................................................................................. - 14 - 
3.4.2 Analysmodellen.......................................................................................................... - 15 - 

3.5 TYSTNADSPLIKT...............................................................................................................- 16 - 
3.6 REVISIONSPROCESSEN......................................................................................................- 17 - 

3.6.1 Informationsinsamling............................................................................................... - 17 - 
3.6.2 Planering ................................................................................................................... - 17 - 
3.6.3 Granskning ................................................................................................................ - 18 - 
3.6.4 Rapportering.............................................................................................................. - 19 - 

3.7 DEFINITION AV FÖRVÄNTNINGSGAPET .............................................................................- 19 - 
3.7.1 Åtgärder för att minska förväntningsgapet................................................................ - 21 - 

4 EMPIRI................................................................................................................................... - 23 - 
4.1 EMPIRI REVISORER ...........................................................................................................- 23 - 

4.1.1 Presentation av revisorer .......................................................................................... - 23 - 
4.1.2 Reglering inom revision............................................................................................. - 24 - 
4.1.3 Revisorns oberoende.................................................................................................. - 24 - 
4.1.4 Revisorns tystnadsplikt .............................................................................................. - 25 - 
4.1.5 Revisionens utformning ............................................................................................. - 26 - 
4.1.6 Förväntningsgapet..................................................................................................... - 27 - 
4.1.7 Revisorernas förslag för att minska förväntningsgapet............................................. - 29 - 

4.2 EMPIRI FÖRETAG ..............................................................................................................- 30 - 
4.2.1 Presentation av respondenterna på företagen........................................................... - 30 - 

 III



 

4.2.2 Relation till revisorn.................................................................................................. - 30 - 
4.2.3 Revisionens uppbyggnad ........................................................................................... - 31 - 
4.2.4 Förväntningar på revision......................................................................................... - 33 - 

5 ANALYS................................................................................................................................. - 35 - 
5.1 REVISIONENS REGLERING.................................................................................................- 35 - 
5.2 OBEROENDET HOS REVISORN ...........................................................................................- 36 - 
5.3 TYSTNADSPLIKT OCH RELATION TILL REVISORN ..............................................................- 37 - 
5.4 REVISIONSPROCESSEN OCH REVISIONENS UPPBYGGNAD ..................................................- 38 - 
5.5 REVISIONENS FÖRVÄNTNINGAR .......................................................................................- 39 - 
5.6 FÖRSLAG FÖR ETT MINSKANDE AV FÖRVÄNTNINGSGAPET ...............................................- 40 - 

6 SLUTSATSER ....................................................................................................................... - 41 - 
7 AVSLUTANDE DISKUSSION ............................................................................................ - 43 - 

7.1 FÖRSLAG TILL FORTSATT FORSKNING ..............................................................................- 44 - 
8 KÄLLFÖRTECKNING ........................................................................................................ - 45 - 
 
Bilagor 
 
BILAGA 1 – INTERVJUFRÅGOR TILL FÖRETAG OCH REVISOR 
 

Figurförteckning 
 
FIGUR 3.1: REVISIONENS INTRESSENTER .............................................................................................- 11 - 
FIGUR 3.2: TEST AV OBEROENDE.........................................................................................................- 16 - 
FIGUR 3.3 : FÖRVÄNTNINGSGAPET ENLIGT FAR .................................................................................- 20 - 
 
 
 

 IV



1 Inledning 
 

1 Inledning 
 

I detta kapitel beskrivs bakgrunden till studien samt den bakomvarande problematiken som 
slutligen mynnar ut till studiens forskningsfrågor, syfte och dess avgränsningar.  

 
 
1.1 Bakgrundsbeskrivning 
 
Revision är ingen ny företeelse i vårt samhälle utan har funnits sedan många år tillbaka och 
finns än idag kvar. Det var redan 6000 f.Kr. i Mesopotamien som första tillstymmelsen till 
revision har uppdagats. Även under antiken har det funnits tecken på att en form av revision 
har utförts och då främst i Kina, Grekland, Egypten och Rom (Svanström 2008). Det är i 
slutet av 1500-talet i Venedig som för oss den första kända revisorsorganisationen startades. 
Själva startskottet för revisorsbranschen skedde i Skottland under mitten av 1800-talet för att 
sedan fortsätta utvecklingen i grannlandet England. I Sverige påbörjades revision av svenska 
företag under 1600-talets mitt och utfärdades då av handelskompanierna (Wallerstedt 2005). 
Den första organisationen för svenska revisorer som kom att kallas Svenska 
Revisorssamfundet (fortsättningsvis kallad SRS)1 startades dock inte förrän år 1899. En av 
orsakerna till grundandet var att de ville skapa en tydlig avgränsning mellan revisorernas 
professionalitet och lekmannarevisorer (Artsberg 2005). 
 
Aktiebolagslagen som antogs 15 januari, 1895 kom att innebära att alla Svenska aktiebolags 
finansiella rapporter samt styrelsens förvaltning skall granskas av en revisor. Sverige var för 
övrigt första landet i världen där revisorn även skulle granska styrelsens arbete. Viktigt att 
påpeka är att den nya lagen inte innebar några formella krav på revisorns kvalifikationer samt 
några krav om revisorns oberoende som idag är ett av det viktigaste kravet på revisorerna 
(Wallerstedt 2005).  1912 var året då handelskammaren för första gången auktoriserade sex 
revisorer. I ett steg för de auktoriserade revisorerna att särskilja sig från övriga revisorer 
grundades 1923 Föreningen auktoriserade revisorer (fortsättningsvis kallad FAR)2 av 15 
medlemmar från SRS, vars krav för medlemskap var just auktorisation (Artsberg 2005).   
FAR arbetade och ägnande mycket tid på att få företag att anlita revisorer med rätt kompetens 
det vill säga auktoriserade revisorer. De hade svårt och de fick ej det genomslag de hade 
önskat med ökad efterfrågan av kvalificerade revisorer (Wallerstedt 2005). 
 
Det dröjde ända fram till 30-talet innan de auktoriserade revisorerna fick sitt genombrott som 
de länge arbetat med att uppnå. Närmare bestämt den 12 mars 1932 genom den så kallade 
Kreugerkraschen som kom att leda till drastiska förändringar för revisionsbranschen. 
Efterföljande diskussioner av kraschen kom att leda till att revisionsbranschen fick utstå 
kraftig och hård kritik, bland annat ansågs revisionen som bristfälligt.  Revisionsprofessionen 
förstod allvaret i situationen och började direkt att agera för att skydda de auktoriserade 
revisorernas legitimitet. Något de direkt började arbeta med var hur de kunde stoppa detta från 
att hända igen. Ett steg var att FAR rekommenderade börsnoterade bolag att anlita minst en 
auktoriserad revisor samtidigt som kravet för auktorisation höjdes. Krugerkraschen innebar 
även utvecklandet av begreppet oberoende och det poängterades hur viktigt det var med 
revisorns oberoende. (Wallerstedt 2005). 

                                                 
1 Svenska Revisorssambundet (SRS) finns ej kvar i den form som den en gång bildades i. Hösten 2006 gick SRS 
ihop med Förening auktoriserade revisorer (FAR) tillsammans heter de idag FAR SRS. (FAR SRS 2007) 
2 FAR finns ej kvar i den form som den en gång bildades i.  Hösten 2006 gick FAR ihop med SRS tillsammans 
heter de idag FAR SRS. (FAR SRS 2007) 
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Bekräftelsen av sin betydelse fick de auktoriserade revisorerna i 1944 års Aktiebolagslagen, 
denna bekräftelse ansåg FAR var den viktigaste som någonsin gjorts. Den nya 
Aktiebolagslagen kom att innebära att alla börsnoterade och stora företag var tvungna att 
anlita en auktoriserad revisor.  I lagen redogjordes det också för vad som innefattades av en 
revision, det lades även mycket tyngd vid att tydliggöra vikten av oberoende.  Revisorerna 
blev i detta skede även skyldiga till att underteckna räkenskaperna för att på så sätt intyga att 
de stämde överens med företagets bokföring. (Wallerstedt 2005). För övriga aktiebolag som 
inte omfattades av lagändringen kom det första förslaget att även de skulle innefattas 1975, 
den främsta motiveringen var att företagen ansågs vinna på revisionsplikt då kraven på 
bokföringsskyldighet hade ökat. Ytterligare en anledning var att Brottsförebyggande rådet 
ansåg att det var vanligt förekommande att det var de små aktiebolagen som sysslade med 
ekobrott. Förslaget med revisionsplikt kom att dröja innan det togs i bruk, anledningen var att 
det inte fanns tillräckligt med kvalificerade revisorer för att täcka efterfrågan av dem. Utbudet 
av kvalificerade revisorer ökade och kunde täcka efterfrågan vilket innebar att alla aktiebolag 
från och med 1983 innefattade revisionsplikten (Svanström 2008). 
 
Historiskt sett är det diverse skandaler som uppdagats under årens gång som alltid har varit en 
drivande motor i utvecklingen av revisionsyrket (Wallerstedt 2005).    Situationen är 
detsamma idag, skandaler som uppmärksammats på senare år är exempelvis Enron, 
Worldcom, Parmalat och den allra senaste Satyam Computer Services3. Vid dessa krascher 
och skandaler har revisorn ofta hamnat i dåligt dager och kritiserats hårt vilket har medfört att 
lagstiftningen blivit allt striktare för revisorskåren. Hårdare lagstiftning är något som varit 
positivt för revisorn då dess roll bara stärkts ytterligare (Wallerstedt 2005).    I samband med 
skandalerna har det tydligare framkommit att företagets intressenter och då främst ägarna har 
en viss uppfattning och förväntning på vad revisorns skall göra. Dessa förväntningar 
överrensstämmer inte med vad revisorn skall göra enligt lag och situationen som uppstår 
kallas förväntningsgap (Wennberg 2005).     
 
I Sverige har det varit lagstadgat sedan 1983 att alla aktiebolag skall ha en auktoriserad 
alternativt godkänd revisor som kontrollerar räkenskaperna. Idag står revisionsplikten inför en 
stundande förändring där en utredning pågår gällande om revisionsplikten för små företag 
skall avskaffas eller ej. Vilka som kommer innefattas av slopandet avgörs av gränsvärdena 
som EU har satt upp, i utredningen lutar det mot att anta det högsta gränsvärdet4. 
Argumentationen bakom förslaget är främst att revision är en stor kostnad för de små 
företagen samt att det är svårt att påvisa om nyttan av revisionen överstiger kostnaden av den. 
Om förslaget antas kommer det innebära att under 2010 kommer 96,5 % av aktiebolagen få 
valmöjligheten om de vill fortsätta ha revision eller ej. (Svanström 2008). 
 
1.2 Problemdiskussion 
 
Kommunikationen mellan revisor och kund, det vill säga företaget, är något som ibland kan 
upplevas som bristfälligt mellan dem.  Denna situation som uppstår upplevs olika från de 
båda sidorna. Revisorn anser att den gör det den skall göra, vilket enligt lag är att genomföra 
en viss typ av arbetsuppgifter. Kunden kan däremot uppleva att revisorn inte gör det den skall 
göra och detta bedöms utifrån kundens egna preferenser om vad en revisor har för uppgifter.  
Vanligast är att de upplever brister i kommunikationen och att granskningsarbetet inte är 

                                                 
3 Jürgen Claussen, föreläsning Verksamhetsinriktad revision den 22 januari 2009   
4 8,8 miljoner euro i årlig omsättning, 4,4 miljoner euro i balansomslutning och medeltalet anställda 50 st. 
(Svanström 2008) 
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tillräckligt djupgående.  Detta fenomen upplevs även som problematiskt hos omvärlden samt 
företagets intressenter och då främst hos börsnoterade företag med spridda ägare.   
 
Fenomenet som beskrivs ovan benämns som förväntningsgap. Orsaken till att det uppstår 
anses vara att revisorn och framförallt kunden har olika förväntningar och/eller uppfattningar 
på vad revision innebär och revisorns roll i den. Vad som gör att detta förväntningsgap 
uppstår beror på en mängd olika faktorer och skiljer sig från små och stora aktiebolag.  Vilka 
dessa faktorer kan tänkas vara har legat till grund för en fråga i vår frågeställning som vi 
ämnar att svara på.   
 
Att det finns ett förväntningsgap har framförallt tydligtgjorts i och med flertalet av skandaler 
som har uppdagats de senaste åren. Exempel på skandaler är det svenska företaget Carnegie 
som hade manipulerat med optionsvärdet och indiska dataföretaget Satyam Computer 
Services som under flera år blåst upp vinsterna5. Vid upptäckten av denna typ av skandaler 
har revisorn fått utstå hård kritik, omvärlden anser att revisorerna som har full inblick i 
företaget borde ha upptäckt vad som kontinuerligt har försiggått inom företagen. Följderna av 
kritiken har blivit att revisionsbranschen har fått ett sämre rykte där revisorerna inte anses 
göra sitt jobb fullt ut. Dessutom har de blivit ifrågasatta vad det är de egentligen uträttar vid 
granskning av företagen.    Kritik som kanske inte är helt rättfärdig då revisorer följer en strikt 
lagstiftning där det tydligt framgår vad de skall göra.  
 
Trots att revisorn gör det den skall göra så är det ändå en intressant aspekt om det finns några 
färdigställda planer eller metoder på hur revisorn skall komma att förändra detta gap. 
Revisorn är medveten om att förväntningsgapet existerar och för en bra kundkontakt krävs det 
att både kund och, i detta fall, revisorn samarbetar på samma villkor. Båda parter skall veta 
vad den andre gör.   Denna problematik som har uppstått mellan revisor och dess kund har lett 
till att vi har formulerat följande frågeställningar.  
 
1.3 Problemformulering 
 
Problemformuleringen i denna studie består av en huvudfråga och två delfrågor, vilka är: 
 
1.3.1 Huvudfråga:  
 
Vad gör revisorn och vad förväntar sig kunderna av revisorn alltså finns det ett 
förväntningsgap mellan revisor och kund? 
 
1.3.2 Delfrågor:  
 
Vad kan ligga bakom förväntningsgapet mellan revisor och kund? 
Vad kan revisorn göra för att minska detta förväntningsgap? 
 
1.4 Syfte 
 
Syftet är att ge aspekter på vad en revisor gör samt förklara skillnaden mellan vad dess kunder 
har för förväntningar på revisionen och vad som ingår i den.    
 

                                                 
5 Jürgen Claussen, föreläsning Verksamhetsinriktad revision den 22 januari 2009 
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1.5 Avgränsningar 
 
I vår uppsats har vi valt att avgränsa oss till förväntningsgapet som existerar mellan revisor 
och dennes kund. Därmed utesluter vi att studera förväntningsgapet mellan revisorn och 
företagets intressenter.  
 
1.6 Nyckelord och definitioner 
 
För fortsatt läsning har vi valt att definiera nyckelord som vi anser är relevanta för läsarens 
förståelse. 
 
Revisor: Godkänd eller auktoriserad revisor som har som uppgift att göra en revision på 
aktiebolag. 
 
Förväntningsgap: Ett gap mellan revisor och kund som uppstår på grund av att kunden har 
förväntningar på vad en revisor skall göra, men som inte alltid ingår i revisorns 
arbetsuppgifter. 
 
Revisionsbyrå: Arbetsplatsen där den godkända eller auktoriserade revisorn är anställd. 
 
Mindre aktiebolag: Aktiebolag som inte uppfyller mer än två krav av FAR SRS definition på 
stora företag, 50/25/50. Aktiebolaget har inte mer än 50 anställda, inte högre än 25 miljoner i 
balansomslutning och inte mer än 50 miljoner i omsättning.  
 
Kund: Är i den här uppsatsen revisorns kund. Med andra ord de företag som revisorns skall 
granska.  
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2 Metod 
 

2 Metoddiskussion  
 

I följande kapitel diskuteras tillvägagångssättet för studiens genomförande även vilket 
vetenskapligt synsätt som används. Vidare beskrivs vetenskaplig metod och hur 
urvalsprocessen till empiriinsamlingen gått till.  

 
 
Varje metod grundar sig antingen i Ontologi eller i epistemologi. Det är metodens syfte som 
avgör vilken av dessa två den består av. Ontologi handlar om hur vi uppfattar verkligheten 
och om frågor som berör verkligheten. Syftet inom ontologin är att åstadkomma kunskap om 
hur den sociala verkligheten ser ut (Johannessen & Tufte 2003). Epistemologi handlar om hur 
vi kan få kunskap om verkligheten, men även hur vi skapar den kunskapen. (Johannessen & 
Tufte 2003). I vår studie använder vi oss av ett epistemologiskt synsätt då vi varit ute och 
jobbat på fältet, men även att vi hittat ett mönster i empirin och därmed bildat oss en egen 
teori. Epistemologi kan delas upp i rationalism och empirism och vi har i vår studie haft en 
inriktning mot rationalismen. Rationalism bygger på förnuftbaserad argumentation6.  
 
Det finns ett antal metoder att använda i arbetet med en studie. För att få fram den rätta 
metoden gäller det att studera de olika områdena som berörs nedan och på så sätt finna en 
lämplig metod inom varje område. 
 
2.1 Vetenskapligt synsätt 
 
Inom det vetenskapliga synsättet finns det två huvudsynsätt: positivsim och hermeneutik. 
Dessa upplevs och är nästan varandras motsatser och därför används oftast en utav synsätten i 
studier. 
 
2.1.1 Vårt val av vetenskapligt synsätt 
 
I denna uppsats har vi använt oss av ett hermeneutiskt synsätt. Inom hermeneutiken används 
begreppen del och helhet, vilket innebär att delen endast kan förstås ur helheten och helheten 
endast ur delarna. Med andra ord kan del och helhet inte förstås om de inte sätts i samband 
med varandra (Alvesson & Sköldberg 2008).  Vi har genom att studera revisionen samt olika 
orsaker till förväntningsgapet fått oss en bra uppfattning om områdena. Innan vi påbörjade 
studien hade vi någorlunda förkunskap som vi nu satt ihop och fått fram en mer fullständig 
kunskap och uppfattning inom området revision. 
 
Genom vår studie har vi bland annat tolkat våra svar från intervjuerna samt läst teori för att få 
fram ett resultat och en helhet så att vi har kunnat få en förståelse. Vi har använt oss av vår 
tidigare förförståelse i form av den tidigare kunskap vi haft inom ämnet och genom studiens 
gång har vi fått en ännu större förståelse för vårt uppsatsämne. Vår empiridel basers på de 
intervjuer som vi har genomfört. Inom detta synsätt söks det efter samband genom att 
analysera djupt och därmed gå nära studieobjektet för att få nära och omfattande information 
om ett visst fall. Därför valde vi att använda oss av sex personer som vi intervjuade genom ett 
personligt möte. Anledningen till att vi använde oss av få personer att intervjua beror på att vi 
ville få en mer detaljerad och djupare information från de personer som vi intervjuade.  

                                                 
6 Torbjörn Ljungkvist, föreläsning forskningsmetodologi den 6 februari 2009 
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Det positivistiska synsättet har inte använts på grund av att det synsättet baseras till största del 
på statistiska undersökningar och analyser7 . Detta har vi inte gjort och därmed anser vi att det 
inte tillhör denna uppsats. Därmed har en mer hermeneutisk syn använts.  
 
2.2 Vetenskapliga metoder 
 
Inom metodläran finns det två typer av metoder för att införskaffa information om 
verkligheten och dessa två är kvantitativ metod och kvalitativ metod.  Dessa två är inte helt 
olika typer av metoder utan det som skiljer dem åt är tillvägagångssättet för hur kunskap 
skapas men även beroende på vilken typ av data som används. (Johannessen & Tufte 2003).   
 
2.2.1 Vårt val av vetenskaplig metod 
 
Den kvantitativa metod ger vid undersökningar tydliga anvisningar för hur forskaren skall gå 
till väga för att genomföra den samme (Andersen 1998). Det mest förekommande sättet att 
samla in data är genom frågeformulär som redan har färdigformulerande svarsalternativ 
(Johannessen & Tufte 2003). Vid denna typ av undersökningsmetod används 
envägskommunikation och villkoren styrs helt av undersökaren (Andersen & Gamdrup 1994). 
Kvalitativ metod ger en mer detaljerad information samt att den även skapar en tydligare 
förståelse för undersökningsområdet till skillnad från den kvantitativa metoden som är mer av 
en förklarande typ (Andersen 1998). Metoden ger en mer helhetsförståelse för 
forskningsområdet. Insamling av data sker vanligtvis genom intervjuer, intervjuerna följer 
inte något specifikt frågeformulär utan har istället uppspaltat vilka ämnen som skall tas upp 
under intervjuns gång (Johannessen & Tufte 2003) 
 
I vår studie har vi valt att använda oss av en kvalitativ undersökningsmetod. Insamlingen av 
data har skett genom djupintervjuer med revisorer samt med berörda personer på mindre 
aktiebolag, dessa intervjuer har genererat mjuk data. De personliga intervjuerna anser vi har 
gett oss en djupare förståelse för vad en revisor gör i praktiken och vad företagen anser att de 
gör. Vi har valt bort att använda en kvantitativ metod då den saknar möjligheten till 
följdfrågor då intervjun redan har färdigformulerande svarsalternativ. Den kvantitativa 
metoden skulle ha lett till kortfattade svar vilket inte skulle ha gett oss den djupare förståelsen 
för vårt problemområde som vi eftersökte.  
 
2.3 Vetenskapligt tillvägagångssätt 
  
När ny kunskap skapas finns det tre generella tillvägagångssätt för hur den kan produceras på, 
vilka är följande; induktion, deduktion och abduktion (Artsberg 2005).   
 
2.3.1 Vårt val av tillvägagångssätt  
 
Som ovan nämnt finns det tre olika sätt att skapa kunskap på, nedan beskrivs på vilket sätt det 
sker. Induktion beskrivs som upptäcktens väg där utgångspunkten för en undersökning ligger 
i empirin för att avslutas i en ny teori eller kunskap, det vill säga utifrån en enskild händelse 
skapas generella slutsatser (Andersen 1998). Med deduktion beskrivs och förklaras 
verkligheten. Den har sin utgångspunkt i teorin, testar teorin med hjälp av empirin, därav 
kallas deduktion för bevisförings väg (Andersen 1998). Abduktion kan ses som en 
växelverkan mellan induktion och deduktion, men det är viktigt att poängtera att det inte är en 

                                                 
7 Torbjörn Ljungkvist, föreläsning forskningsmetodologi den 26 januari 2009 
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exakt kombination av dessa. Genom abduktion formuleras nya och helt egna moment 
(Alvesson & Sköldberg 2008). Abduktionen utgår ifrån empirin för att sedan återvända till 
empirin men för att uppnå en kunskap utöver empirin krävs en form av lyft från empirin, på så 
sätt formas kunskap på en djupare nivå. (Alvesson & Sköldberg 2008). 
 
Tillvägagångssättet för denna studie har varit i form av deduktion. Vår undersöknings 
inledande fas innebar inläsning av befintlig litteratur för att skapa oss en kunskap om vårt 
forskningsområde, det vill säga att vår utgångspunkt var i teorin. Inläsningen genomförde vi 
för att få tillräcklig med kunskap för att sedan få fram relevanta frågor till våra intervjuer som 
låg till grund för vårt empiriska material, alltså vi avslutar i empirin.  
 
2.4 Typer av data 
 
Den data som används går att dela upp i två olika kategorier, primärdata eller sekundärdata. 
Vad som kännetecknar dessa beror på vem det är som samlat in data. Primärdata samlas in av 
forskaren själv medan sekundärdata samlas in av andra personer eller forskare. (Andersen 
1998). 
 
2.4.1 Primärdata 
 
I vår uppsats har vi använt oss av primärdata i form av all den information vi fått fram genom 
vår undersökning. Vi har valt att intervjua väl utvalda personer för att få fram bästa resultat ur 
vår undersökning och har på så sätt samlat in vår egna data 8.  
 
2.4.2 Sekundärdata 
 
Sekundärdata i vår undersökning består av de dokument och böcker som vi använt oss av, 
men även de vetenskapliga artiklar som vi läst och refererat till. Annan sekundärdata som vi 
använt är information från olika hemsidor och databaser. 
 
2.5 Datainsamlingsmetod  
 
För att samla in data till vår studie har vi genomfört intervjuer med tre kvalificerade revisorer 
från olika byråer samt tre ägare på olika företag. Nedan redogör vi för urvalet av respondenter 
till vår undersökning samt hur vi genomförde våra intervjuer. 
 
2.5.1 Urval till den empiriska undersökningen 
 
Vi har valt att använda oss av ett urval där vi medvetet valt ut vilka som skall delta i 
undersökningen. Vi har även valt att välja ut en del av populationen då vi valt att göra 
sammanlagt sex intervjuer (Andersen 1998). Dessa intervjuer delades upp i två kategorier. Tre 
intervjuer skulle ske med olika kvalificerade revisorer och de andra tre med olika aktiebolag 
som använder sig av en revisor.  
 
I vår process att välja ut vilka personer som skulle delta tittade vi på lämpliga kriterier som 
personerna skulle ha. Då det gällde revisorerna så hade vi som krav att de skulle vara 
auktoriserade och kraven på företagen var att de skulle vara aktiebolag och inte vara större än 
FAR SRS definition av stora företag alltså mindre företag. Med mindre företag menas i denna 

                                                 
8 Arne Söderbom, föreläsning forskningsmetodologi den 16 februari 2009 
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uppsats aktiebolag som inte uppfyller mer än två av FAR SRS definition på stora företag, 
vilket är gränserna 50/25/50. Siffrorna betyder 50 anställda, 25 miljoner i balansomslutning 
och 50 miljoner i omsättning. Anledningen till just detta urval är att det känns svårare att få 
information från de stora företagen. Vi vill kunna gå och besöka de företag som vi väljer att 
intervjua och på så sätt få en bra kontakt och därmed ett bra underlag till vår empiri. I de stora 
företagen kan det vara svårt att få prata med rätt personer samt ta oss till kontoret som 
vanligtvis ligger i de större städerna. Aktiebolagen som vi valt att intervjua kommer från 
Borås, då vi studerar på Högskolan i Borås. När det gäller revisorer har vi valt att endast 
koncentrera oss på auktoriserade revisorer eftersom vi anser att de kan ge oss bäst 
information, de är placerade i Borås och Norrköping på grund av att de ligger inom de 
områden där vi själva kommer ifrån. 
 
Det var inte helt självklart från början hur många och vilka som skulle intervjuas utan det var 
något som bestämdes under arbetets gång, det var ett adekvat urval. Vi bestämde oss att 
intervjua både företag och revisorer för att kunna se skillnader i deras åsikter kring revision 
och då framförallt förväntningarna. Därefter bestämde vi att sex intervjuer skulle passa bra 
vilka var uppdelade så att hälften var med företag och den andra hälften med revisorer. När vi 
valde ut de sex respondenterna gjorde vi främst det genom att gå igenom våra kontaktnät. Två 
revisorer kom vi i kontakt med genom att vi kände till dem sen innan, den sista revisorn hade 
en föreläsning på vår skola och genom föreläsningen frågade vi om han ville ställa upp. Vi 
ville ha en stor bredd på revisorerna som vi intervjuade och valde dessa från tre olika byråer 
med olika storlek. Vi ville ha en revisor som hade en egen liten revisionsbyrå, en revisor som 
arbetade på en mellanstor revisionsbyrå och en som arbetade på en av de fyra största 
revisionsbyråerna i världen. Valen av de tre företagen baserades även dem utifrån våra 
nätverk och kontakter. Även här bland företagen ville vi att de skulle komma från olika 
branscher och valde då ut ett industriföretag, ett mässföretag och ett städföretag. Företagen är 
av liknande storlek men inom väldigt olika branscher. 
 
2.5.2 Genomförande av den empiriska undersökningen 
 
Vi valde att genomföra intervjuer för att samla in vår empiriska data. Våra intervjuer var 
delvis strukturerade (Andersson 1998).  Vi hade innan intervjun samlat på oss stor kunskap 
om ämnet revision som undersökningarna skulle baseras på. Vi valde att göra en 
standardiserad intervju med samma frågor till dem som vi skulle intervjua. Frågorna var 
därmed bestämda på förhand men med utrymme med öppna svarsalternativ. Intervjun skulle 
även ske via ett personligt möte med respondenten. (Andersson 1998). Vi valde att använda 
oss av en standardiserade undersökningsfrågor på grund av att vi ville vara effektiva vid 
intervju så att den inte skulle ta längre än en timme.    
 
Vi valde att göra två stycken undersökningar, den första med revisorer och den andra med 
kunder/företag. I vår första undersökning ville vi få fram vad det är revisorn gör.  Den andra 
undersökningens syfte var att ta reda på hur kunderna till revisorerna (dock ej samma 
revisorer som vi intervjuade) upplever revisorns arbete. Frågesällningen som vi kom fram till 
baserades utifrån vår teoretiska referensram.  Frågorna delgav vi inte till de vi skulle intervjua 
i förväg, eftersom att vi ville få spontana svar och inte redan förberedda svar som skulle 
kunna vara förskönade inför intervjutillfället. Vi utförde inte någon testintervju för att pröva 
hur väl frågorna var formulerade och om de gav de svar vi var ute efter.   
 
Under själva intervjun valde vi att spela in den samtidigt som vi antecknade stödord så att vi 
skulle kunna vara mer delaktiga under intervjun och kunna ställa följdfrågor. Vi delade även 
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upp så att en av oss var ansvarig för frågorna och den andra mer ansvarig för antecknandet, 
men det hindrade inte den andra att ställa följdfrågor alternativt anteckna. Genom att vi gjorde 
en personlig intervju så kunde vi se personens reaktioner under själva intervjun (Johannessen 
& Tufte 2003). 
 
Våra intervjuobjekt kontaktades första gången via telefon för att kunna boka in ett personligt 
möte där intervjun skulle ske. Efter mötet hade vi mailkontakt så att intervjuobjekten fick en 
chans att läsa igenom det vi skrivit för att bekräfta att vi formulerat det som de sa på rätt sätt. 
 
2.6 Giltighetsanspråk  
 
För att bedöma kvaliteten på undersökningens resultatet finns det två olika giltighetsanspråk, 
validitet och reliabilitet som mäter denna (Andersson 1998).  
 
2.6.1 Validitet  
 
En god validitet innebär att studien mäter det den avser att mäta och att den även ger en bra 
beskrivning av verkligheten9, vilket i vår studie var att se på revisorns roll och hur denne 
uppfattas av dess kunder. Den visar även på hur bra den insamlade data representerar det 
undersökta fenomenet. Validiteten går ej att mäta och skall inte heller upplevas som absolut 
utan mer som ett kvalitetskrav. (Johannessen & Tufte 2003). Då vi har genomfört två olika 
intervjuer en med revisorer och en med företag anser vi dem ha olika validitet. Vi anser att vår 
intervju med revisorer har en hög validitet då vi anser att vi ger en relativ bra bild av hur 
verkligheten ser ut på det undersökningsområdet. Validiteten i vår andra intervju anser vi inte 
ha lika god validitet då vi endast har fångat upp tre företags åsikter. Detta gör det svårt att 
skapa en bild av hela populationen har för åsikter gällande vårt problemområde. Validitetens 
styrka motiverar vi med att vi hade personliga intervjuer10 samt genom att intervjuerna 
spelades in vilket minskar risken för felaktigheter då vi hela tiden haft möjligheten att gå 
tillbaka och lyssna på intervjun.    
 
2.6.2 Reliabilitet  
 
I vår uppsats har vi försökt att få en hög reliabilitet, vilket vi anser att vi har lyckats med 
relativt bra. För att säkerställa att vår uppsats skall bli så tillförlitlig som möjligt har vi försökt 
att använda oss av källor som vi anser är tillförlitliga. Eftersom våra källor mestadels är lagar 
och bestämmelser från FAR SRS är de enligt oss trovärdiga källor.  
 
När det gäller vår undersökning som vi genomförde genom att intervjua sex personer anser vi 
även att den har en hög reliabilitet. Då vi som tidigare nämnt genomfört en intervju med 
revisorer och en med företag anser vi att intervjuerna ej har lika hög reliabilitet. Vi anser att 
intervjuerna med revisorerna har en hög reliabilitet då vi anser att resultatet kommer att bli på 
ett likartat sätt om intervjun genomfördes med andra revisorer. Intervjuerna med företaget 
anser vi inte ha lika hög reliabilitet då vi tror att resultaten kan komma att se olika ut om 
intervjun genomfördes igen men med nya respondenter. Vi upplever att vi framförallt skulle 
ha fått ett avvikande svar om vi hade intervjuat ett företag som var mindre nöjd med sin 
revisor.  Inom reliabiliteten gäller det att minimera antalet felaktigheter som kan uppstå11. Det 
är självklart att det alltid finns små fel som kan vara svåra att hitta och att dessa fel kan variera 
                                                 
9 Arne Söderbom, föreläsning forskningsmetodologi den 23 februari 2009 
10 Torbjörn Ljungkvist, föreläsning forskningsmetodologi den 6 februari 2009 
11 Torbjörn Ljungkvist, föreläsning forskningsmetodologi den 6 februari 2009 
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i utformning. Vi har tänkt på detta och haft det i åtanke att minimera dessa små fel när vi 
förberett och utfört våra frågeformulär och intervjuer. När vi skapade vårt frågeformulär var 
vi väldigt noga med att formulera frågorna så att de inte skulle misstolkas och vara tydliga så 
att personerna lätt förstod frågan och kunde ge oss ett svar. Vi ville även undvika så att det 
inte skulle finnas någon osäkerhet hos personerna när de svarade på frågorna. Då vi 
intervjuade både revisorer och företag var vi noga med att anpassa våra två olika 
frågeformulär så att de passade respektive grupp på ett bra sätt. Genom att vi även valt ut 
personer med rätt kompetens anser vi att svarsalternativen är tillförlitliga och inte innehåller 
mycket fel då respondenterna har förstått frågorna.  
 
Vi anser att vi använt oss av den bästa metoden för att få en hög och god reliabilitet eftersom 
personlig intervju är ett av de bästa sätten till en hög reliabilitet. Genom en personlig intervju 
är det lättare att få tydliga svar och även ha möjligheten att ställa följdfrågor om 
missuppfattningar sker. Vår undersökning anser vi inte har så stor påverkan av tillfälligheter 
och att vi gjort allt det vi kunnat för att ta bort att slumpfaktorer påverkar undersökningen. 
Vid sammanställningen av vår undersökning har vi varit noggranna och bearbetat 
informationen så att den på rätt sätt avspeglar de svar som vi fick fram. Vi anser att 
undersökningen på ett säkert sätt mäter det som vi hade som syfte att mäta. 
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3 Teoretisk referensram 
 

I detta kapitel behandlas tidigare teori och forskning inom området revision som är relevant 
för förväntningsgapet. Det ges även en förklaring om vad revision är för något.  

 
 
3.1 Revisionens syfte 
 
För att få en bra uppfattning om revisionens syfte är det bra att först veta vad revision är. 
Nedan följer en definition av FAR. (FAR 2006, s.19) 

 
”Revision är att med en professionell skeptisk inställning planera, granska, 

bedöma och uttala sig om årsredovisning, bokföring och förvaltning.” 
 
Revisionens mål och syfte är att lämna en revisionsberättelse där revisorn uttalar sig om 
kundens årsredovisning, bokföring samt styrelsens och VD:ns förvaltning. 
Revisionsberättelsen och årsredovisningen används båda som beslutsunderlag för 
intressenterna. Revisionen ger intressenterna en bra trovärdighet för företagets ekonomiska 
information och ger även en ökad tilltro till företagets styrelse och VD när de fullgör sitt 
uppdrag. Det är viktigt att revisorn alltid har målet klart för sig, att uttala sig i en 
revisionsberättelse, så att revisorn inte lägger för mycket tid på saker som inte är relevanta för 
revisionsberättelsen. Nedan följer en bild över vilka som är intresserade av revisionen. (FAR 
2006). 
 

 
 
Figur 3.1: Revisionens intressenter 
Källa:  FAR 2006 s.27 
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3.2 Regler som styr revision 
 
Revisorsprofession är en bransch som är hårt styrd av flertalet lagar och bestämmelser. Dessa 
lagar och bestämmelser innefattar viktiga nyckelbegrepp som styr revisorns arbete. Viktiga 
begrepp är god revisorssed, god revisionssed, oberoende samt tystnadsplikt, dessa begrepp 
kommer att beskrivas ytterligare under avsnitt 3.3, 3.4 samt 3.5. Oberoende och 
tystnadsplikten är de begrepp som ligger till grund för att företagens intressenter och 
omgivningen skall kunna ha förtroende för revisorn. Samtliga begrepp finns reglerade i 
Aktiebolagslagen, Revisorslagen, Revisorsförordningen samt i särskilda föreskrifter från 
Revisorsnämnden. (FAR 2006). Syftet med detta avsnitt är inte att ingående beskriva vad 
lagar, förordningar och direktiv innebär utan att ge en översiktlig bild över vilka regler som 
styr revisionen. 
 
Som medlemmar i Europeiska Unionen (EU) måste den svenska lagstiftningen anpassa sig till 
direktiven som EU ger ut medan rekommendationerna är frivilliga att följa. Syftet med en 
gemensam lagstiftning inom revision är att harmonisera dem mellan medlemsländerna 
(Diamant 2004). Då den svenska lagstiftningen påverkas och delvis bygger på EU:s arbete  
börjar vi att skildra EU:s regler som har inflytande på den svenska revisionen. 
 

• EGs bolagsrättsliga direktiv nr 4, 7, 8 och 11 
• EGs rekommendation om revisors oberoende 
• EGs rekommendation om kvalitetskontroll 

 
Direktiven och rekommendationerna behandlar olika typer av revisionsfrågor, reglering om 
revisionsplikten, hur koncernredovisning skall se ut, kompetenskrav hos revisor och 
revisionsbyråer, hanterar även frågor kring revisorns oberoende samt hur kvalitetskontroll 
skall ske. (FAR 2006 ).  
 
De svenska lagar som styr revisorns arbete och som finns nedskrivna i 
Svenskförfattningssamling är följande:  
 

• Aktiebolagslagen 
• Bokföringslagen 
• Årsredovisningslagen 
• Revisionslagen  
• Revisorslagen 
• Revisorsförordningen  
• Andra associationsrättsliga lagar  
• Lagen om ekonomiska föreningar 

 
Aktiebolagslagen kapitel 9 är den viktigaste lagen som reglerar revisorns arbete. Den 
innehåller bland annat, kompetenskrav, revisionsberättelsen, tystnadsplikt, revisorns uppgifter 
samt hur de skall hantera och agera vid olika situationer.  I Revisorslagen finns det 
exempelvis bestämmelser om revisorers skyldigheter, revisionsbyråns verksamhet och 
godkännande och auktorisation av revisorer. Övriga lagar fungerar som ett komplement till 
dessa och ger stöd vid tillämpningen av dem då de är mer detaljrika. (FAR 2006).   
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Utöver de regler som är beskrivna ovan finns det ytterligare flera gällande rekommendationer 
och uttalanden i revisionsfrågor som ges ut av svenska normgivande organ vilka är: 
 

• Revisorsnämndens föreskrifter 
• FAR SRS:s yrkesetiska regler 
• Revisionsstandard i Sverige (RS) 
• FAR SRS:s revisionsrekommendationer (RevR) 
• FAR SRS:s uttalanden i revisionsfrågor (RevU) 

 
Under rekommendationerna och de yrkesetiska reglerna finns en vägledning för hur god 
revisionssed praktiskt skall tillämpas i revisorns arbete men även oberoende och tystnadsplikt 
tas upp. Uttalandena finns som en komplettering till rekommendationer eller lagstiftning 
(FAR 2006). RS innehåller principer och vägledning för revisionen och skall användas vid 
revision av bokslut, förvaltning och årsredovisning (FAR SRS 2008) 
 
3.3 God revisionssed och god revisorssed 
 
Revisorn är som ovan nämnt hårt reglerad i sitt dagliga arbete. I den svenska lagstiftningen 
finns det två viktiga seder som revisorn måste beakta i sina revisionsuppdrag; god revisorssed 
och god revisionssed. God revisorssed innebär att uppfylla FAR SRS:s yrkesetiska regler och 
god revisionssed kan förenklat beskrivas som hur en revision skall genomföras. Det är 
FAR SRS:s regler och Revisorsnämndens tillsynsverksamhet som ligger till grund för vad 
som innebär god sed dock är det alltid domstolen som är avgörande instans. Den svenska 
goda seden har huvudsakligen sin grund i internationell god sed. (FAR 2006).  
 
3.3.1 God revisionssed  
 
God revisionssed finns reglerad under Aktiebolagslagen 9 kapitel 3 § samt i Revisionslagen 
5 §. Där framgår det att revisionen skall genomföras enligt god revisionssed, alltså hur 
ingående och omfattande granskningen av företagets årsredovisning, bokföring samt 
företagsledningens förvaltning skall vara (FAR SRS 2008, del 1).  Införandet av 
revisionsstandarden har givit revisorerna en mer praktisk beskrivning om vad god 
revisionssed egentligen innebär som tidigare har saknats. Som ovan nämnt innebär god 
revisionssed hur en revision skall genomföras och behandlar även revisorns erfarenhet, 
professionella omdöme och dess kunskap. Utvecklingen av seden sker inom 
Revisorsnämnden, FAR SRS, internationellt samt genom rättspraxis (FAR 2006). Enligt 
Diamant (2004) anses god revisionssed vara en del av den goda revisorssed som beskrivs i 
avsnittet nedan. Det är dock viktigt att ej förväxla de olika goda sederna med varandra.  
 
3.3.2 God revisorssed 
 
God revisorssed innefattar de yrkesetiska reglerna som revisorerna skall följa och det är i 
Revisorslagen 19 § som bestämmelserna finns (FAR 2006). Lagen säger att revisorn skall 
beakta god revisorssed på alla typer av uppdrag som revisorn kan komma att genomföra 
(FAR SRS 2008, del 2). Objektivitet, opartiskhet och självständighet anses vara ledorden för 
den goda revisorsseden (Johansson 2005). Seden styr inte enbart revisorns arbete vid enskilda 
uppdrag utan även hur revisionsbyrån skall organiseras, hur marknadsföring skall se ut samt 
hur revisorn skall agera utanför sitt yrke (Diamant 2004). Tillika god revisionssed ansvarar 
Revisorsnämnden och FAR SRS för utvecklandet av god revisorssed (Diamant 2004).  
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3.4 Oberoende 
 
Det har lika länge som revision har existerat alltid funnits ett intresse och diskussioner kring 
revisorns oberoende. Då det har växt fram ökande krav på tillförlitlig finansiell rapportering 
från företagets intressenter har intresset för oberoende frågorna ökat kraftigt. Det ökande 
intresset har lett till många debatter men även skärpta krav på oberoendet både i Sverige och 
internationellt sett. (FAR 2006). 
 
Själva begreppet oberoende innebär ur en ekonomisk aspekt att någon är självständig i 
förhållande till någon annan.  Oberoende benämns sällan som oberoende i den svenska 
lagstiftningen som styr revisorerna, främsta anledningen är för att begreppet kan komma att 
tolkas som ”ett absolut tillstånd som professionella revisorer måste uppnå” (Diamant 2004, s. 
29). I Revisorslagen benämns det istället som att revisorn skall genomföra sina uppdrag med 
en opartiskhet och självständighet de skall dessutom vara objektiva i sina ställningstaganden. 
Revisionsbyrån måste även organiseras på ett sådant sätt att revisorernas opartiskhet, 
självständighet och objektivitet säkerställs. (FAR SRS 2008, del 2). Diamant (2004) anser att 
opartiskhet, självständighet och objektivitet är det som revisorn skall värna om för att uppnå 
oberoende. 
 
Oberoende är något som måste uppnås av revisorerna för att de skall kunna genomföra en 
kunds revision detta främst för att kunna upprätthålla trovärdigheten i det arbete och 
information som revisorn lämnar ifrån sig (Johansson 2005). Det är väldigt viktigt att revisorn 
inte bara är oberoende i relationen mellan revisorn och kunden utan även att de upplevs som 
oberoende av omvärlden (Diamant 2004).   
 
Vid varje nytt revisionsuppdrag och vid varje nytt revisionsår måste revisorn pröva om det 
förekommer omständigheter som kan rubba oberoendet, skulle det finnas måste revisorn 
genast avsluta uppdraget (FAR SRS 2008). Det finns två tillvägagångssätt för att testa sitt 
oberoende, den första är att se på om revisorn bryter mot jävsreglerna eller ej och den andra är 
analysmodellen (Diamant 2004). Analysmodellen innebär att revisorn genom att besvara ett 
antal frågor klargör om revisorn är oberoende eller beroende jämte mot kunden (Westerdahl 
2005).  I figur 2 nedan redogörs det för ett tillvägagångssätt hur oberoendet kan testas. 
 
3.4.1 Jävsregler 
 
Vid en revision skall inte revisorn på något sätt påverkas av andra intressen som finns i 
företaget. För att förhindra denna eventuella påverkan finns ett antal jävsregler i 
Aktiebolagslagen som revisorn skall följa (Diamant 2004). Enligt ABL 9 kap 17 § är en 
revisor jävig, det vill säga personen får ej anlitas som företagets revisor om den äger aktier i 
företaget eller inom koncernen. Revisorn får inte heller vara delaktig i ledningen av företaget 
inte heller får revisorn hjälpa till vid bokföringsarbetet. Det är inte tillåtet att vara anställd hos 
företaget eller på något sätt vara beroende av dem. Olika typer av släktförhållanden kan även 
påverka oberoende, revisorn får inte heller stå i skuld till företaget. Den som ej får vara 
revisor i ett moderbolag får inte heller företräda dess dotterbolag. Ovanstående regler gäller 
för alla som är involverade i revisionsprocessen (FAR SRS 2008, del 2).  
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3.4.2 Analysmodellen  
 
Analysmodellens syfte är att framförallt skydda revisionsverksamheten (Diamant 2004). Den 
härstammar ifrån, revisorers oberoende i EU som är en rekommendation från EG-
kommissionen. Modellen beskrivs även i EU:s åttonde direktiv och används flitigt av IFAC12 
(FAR 2006). Sverige var det första landet i Europa som lagstadgade analysmodellen och den 
skrevs in i Revisorslagen och började gälla 2002 så den är en relativ ny företeelse (Wallerstedt 
2005).  Analysmodellen finns beskriven under Revisorslag 20-22 §§ och är indelad i fem 
olika hot som finns mot revisorns oberoende vilka redogörs för nedan. Uppfyller revisorn 
eller någon i revisorsgruppen något av dessa hot måste revisorn avsäga sig uppdraget. Det 
finns dock undantag för när revisorn inte behöver avsäga sig sitt uppdrag och det är när den 
har vidtagit åtgärder så att oberoendet ej kan ifrågasättas (FAR 2006). 
 
Egenintressehot: syftar till att garantera att revisorn ej har något ekonomiskt intresse i 
bolaget som den skall granska för att undvika att beslut gynnar intresset revisorn har.  
(FAR SRS 2008, del 2). 
 
Självgranskningshot: innebär att revisorn inte får granska tidigare arbete som den har utfört 
eller haft inflytande över, exempelvis får inte den som deltagit vid bokslut även utföra 
granskningen av den. (FAR SRS 2008, del 2). 
 
Partställningshot: uppstår när revisorn tagit ställning för eller emot det ställningstagande 
företaget har i en rättstvist. (FAR SRS 2008, del 2). 
  
Vänskapshot: förhindrar så att inte en allt för stark personlig relation finns mellan kunden 
och revisorn, annars finns en risk att revisorn inte håller sig kritisk till det den granskar. 
(FAR SRS 2008, del 2).  
 
Skrämselhot: påtryckningar från kunden som granskas som riktar sig till revisorn och som 
syftar till att ge revisorn obehag. (FAR SRS 2008, del 2). 
 
Utöver dessa fem punkter finns en Generalklausul som innefattar sådana hinder som ej 
diskuteras i hoten ovan men som kan vara av sådan art som kan komma att påverka revisorns 
oberoende. (FAR SRS 2008, del 2).  
 
Dokumentationen av den genomgångna analysmodellen skall enligt Revisorslagen 24 § alltid 
utformas på ett sätt så att revisorns oberoende i efterhand kan bedömas. Den skall vara 
genomförd och dokumenterad innan revisionsberättelsen fastställs. (FAR SRS 2008, del 2). 

                                                 
12 International Federation of Accountants- Internationell samarbetsorganisation för revisorsföringar (Artsberg 
2005, s.136)     
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Figur 3.2: Test av oberoende 
Källa: FAR 2006, s. 115.  

3.5 Tystnadsplikt 
 
Revisorn har alltid tystnadsplikt gällande kunskap om kunden och det är en förutsättning för 
att kunden skall ha förtroende för sin revisor. Tystnadsplikten finns reglerad i både 
Revisorslagen och Aktiebolagslagen. Enligt lag måste kunden tillgodose revisorn den 
information som krävs för att fullfölja en revision. Informationen som revisorn blir delaktig i 
får ej offentliggöras för någon obehörig (FAR SRS 2008, del 2). Allmänt kan sägas att den 
information allmänheten får tillgänglig är det som finns i revisionsberättelsen (FAR 2006). 
Orsaken till tystnadspliktens existens är främst för att det krävs en öppen kommunikation 
mellan revisorn och kunden för att en effektiv granskning kan genomföras. Tystandsplikten 
gäller även efter avslutade revisionsuppdrag (FAR SRS 2008, del 2). Revisorn får inte heller 
använda information om företaget för egen vinning eller så att den vållar skada (FAR 2006). 
Skulle revisorn bryta mot tystnadsplikten kan revisorn bli skyldig att betala skadestånd 
dessutom kan även Revisorsnämnden komma med en disciplinär åtgärd så som; en erinran, en 
varning eller ett upphävande av godkännandet, auktorisationen eller registreringen (FAR SRS 
2008, del 2).  
 
Det finns situationer när revisorn får bortse från tystnadsplikten och i vissa fall där det krävs 
enligt den så kallade upplysningsplikten. Exempelvis måste revisorn på bolagsstämman lämna 
den information som aktieägarna kräver, så länge de inte skadar företaget väsentligt. Under en 
eventuell förundersökning mot företaget måste revisorn bistå med de uppgifter som behövs. 
Revisorerna har även en skyldighet att anmäla misstanke om brott. De måste lämna 
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information till sin medrevisor, till moderföretagsrevisor, till den nya revisorn, till särskild 
granskare, till lekmannarevisor och till konkursförvaltare. Upplever revisorn att det finns 
information som aktieägarna bör få reda på skall revisorn redogöra för dem i 
revisionsberättelsen. (FAR SRS 2008, del 2).  
 
I vissa situationer kan tystnadsplikten upplevas som ett hinder speciellt när en revisor blir 
utsatt för kritik av omvärlden det är då svårt att försvara sig, då de ej får berätta hur 
verkligheten ser ut. Men utan tystnadsplikt så skulle revisorn inte kunna sköta sitt arbete då 
det krävs mycket information för att slutligen kunna genomgöra en bra revision. (FAR 2006).  
 
3.6 Revisionsprocessen  
 
Revisionsprocessen kan delas upp i fyra olika steg: Informationsinsamling, Planering, 
Granskning och Rapportering13. 
 
3.6.1 Informationsinsamling 
 
Informationsinsamling handlar om att revisorn samlar in kunskap om verksamheten och 
därmed får en förståelse om verksamheten. Genom revisorns förståelse om verksamheten kan 
denne på ett bättre sätt utföra revisionen. Kunskapen som sammanställs och dokumenteras i 
revisorns olika dataprogram uppdateras inte inför varje nytt revisionsår då kunskapen inte 
förändrats från föregående år14. I och med denna informationsinsamling kan revisorn få en bra 
förståelse och lärdom om både interna och externa förhållanden som till exempel bransch, 
konkurrenssituation, kunder, försäljning, tjänster och produkter. Revisorn lär sig även hur 
kundens finansiella situation ser ut, ekonomifunktion och IT-användning (FAR 2006). 
 
En bra genomförd informationsinsamling gör att revisorn får en bra grund att stå på inför 
planeringen och därmed kan granskning koncentreras på de områden där risken för väsentliga 
fel är som störst. Resultat från informationsinsamlingen används både vid revisionen av 
förvaltning och räkenskaperna. (FAR 2006). 
 
3.6.2 Planering 
 
Enligt RS 300, Planering, skall revisorn planera revisionsarbetet så att revisionen utförs på ett 
effektivt sätt och i rätt tid. Det är en viktig del i planeringen att revisorn skaffar sig kunskap 
om kundens verksamhet. Kunskapen är till hjälp för att kunna identifiera händelser, 
transaktioner och andra faktorer som kan ha väsentlig påverkan på årsredovisningen, 
bokföringen och företagsledningens förvaltning. (FAR SRS 2008, del 2). 
 
Revisorn skall utforma och dokumentera en övergripande revisionsplan som är mer detaljerad 
och kan då ge vägledning i arbetet med granskningsplanen. Den övergripande revisionsplanen 
beskriver revisorns förväntade inriktning och omfattning på revisionen och hur den skall 
utföras. Vid utarbetandet skall revisorn beakta följande områden: Kunskap om verksamheten, 
Förståelse av redovisningssystem och system för intern kontroll, Risk och väsentlighet, 
Granskningsåtgärdernas karaktär, omfattning och förläggning i tiden, koordinering, ledning, 
övervakning och kontroll och övriga förhållanden som påverkar. (FAR SRS 2008, del 2). 
 
                                                 
13 Kent Iveling, föreläsning Verksamhetsinriktad revision den 26 mars 2009 
14 Kent Iveling, föreläsning Verksamhetsinriktad revision den 26 mars 2009 
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I RS 300 står det även att revisorn skall utarbeta och dokumentera ett granskningsprogram. 
Detta innebär att revisorn anger revisionens karaktär, omfattning och förläggning av tiden när 
det gäller de planerade granskningsåtgärderna som krävs för att kunna genomföra den 
övergripande revisionsplanen. (FAR SRS 2008, del 2). 
 
I planeringen ingår det även att revisorn skall bedöma och beakta vad som är väsentligt och 
vad det finns för risker. Väsentlighet bestämmer och avgör vad revisionsuppdraget skall 
inriktas på samt omfattningen. Bestäms inte vad som är väsentligt är det lätt att mycket tid 
läggs på saker som inte är relevanta. Det handlar om att hitta de områden där det kan finnas 
väsentliga fel och förhållanden som påverkar bedömningen av årsredovisningen och 
förvaltningen och därefter granska dessa områden extra noga. Det är revisorns professionella 
omdöme som avgör vad som är väsentligt. (FAR 2006). 
 
Revisorn måste som sagt även bedöma olika slags risker i företaget för att senare kunna 
fullföra granskningen på ett effektivt sätt. Dessa risker är inneboende risk, kontrollrisk och 
upptäcktsrisk. Alla dessa risker hänger mer eller mindre ihop och påverkar varandra. 
Inneboende risk innebär risken att det blir fel i redovisningen eller brister i förvaltningen på 
grund av företagets verksamhet. Kontrollrisk innebär risken för att fel inte upptäcks och tas 
om hand av företagets eget system för intern kontroll. Upptäcktsrisk innebär risken för att det 
vid revisionen inte upptäcks väsentliga fel. (FAR 2006). 
 
3.6.3 Granskning 
 
I Aktiebolagslagen står det i 9 kap 3 § att ”revisorn skall granska bolagets årsredovisning och 
bokföring samt styrelsen och den verkställande direktörens förvaltning. Granskningen skall 
vara så ingående och omfattande som god revisionssed kräver” (FAR SRS 2008, del 2, s.27). 
Syftet med granskning är att ge underlag för revisorns ställningstagande i revisionsberättelsen. 
Granskningen ser olika ut för varje uppdrag som revisorn har. Det som styr granskningen är 
hur bra företagets interna kontroll är och hur stor risken för väsentliga fel är (FAR 2006).  
 
Det finns två granskningsmetoder som revisorn oftast använder vilka är; granskning av 
kontroller och substansgranskning. Vanligast är en kombination av dessa för att få bästa 
möjliga resultat. Granskning av kontroller innebär en verifiering av att företagets interna 
kontroll fungerar som det skall och substansgranskning innebär en granskning av innehållet i 
olika resultat- och balansräkningsposter, i löpande redovisning eller i bokslut. Vid valet av 
metod väljs den som är mest effektiv för just det uppdraget, vilket betyder att den metod som 
kräver minst resurser för att få tillräckligt underlag för uttalandena i revisionsberättelsen väljs. 
Det är viktigt att revisorn dokumenterar revisionen både på ett säkert och överskådligt sätt. 
(FAR 2006). 
 
Revision är en stor process och framförallt granskningen är en viktig del. Därför är det vanligt 
att flera personer deltar i processen. Arbetet fördelas efter personernas utbildning och 
erfarenhet. Det är vanligt att revisorn behöver hjälp av specialister i vissa frågor under sitt 
uppdrag för att säkra att informationen är rätt, med andra ord säkra kompetensen. (FAR 
2006).  
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3.6.4 Rapportering 
 
Det som revisorn granskar skall sedan leda till uttalanden om årsredovisningen, bokföringen 
samt styrelsen och VD:ns förvaltning i en revisionsberättelse. Det görs även andra former av 
rapporter från revisorn som ofta är av mindre karaktär och enbart lämnas till styrelsen. Dessa 
kan innehålla små förändringar som skall göras innan revisorn är klar med sitt arbete så att 
revisionsberättelsen blir ren. (FAR 2006). 
 
Den enda rapporten revisorn offentliggör är revisionsberättelsen. Revisorn rapporterar till 
årsstämman om årsredovisningen upprättas enligt Årsredovisningslagen. Revisorn har även 
som uppgift att tillstyrka eller avstyrka följande punkter:  

• Att balansräkning och resultaträkning fastställs 
• Att vinsten disponeras, alternativt förlusten enligt förslaget i förvaltningsberättelsen 
• Att styrelseledamöterna och styrelse beviljas ansvarsfrihet 

Revisionsberättelsen skall alltid vara skriftlig och skall även innehålla vilken grad av tillit 
som revisorn har fått i förhållande till det granskade materialet (FAR 2006). I RS 709, 
Revisionsberättelsens utformning i aktiebolag och andra företag, finns standarder och 
vägledning för utformandet av revisionsberättelsen både för rena och orena (FAR SRS 2008, 
del 2). 
 
3.7 Definition av förväntningsgapet  
 
Förväntningsgapet är en företeelse som har existerat sedan revisorsprofessionens början. Det 
har inte alltid sett likadant ut utan har ändrats i takt med utvecklingen av näringslivet, 
samhället och revisorsprofessionen (Johansson 2005). Ett förväntningsgap kan definieras på 
en mängd olika sätt, alla med samma betydelse men med olika uttryckssätt. 
Förväntningsgapet innebär att revisor och kund har olika uppfattning om vad revision är, med 
andra ord revisionens inriktning och revisorernas skyldigheter. En orsak till att detta 
förväntningsgap existerar är att intressenterna och i det medräknat kunden, förväntar sig att 
revisionen skall vara bättre än vad revisorerna anser att det är rimligt att kräva av dem. Detta 
kan bland annat bero på att revisionen inte är tillräckligt anpassad till intressenternas behov 
(Öhman 2005). Ett annat sätt att se på förväntningsgapet är att det är en form av obalans i 
relationerna mellan revisor och kund (Johansson 2005). En annan förklaring som ges 
angående detta problem är att kunden har överdrivna förväntningar på vad en revisor skall 
göra på grund av brist i kundens förståelse av vad revision innebär (Jönsson 2005). 
 
Peter Clemendtson, tidigare ordförande i FAR SRS, menar att det finns två grundläggande 
orsaker till att förväntningsgapet finns, vilka är att det är lagstadgad revision och att det är ett 
gemensamt ramverk för stora respektive små företag. Clemendtson menar på att det i små 
företag går att titta på allt som revisor vilket i princip är omöjligt i de stora företagen (Ehlin 
2008). Nedan följer en bild över förväntningsgapet som är framställd av FAR (FAR 2006).  
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Figur 3.3 : Förväntningsgapet enligt FAR 
Källa: FAR 2006, s. 131. 
 
Ur revisorns synvinkel uppstår ofta problem med förväntningsgapet när företagsledningen 
gjort ett antal ”dåliga” affärer. Det är vid dessa tillfällen revisorn möter besvikna och arga 
aktieägare som anser att revisorn gjort ett dåligt jobb i och med att revisorn inte avstyrkt 
ansvarsfrihet när det varit så självklart att företagsledningen inte förvaltat pengarna i företaget 
på ett bra sätt. Trots att revisorn klart och tydligt hävdar att denne har gjort allting korrekt i 
bedömning av ansvarsfriheten enligt de lagar och regler som finns blir de ändå dömda som 
misslyckade revisorer. Det är vikigt att revisorn skriftligen i revisionsberättelsen motiverar 
sina ställningstaganden (Johansson 2005). Denna uppfattning delar även Clemendtson då han 
anser att många revisorer får sin karriär förstörd då de blir dömda på förhand trots att de inte 
gjort något fel (Ehlin 2008).  
 
Clemendtson menar att förväntningsgapet kommer att öka fram tills revisionspliktens 
avskaffande. Ökandet sker främst genom de skandaler som uppstår och att revisorn därmed 
hamnar i centrum. Anledningen till att förväntningsgapet kommer att minska efter det att 
revisionsplikten försvinner är för att det då kommer att bli en efterfrågestyrd revision. Den 
efterfrågestyrda revisionen öppnar upp för en mer diskussion om vad revisorn skall göra i 
företaget vilket inte skall leda till missförstånd och oklarheter. (Ehlin 2008). 
 
Kajsa Lindståhl, bland annat med i Skandias styrelse och revisionskommitté, anser att mer 
regelstyrda revisionsuppdrag och standardiserade revisionsberättelser ökar förväntningsgapet. 
Hon menar att revisorerna måste anpassa sig till all formalia och blir låsta i sina uppdrag. 
Företag ser olika ut både i storlek och intern kontroll och då är inte det bästa sättet att använda 
en revisionsberättelse som mer eller mindre ser likadan ut till alla företag. Då avspeglas inte 
företaget på ett bra sätt och det återspeglar inte verkligheten. För att se förväntningsgapet ur 
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ägarnas synvinkel menar Caroline af Ugglas, aktiechef och ägarstyrningsansvarig i Skandia 
Liv, som ägare att hon förväntar sig att revisorn skall kontrollera så att de ansvariga sköter sitt 
jobb och gör det de är utsedda att göra, förvalta företaget. Hon anser att revisorn har en 
granskande roll och funktion som kan ge rådgivning till företaget i de fall det behövs till 
företaget. (Wennberg 2005). 
 
Förväntningsgapet ser olika ut i de ägarledda företagen och börsföretagen. De ägarledda är 
ofta mindre i storlek och relationen mellan revisorn och företaget har en helt annan karaktär. 
Relationen är mer personlig och revisorn har ett bättre förtroende vilket vanligtvis leder till en 
bättre kommunikation mellan företaget och revisorn. (Johansson 2005).  
 
3.7.1 Åtgärder för att minska förväntningsgapet 
 
Med ett sådant stort fenomen som förväntningsgapet finns det många olika åsikter om ur detta 
kan lösas. Alla har sina egna lösningar på problemet. Peter Clemendtson som nämnts tidigare 
anser att fokuseringen skall ligga på det som är revisorns uppgifter. Revisorn skall inte göra 
uttalanden om framtiden och affärer. Trots att revisionsberättelsen har förbättrats då det gäller 
revisorns förtydligande om ansvarsfrihet finns fortfarande ett förväntningsgap kvar. 
Clemendtson menar även att en bättre kommunikation mellan revisorn och kunden kan leda 
till ett minskat förväntningsgap, men framförallt skall revisorn förklara vad som är dennes 
roll. (Wennberg 2005). 
  
Clemendtson har även andra förslag på att minska förväntningsgapet. Dessa bygger också på 
en bättre kommunikation. Till exempel är bolagsstämmor ett bra tillfälle att förklara för 
kunden vad revisorn har gjort och även revisorns roll. Det är dock viktigt att nämna revisorns 
tystnadsplikt. Revisorn får gärna berätta vad han gjort, men inte berätta en massa om 
företaget. FAR SRS har också en del i detta. Ett sätt för dem är att bidra i 
kommunikationsarbetet. Det är viktigt att FAR SRS hjälper till att informera vad revision 
innebär och vad revisorn skall göra. (Ehlin 2008).       
 
Tidningen Balans (nr 2 2008) har sammanställt en lista på saker som ökar respektive minskar 
förväntningsgapet. Detta har sammanställts genom information från de senaste årens debatt 
inom området. Det som bland annat ökar förväntningsgapet är att: 
 

• Revisorerna lägger för lite tid och vikt på att upptäcka oegentligheter i företagets 
redovisning. 

• Förväntningar från kunden på saker som inte ingår i revisorns uppgifter enligt gällande 
lagar och praxis, som till exempel uttalanden om företagets effektivitet i deras 
affärsverksamhet.  

• Utökade regelverk gör att revisorn ägnar för mycket tid på formalia och sådant som är 
lätt att visa att han/hon gjort 

 
Det som minskar förväntningsgapet är bland annat: 
 

• En utökad rapportering som innebär att revisorn skriver i revisionsberättelsen hur 
denne har resonerat för att komma fram till en ren respektive oren revisionsberättelse. 
Därmed får kunden en bättre förståelse för revisorn.   

• Bättre förklaring från revisorerna till markanden om vad deras roll egentligen är 
enligt de lagar, regler och praxis som gäller. 
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• Genom ett större ansvar från styrelsen när det gäller valet av revisor, får företaget en 
bättre inblick om hur revisorn är. Därmed är det större chans att få en revisor med stor 
integritet som tydligt säger ifrån i svåra och tuffa situationer. 

• En utveckling av god revisionssed som gör att den på ett bra sätt innefattar vad det är 
intressenterna egentligen efterfrågar.  
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I följande kapitel kommer vi att redogöra för våra sex intervjuer som vi har genomfört. Detta 
kapitel inleds med de intervjuer vi haft med tre revisorer, avsnittet börjar med en kort 
presentation av de intervjuade och avslutas i en sammanställning av våra frågor vi ställt till 
respektive revisor. Vidare i kapitlet redogör vi på samma sätt som ovan men i stället för 
revisorer sammanställs våra intervjuer gjorda på mindre företag.     

 
 
4.1 Empiri revisorer 
 
Den första insamlingen av emiriska data har skett under tre tillfällen, 16, 22, 23 april 2009 
med tre kvalificerade revisor från tre olika revisionsbyråer. Vi har vid sammanställningen av 
det insamlade empiriska resultatet valt att dela upp vår frågeställning i fem kategorier. Under 
respektive kategori redogör vi för samtliga revisors tankar och svar för att på så sätt tydliggöra 
skillnader och likheter respondenterna emellan. Intervjufrågorna vi ställde till våra 
respondenter finns tillgängliga att läsa i bilaga 1.  
 
4.1.1 Presentation av revisorer  
 
Mats Rosenqvist arbetar som auktoriserad revisor på Grant Thornton i Norrköping där han 
även är partner. Som auktoriserad revisor har han arbetat sedan 1984 och var då den yngsta 
auktoriserade revisorn. Rosenqvist är utbildad civilekonom och läste fyra år på Linköpings 
Universitet. Efter utbildningen fick Rosenqvist en anställning på Rolf Sandfridssons 
revisionsbyrå där han arbetade fram till 1990. 1990 började Rosenqvist sin karriär på 
Lindebergs som senare kom att bli uppköpta av Grant Thornton där han idag fortfarande 
jobbar. Grant Thornton är inriktade på ägarledda företag, de har valt att utesluta revision av 
landsting och kommuner då de anser sig vara bäst på just ägarledda företag. Intervjun ägde 
rum 16 april, 2009. 
 
Thomas Bohlin arbetar på KPMG i Borås, han är auktoriserad revisor och även kontorschef 
på kontoret i Borås. 1992 var året då Bohlin blev auktoriserad revisor men började sin karriär 
som revisorsassistent 1987. Bohlin har en tre och halvt årig civilekonomutbildning där han 
läste två år på Högskolan i Borås och ett och halvt år på Handelshögskolan i Göteborg. Bohlin 
har under hela sin karriär arbetat inom KPMG. KPMG har alla typer av kunder men är 
marknadsledande när det gäller stora bolag samt börsbolag. 95 % av kunderna är dock ändå 
småföretag, utöver dessa reviderar de åt kommun, landsting, förbund, stiftelser och kyrkor. 
KPMG tillhör de största revisionsbyråerna i världen och besitter en enorm kompetens. 
Intervjun ägde rum 22 april, 2009. 
 
Karl-Johan Kjöllerström driver sedan 1991 sin egen revisionsbyrå K-J Kjöllerströms 
Revisionsbyrå. Revisionsbyrån driver och arbetar han ensam på som auktoriserad revisor men 
vid behov köper han in tjänster från andra byråer. Kjöllerström började arbeta som 
revisorsassistent 1985 och blev 1990 auktoriserad revisor. Han är utbildad civilekonom och 
läste tre år på Högskolan i Borås och ett år på Handelshögskolan i Göteborg. Kjöllerström 
började sin karriär på KPMG 1985 och arbetade där fram tills han startade sin egen 
revisionsbyrå. K-J Kjöllerströms Revisionsbyrån arbetar huvudsakligen med ägarledda 
mindre företag, men har även kunder med större företag. Intervjun ägde rum 23 april, 2009.  
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4.1.2 Reglering inom revision 
 
Då revisionen är en mycket reglerad bransch ansåg vi det intressant att få revisorernas åsikter 
kring detta.  
 
Samtliga tre respondenter anser att revisionen är för reglerad och formaliserad när det gäller 
vissa punkter. Rosenqvist påpekar att viss information företagen delar ut i och med 
förvaltningsberättelsen är både onödig och överflödig. Information som företagen måste 
lämna ifrån sig i och med informationsplikten. Rosenqvist anser att de som revisorer inom 
vissa områden som förvaltningsberättelsen behandlar inte besitter den rätta kunskapen för att 
bedöma detta, som till exempel frågor om miljöpåverkan. Istället tycker Rosenqvist att någon 
annan utomstående med rätt kompetens skall granska den typen av information för att det 
skall bli en mer rättvis bedömning alternativt värdering. Vidare upplever Rosenqvist och 
Kjöllerström att notupplysningar med uppgifter om exempelvis könsfördelning, sjukfrånvaro 
och taxeringsvärden på fastigheter känns som onödiga och överflödiga uppgifter.  
 
Bohlin upplever att revisionen är för reglerad och formaliserad speciellt för mindre företag. 
Han anser att de mindre företagen procentuellt sett betalar mer för tjänsten revision än de 
stora företagen, då revisorn enligt lag måste gå igenom samma process och granskning för de 
båda typerna av företag. Detta menar Bohlin är något som borde kunna förenklas för de 
mindre företagen. Detta får medhåll av Kjöllerström som även anser att kostnaderna för 
revision beror på den hårda regleringen. Kjöllerström menar att om revisionen var mindre 
reglerad hade revisorerna i stället kunnat fokusera på att granska mer väsentliga saker, vilket i 
slutändan skulle kunna minska kostnaderna. 
 
Kjöllerström anser att alla dessa regler gör att revisionen blir mer krånglig än den egentligen 
behöver vara och han tycker även att flertalet lagar såsom Aktiebolagslagen och 
Bokföringslagen borde förenklas för dess användare. Revisorns yrkesroll har förändrats och 
de skall granska sådana saker som inte tidigare har hört till revisorns roll exempelvis 
miljöpåverkan. Rosenqvist anser att regelverket istället skall vara mer fokuserat på revisorns 
uppgifter vilka huvudsakligen är att skydda det egna kapitalet och att visa en rättvisande bild 
av företaget. Detta menar Rosenqvist skapar ett förtroende hos kunden och dess intressenter. 
 
Både Bohlin och Rosenqvist ser fördelar med regleringen och formaliseringen. Bohlin 
upplever tvingandet om att allt måste dokumenteras som att det blir för formaliserat. 
Samtidigt anser han att det finns en viss poäng i att den är formaliserad och likartad, när något 
är dokumenterat är det genomfört dessutom gör dokumentationen att det är enkelt att bli insatt 
i ett nytt uppdrag som någon tidigare har haft. Den främsta fördelen med reglering ser 
Rosenqvist som att då allt står nedskrivet i lagar och rekommendationen om vad revisorn skall 
göra så har alltid revisorn något att luta sig tillbaka på. 
 
4.1.3 Revisorns oberoende 
 
Oberoende är något som revisorn måste vara i alla sina uppdrag. Analysmodellen är en modell 
där revisorn enkelt kan testa sitt oberoende, därför valde vi att ställa frågor kring denna 
modell för att få reda på hur de använder modellen, vanliga hot samt hur de upplever den.  
 
De tre revisorerna använder sig av analysmodellen i och inför alla revisionsuppdrag och de 
använder den för att se så att de är lämpliga för revisionsuppdraget samt för att slutligen 
kunna underteckna revisionsberättelsen. Analysmodellen uppdateras kontinuerligt hos 
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samtliga inför varje nytt revisionsår det gäller även för de redan befintliga kunderna. Bohlin 
menar att analysmodellen alltid har funnits i revisorernas medvetanden, men i och med 
införandet av modellen har det blivit mer systematiskt och så måste den även dokumenteras. 
Kjöllerström menar också att det har funnits krav på oberoendet sedan tidigare men nu när det 
måste dokumenteras anser han att han tänker till på ett annat och bättre sätt. 
 
Analysmodellen finns integrerad i respektive revisionsbyrås revisionsprogram. På KPMG går 
det exempelvis inte att påbörja arbetet med kunden förrän analysmodellen är ifylld. Samtliga 
tre anser att analysmodellen är ett bra verktyg för prövandet av oberoendet och att dess syfte 
uppnås. Men Rosenqvist tycker samtidigt att det är viktigt att den inte går till överdrift, han 
brukar lita mycket på vad magkänslan säger, speciellt vid vänskapshot. Något Rosenqvist 
anser som viktigt som kan påverka oberoendet är att revisionsbyrån inte skall vara för 
beroende av en kund då det kan uppkomma en rädsla om att skriva en oren 
revisionsberättelse. En rädsla som grundar sig i att revisionsbyrån då kanske kommer att 
förlora en stor kund och därmed intäkter.  
 
Analysmodellen består av fem olika typer av hot som skall gås igenom av revisorn. För 
Rosenqvist och Bohlin är det vanligaste hotet som de stöter på självgranskninghotet, att 
revisorn inte får vara delaktig i redovisningsarbetet. För att undvika att hotet uppstår så är 
Rosenqvist aldrig delaktig i en kunds redovisning. På Grant Thornton löser de situationen 
genom att ha en tydlig uppdelning mellan de två avdelningar, redovisning och revision på så 
sätt blir revisorerna inte delaktiga i redovisningsarbetet. Hotet som Kjöllerström upplever som 
vanligast är vänskapshotet. Han upplever att det är svårt att dra gränser mellan vad han som 
revisor får delta i, till exempel företagsjubileum och dylikt utan att oberoendet påverkas. 
Kjöllerström vill även tillägga att det är sällan han upplever några hot överhuvudtaget.  
 
4.1.4 Revisorns tystnadsplikt 
 
Tystnadsplikten finns till för att informationen som kunden delger revisorn inte förs vidare till 
annan obehörig part. Då tystnadsplikten har en stor roll i revisorns arbete valde vi att ställa 
frågor omkring revisorernas tankar om den.  
 
Rosenqvist, Bohlin och Kjöllerström är alla tre positivt inställda och anser att tystnadsplikten 
är bra och nödvändig för att kunna utföra deras arbete. Både Rosenqvist och Kjöllerström 
anser att tystnadsplikten gör så att det byggs upp ett förtroende mellan kund och revisor. En 
avsaknad av detta förtroende skulle innebära att det skulle vara mycket svårt för revisorerna 
att genomföra en revision. De anser att det är viktigt att revisorn får rätt svar på de frågor som 
denne ställer, därför är det viktigt att informationen stannar mellan kunden och revisorn. 
Rosenqvist menar att utan tystnadsplikten skulle han inte ha den öppna kommunikationen 
som han upplever att han idag har med sina kunder. 
 
Allmänt tycker alla tre att de inte är några svårigheter att hålla sig till tystnadsplikten. 
Rosenqvist är alltid noga med att aldrig nämna kunders namn om han pratar om dem på 
allmänna platser. Bohlin kan i vissa fall uppleva tystnadsplikten som jobbig, speciellt när 
Bohlin är revisor till två företag som har inbördes relationer med varandra, men samtidigt är 
det i sådana situationer enkelt och bra att ha tystnadsplikten att luta sig mot. Även om 
tystnadsplikten kan kännas svår ibland anser Bohlin att den är till mer hjälp än till ett hinder 
för honom. Ingen av respondenterna har inte direkt upplevt att tystnadsplikten har stått i vägen 
för deras yrkesutövande.  
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4.1.5 Revisionens utformning  
 
Under revisionens gång finns det ett antal punkter som revisorn måste gå igenom. Vi ansåg att 
det var intressant att se hur dessa tre revisorers processer såg ut. 
 
Revisionsprocessen ser ungefär likadan ut för de tre revisorerna men det har lite olika metoder 
som de jobbar utifrån. Bohlin och Kjöllerström följer en viss mall som är integrerad i deras 
datasystem, men Rosenqvist har ingen sådan mall. Kjöllerström håller för tillfället på att 
skapa en form av mall, som han själv benämner som en checklista med syfte att användas vid 
de tillfällen när han tar emot nya kunder. De tre revisorerna börjar med att samla på sig 
information och gör en utvärdering av företaget så att de skall kunna göra en så bra revision 
som möjligt. De gör bland annat ID-kontroller och lär sig hur kundens verksamhet fungerar. 
På Rosenqvists revisionsbyrå är de noga med att hitta specifika lösningar till sina kunder så 
att deras problemområden kan bli bättre. 
 
När revisorerna sedan utför granskningen görs det stickprov för att se till så att urvalet är rätt 
genomfört, eftersom att det är nästintill omöjligt att granska precis allting. För att revisorerna 
skall kunna göra dessa stickprov måste de först bestämma vad som är väsentligt och var 
risken för fel kan uppstå så att granskningen och stickproven utförs på de områdena med 
störst risk. Rosenqvist jobbar utifrån olika väsentlighets tal för att kunna utföra granskning. 
Vanligast är att Rosenqvist tittar på poster som har en betydande del av resultat- och 
balansräkningen. Bohlin jobbar också på liknande sätt då han utgår ifrån olika matematiska 
mått för att sedan kunna göra sina bedömningar. Även Kjöllerström följer ett liknande 
tillvägagångssätt. De tre revisorerna är eniga om att det är erfarenheten som är av betydande 
del för att kunna avgöra vad som är väsentligt.  
 
Rosenqvist anser att det sällan uppstår några problem när han skall göra en riskbedömning av 
kunden. Detta beror på att kunderna löper från år till år och därmed har Rosenqvist skaffat sig 
bra kunskap om kunden och är därför väl medveten om var riskerna finns hos kunderna. 
Rosenqvist är noga med att poängtera att erfarenheten är oerhört viktig. Det är svårt att läsa 
sig till hur revisorn skall göra, utan det krävs att revisorn praktiserar, prövar och testar sig 
fram.  
 
Bohlin anser att det ibland kan uppstå problem när han skall göra en riskbedömning av 
kunden. Framförallt beror detta på att revisionsbyrån saknar viss information om kunden och 
med hjälp av den informationen kunde revisionen ha utförts på ett annat sätt. Detta gäller 
främst vid nya uppdrag då han inte känner till företaget så bra. Bohlin menar att det är viktigt 
att det under uppdragets gång skall vara möjligt att vid behov kunna ändra felbedömningar 
som kan uppstå under processen. Vanligen då det sker olika förändringar på kundens företag. 
Bohlin anser att det är viktigt att skapa rutiner som de följer för att minska problemen som 
kan uppstå under riskbedömningen av kunden. 
 
De problem som Kjöllerström upplever när han skall göra en riskbedömning av kunden är att 
avgöra om det är en risk eller inte. För att kunna göra detta krävs det att Kjöllerström 
använder erfarenhet som han har från samma bransch och/eller att han lägger stor vikt vid 
planering och informationsinsamling. En annan svårighet som Kjöllerström upplever är hur 
han skall kunna verifiera transaktioner som är av en väldigt stor mängd då det är omöjligt att 
kunna kontrollera alla. När inte alla transaktioner kan verifieras tittar han på företagets rutiner 
och bedömer dem samt verifierar dem genom att ta stickprov. Nu när vi befinner oss i en 
lågkonjunktur upplever Kjöllerström även att det är svårt ibland att kunna bedöma kundens 
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fortlevnad. För att lösa detta krävs det diskussioner med företaget samt att utgå ifrån olika 
prognoser. Samtidigt skriver Kjöllerström kontinuerligt ner sina tankar och resonemang för att 
ha som underlag till hans slutsats om företaget kommer att fortleva eller ej. 
 
4.1.6 Förväntningsgapet  
 
Förväntningsgapet är något som existerar när revisorn och kunden inte har samma 
förväntningar på revisionen. Vi såg det väldigt intressant att titta på frågor som berör detta 
område. 
 
I intervjuerna med revisorerna framkommer det mer eller mindre att det förekommer ett 
förväntningsgap mellan kunden och revisorn. De tre revisorerna är eniga om att det främst 
beror på att kunden inte vet vad revision innebär och att kunden inte heller vet skillnaden 
mellan revision och redovisning. Många kunder tror att revision och redovisning är samma 
sak och att en revisor och en redovisningskonsult utför samma slags arbete. Bohlin menar att 
en anledning till detta är att branschen är väldigt dålig på att ge ut information om revisionen. 
Kjöllerström anser att det är extra viktigt nu på senare tid att klargöra skillnaden mellan 
revisor och redovisningskonsult eftersom att båda numera får kalla sig auktoriserade och får 
skriva berättelser med likartade namn men som dock har helt olika syften. 
 
Revisorerna menar också att det är väldigt vanligt att kunder tror att revisorn kan allt och ser 
allt. Bohlin upplever att den vanligaste missuppfattningen från kunden är att kunden tror att 
revisorn kan allt som har med papper och siffror att göra. Bohlin får medhåll från 
Kjöllerström som även upplever att kunden tror att revisorn kan och får göra allt. Ofta får 
Kjöllerström kunder som vill att han skall göra både kundens redovisning och revision. 
Bohlin och Rosenqvist menar att de som har minst förståelse för revision är de som har allra 
minst kontakt med sin revisor. Framförallt är detta vanligt när kunden anlitar en 
redovisningsbyrå för att utföra kundens redovisning. Bohlin upplever att det ibland inom 
samma företag uppstår olika förväntningar på revision, till exempel kan ekonomiavdelningen 
uppleva revisorns nytta som väldigt värdefull medan ledningen endast ser revisionen som en 
stor post som kostar. 
 
Kjöllerström är väldigt noga och tydlig med att informera sina kunder att han är revisor vars 
uppdrag är att utföra granskning på kundens företag. Kjöllerström försöker även förklara att 
revisorns roll är att kvalitetssäkra ekonomisk information. Kjöllerström förklarar även vad 
konsulter gör så att det är lättare för kunden att skilja på revisor och redovisningskonsult. 
Rosenqvist har sedan ett par år tillbaka mer och mer förklarat för kunden om vad revision 
innebär, detta främst på grund av att revisionsplikten troligtvis kommer att slopas. Nuförtiden 
köper kunderna ofta mer än bara själva revisionen. Bohlin anser, som tidigare nämnt, att 
branschen allmänt är väldigt dålig på att informera kunderna om vad revisorn gör, men att det 
blivit en stor förändring de senaste åren eftersom att revisionen blivit mer kundanpassad och 
serviceinriktad. Om revisionsplikten nu kommer att försvinna menar Bohlin att det kommer 
att bli extra viktigt att informera kunden om revisionens nytta. Vid ett slopande av 
revisionsplikten kommer revisorn att kunna hjälpa kunden inom områden som tidigare inte 
varit tillåtna. 
 
Revisorerna har lite olika sätt att informera kunden om vad deras arbete och uppgifter innebär. 
Bohlin har ingen särskild struktur eller mall som han utgår ifrån utan menar på att det blir en 
naturlig process i och med det personliga mötet han har med kunden. Kjöllerström brukar 
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informera kunden vid det första personliga mötet med den. Rosenqvist anser att det är extra 
viktigt att berätta för kunden vad som gäller om det går dåligt för företaget.  
 
Det som kunden bland annat värderar högst i revisorns arbete är enligt Bohlin och Rosenqvist 
det som berör den privata plånboken, så som att betala lite i skatter och dylikt. Rosenqvist 
upplever även att kunden uppskattar att revisorn hjälper kunden att se helheten av företaget 
och hjälper kunden att få ut ett mervärde av revisionen. Kjöllerström upplever främst att 
kunderna värderar rådgivningen som de får av revisorn väldigt högt, något som kunden som 
tidigare nämnt upplever som ett mervärde. Kjöllerström lär sig hur företagets verksamhet ser 
ut och kan i och med det komma med goda och bra råd.  
 
Bohlin upplever att beroende på storleken på kundens företag har de olika slags förväntningar. 
Kunder med stora företag anser att själva revisionen är given, istället har de större 
förväntningar på att revisorerna är kunniga, flexibla och ger en bra service. Kunderna 
efterfrågar att revisorerna har kunskap om det som revisorn gör samtidigt som de lägger ett 
stort engagemang i kunden, de förväntar sig även att revisorn levererar det denne gör i tid.  De 
kunder som har mindre företag upplever Bohlin att dessa inte lägger så stor vikt vid själva 
revisionen utan de lägger större betoning på årsredovisningen och att bokslutet är korrekt samt 
att de vill betala så lite skatt som möjligt.  
 
Rosenqvist upplever inte direkt att det inte finns några områden där kunderna har större 
alternativt mindre förväntningar. Däremot upplever han att det har blivit en förändring i 
kundernas förväntningar. Innan efterfrågade kunderna effektiva skattelösningar, att revisorn 
skulle vara en form av skattespecialist. Då det med åren blivit lägre skatter har efterfrågan på 
detta minskat och gått över till mer krångligare problemen som till exempel hur företag skall 
agera vid försäljning av företag samt vid ägar- och generationsbyten. Rosenqvist upplever att 
han numera fungerar som en slags ”husdoktor” inom ekonomin och får därmed svara på alla 
typer av ekonomiska frågor från kunden. Kjöllerström upplever att det är den rådgivning som 
han ger kunden som kunden har störst förväntningar på. 
 
Samtliga tre har lite blandande åsikter om hur de upplever klienternas förväntningar. 
Kjöllerström upplever att kunderna gärna vill ha en dialog med sin revisor och att revisorn 
skall fungera som ett bollplank. Kunderna uppskattar även väldigt mycket när Kjöllerström 
kontaktar sina kunder och på så sätt får en bra relation till sin revisor. Kjöllerström är noga 
med att ha en bra relation till kunden och visar att han finns så att kunden inte bara ser 
fakturan. Rosenqvist upplever att inte alla kunder har förväntningar på revisionen men de han 
upplever har förväntningar på revisionen är enligt honom väldigt bra. Bohlin är noga med att 
försöka tolka kundernas förväntningar så att han kan hjälpa till på de områden där kunden är i 
behov av hjälp. Bohlin upplever även att kunden förväntar sig att revisorn skall fungera som 
en skattekonsult som hjälper till att minimera skattebetalningarna. 
 
Alla tre respondenter är ganska enade om att kunderna inte förklarar vad de förväntar sig av 
revisionen. Både Kjöllerström och Rosenqvist menar på att det beror på att kunden upplever 
revisionen som ett tvång. Bohlin upplever det som väldigt blandat vilket beror på att kunden 
inte kan ställa mycket krav eftersom att de saknar kunskap inom området. Rosenqvist tror att 
kunderna mer och mer kommer att förklara sina förväntningar om revisionsplikten avskaffas 
eftersom att kunden vill att dennes företag skall upplevas som seriöst och att de gör rätt för 
sig. Ofta är det priset som diskuteras mellan Kjöllerström och hans kunder då kunderna vill 
veta vad det är som de får för pengarna samt vilken nytta revisionen ger för kunden.  
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Varken Rosenqvist eller Bohlin har upplevt att det direkt finns underförstådda förväntningar 
från kunden som kan skapa problem. Bohlin tror ändå att det kan finnas på grund av att 
kunden tror att revisorn både studerar och ser allt eftersom att revisorn har tillgång till alla 
siffror och dokument. Han menar att kunderna tror att när revisorn är klar med sin granskning 
så skall det inte finnas några felaktigheter, vilket beror på att kunden inte är medveten om att 
revisorn gör stickprov på det som denne har valt att granska. Bohlin menar även om det är 
oväsentliga fel enligt revisorn anser kunden ändå att det borde ha upptäckts trots att det endast 
påverkar årsredovisningen ytterst lite. Ibland upplever Kjöllerström att han tar sin roll som 
revisor som väldigt självklar och att kunden vet vad revision innebär. Kjöllerström upplever 
att kunden ibland inte känner samma sak, det är inte alls lika självklart för kunden. Detta kan 
då leda till att revisorn och kunden inte pratar samma språk och förstår därmed inte varandra 
vilket i sin tur kan leda till missförstånd och underförstådda förväntningar.  
 
4.1.7 Revisorernas förslag för att minska förväntningsgapet 
 
I revisorernas dagliga arbete gör de alla tre saker för att försöka minska förväntningsgapet. 
Rosenqvist upplever dock inte rent konkret att det finns ett förväntningsgap men jobbar ändå 
mycket med att försöka förklara för kunden vad han gör. En löpande kontakt med sin revisor 
anser han leder till en minskning av förväntningsgapet. Bohlin anser att det är viktigt att 
revisorn tar upp frågan om vad revision innebär med kunden, främst nu när diskussionen 
kring ett avskaffande av revisionsplikten pågår. När Bohlin informerar kunden om att 
revisionsplikten troligtvis kommer att försvinna är det ett bra tillfälle att berätta om 
revisionens fördelar. Enligt Bohlin är det förmodligen inte ett bra sätt att gå ut i pressen att 
informera om revisionen och dess nytta, utan det är bättre att i mindre skala meddela 
kunderna.  
 
Enligt Kjöllerström existerar förväntningsgapet på grund av att det finns en avsaknad av 
relationsbyggande och kontakt mellan revisor och kund. Kjöllerström försöker på grund av 
det att kontinuerligt hålla kontakten med sina kunder via telefon och mail för att försöka 
minska förväntningsgapet. Detta även för att bibehålla en öppen dialog och en bra relation till 
kunden. Dessutom vill Kjöllerström som revisor visa sig intresserad och aktiv i sina samtliga 
uppdrag. Därför försöker Kjöllerström träffa kunderna minst en gång per år för att kunna 
skapa en dialog med kunden och förebygga eventuella frågetecken som finns hos kunden.  
 
Rosenqvist, Kjöllerström och Bohlin är alla eniga om att de som enskilda revisorer kan 
minska förväntningsgapet genom att förklara för kunden vad de gör. Kjöllerström poängterar 
att det är extra viktigt att tydliggöra revisorns roll men även vilka regler och lagar som skall 
följas. Vidare lägger Kjöllerström betoning på att det är viktigt att förklara varför revisorn gör 
det han gör och inte bara säga att såhär är det. Enligt Rosenqvist och Bohlin kan kunden 
minska förväntningsgapet genom att ställa frågor till sin revisor samt att utvärdera revisorn 
och det jobb som denne gjort. Rosenqvist framhåller att när kunderna får sina problem lösta 
uppstår inga frågor eller underförstådda förväntningar. Kjöllerström anser inte att det bör 
läggas något ansvar på kunden för att minska förväntningsgapet. 
 
Bohlin och Rosenqvist ser ett slopande av revisionsplikten som en konkret åtgärd till att 
förväntningsgapet minskar. De menar på att en frivillig revision gör att kunden måste bli mer 
medveten om vad det är som denne köper. Kunden måste tänka till vad och varför det är som 
gör att denne köper revisionstjänsten. Bohlin menar på att kunden därmed får en förståelse för 
revisionen och kan se om revisionens nytta överstiger kostnaderna. Kjöllerström ser en annan 
lösning vilken innebär att revisorerna blir bättre på att tydliggöra sin roll. Kjöllerström ser 
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framförallt ett tydliggörande av skillnaden mellan revision och redovisning alternativt revisor 
och redovisningskonsult. Kjöllerström anser att det ligger ett ansvar hos 
branschorganisationerna inom revision (FAR SRS) och redovisning (Sveriges 
redovisningskonsulters förbund, SRF) att hjälpa till och särskilja dessa yrken. FAR SRS och 
SRF skulle kunna utforma en enkel folder eller informationsbok där det tydligt framgår vad 
det är som gäller alternativt inte gäller. Det vore enligt Kjöllerström bra om den även innehöll 
de viktigaste lagarna som skall följas samt hur företagare skall agera mot myndigheter. 
 
4.2 Empiri företag 
 
Vi har vid det andra tillfället samlat in vår empiriska data genom tre intervjuer med olika 
företag. Dessa intervjuer ägde rum vid tre tillfällen uppdelat på två dagar, 21 och 27 april 
2009. Vi har sammanställt det vi fick fram under tre olika rubriker nedan. Genom att 
respondenternas svar visas under samma rubriker är det tydligare att se respondenternas 
likheter och skillnader. Intervjufrågorna som vi använt oss av i intervjuerna med de tre 
företagen finns tillgängliga att läsa i bilaga 1. 
 
4.2.1 Presentation av respondenterna på företagen  
 
Bengt Svensson arbetar som VD på Industrigalv i Borås och har arbetat där sedan 1957. 1978 
tog Bengt över verksamheten och har sedan dess arbetat på sin nuvarande position. 
Industrigalv är verksamma inom ytbehandligsbranschen där de huvudsakligen sysslar med 
elförzinkning för främst fordons- och verkstadsindustrin. Totalt har de runt 300 olika kunder. 
Industrigalv har haft sin nuvarande auktoriserade revisor från Ernst & Young i ca 25-30 år. 
Intervjun ägde rum 21 april, 2009.  
  
Lars-Erik Hultstein arbetar som VD på Expoma Reklam i Borås. Företaget grundades 1963 
och är huvudsakligen verksam inom mässbranschen, vid starten sysslade de framförallt med 
reklam men började i slutet av 1970-talet inrikta sig mot mässor. Lars- Erik har arbetat i två 
omgångar på Expoma Reklam först mellan 1976-1985 och sedan 1998 då han även köpte 
företaget som han idag äger 80 % av.  I cirka 40 år har Expoma Reklam haft samma 
auktoriserade revisor som arbetar på Helgusgruppen. Intervjun ägde rum 27 april, 2009.  
 
Åsa Clasén är delägare i Dammråttan sedan starten av företaget för 9 års sedan, 2000. Åsa är 
ansvarig över ekonomin och är ekonomichef, men hon är även ute och säljer deras tjänster till 
kunder. Dammråttan säljer städtjänster till både företag och privatpersoner, de utför all form 
av städning utom sanering. De är verksamma i Borås, Ulricehamn, Kinna, Skene och 
Göteborg. På Dammråttan har de haft samma auktoriserade revisor sedan cirka 5 år tillbaka, 
revisorn är verksam på Sydrevisioner Horwath Väst. Intervjun ägde rum 27 april, 2009. 
 
4.2.2 Relation till revisorn 
 
Att ha en relation till sin revisor är viktigt för att framförallt kunna uppnå en bra 
kommunikation emellan dem. En bristande relation leder ofta till att kunden inte med samma 
medvilja lämnar ifrån sig aktuell information till sin revisor, utan låter istället revisorn ta reda 
på informationen själv vilket kan komma att bli väldigt tidskrävande. Då relationen är viktigt 
utformade vi ett antal frågor kring detta område.  
 
Kommunikationen ser liknande ut för samtliga tre företag, det som skiljer dem åt är i vilken 
omfång den sker. Det är genom telefonkontakt och personliga möten som kommunikationen 

- 30 - 



4 Empiri 
 

vanligen sker, revisorn brukar vid de personliga mötena besöka företagen på plats. Svensson 
brukar vara i kontakt med sin revisor ungefär varannan månad det blir mellan sex till sju 
gånger per år. Av dessa tillfällen så är ett till två av dem personliga besök och resterande sker 
via telefon. För Hultstein som även använder sig av sin revisor på sin lantgård blir det att de 
ses oftare än vad de hade gjort om han enbart hade anlitat honom till Expoma Reklam. De har 
kontakt ungefär tio gånger per år, det brukar årligen bli fem personliga besök och fem 
telefonsamtal. Clasén har kontakt med sin revisor så ofta som varje månad då de gemensamt 
har bestämt att de varje månad genomför ett månadsbokslut med tillkommande granskning. 
Utöver de personliga besöken sker kontakten via telefon när det uppkommer frågor som 
Clasén anser att hennes revisor skall kunna besvara.  
 
Respondenterna är samtliga eniga om att de har en bra relation och ett mycket bra fungerande 
samarbete med deras revisorer och är tillfredställda på hur den ser ut idag. Svensson uttrycker 
sig som att han är ovanligt nöjd med sin relation till sin revisor, han upplever det som bra att 
revisorn kritiserar det han gör så att sakerna blir gjorda på rätt sätt. Han tycker även att hans 
revisor är lagom kritisk och att den samme säger vad han tycker och tänker, både när det 
gäller beslut som skall genomföras och även vid bokslutsarbetet. Clasén anser att den 
relationen hon har till sin revisor är näst intill perfekt främst då de har arbetat fram en typ av 
relation som hon efterfrågar, men tilläger att det har tagit tid för att få den på det sättet. Clasén 
tycker det är jättebra att de har byggt upp en relation där de lärt att känna varandra. Det gör att 
hon vågar ställa alla typer av frågor även de som kan upplevas som dumma frågor. Clasén 
menar att relationen med tiden bara har blivit en mer öppen dialog och mer ärlig då Clasén 
vågar säga vad hon tycker och säger till när hon inte förstår för att få det förklarat. Hultstein 
upplever samma som Clasén att den goda relationen han har med sin revisor gör att han alltid 
kan ställa alla typer av frågor till honom. 
 
4.2.3 Revisionens uppbyggnad 
 
Revisionen består av flera olika delar som revisorn skall vara delaktiga i, revisionen är även i 
den svenska lagstiftningen hårt reglerad och standardiserad. Utifrån detta har vi ställt frågor 
för att bland annat få fram vad respondenterna har för kunskaper om revision och hur de 
uppfattar den. 
 
Det huvudsakliga syftet som respondenterna upplever att revisionen har är att fungera som en 
kontroll att redovisningen är genomförd på ett korrekt sätt. Hultstein menar att de är en 
bekräftelse på att de har gjort rätt. Svensson menar även att syftet är att företaget får fullt 
förtroende från myndigheterna. Industrigalv vill han skall upplevas som att de är ett seriöst 
företag som är noga med bokföring och liknande uppgifter. Som syfte menar Clasén även är 
att revisorn tar över och hjälper till när det dyker upp något som hon själv inte klarar av att 
göra och även att revisorn fungerar som ett bollplank. 
 
Vad en revision innebär och vad det är revisorn skall göra anser Svensson och Clasén att de 
inte har så stor koll på. Svensson menar att det han vet är att revisorn skall kontrollera att 
företaget gör rätt när det gäller den ekonomiska informationen. Clasén menar att hon inte 
behöver vara så insatt dels för att hon litar på sin revisor till hundra procent men även det 
faktum att revisor representerar en stor revisionsbyrå som besitter stor kompetens. Hultstein 
anser att han har en allmänt god insikt men inte på detaljnivå som han dessutom tycker är 
revisorns roll att kunna.  
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Hultstein anser att hans revisor förklarar för honom vad det är han gör under ett uppdrag, detta 
är något som inte Svensson och Clasén håller med om. Det finns förbättringsmöjligheter på 
denna punkt menar Svensson som skulle vilja veta lite mer vad det är hans revisor gör. Clasén 
tycker inte att hennes revisor informerar detta för henne, men samtidigt vill hon påpeka att 
hon inte direkt frågar efter det då hon själv inte är insatt i området och inte vet vad hon ska 
fråga. När de går igenom årsbokslutet brukar revisorn berätta vad det är han har gjort.  
 
Inför ett uppdrag tror samtliga respondenter att revisorn plockar fram respektive bolags pärm 
som innehåller olika typer av information men även tidigare års bokslut. För en ny revisor tror 
Svensson att det krävs mycket jobb för denne att sätta sig in och samla in information om 
verksamheten då verksamheternas värld ibland till en början kan upplevas som väldigt 
komplicerad. Clasén tillägger även att hon tror att förberedelserna ser olika ut och varierar 
mellan olika kunder. Utöver detta är ingen av de tre speciellt insatta i hur revisorn förbereder 
sig. 
 
Hur revisionsprocessen ser ut är inget som de har speciellt bra kunskap om. Clasén och 
Svensson lämnar in sina siffror en gång i månaden till revisorn för att kontrollera så att allt 
stämmer, för att sedan få kommentarer och frågor som de kan rätta till och besvara. Att lämna 
ifrån sig en gång i månaden tycker de är värdefullt då de framförallt får momsen och skatten 
att bli korrekt. Hultstein går tillväga på samma sätt förutom att han inte lämnar ifrån sig 
bokslutet varje månad utan två gånger per år, utöver detta tror han inte att revisorn tittar på 
exakt allt, utan väljer ut vissa delar som han granskar. Svensson, Clasén och Hultstein 
tydliggör att de inte är direkt intresserade av att förstå revisorns arbete, förutom det som rör 
deras verksamheter, utan litar på sina revisorer och lämnar över ansvaret till dem.  
 
Angående kunskap om lagar och rekommendationer som rör revisionen är det skilda 
meningar mellan våra respondenter. Svensson anser att han har lite kunskap om regleringen 
men anser sig vara ganska så okunnig inom området och är därmed inte så insatt i det. När 
revisorn pratar om olika lagar så hänger inte alltid Svensson med om vad den egentligen 
innebär, men litar på att revisorn har full inblick i lagarna. Svensson upplever att det känns 
tryggare att ha en revisor från en stor byrå där det finns mycket kompetens. Hultstein tycker 
inte att han har tillräcklig kunskap men hans revisor brukar berätta och förklara regler som rör 
Expoma Reklam. Clasén utgår ifrån att hon har tillräcklig information om regleringen. De är 
alla tre eniga om att det är revisorns uppgift att informera dem om gällande lagar och 
rekommendationer. Något som Svensson nämner som viktigt är att få mest information om 
miljölagar och liknande, själva revisionen anser Svensson inte ha samma betydelse. Då 
Industrigalv är ett miljöpåverkande företag är de väldigt noga med att följa alla de lagar och 
regler som finns inom det området. Clasén anser också att det är revisorns uppgift att 
informera henne om de ekonomiska delarna som påverkar Dammråttan, hon menar också om 
inte revisorerna gjorde det vem skulle då göra det.  
 
Oberoendet upplever de som en självklarhet, de utgår ifrån att revisorn alltid är neutral och 
opartisk i sitt yrkesutövande. Svensson anser oberoendet extra viktigt ur konkurrenssynpunkt 
då revisorn inte får berätta något om dennes kunskap för obehöriga i och med tystnadsplikten. 
I Industrigalvs fall så finns det inga konkurrenter i Borås, så detta är ingenting som oroar 
Svensson.  
 
 

- 32 - 



4 Empiri 
 

4.2.4 Förväntningar på revision 
 
De tre personerna som vi intervjuat har alla liknande förväntningar på revisionen. De vill alla 
att revisionen skall bli ordentligt gjord och skall vara så noggrann som möjligt, men även att 
revisionen visar så att företaget gör rätt ifrån sig. De anser att de själva och företagens 
intressenter skall kunna lita på de siffror som finns. Eftersom att Svensson vill betala så lite 
skatt som möjligt samt även vill göra stora avskrivningar när verksamheten går bra har han 
förväntningar på att revisorn skall hjälpa till med detta. Dessutom förväntar sig Svensson att 
revisorn hjälper till på olika sätt när företaget går bra eller dåligt, om företaget går bra är det 
lämpligare att exempelvis betala av sina inventarier snabbare. Clasén har även förväntningar 
på att sin revisor skall fungera som ett bollplank, att hon kan rådfråga revisorn om det som 
hon inte själv kan göra. Clasén förväntar sig också en godkänd årsredovisning.  
 
Alla tre är eniga om att det anser att det är väsentligt att revisorn kan sitt yrke, men även att 
det går att lita på revisorn. De är väsentligt att revisorn är professionell och gör ett hållbart 
bokslut. För Clasén är det väsentligt att revisorn lägger ner sitt hjärta i kunden och är 
engagerad. Clasén vill att revisorn skall vilja att det går bra för kunden och ge ett stöd i olika 
former. Svensson påpekar även att han tycker det är väsentligt att det inte blir några fel i 
revisionen. Men Svensson upplever även att hans revisor besitter goda kunskaper gällande 
sambandet löneuttag och utdelning, alltså att ägaren måste ta ut en viss summa lön för att 
sedan kunna maximera utdelningen för att slutligen som ägare endast får betala kapitalskatt på 
utdelningen, detta är bra enligt Svensson. 
 
Eftersom att alla tre haft sina revisorer under så pass lång tid brukar de vanligtvis inte förklara 
för sin revisor vad de har för förväntningar på revisionen. De har redan förklarat för revisorn 
vad de förväntar sig så revisorn vet i dagsläget vad de tre företagen vill få ut av revisionen. 
Alla är väldigt nöjda med hur deras revision ser ut och kan inte direkt komma på något som 
skulle kunna påverka deras förväntningar på revisionen. Clasén nämner ändå att hennes 
kollega och delägare kan påverka hennes tankar om revisionen och ibland även media i form 
av att det diskuteras olika redovisningsfrågor.  
 
Alla tre är eniga om att de inte saknar något i revisionen eller upplever att den är bristfällig. 
De är eniga om att revisionen är fullständig och komplett. Däremot upplever Svensson att 
revisionen kan kännas överflödig i de delarna som berör miljöpåverkan. Svensson upplever att 
revisorn inte själv vet hur han skall granska och bedöma den delen utan rådfrågar Svensson 
om hur denne skall göra. Eftersom att Industrigalv är ett företag som vill göra det rätt för sig 
med alla miljöfrågor är det en viktig del att den blir ordentligt gjord. Svensson betonar även 
att de är miljöcertifierade och följer ISO 14001 men också kvalitetscertifierade och följer där 
ISO 9001. 
 
Då det gäller vad de anser att revisorn kan göra för att tillfredsställa respondenternas 
förväntningar har de lite delade meningar. Svensson anser att revisorn skulle kunna ringa lite 
oftare då det ständigt figurerar många frågor kring revision. Dessutom uppskattar Svensson 
gärna mer personliga kontakter eftersom att det är enklare att bolla idéer när de träffas än över 
telefon. Det är mycket lättare för Svensson att visa vad han menar när han träffar revisorn. 
Hultstein anser att lagar och rekommendationer språkmässigt är väldigt komplicerade och vill 
därmed att revisorn förklarar vad dessa innebär på ett enkelt sätt så att han förstår dem och hur 
de fungerar. Clasén anser att revisorn måste vara lyhörd och flexibel för att kunna 
tillfredsställa kunders förväntningar. Clasén anser att de flesta kunderna har olika krav och 
förväntningar och då måste revisorn kunna vara anpassningsbar till kundernas olika önskemål. 
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Genom att Svensson vill ha mer kontakt med sin revisor tror han att det kommer bli lättare för 
honom att upplysa revisorn om sina förväntningar. Svensson upplever att förväntningarna från 
kunden är att få hjälp med saker som är utöver revisionen som i Svensson egna fall vill han ha 
hjälp vid stora investeringar. Hultstein upplever att han har en så pass bra underbyggd relation 
att han inte behöver upplysa sin revisor om hans förväntningar. Hultstein upplever att han kan 
ställa frågor direkt till revisorn när de dyker upp vilket enligt honom känns väldigt bra och 
tryggt. Genom att Clasén är rak och ärlig till sin revisor så upplyser hon revisorn om sina 
förväntningar. Clasén menar att de som kunder måste tala om vad de vill för att revisorn skall 
veta vad de förväntar sig av denne. Hon anser också att förväntningarna kan minskas om 
revisorn besvarar de frågor som hon har gällande redovisningen, antingen kan denne svaret 
själv eller så använder sig revisorn av revisionsbyråns kompetens.  
 
Företagarna som vi intervjuat håller med varandra om att det är inte kostnaden som är särskilt 
viktig, utan det är hjälpen som de får. Ingen av de tre skulle kunna tänka sig att vara utan 
revisionen även om revision skulle bil frivillig. Hultstein ser revisionen som en väl investerad 
kostnad vilket gäller även de andra två, Clasén och Svensson. Clasén tillägger även att hennes 
företag aldrig hade klarat sig så bra som de gjort utan all hjälp de fått från sin revisor. 
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5 Analys  
 

I analysen sker en jämförelse mellan den av oss själva insamlade och bearbetade empirin och 
den redan befintliga teorin.  

 
 
För att få en bättre översikt av analysen har vi valt att dela upp den i olika kategorier. Detta 
för att göra det lättare att hänga med för läsaren.  
 
5.1 Revisionens reglering 
 
Inom revisionen finns det som i empirin nämnt en mängd olika lagar och bestämmelser. 
Revisorerna som vi har intervjuat är alla eniga om att revisionen i viss mån är för styrd och 
standardiserad. Det framgick även under intervjuerna att det finns delar som upplevs 
överflödiga, så som att granska och behandla bland annat sjukfrånvaro och miljöpåverkan. 
Överflödiga delar upplevs finnas både bland företagen och revisorerna. Revisorerna upplever 
att de har en stor press på sig att ha tillräckligt med god kunskap inom just dessa områden. De 
anser att detta är områden som inte innefattar revisorns huvudsakliga uppgifter och bör därför 
granskas och behandlas av de som besitter en bättre kunskap inom dessa delar. Revisorerna 
anser att regelverket skulle kunna förenklas och bearbetas, framförallt för de små bolagen som 
idag måste genomgå samma steg och regler som de stora företagen. Tvånget att genomgå 
samma process gör att revisionens kostnad är svår att minska. Alla delar i processen som är 
relativt tidskrävande är inte alltid nödvändiga och genom en förenklig av regelverket kan 
tidsåtgången minskas och därmed kan kostnaderna dras ner. 
 
Det går att se både för- och nackdelar med en reglerad revision. Den främsta fördelen som har 
framkommit är att revisorn vet hur denne skall agera i olika situationer. Då det i lagstiftningen 
finns dokumenterat hur revisorn skall göra men även vad de får göra. Eftersom revisorerna 
ständigt är tvungna att beakta god revisionssed samt revisorssed i sitt dagliga arbete innebär 
det att revisorerna inte kan agera hur de vill eller på ett sätt som de själva anser vara lämpligt. 
Det är först på senare år som de två sederna har fått en praktisk beskrivning genom den 
gällande revisionsstandarden. Revisorerna som intervjuades menar att regleringen trots allt 
ger dem en trygghet. Regleringen gör att de alltid kan motivera sina val och hänvisa till 
gällande lagar och rekommendationer om det uppkommer diskussioner mellan kunden och 
revisorn.  
 
De nackdelar som regleringen medför är som tidigare nämnt kostnadsfrågan i relation till 
tidsåtgången. Att de tillkommit nya granskningsområden i och med förvaltningsberättelsen 
och notupplysningarna gör att revisorerna inte riktigt kan fokusera på vad som egentligen är 
revisorns uppgift. Revisorns uppgift är som tidigare nämnt att skydda det egna kapitalet samt 
att återge en rättvisande bild av företaget.  Att revisorerna istället måste lägga tid på att 
granska sjukfrånvaro, fastighetsvärderingar och dylikt gör att revisorerna mer och mer 
kommer ifrån sin roll. En förenkling av regleringen skulle kunna innebära att revisorerna inte 
längre behöver genomföra dessa arbetsuppgifter. Förenklingen innebär att revisorerna istället 
skulle kunna fokusera mer på granskningen av den ekonomiska informationen och på så sätt 
även minska kostnaden för den totala revisionen. I tidningen Balans nämns det att den 
nytillkomna regleringen fokuserar mycket bland annat på formalia och dokumentation kring 
revisorns arbete, detta är något som de menar på ökar förväntningsgapet (Balans nr 2 2008). 
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Att regleringen har kommit att fokusera mer och mer på saker som tidigare inte hört till 
revisorns roll är något vi märkt att de intervjuade revisorerna också upplever.  
 
Genom intervjuerna framkom det att företagen anser att ansvaret ligger hos revisorn att denne 
skall förklara för företaget vad som står och vad gällande lagar och rekommendationer 
innebär. Detta är något som inte framgår i lagen att revisorn skall genomföra, men det 
inträffar att revisorn gör det ändå. Revisorerna anser att de själva bör informera sina kunder 
om regleringen till viss del och medger att de själva är bristfälliga på att informera. Orsaken 
att de upplever detta beror helt enkelt på att kunderna inte efterfrågar den typen av 
information. Regleringen kommer ofta upp i diskussion när kunden har eller vill strida emot 
gällande reglering. Det är i dessa situationer som det blir mest naturligt för revisorn att 
förklara för kunden vilka lagar och rekommendationer som gäller. Främsta orsaken till att 
företagen upplever att det delvis är revisorns ansvar att informera är för att de upplever 
regleringen som komplex och svårformulerad. Företagen menar att revisorn dagligen är insatt 
och arbetar med dessa lagar och rekommendationer och har därmed en djupare förståelse för 
innebörden av dessa och kan förklara dem med ett vardagligt språk.  
 
5.2 Oberoendet hos revisorn 
 
I Revisorslagen står det att revisorn måste vara opartisk, självständig och objektiv, med andra 
ord oberoende, i sitt uppdrag. Företagen och revisorerna från intervjuerna anser samtliga att 
oberoendet är oerhört viktigt. Trots att oberoendet har en betydande del i revisorns 
kunduppdrag upplever ingen av revisorerna att oberoendet hindrat dem i sitt arbete. Diamant 
(2004) menar att det är viktigt att revisorn upplevs oberoende även mot omvärlden inte bara i 
relationen mellan revisorn och kunden, vilket även får medhåll från de intervjuade 
revisorerna. I empirin framgår det att det inte enbart är revisorerna som anser att oberoendet 
har en viktig funktion. De intervjuade företagen anser att det är en självklarhet att revisorn är 
oberoende. 
 
Analysmodellen är ett sätt att testa revisorns oberoende. På senare år har analysmodellen 
kommit att skrivas in i lagen. Detta har medfört att alla revisorer måste dokumentera sitt 
ställningstagande för oberoendet. Oberoendet prövar revisorn inför varje nytt uppdrag för att 
på så sätt se om de är lämpade för revisionsuppdraget eller ej. Analysmodellen måste 
uppdateras inför varje nytt revisionsår även på redan befintliga kunder. Revisorerna är eniga 
om att det bara finns fördelar med att det är lag på att kontrollera oberoendet. Trots att kravet 
på oberoende alltid har funnits i deras medvetande framgår det genom intervjuerna att 
revisorerna nu lägger ner lite extra tid och tanke på att testa oberoendet. Det gör så att 
revisorerna tänker till en extra gång. I intervjuerna kommer det fram att revisorerna använder 
sig av modellen på liknande sätt, till exempel finns analysmodellen integrerad i 
revisionsbyråernas dataprogram.  
 
När analysmodellen brukas av revisorn skall denne testa sin relation till kunden genom att 
titta på fem olika hot som nämnts i den teoretiska referensramen under 3.4.2. Rosenqvist15 
och Bohlin16 upplever att det vanligaste hotet de kommer i kontakt med är 
självgranskningshotet medan Kjöllerström17 upplever att vänskapshotet är det vanligaste. 

                                                 
15 Mats Rosenqvist auktoriserad revisor Grant Thornton i Norrköping, intervju den 16 april 2009 
16 Thomas Bohlin auktoriserad revisor KPMG i Borås, intervju den 22 april 2009 
17 Karl-Johan Kjöllerström auktoriserad revisor K-J Kjöllerströms Revisionsbyrå i Borås, intervju den 23 april 
2009 
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Främsta orsaken att Kjöllerström18 upplever vänskapshotet som det vanligaste beror på att 
han inte utför redovisningstjänster själv utan anlitar alltid en redovisningskonsult om kunden 
efterfrågar denna typ av tjänst. Att Rosenqvist19 och Bohlin20 oftare är i kontakt med 
självgranskningshotet beror på att deras revisionsbyråer även erbjuder redovisningstjänster. 
Anledningen till att revisionsbyrån ofta erbjuder sina kunder andra tjänster än själva 
revisionen beror på att dessa tjänster ofta är mer lönsamma än revisionsuppdragen.  
 
5.3 Tystnadsplikt och relation till revisorn 
 
Revisorerna har enligt lag tystnadsplikt i alla sina uppdrag. Ifrån empirin framgår det att 
samtliga revisorer och företag är eniga om att tystnadsplikten är oerhört viktig, nödvändig och 
en självklarhet. Företagen anser att tystnadsplikten skapar ett förtroende för revisorn, vilket 
även upplevs av revisorerna. Revisorerna ser inte tystnadsplikten som något hinder i deras 
arbete utan de anser att det alltid är bra att ha tystnadsplikten att stödja sig mot. I situationer 
när utomstående frågar revisorn om information gällande en kund är det inga svårigheter för 
revisorn att neka den utomstående den informationen. I dessa lägen kan revisorerna alltid 
hänvisa till tystnadsplikten. Revisorer upplever ibland att det kan vara jobbigt med 
tystnadsplikten framförallt då revisorn har två olika kunder som har inbördes relationer eller 
är konkurrenter. Då kan revisorn sitta på information om att exempelvis vissa betalningar inte 
kommer att ske, men revisorn hindras av tystnadsplikten att meddela detta. Revisorerna 
upplever trots allt att fördelarna med tystnadsplikten överväger det som kan kännas jobbigt 
och tungt. 
 
Tystnadsplikten gör så att revisorn och kunden kan ha en öppen kommunikation. 
Revisorernas kunder behöver inte känna sig rädda att prata med sin revisor, vilket bekräftas av 
de intervjuade företagen. Detta beror även på att företaget litar och har stort förtroende för sin 
revisor. Genom att kunden har stort förtroende för revisorn uppstår en god relation mellan 
dem. Bohlin21, med medhåll från Rosenqvist22 och Kjöllerström23, menar på att en bra 
relation till kunden kan leda till att det är mycket lättare att få kunden att delge relevant 
information. Bohlin24 menar på att när kunden känner ett starkt förtroende för sin revisor 
delar kunden mer lättvilligt över nödvändig information. Vid en avsaknad av denna typ av 
relation kan det innebära att revisorn själv får leta upp informationen, vilket kan ta betydligt 
längre tid än när revisorn istället blir tilldelad den av kunden. Detta förtydligas i empirin av 
företagen då de menar att den goda relationen gör att de vill lämna ut sådant som de vet är 
nödvändigt för revisorns arbete. Alltså krävs en god relation för att uppnå den öppna 
kommunikationen som både revisorer och företag efterfrågar. 
 
Företagen och revisorerna har relativt lika åsikter då det gäller tystnadsplikten vilket leder till 
att de har liknande förväntningar på den. Just runt tystnadsplikten upplever vi att det inte finns 
något direkt förväntningsgap mellan våra respondenter. Där vi kan se åtskilda förväntningar är 
de områden där företagen upplever att de skulle vilja ha mer personlig kontakt med sin 
revisor, vilket revisorerna emellanåt även påpekar att de kanske borde ha. Även om 
                                                 
18 Karl-Johan Kjöllerström auktoriserad revisor K-J Kjöllerströms Revisionsbyrå i Borås, intervju den 23 april 
2009 
19 Mats Rosenqvist auktoriserad revisor Grant Thornton i Norrköping, intervju den 16 april 2009 
20 Thomas Bohlin auktoriserad revisor KPMG i Borås, intervju den 22 april 2009 
21 Thomas Bohlin auktoriserad revisor KPMG i Borås, intervju den 22 april 2009 
22 Mats Rosenqvist auktoriserad revisor Grant Thornton i Norrköping, intervju den 16 april 2009 
23 Karl-Johan Kjöllerström auktoriserad revisor K-J Kjöllerströms Revisionsbyrå i Borås, intervju den 23 april 
2009 
24 Thomas Bohlin auktoriserad revisor KPMG i Borås, intervju den 22 april 2009 
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revisorerna är medvetna om att så är fallet är de ändå bristfälliga när det gäller att ta mer 
kontakt med sina kunder, detta delvis på grund av tidsbrist. Att en efterfrågan finns på mer 
personliga möten beror på att företagen anser att det är lättare att föra diskussioner med sin 
revisor genom dessa. Kunden känner att det är enklare att personligen beskriva vilket problem 
de har och som de vill få lösta än över telefon alternativt mail. Detta gör att det är de 
personliga mötena som kunderna uppskattar mest. 
 
5.4 Revisionsprocessen och revisionens uppbyggnad 
 
Enligt teorin består revisionsprocessen generellt av fyra steg, informationsinsamling, 
planering, granskning och slutligen rapportering. Uppbyggnaden hos de tre revisorernas 
byråer följer till mestadels denna mall och processen de tre emellan är uppbyggd på ett 
liknande sätt. Den kunskap som finns bland de intervjuade företagen gällande 
revisionsprocessen är allmänt taget dålig och är nästan obefintlig. I stora drag vet de att 
revisorns skall granska bokföringen men har ingen kunskap om vad revisorn gör innan 
respektive efter granskningen förutom att revisionen skall avslutas i en revisionsberättelse. En 
beskrivning vi fick av processen från företagen är att revisorn plockar fram respektive 
företags pärmar, som består av information om verksamheten, men även tidigare års bokslut 
och revisioner. Det är viktigt att poängtera att de intervjuade företagen allmänt har ett 
ointresse eller inte alls känner ett behov av att förstå eller vill veta vad det är revisorn 
egentligen gör.  
 
Ett problem som revisorerna upplever från kundernas håll är att kunden tror att revisorn 
granskar exakt allt i företagets bokföring. Det är nästintill en omöjlighet för revisorn att 
granska varje post i kundens bokföring i relation till revisionens kostnad. Därför väljer 
revisorn ut väsentliga områden där denne gör olika stickprov. Det som revisorn upplever som 
väsentligt avgörs dels genom bland annat nyckeltal som är gällande för branschen, men även 
företagets egna nyckeltal samt poster som utgör en stor del av balansräkning samt 
resultaträkning. Revisorerna använder sig framförallt av sin erfarenhet i avgörandet av vilka 
områden som är väsentliga att granska respektive inte granska. Då revisorerna på grund av 
kostnadsfrågan inte har möjlighet att granska allt har de en acceptansnivå för felaktigheter 
som kan få uppstå. De felaktigheter som uppstår har inte en betydande påverkan på den totala 
revisionen och företagets bokslut. De intervjuade revisorerna upplever att en del av deras 
kunder kan ha svårt att acceptera dessa oväsentliga fel. Kunderna anser att revisorn borde 
upptäcka dessa fel och åtgärda dem. Vi har en viss förståelse för att kunderna upplever detta 
då revisionen är en stor kostnad för dem. Vi förstår att kunden även utgår ifrån att revisorn 
skall finna de felaktigheter som kunden har gjort då de anser att denne har tillgång till all 
ekonomisk information samt för att revisorerna dagligen arbetar med revision.   
 
Revisorn genomför i planeringsfasen en bedömning av var risken för väsentliga fel är som 
störst hos kunden. Denna process upplevs som väldigt komplicerad och det är revisorns 
erfarenhet som huvudsakligen avgör var riskerna är som störst. Vid genomförandet av 
riskbedömningen är det väldigt viktigt att revisorn har blivit tilldelad rätt information som 
krävs för att kunna göra en ordentlig planering som sedan resulterar i en effektiv granskning. 
En avsaknad av rätt information gör att revisorn måste lägga mycket tid på att få fram den 
rätta informationen vilket gör att mycket tid och pengar läggs på informationsinhämtningen 
som eventuellt skulle kunna ha undvikts. Som vi tidigare nämnt påvisas det även i denna fas 
hur viktigt det är med en bra och öppen kommunikation mellan revisorn och kunden.  
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5.5 Revisionens förväntningar   
 
I vår teoretiska referensram framgår det att förväntningsgapet existerar på grund av att 
intressenterna, inklusive kunden, förväntar sig att revisionen ska vara mer omfattande än vad 
revisorn anser att det är rimligt att kräva (Öhman 2005). I teorin har vi även beskrivit att 
förväntningsgapet uppstår på grund av att det bland annat finns brister i kundens förståelse av 
vad revision egentligen innebär (Jönsson 2005). I våra intervjuer med företagen anser de att 
revisionen skall vara korrekt, ordentlig och noggrann genomförd. Clasén25 tryckte mycket på 
att det är viktigt att revisorn engagerar sig och visar intresse för sin kund. Hon anser att det är 
viktigt att revisorn vill att det skall gå bra för kunden och på så sätt upplever hon att revisorn 
blir mer hjälpsam. Samtliga tre företag som vi intervjuade upplevde det som viktigt att 
revisorn fanns där som ett bollplank där de kan diskutera och få hjälp med olika ekonomiska 
problem som figurerar i företagens dagliga arbete. Företagen upplever även att det är viktigt 
att revisorn erbjuder någon form av rådgivning där de kan få hjälp med problem som mynnar 
ut i effektiva och lönsamma lösningar. Det är viktigt att poängterar att revisorn inte får 
fungera allt för mycket som företagets rådgivare på grund av analysmodellen och hotet mot 
revisorns oberoende.  
 
De intervjuade revisorerna är alla eniga om att förväntningsgapet existerar. Den främsta 
anledningen till dess existens upplever revisorerna beror på att kunderna har svårt att skilja på 
redovisning och revision, en del kunder upplever även att revision och redovisning är samma 
sak. Orsaken till detta upplever revisorerna beror på att kunderna inte har tillräcklig kunskap 
och förståelse om revision och revisorns roll. En annan anledning till förväntningsgapets 
existens är enligt revisorerna att kunderna förväntar sig att revisorn skall kunna allt och 
därmed även skall hjälpa till med allt. Revisorerna upplever att kunderna förväntar sig att de 
skall fungera som experter inom ekonomin. Rosenqvist26 nämner att han ibland upplever att 
kunderna anser att han skall fungera som någon slags ”husdoktor” inom ekonomin och får 
därmed svara på alla typer av ekonomiska frågor. Han upplever också att det är mer de 
ägarledda företagen som efterfrågar en ekonomiexpert i sin revisor. Revisorerna är framförallt 
eniga om att de ägarledda företagen mestadels efterfrågar bra skattelösningar där företagens 
skattebetalningar minimeras. Företagen efterfrågar generellt de typer av tjänster som påverkar 
ägarnas privata ekonomi. I Balans skriver de även om att kunden förväntar sig saker från 
revisorn som inte ingår i revisionen, vilket i sin tur leder till ett ökande av förväntningsgapet 
(Balans nr 2 2008). 
 
Både revisorerna och företagen är eniga om att kontakten och kommunikationen dem emellan 
är oerhört viktig. I teorin har vi skrivit att kommunikationen och förtroendet är bättre mellan 
revisorn och små företag, vilka oftast är de ägarledda företagen (Johansson 2005). Detta 
bekräftas genom våra intervjuer då de intervjuade företagen var små och upplevde själva att 
deras relation till revisorn var bra och välfungerade, men att relationen självklart gick att 
förbättra. Företagen menar att om de istället haft en dålig kontakt med sin revisor hade de i 
dagsläget troligtvis inte haft en sådan bra relation som de nu har till sin revisor.  
 

                                                 
25 Åsa Clasén delägare Dammråttan , intervju 27 april 2009  
26 Mats Rosenqvist auktoriserad revisor Grant Thornton i Norrköping, intervju den 16 april 2009 
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5.6 Förslag för ett minskande av förväntningsgapet 
 
Förväntningsgapets existens finns dokumenterat och är ett problem som revisorer och dess 
bransch är väl medvetna om. Det råder olika meningar och förslag på hur detta problem ska 
lösas. I vår teori har vi nämnt ett antal förslag som kan minska förväntningsgapet, några av 
dessa lösningar är följande: en utökad rapportering där revisorn tydligare resonerar kring sina 
ställningstaganden i revisionsberättelsen, ge bättre förklaringar till intressenterna om revisorns 
roll i kombination med gällande reglering samt en utveckling av god revisionssed så att seden 
på ett bra sätt omfattar vad det är som intressenterna egentligen efterfrågar (Balans nr 2 2008).  
 
Revisorerna som vi intervjuade har samtliga olika idéer och förslag på hur det går att minska 
förväntningsgapet. Rosenqvist27 och Bohlin28 är eniga om att ett slopande av revisionsplikten 
kan komma att minska gapet. De menar på att genom ett slopande av revisionsplikten kommer 
revisionen att bli mer efterfrågestyrd. Kunderna kommer på så sätt att bli mer medvetna om 
vad det är för tjänst de köper eftersom de själva får välja tjänster utifrån deras egna behov. 
Detta är något som får medhåll även från Clemendtsson (Ehlin 2008). Rosenqvist29 och 
Bohlin30 menar på att när de nu informerar kunden om revisionspliktens eventuella 
avskaffande är det även ett bra tillfälle att förklara för kunden om revisionens fördelar och vad 
tjänsten revision innebär. Kjöllerström31 menar på att ett annat tillvägagångssätt för att 
försöka minska förväntningsgapet är att tydliggöra för kunden skillnaden mellan revision och 
redovisning. Han menar att ansvaret att tydliggöra skillnaden ligger hos respektive 
branschorganisation som är FAR SRS och SRF. Kjöllerström32 menar även att det är viktigt 
att revisorn förklarar för kunden varför revisorn har gjort som den har gjort så att kunden 
verkligen får en förståelse för revisorns arbete.  
 
Genom intervjuerna framgår det att en bristande kommunikation ofta leder till missförstånd 
och underförstådda förväntningar, vilket i sin tur kan leda till ett ökande av förväntningsgapet. 
Därför är det som vi tidigare nämnt viktigt att kommunikationen, förtroendet och relationen 
mellan kund och revisor är bra och tydlig för att förhindra gapets ökande och förhoppningsvis 
dess existens. Kjöllerström33 har uppmärksammat hur mycket kunderna uppskattar när 
revisorn självmant och kontinuerligt hör av sig för att stämma av hur det ser ut och går för 
kunden. Vi har även fått indikationer hos de intervjuade företagen att de uppskattar en 
löpande kontakt med sin revisor. Framförallt uppskattar företagen när revisorn spontant 
kontaktar företagen, givetvis är dessa samtal av sådan typ att de inte enbart har ett 
affärsmässigt syfte.   
 

                                                 
27 Mats Rosenqvist auktoriserad revisor Grant Thornton i Norrköping, intervju den 16 april 2009 
28 Thomas Bohlin auktoriserad revisor KPMG i Borås, intervju den 22 april 2009 
29 Mats Rosenqvist auktoriserad revisor Grant Thornton i Norrköping, intervju den 16 april 2009 
30 Thomas Bohlin auktoriserad revisor KPMG i Borås, intervju den 22 april 2009 
31 Karl-Johan Kjöllerström auktoriserad revisor K-J Kjöllerströms Revisionsbyrå i Borås, intervju den 23 april 
2009 
32 Karl-Johan Kjöllerström auktoriserad revisor K-J Kjöllerströms Revisionsbyrå i Borås, intervju den 23 april 
2009 
33 Karl-Johan Kjöllerström auktoriserad revisor K-J Kjöllerströms Revisionsbyrå i Borås, intervju den 23 april 
2009 
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Teori, empiri och analys sätts i relation till vår problemformulering som mynnar ut i en 
slutsats. 

 
 
I början av denna studie ställde vi oss tre forskningsfrågor som vi nu kommer att besvara i 
nedanstående text. Svaren baseras på all den kunskap vi samlat på oss under studiens gång. 
 
Vad gör revisorn och vad förväntar sig kunderna av revisorn alltså finns det ett 
förväntningsgap mellan revisor och kund? 
 
Som revisor skall denne följa gällande lagar och rekommendationer för att kunna fullgöra ett 
uppdrag. En revisors beslut och åsikter grundar sig därmed i den gällande regleringen. I 
revisorns olika lagar så står det hur revisorn skall agera i sina uppdrag samt hur 
revisionsprocessen skall se ut. Med grund i regleringen utformar de en process som innefattar 
fyra olika steg för att kunna slutföra revisionsuppdraget. Vi upplever att revisorerna anser att 
regleringen finns som ett stöd och en trygghet till sina ställningstaganden. Vi upplever till viss 
del att revisorerna ibland kan gömma sig bakom lagen och har svårt att åsidosätta den. 
Samtidigt får revisorerna inte tämja allt mycket på lagen, men de skulle kunna göra det mer än 
vad de gör i dagsläget.  
 
Revisorns kunder har alla mer eller mindre någon form av förväntning på revisorn och 
revisionen. De allra vanligaste förväntningarna som framkommit i vår studie är att revisorn 
skall kunna allt och även att allt skall bli rätt genomfört. Det framkommer också att kunderna 
har förväntningar om att revisorn skall vara kunnig inom sitt yrkesområde men även inom 
redovisning generellt sätt. Det är omöjligt för en revisor att kunna precis allt inom områdena 
revision och redovisning. 
 
I vår studie finns det grund i teorin att förväntningsgapet existerar och att revisionsbranschen 
är väl medvetna om problemets existens. Vi kan genom våra intervjuer se att det finns ett 
förväntningsgap, men att det i vårt fall inte är särskilt tydligt eller stort. Orsaken till detta 
upplever vi som att de företag som vi intervjuat har haft sin revisor under så pass lång tid att 
revisorn känner till företagets förväntningar relativt väl. Teorin nämner att förväntningsgapet 
är större mellan stora noterade företag och dess revisor. Vi har valt att fokusera på mindre 
ägarledda företag som har en tendens att ha mer personlig relation till sin revisor vilket leder 
till en bättre kommunikation mellan företaget och revisorn. Detta faktum har vi fått bekräftat 
genom vår studie. 
 
Vad kan ligga bakom förväntningsgapet mellan revisor och kund? 
 
Det finns många faktorer som kan ligga bakom förväntningsgapet. Vi har i vår studie 
identifierat ett antal av dem som det redogörs för nedan. Den faktor som vi upplever som 
tydligast är bristen på kommunikation mellan revisor och kund, vilket i sin tur leder till en 
dålig relation. En annan stor bakomliggande faktor är att kunderna är okunniga och saknar 
förståelse för skillnaden mellan redovisning och revision. Vi upplever att företagen som vi 
intervjuat inte har något intresse med att förstå revisionen, men samtidigt menar de att de har 
svårt att tänka sig att vara utan revisorns hjälp.   
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6 Slutsatser 
 

Vi har även fått uppfattningen att den hårda regleringen ligger till grund för ett 
förväntningsgap. Då den på senare tid har kommit att fokusera mer på andra uppgifter än vad 
som tidigare var revisorns ursprungliga uppgift. En förenkling av regleringen skulle kunna 
medföra att revisorn istället skulle kunna fokusera mer på granskningen av bokslutet och på så 
sätt hitta eventuella felaktigheter där än att studera till exempel sjukfrånvaro och 
könsfördelning. Upptäcker revisorn mer felaktigheter och rättar till dessa kan det leda till att 
kunderna upplever sig mer nöjda med revisionen. Revisorn har en acceptans för oväsentliga 
fel vilket inte alltid kunden tycker är acceptabelt. Kunden förväntar sig ett korrekt bokslut 
utan felaktigheter. En eliminering av fel som revisorn upplever oväsentliga tror vi kan minska 
förväntningsgapet.  
 
En brist i kommunikationen mellan revisorn och kunden leder oftast till underförstådda 
förväntningar hos kunden vilket vi anser är en av de största orsakerna till förväntningsgapet. 
 
Vad kan revisorn göra för att minska detta förväntningsgap?  
 
Genom vår studie har vi fått fram ett antal olika förslag som revisorn kan göra för att minska 
förväntningsgapet.  
 

• Informera kunden om vad revision innebär samt dess nytta 
• Tydliggöra för kunden skillnaden mellan revision och redovisning 
• Att revisorn har en mer löpande kontakt med kunden 
• Få kunden engagerad i revisorns arbete så att kunden börjar ställa frågor gällande 

revisorns yrkesutövande 
• Att revisorn visar att denne är engagerad och visar intresse för kundens företag 

 
Avslutningsvis upplever vi att vi har fått våra forskningsfrågor besvarade och att studiens 
syfte har blivit uppfyllt.  
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7 Avslutande diskussion 
 

7 Avslutande diskussion  
 

I den avslutande diskussionen behandlar vi våra reflektioner över vår uppsats. Slutligen 
presenterar vi förslag på fortsatt forskning inom uppsatsens ämnesområde.   

 
 
När uppsatsen nu är avslutad finner vi oss nöjda med vårt resultat men även över hela 
uppsatsprocessen. Vi anser att de resultat som vi fick fram att det existerar ett litet 
förväntningsgap är relativt trovärdigt och speglar hur de flesta små företagen upplever 
revisionen. Vi tror att de som avviker och har ett större gap mellan revisor och kund är de som 
anlitar en redovisningsbyrå på grund av att kunder allmänt har svårt att skilja på redovisning 
och revision. Därför anser vi att det är viktigt att branscherna blir bättre på att tydliggöra 
skillnaden mellan revision och redovisning samt revisor och redovisningskonsult.  
 
Att förväntningsgapet existerar är ett faktum och har skapat många diskussioner.  Det finns 
olika förslag från flera håll hur en minskning av förväntningsgapet skall gå till. Vi tror själva 
utifrån de förslag som framgår i vår uppsats att den främsta lösningen till en minskning av 
förväntningsgapet är ett slopande av revisionsplikten. Främsta anledningen till detta 
ställningstagande är att kunderna måste bli mer insatta i vad tjänsten revision innebär då de 
själva måste avgöra om de vill använda sig av tjänsten eller ej. Som det är i dagsläget 
använder sig många kunder av revision utan att egentligen veta vad det är den gör då det idag 
är ett tvång med revision för alla aktiebolag. De tre företag som vi intervjuat tydliggör att de 
kommer att fortsätta att anlita revisorn om det skulle bli en frivillig revision. Detta för att de 
upplever att de inte skulle kunna klara sig utan revisorns kunskap och kompetens samt den 
kvalitetssäkring som revisorn ger kundens bokföring. 
 
Vi genomförde totalt sex stycken intervjuer som låg till grund för vårt empiriska kapitel. Vi 
valde att intervjua tre stycken auktoriserade revisorer samt tre stycken företag som innefattas 
av revisionsplikten. Samtliga intervjuer genomförde vi genom ett personligt möte. Detta för 
att vi anser att det ökar trovärdigheten i svaren samt att vi hade möjlighet att ytterligare 
förklara frågor och lägga till eventuella följdfrågor. De intervjuade personerna anser vi har 
varit bra val eftersom personerna har besuttit rätt kompetens för att besvara vår frågeställning. 
 
Innan studiens början hade vi relativt bra kunskap om vad revisorn gör i ett uppdrag, men vi 
visste inte mycket om hur kunder ser på revisionen och revisorns roll. Därför såg vi 
förväntningsgapet som ett intressant ämne att studera och skapa ny kunskap om. Under 
studien har vi ökat vår förståelse för området revision och fått en inblick hur revisionen ser ut 
från revisorns respektive kundens syn. Vi anser att för att få en förståelse om 
förväntningsgapet är det viktigt att kunna se hur gapet upplevs från två olika håll, vilket även 
kan vara lärorikt för oss i vårt framtida yrkesutövande.  
 
Då vi är nöjda med vår uppsats finns det vissa bitar vi ser som kunde ha gjorts annorlunda. 
För att få en större bredd hade det varit bra att intervjua fler antal företag. Det hade varit 
intressant att fånga upp ett eller några företag som var relativt missnöjda med sin revisor för 
att få deras syn på revision och hur de anser att revisorerna skall bli bättre så att det blir en 
minskning av förväntningsgapet. Vi intervjuade tre revisorer från tre olika byråer med olika 
storlek vilket gav oss bra information. Vi anser inte att det hade gett oss mer ett avvikande 
svar genom att intervjua fler revisorer.  
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7 Avslutande diskussion 
 

7.1 Förslag till fortsatt forskning 
 
Som fortsättning på vår uppsats anser vi att det vore intressant att studera ett större företag, 
gärna ett som fortfarande kommer att omfattas av revisionsplikten vid ett eventuellt slopande.  
Vi upplever det intressant att studera om det förekommer differenser på förväntningar 
gällande revision inom samma företag. Detta genom att intervjua anställda hos företaget så 
som exempelvis VD och ekonomichef men även ytterligare lämplig personal beroende på 
organisationens struktur.  Det skulle även vara intressant att genomföra en intervju med 
företagets revisionsbyrå för att få deras syn på företagets förväntningar, för att på så sätt få en 
förståelse för hur förväntningarna ser ut från bägges håll.  
 
En ytterligare idé som fötts under uppsatsens skrivande är att fokusera på endast en 
revisionsbyrå och intervjua flertalet anställda på den. Vi skulle sedan vilja ta kontakt med 
kunder som revisorerna själva upplever som missnöjda alternativt har stora förväntningar på 
revisorn. Detta för att se hur kunden upplever förväntningsgapet men även för att tydligt se 
vart det brister samt försöka att komma med ett eller flera förslag på hur de kan åtgärda 
alternativt minska förväntningsgapet dem emellan.    

- 44 - 



8 Källförteckning 
 

8 Källförteckning  
 

Nedan presenteras de källor som använts vid skrivandet av uppsatsen. 

 
 
Alvesson, Mats & Sköldberg, Kaj (2008). Tolkning och reflektion: vetenskapsfilosof och 
kvalitativ metod, Lund: Studentlitteratur 
 
Andersen, Ib (1998). Den uppenbara verkligheten: Val av samhällsvetenskaplig metod, Lund: 
Studentlitteratur   
 
Andersen, Vilmer & Gamdrup, Peter (1994). Forskningsmetoder. I Andersen, Heine (red). 
Vetenskapsteori och metodlära - En introduktion. Lund: Studentlitteratur 
  
Artsberg, Kristina (2005). Redovisningsteori – policy och praxis, upplaga 2:1. Malmö: 
Liber Ekonomi 
 
Balans (2008). Förväntningsgapet: För eller emot? (Elektronisk) Balans, nummer 2. 
Tillgänglig: Farkomplett (2009-04-06) 
 
Diamant, Adam (2004). Revisorns oberoende – Om den svenska oberoendereglernas 
utveckling, dess funktion och konstruktion , Lic.-avh. Uppsala Universitet. Uppsala: Iustus 
Förlag 
 
Ehlin, Åsa (2008). Förväntningsgapet: En efterfrågestyrd revision minskar förväntningsgapet 
(Elektronisk) Balans, nummer 2. Tillgänglig: Farkomplett (2009-04-06)     
 
FAR (2006). Revision - En praktisk beskrivning. Kristanstad: FAR Förlag AB  
 
FAR SRS (2007).Historik FAR SRS. (Elektronisk) 
Tillgänglig:<http://www.farsrs.se/portal/page?_pageid=33,1&_dad=portal&_schema=PORT
AL> Om FAR SRS/ Historik. (2009-04-16). 
 
FARSRS (2008). Samlingsvolymen del 1. Stockholm: FARSRS Förlag AB 
 
FARSRS (2008). Samlingsvolymen del 2. Stockholm: FARSRS Förlag AB 
 
Johannessen, Asbjørn & Tufte, Per Arne (2003). Introduktion till samhällsvetenskaplig metod, 
Malmö:Liber AB 
 
Johansson, Sven-Erik. (2005). Våga vara revisor- Revisorsrollen och individen. I Johansson, 
S-E., Häckner, E. & Wallerstedt, E (red). Uppdrag revision. Revisionsprofessionen i takt med 
förväntningarna? Stockholm: SNS Förlag:  
 
Johansson, Sven-Erik. (2005). Varför har vi revisorer och vad ska de uträtta? I Johansson, S-
E., Häckner, E. & Wallerstedt, E (red). Uppdrag revision. Revisionsprofessionen i takt med 
förväntningarna? Stockholm: SNS Förlag:  
 

- 45 - 



8 Källförteckning 
 

Jönsson, Sten. (2005). Revisorsrollens nedgång- och fall? I Johansson, S-E., Häckner, E. & 
Wallerstedt, E (red). Uppdrag revision. Revisionsprofessionen i takt med förväntningarna? 
Stockholm: SNS Förlag:  
 
Svanström, Tobias (2008). Revision och rådgivning – efterfrågan, kvalitet och 
oberoende. Lic.-avh. Umeå Universitet. Umeå: Univ. 
 
Wallerstedt, Eva. (2005). Kriser och konsolidering: Revisionsbranschen i Sverige under 
hundra år. I Johansson, S-E., Häckner, E. & Wallerstedt, E (red). Uppdrag revision. 
Revisionsprofessionen i takt med förväntningarna? Stockholm: SNS Förlag:  
 
Westerdahl, Stig. (2005). Vad har det för sig? –Om revisorers vardag och vad den betyder för 
etik och lärande. I Johansson, S-E., Häckner, E. & Wallerstedt, E (red). Uppdrag revision. 
Revisionsprofessionen i takt med förväntningarna? Stockholm: SNS Förlag:  
 
Wennberg, Inge. (2005). Hur ska förväntningsgapet slutas?. I Johansson, S-E., Häckner, E. & 
Wallerstedt, E (red). Uppdrag revision. Revisionsprofessionen i takt med förväntningarna? 
Stockholm: SNS Förlag: 
 
Öhman, Peter. (2005). Är det viktigare för revisorer att göra saker rätt än att göra rätt saker? I 
Johansson, S-E., Häckner, E. & Wallerstedt, E (red). Uppdrag revision. 
Revisionsprofessionen i takt med förväntningarna? Stockholm: SNS Förlag: 
 

- 46 - 



Bilaga 1 
 

 

Bilaga 1 – Intervjufrågor till företag och revisor 
 
Intervjufrågor till företag 
 
Respondentens personliga profil  (befattning, utbildning, erfarenhet och antal år på företaget)  
Allmän info om företaget. 
Hur många anställda är ni på företaget, balansomslutning, omsättning?  
 
 

1. Vad anser ni är syftet med revision?  
2. Vilken sorts revisor har ni, godkänd eller auktoriserad?  
3. Hur länge har ni haft er nuvarande revisor?  
4. Hur ofta har ni kontakt med er revisor?  
5. Hur ser kommunikationen ut?  
6. Anser ni att ni har en bra relation med er revisor? Fungerar samarbetet bra? 
7. Finns det något som går att förbättra i er relation med revisorn? 
8. Vet ni vad revision innebär och vad revisorn skall göra?  
9. Anser ni att ni får tillräckligt med information från er revisor om vad denne 

gör?  
10. Vad är mest väsentligt för er gällande revision?  
11. Vad har ni för förväntningar på revisionen? 
12. Brukar ni förklara för revisorn vad ni har för förväntningar på revisionen?  
13. Vad kan påverka era förväntningar på revisionen?  Hur påverkar ni i såna fall?  
14. Upplever ni att ni saknar något i revisionen eller något som är bristfälligt i 

den?  
15. Varför upplever ni detta som brister? Varför vill ni ha detta i revisionen? 
16. Anser ni att det är viktigt att revisorn är oberoende? 
17. Upplever ni att oberoendet kan hindra revisorn i dennes arbete?  Har ni 

upplevt någon sådan situation?  
18. Anser ni att ni har tillräcklig information om vilka lagar och 

rekommendationer som gäller inom revisionen?  Anser ni att det är revisorns 
uppgift att informera er om det? Har du några förslag på någon annan form av 
informationstillgång? 

19. Vad tycker ni revisorn kan göra för att tillfredsställa era förväntningar? 
20. Tycker ni att ni kan göra något för att upplysa revisorn om era förväntningar? 
21. Hur tror ni att revisorn förbereder sig inför ett uppdrag? 
22. Är ni medvetna om hur revisionsprocessen ser ut?  Hur tror ni att den ser ut?  
23. Har ni intresse av att förstå revisorns arbete eller lämnar du bara över ansvaret 

till dem? 
24. Övriga frågor 

 
 
Är det något ni vill tillägga? 
Vill du vara anonym eller är det okej om vi använder ditt och företagets namn i 
uppsatsen? 

 



Bilaga 1 
 

Intervjufrågor till revisor 
 
Hur länge har ni arbetat som revisor?  
Vilken utbildning har ni?  
Vilka revisionsbyråer har ni arbetat på?  
Kort information om revisionsbyrån.  
 

1. Hur förbereder ni er inför ett uppdrag? Följer ni en viss mall? Från början till 
slut! 

2. Vilka är de vanligaste missuppfattningarna kunder har om ert uppdrag? 
- vad de tror ni gör gentemot vad ni faktiskt gör  

3. Brukar ni informera  kunden vad revisionen innebär och vad ni som revisor 
skall göra?  

4. Hur informerar ni kunderna om vad era skyligheter/uppgifter är? 
5. Vilka uppgifter brukar kunderna värdera högst i erat arbete?  
6. Är det något område där ni känner att förväntningarna är större/ mindre?  
7. Hur upplever ni kundernas förväntningar? 
8. Förklarar kunderna vad de förväntar sig av revisionen, och i så fall på vilket 

sätt?  
9. Kunskap om förväntningar, hur påverkar det ert uppdrag gentemot kunderna? 
10. Förekommer underförstådda förväntningar som kan skapa problem?  
11. Vad gör ni i ert dagliga arbete för att minska förväntningsgapet? 
12. Ser ni något konkret som kan minska förväntningsgapet? 
13. Vad tycker ni kunden kan göra för att minska förväntningsgapet? 
14. Tycker du att du kan göra något för att minska förväntningsgapet? 
15. Hur använder ni analysmodellen?  
16. Anser ni analysmodellen syfte uppnås?  
17. Vilket är det vanligaste hotet som dyker upp vid användandet av 

analysmodellen?  
18. Har ni stött på hot som analysmodellen inte tar upp, Om Ja vilket?  
19. Anser ni att revisionen är för reglerad, för och nackdelar med det? 
20. Hur upplever ni tystnadsplikten? 
21. Har ni upplevt att den (tystnadsplikten) har hindrat dig i ditt yrkesutövande?    
22.  Hur avgör ni vad som är väsentligt i ditt granskningsarbete? 
23. Finns det några problem som uppstår när ni skall göra en riskbedömning av 

kunden? I sådana fall vilken typ av problem? 
24. Övriga frågor 
 

Är det något ni vill tillägga? 
Vill du vara anonym eller är det okej om vi använder ditt och företagets namn i 
uppsatsen? 
 
 
 

 



 
 
 
 

 
Högskolan i Borås är en modern högskola mitt i city. Vi bedriver utbildningar inom ekonomi 
och informatik, biblioteks- och informationsvetenskap, mode och textil, beteendevetenskap och 
lärarutbildning, teknik samt vårdvetenskap. 
 
På institutionen för data- och affärsvetenskap (IDA) har vi tagit fasta på studenternas 
framtida behov. Därför har vi skapat utbildningar där anställningsbarhet är ett nyckelord. 
Ämnesintegration, helhet och sammanhang är andra viktiga begrepp. På institutionen råder en 
närhet, såväl mellan studenter och lärare som mellan företag och utbildning. 
 
Våra ekonomiutbildningar ger studenterna möjlighet att lära sig mer om olika företag och 
förvaltningar och hur styrning och organisering av dessa verksamheter sker. De får även lära sig 
om samhällsutveckling och om organisationers anpassning till omvärlden. De får möjlighet att 
förbättra sin förmåga att analysera, utveckla och styra verksamheter, oavsett om de vill ägna sig åt 
revision, administration eller marknadsföring. Bland våra IT-utbildningar finns alltid något för 
dem som vill designa framtidens IT-baserade kommunikationslösningar, som vill analysera behov 
av och krav på organisationers information för att designa deras innehållsstrukturer, bedriva 
integrerad IT- och affärsutveckling, utveckla sin förmåga att analysera och designa verksamheter 
eller inrikta sig mot programmering och utveckling för god IT-användning i företag och 
organisationer. 
 
Forskningsverksamheten vid institutionen är såväl professions- som design- och 
utvecklingsinriktad. Den övergripande forskningsprofilen för institutionen är handels- och 
tjänsteutveckling i vilken kunskaper och kompetenser inom såväl informatik som 
företagsekonomi utgör viktiga grundstenar. Forskningen är välrenommerad och fokuserar på 
inriktningarna affärsdesign och Co-design. Forskningen är också professionsorienterad, vilket 
bland annat tar sig uttryck i att forskningen i många fall bedrivs på aktionsforskningsbaserade 
grunder med företag och offentliga organisationer på lokal, nationell och internationell arena. 
Forskningens design och professionsinriktning manifesteras också i InnovationLab, som är 
institutionens och Högskolans enhet för forskningsstödjande systemutveckling. 
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