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Sammanfattning 
När revisorer och allmänheten har olika uppfattningar om vad som är revisorns 
arbetsuppgifter och ansvar samt vad som är tillåtet enligt lagar och regler uppstår ett 
förväntningsgap. Förväntningsgapet är inget nytt fenomen utan har funnits lika länge som 
revisorsprofessionen. Däremot har orsakerna och storleken förändrats i takt med utvecklingen 
i näringslivet, samhället och revisorsprofessionen i sig. Områden där missuppfattningar ofta 
uppstår är kring hur mycket revisorn kan hjälpa sin klient med rådgivning, hur omfattande 
revisionen är och med vilken grad av säkerhet en revisor kan uttala sig om att allt står rätt till. 
I små och medelstora företag har den ekonomiska rådgivningen från revisorn en stor 
betydelse och det kan vara svårt att sätta klara gränser mellan revision och revisionsnära 
tjänster. Ett flertal nya regler som rör revision har införts under den senaste tiden. 2004 
infördes en ny revisionsstandard som anger att villkoren för ett revisionsuppdrag ska 
definieras mellan revisor och klient och att detta med fördel kan göras i ett uppdragsbrev. 
Med anledning av detta har FAR utarbetat en rekommendation om uppdragsbrev och gett 
förslag på hur ett brev kan utformas. Förhoppningen var att detta skulle kunna vara ett sätt att 
minska förväntningsgapet då en del missförstånd och oklarheter skulle kunna undvikas i och 
med uppdragsbrevets förtydligande av vad som ingår i revisionen. 
 
En enkätundersökning har genomförts riktad till företag och dess påskrivande revisor och en 
matchning har sedan gjorts av de inkomna svaren. Syftet med undersökningen var att beskriva 
vilka förväntningar klienten har på revisorns arbete och hur mycket information revisorn 
lämnar klienten inför revisionsuppdraget. Med utgångspunkt i klient-revisorsförhållandet 
utvärderas sedan hur stort problemet med förväntningsgapet är och vad som kan göras för att 
minska detta 
 
Slutsatsen blev att även om det finns vissa oklarheter kring vad revision är och vad revisorn 
kan och får göra i revisionsuppdraget, verkar detta inte utgöra ett större problem då det ändå 
verkar som om klienten har förtroende för sin revisor och vad denne gör. De flesta revisorer 
verkade känna sin klient väl och visste vad denne förväntade sig av revisorn och de var också 
medvetna om på vilka områden klienten hade bristande kunskaper. Det framkom att många 
revisorer ansåg att klientens kunskap om revision hade ökat en del i och med den nya 
rekommendationen, trots det verkar det som om det fortfarande finns missuppfattningar bland 
klienterna om vad revisorn arbetsuppgifter är. De uppgifter som många klienter tyckte att 
revisorn skulle hjälpa till med var att ge rådgivning och att delta vid ekonomiska beslut. 
Samtidigt är det möjligt att revisorerna ibland gör mer än vad som ingår i uppdraget. Det 
fanns olika uppfattningar om hur mycket information som gavs och mottogs innan 
revisionsuppdraget vilket borde tyda på att det finns brister i kommunikationen mellan 
revisorn och dennes klient. Risken finns även att uppdragsbrevet blir en 
envägskommunikation från revisorns sida om klienten inte läser och sätter sig in i vad som 
står. I sådana fall blir uppdragsbrevet bara ett sätt för revisorerna att skriva sig fria från ansvar 
vid en eventuell tvist.  
 
Det är inte troligt att förväntningsgapet kan försvinna helt och hållet, det har trots allt funnits 
nästan lika länge som revision har funnits. Forskning visar också att det troligtvis inte går att 
sluta förväntningsgapet helt och det är inte heller säkert att det skulle vara en bra lösning även 
om det skulle vara möjligt. Den debatt som förväntningsgapet skapar för ändå utvecklingen av 
god revisionssed framåt och gör att revisionen kan förändras i takt med att omvärlden gör det.  
 

 



   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

�Det minsta man kan begära är att revisorn förhindrar eller 
åtminstone upptäcker förskingringar och andra ekonomiska brott, 
finner alla fel i ett bokslut, undanröjer risken för obestånd och 
konkurs, granskar alla transaktioner mellan företagsledningen och 
bolaget, upptäcker alla poster som kan vara tveksamma ur 
skattesynpunkt, säkerställer att ledning och styrelse fattar rätt 
beslut.� 

                       
citerat från boken Uppdrag revision 
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1 Inledning 
Här presenteras bakgrunden till de problem som belyses i studien, denna mynnar ut i en 
problemformulering som tar upp de frågor som ska behandlas i studien och därefter följer 
studiens syfte. 

1.1 Bakgrund 
�Kunskapen om revisorns roll är helt otillräcklig�, säger Dan Brännström generalsekreterare i 
FAR (Föreningen för revisionsbyråbranschen) och tidigare revisor i 22 år vid bland annat 
Ernst & Young. Han säger i en artikel i Svenska Dagbladet att det råder en allmän uppfattning 
om att revisorns viktigaste uppgift är att göra deklarationer och upptäcka oegentligheter. Han 
säger sig också ha märkt att styrelseledamöterna ibland är osäkra på arbetsfördelningen 
mellan styrelsen och revisorn trots att detta beskrivs i både Aktiebolagslagen (1975:1385) och 
Årsredovisningslagen (1995:1554). 1 
 
I Aktiebolagslagen (10 kap. 3 § 1 st) står det: �Revisorn skall granska bolagets 
årsredovisning och bokföring samt styrelsens och den verkställande direktörens förvaltning. 
Granskningen skall vara så ingående och omfattande som god revisionssed kräver.� 
 
Ursprungligen inriktades revisionen i första hand på att ge en fullständig försäkran om att inga 
oegentligheter eller att någon avsiktlig misskötsel av företaget förekom. När företagen växte 
och transaktionerna ökade gick utvecklingen från att granska alla transaktioner (för att 
upptäcka oegentligheter) till att revisionen inriktades på att avgöra huruvida de finansiella 
rapporterna gav en rättvisande bild av företaget. Anledningen till denna förändring var dels ett 
svar på den ökande mängden affärstransaktioner, som gjorde det svårare att upptäcka 
oegentligheter, men även av inträdet och den ökande betydelsen av aktieägaren som en aktör 
på marknaden. När ägandet och driften av företaget separerades blev aktieägarna och andra 
intressenter (finansiärer, leverantörer, kunder, stat och kommun) alltmer beroende av 
revisorernas kontroll av företagsledningens rapportering.2  
 
Med anledning av de senaste årens redovisningsskandaler som uppdagats har revisorns roll 
hamnat i fokus och debatten har förts kring vad revisorerna gör, men kanske ännu mer på vad 
de inte gör. Allmänheten har upprörts över vad de uppfattar som revisorernas passivitet vilket 
har lett till att deras trovärdighet har ifrågasatts. Revisorerna har försvarat sig med att det inte 
ingår i deras åtaganden enligt gällande lagar och regler att vara en �moralisk polis� över 
styrelser och företagsledningar.3 När revisorer och allmänheten har olika uppfattningar om 
inriktningen på revisionen och vad som är revisorernas skyldigheter uppstår ett 
förväntningsgap. En vanlig uppfattning bland allmänheten är att revisorn ska inrikta sig på att 
upptäcka brott och oegentligheter, medan revisorn anser att deras huvudsakliga uppgift är att 
avge en åsikt om huruvida redovisningen ger en rättvisande bild av företaget. En annan vanlig 
uppfattning är att revisionen ska garantera en högre grad av säkerhet än vad revisorerna anser 
är möjligt.4 Ytterligare en annan uppfattning kan vara att revisorn ska granska allt, men i 
själva verket är det bara det mest väsentliga som granskas inom de områden där risken för 
felaktigheter bedöms som störst 5.  
 
                                                
1 Beck-Friis U, 2003 
2 Epstein M J, Geiger M A, 1994 
3 Johansson S-E, 2005, s.9 
4 Öhman P, 2005, s.64 
5 Revision � En praktisk beskrivning, 2005 



 

  2 

Förväntningsgapet är inget nytt fenomen utan har funnits lika länge som revisorsprofessionen. 
Däremot har orsakerna och storleken förändrats i takt med utvecklingen i näringslivet, 
samhället och revisorsprofessionen i sig. Ett flertal nya regler som rör revision har införts 
under den senaste tiden. 2004 infördes en ny revisionsstandard, RS 210 (Villkor för 
revisionsuppdrag), som anger att villkoren för ett revisionsuppdrag ska definieras mellan 
revisor och klient och att detta med fördel kan göras i ett uppdragsbrev. Med anledning av 
detta har FAR utarbetat en rekommendation om uppdragsbrev och gett förslag på hur ett brev 
kan utformas.6 I uppdragsbrevet ska bland annat revisionsuppdragets syfte och omfattning 
beskrivas, uppdragstiden och att uppdraget inte omfattar rådgivning som går utöver 
revisionsrådgivning. Uppdragsbrevet ska leda till ett förtydligande av parternas rättigheter och 
skyldigheter och ett klargörande av innehållet i revisionstjänsten. Förhoppningsvis kan detta 
även leda till att minska förväntningsgapet då en del missförstånd och oklarheter skulle kunna 
undvikas i och med uppdragsbrevets förtydligande av vad som ingår i revisionen.7 

1.2 Problemdiskussion 
Det är viktigt att förstå revisionens uppgift som en kontrollfunktion i samhället8. För många 
ägare som står utanför den direkta kontrollen av företaget är revisorn och revisionen en 
förutsättning för att få förtroende för de siffror och de berättelser som ligger till grund för de 
beslut som fattas på bolagsstämman.9 Revisorn fungerar som en oberoende kontrollant mellan 
parter som har olika rättigheter och skyldigheter gentemot varandra. Genom granskningen 
kvalitetssäkrar revisorerna redovisningsinformationen och medverkar på detta sätt till ökad 
social och affärsmässig trygghet i samhället.10 Den neutrala och oberoende granskningen är 
det som ger revisionen dess acceptans 11 . För att revisorns oberoende inte ska kunna 
ifrågasättas finns det vissa saker som en revisor inte kan eller får göra, den revisor som utför 
revisionsuppdraget får inte ge rådgivning till sin klient utöver det som föranleds av 
iakttagelser vid granskningen, så kallad revisionsrådgivning. Inte heller får revisorn delta vid 
investeringsbeslut eller hjälpa till med den löpande bokföringen, detta skulle innebära ett hot 
mot revisorns oberoende eftersom revisorn då skulle granska sig själv vid revisionen.12 
 
I sin yrkesutövning måste revisorn fungera i två världar, en omvärld och en intern värld. I 
centrum för revisorernas omvärld befinner sig det revisionsobjekt som revisorn har i uppgift 
att granska. Runt detta finns även de regelverk, de marknadsförutsättningar, de kommersiella, 
samhällspolitiska och etiska regler som revisorn måste beakta vid granskningen av objektet. I 
centrum för den interna världen befinner sig i stället revisionsföretaget där revisorn är 
verksam och de krav och villkor som bestämmer hur revisorn utför sitt uppdrag. Dessa båda 
världar ställer olika krav på revisorn som denne måste lära sig att behärska för att klara sin 
uppgift. Revisorsprofessionen måste hela tiden sträva efter att vara i balans med dessa världar 
som ständigt befinner sig i rörelse och förändring. Dessa förändringar går dock så snabbt att 
revisorsprofessionen får svårigheter att följa med i vad de innebär för yrkesutövningen och 
omvärldens förväntningar. När det uppstår obalans i relationerna mellan företrädare för olika 
intressen och det råder olika syn på vad som är rätt och fel uppkommer ett förväntningsgap.13 
Att framväxten av efterfrågan på revision grundar sig på samhällets behov är en avgörande 
egenskap. I ett samhälle som ständigt förändras och utvecklas måste revisionsprocessen vara 
                                                
6 www.farkomplett.se, 2005-09-12 
7 www.far.se, 2005-09-06 
8 Flint D, 1998, s.15 
9 Catasús B, Gröjer J-E, 2005, s.104 
10 Öhman P, 2005, s.62 
11 Flint D, 2005 
12 FARs Revisionsbok, 2004, kap 5 
13 Johansson S-E, 2005, s.12 
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ett resultat av en växelverkan mellan revisorerna och revisionens olika intressenter. Revisorer 
måste vara lyhörda för olika gruppers förväntningar samtidigt som de måste hålla sig inom 
ramen för vad som är möjligt att utföra. Ofrånkomliga ekonomiska och praktiska hinder gör 
att det finns begränsningar för vad en revisor kan göra och det är något som de som önskar 
dra nytta av revisionen måste förstå. Samspelet mellan revisorer, lagstiftare och revisionens 
olika intressenter är informellt och ostrukturerat, men det är viktigt att det är effektivt. Ett 
misslyckande av revisorer eller lagstiftare att inse revisionens dynamiska funktion i samhället, 
eller att svara på påtryckningar från samhället, resulterar i en motverkan av revisionens 
kontrollfunktion i samhället och förväntningsgap och missförstånd uppstår. 14  Samtidigt 
existerar revision just därför att det finns förväntningar på vad den står för, problemet är bara 
att många av de förväntningar som finns är orimliga15. När revisorn inte kan leva upp till de 
förväntningar som ställs finns risken att förtroendet för revisionen som en kvalitetssäkring 
urholkas. Om omvärlden börjar tvivla eller tappar tilliten till betydelsen av revisorernas 
granskning förlorar revisionen sin livskraft.16 
 

1.3 Problemformulering 
I små och medelstora, ofta ägarledda, företag kan det vara svårt att sätta klara gränser mellan 
revision och revisionsnära tjänster och i dessa företag har den ekonomiska rådgivningen från 
revisorn en stor betydelse17. I och med att gränserna för vad som är tillåtet till stor del är en 
bedömningsfråga för revisorn kan det vara svårt för klienterna att veta vad som egentligen 
ingår i revisionstjänsten. Detta kan leda till missförstånd kring vad som är revisorns 
arbetsuppgifter och vad som är tillåtet enligt de lagar och regler som styr revisorns arbete. När 
det finns olika förväntningar på vad revisorn ska göra och revisorn inte lever upp till dessa 
uppstår ett förväntningsgap. Detta kan leda till ett minskat förtroende för i första hand den 
enskilde revisorn och om ingenting görs för att åtgärda detta, kan i slutändan förtroendet för 
revision som en kontrollfunktion i samhället försvinna. Detta utgör då även ett 
samhällsproblem då revision är en förutsättning för ett fungerande näringsliv. 
 

1.4 Syfte 
Syftet med denna uppsats är att beskriva vilka förväntningar klienten har på revisorns arbete 
och hur mycket information revisorn lämnar klienten inför revisionsuppdraget. Med 
utgångspunkt i klient-revisorsförhållandet utvärderas sedan hur stort problemet med 
förväntningsgapet är och vad som kan göras för att minska detta. 
 
 

                                                
14 Flint D, 1988, s.15 
15 Power M, 1997, s.144 
16 Johansson S-E, 2005, s.12 
17 Johansson et al, 2005, s. 207 
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2 Metod 
Nedan förklaras hur undersökningen är uppbyggd och varför det aktuella tillvägagångssättet 
har valts. Kapitlet inleds med en beskrivning av studiens ansats och de metodval som gjorts, 
därefter beskrivs hur informationsinsamling och enkätundersökning gått till.  

2.1 Forskningsansats 
Denna undersökning har utformats efter en deduktiv ansats där en fast referensram används 
som utgångspunkt18. Undersökningens referensram består av den praktiska och teoretiska 
referensramen som redogörs för i nästa kapitel. Där behandlas teorier om varför revision 
behövs, vilken tidigare forskning som gjorts om förväntningsgapet, en kort beskrivning av 
revisorn och revisorsyrket samt de lagar och regler som finns på området. Med detta som 
bakgrund har enkätfrågorna formulerats och svaren på enkäten har sedan i analysen kopplats 
tillbaka till referensramen och tolkats utifrån denna. Genom en logisk slutledning har detta 
sedan lett fram till undersökningens slutsats. Det gäller dock att vara uppmärksam på att en 
logiskt giltig slutsats fortfarande kan dras trots att de antaganden som den bygger på inte 
stämmer, eftersom det ändå blir ett logiskt sammanhängande resonemang19. Att använda den 
deduktiva ansatsen innebär även vissa begränsningar då endast tidigare kunskap kan användas 
som utgångspunkt och tänkbara förklaringar och orsaker som inte tas upp i denna kan 
förbises20. En induktiv ansats hade inte begränsat undersökningen på detta sätt eftersom det 
där är det empiriska materialet som är utgångspunkten och slutsatser kan därför dras utan att 
vara bunden till tidigare studier på området. Emellertid hade det behövts en mycket större 
respondentgrupp och även krävts att undersökningen upprepats vid flera tillfällen och 
tidpunkter för att några generella slutsatser skulle kunna dras 21. Den deduktiva ansatsen 
ansågs därför lämpligare då nytta kunde dras av den tidigare forskning som har visat att ett 
förväntningsgap existerar som delvis beror på okunskap om revisorns skyldigheter och 
befogenheter och även vad revision innebär. Med detta som utgångspunkt tillsammans med 
teorierna om revisionens framväxt kan sedan ny kunskap läggas till den gamla. Valet av en 
deduktiv ansats har också påverkats av att undersökningens beskrivande syfte stödjer sig på 
den tidigare kunskap som finns om förväntningsgapet, vilket också kännetecknar den 
deduktiva ansatsens arbetssätt.  
 

2.2 Undersökningsmetod 
I en kvantitativ studie spelar den tidigare teoretiska och empiriska kunskapen som finns på 
området en viktig roll. Denna samlade kunskap kan ses som en grund ur vilken nya 
undersökningar utformas, varje undersökning ger sedan nytt bidrag till teoribyggandet och på 
så vis kan kunskapen öka inom ett område. Därför ansågs en kvantitativ undersökningsmetod 
som det mest passande valet. Den kvantitativa metodens styrka är att den ger kunskap som 
antas vara generell och gäller för en större grupp än den som undersöks.22 Metoden är den 
mest exakta eftersom den avser att mäta och sätta siffror på det som studeras 23 . Den 
kvantitativa metoden kännetecknas även av en hög grad av standardisering och struktur och 
det är en envägskommunikation på forskarens villkor. När istället den kvalitativa metoden 
används i en studie är kommunikationen i forskningsprocessen dubbelriktad, vilket kan ge en 
                                                
18 Andersen V, Gamdrup P,1994, s.33 
19 Knudsen C, 1994 s.104 
20 Sverke M, 2004, s.23 
21 Knudsen C, 1994, s.99-101 
22 Sverke M, 2004, s.23 
23 Andersen V, Gamdrup P, 1994, s.71 
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större frihet för forskaren att finna svar som ligger utanför den förutbestämda ramen. Om 
studiens inriktning hade varit att fokusera på en djupare förståelse av förväntningsgapet hade 
en kvalitativ metod varit ett bättre val då tyngdpunkten läggs vid inre förståelse och tolkning 
av det som studeras. Då den kvalitativa metoden ser varje företeelse som unik och därför svår 
att mäta är det inte möjligt att få fram den allmängiltiga kunskap som eftersöks i studien och 
därför har en kvantitativ undersökningsmetod valts för denna studie.24 Emellertid har dock 
analysen en del kvalitativa inslag, då respondenternas svar har tolkats ur olika synvinklar. 
Detta för att inte gå miste om möjliga infallsvinklar. 

2.3 Informationsinsamling 
För att få en översiktlig bild av den tidigare forskning som fanns kring förväntningsgapet 
studerades artiklar och tidigare uppsatser. Referenser från dessa tidigare studier gav i sin tur 
upphov till nya källor. De engelskspråkiga artiklarna hittades främst i databaserna Emerald 
och Business Source Premier med sökord som auditing, expectation och expectation gap. För 
svenskspråkiga artiklar söktes i första hand i Farkomplett med sökord som förväntningsgap, 
uppdragsbrev och revision. För att få kunskap om det teoretiska resonemang som behandlas i 
studien studerades litteratur som behandlar teorier om revisionens framväxt och syfte. För den 
praktiska delen som beskriver hur revision går till, revisorns uppgifter samt relevanta lagar 
och regler användes i första hand FAR:s samlingsvolymer och Revisionsbok. Detta material 
bildar tillsammans undersökningens sekundärdata och för att få tillgång till primärdata 
utformades en enkät. 
 

2.4 Enkätundersökning  
För att få tillgång till empiriskt material har en enkätundersökning genomförts riktad till 
revisorer och företag i Stockholm. Enkäten har utformats som en tvärsnittsstudie, det vill säga 
att undersökningen genomförs vid ett givet tillfälle25. En enkätundersökning valdes för att nå 
ut till så många respondenter som möjligt och detta hade inte varit möjligt med en intervju-
undersökning. Vid intervjuer fås visserligen en djupare förståelse för problemet och 
möjligheten att ställa följdfrågor ges, men denna kunskap gäller bara för den grupp som 
intervjuats. En enkätundersökning resulterar ofta i stora bortfall men fler nås ändå jämfört 
med en intervjuundersökning och då studien vill få kunskap av generell karaktär är detta en 
bättre undersökningsmetod.26  
 

2.4.1 Urval 
Urvalet gjordes med hjälp av ett så kallat systematiskt urval, det vill säga att ur en känd 
population dra till exempel var 50:e person tills urvalskvoten är uppnådd27. Detta är en 
lämplig metod för att få ett tämligen representativt urval då det inte är möjligt att göra ett helt 
slumpmässigt urval 28 . Om det bedöms som troligt att turordningen i den uppställda 
populationen är slumpmässig kan stickprovet betraktas som likvärdigt med ett slumpmässigt 
urval29.  
 

                                                
24 Andersen V, Gamdrup P, 1994, s.70-71 
25 Sverke M, 2004, s.25 
26 Eriksson L-T, Wiedersheim-Paul F, 1997, s.87 
27 Dahmström K, 2000, s.229 
28 Sverke M, 2004, s.29 
29 Dahmström K, 2000. s.229 
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I denna undersökning har urvalet begränsats till små och medelstora aktiebolag i Stockholms 
län med 10-250 anställda (enligt Europeiska kommissionens definition).30 En sökning med 
dessa kriterier gjordes sedan i databasen Affärsdata. Sökningen gav 7580 träffar som var 
sorterade i bokstavsordning, av dessa valdes vart 250:e företag tills 30 företag valts ut. Om 
något företag visade sig vara inaktivt eller att samtliga styrelsemedlemmar var bosatta 
utomlands valdes det närmast föregående företaget på listan. För att få adressuppgifter till den 
revisor som uppgavs vara ansvarig, enligt företagsinformationen i Affärsdata, gjordes en 
sökning bland FAR:s och Svenska revisorsamfundets (SRS) medlemmar via deras hemsidor. 
Resterande revisorer återfanns på eniro.se. Enkäten skickades ut till dessa revisorer och även 
till den ekonomiansvarige på företaget, om sådan angavs på företagets hemsida, i annat fall 
skickades den till företagets VD. En matchning har sedan gjorts mellan de inkomna svaren 
från företaget och dess revisor.  
 

2.4.2 Frågeformulär 
När ett frågeformulär ska konstrueras är det viktigt att veta vad syftet med undersökningen är 
och först därefter formulera frågorna. I annat fall finns risken att vid behandlingen av svaren 
upptäcka att undersökningens frågeställning inte har besvarats och därför är det viktigt att 
noggrant tänka igenom varför varje fråga ska vara med. För att minimera risken att 
respondenten hoppar över vissa frågor eller inte besvarar frågorna överhuvudtaget, är det 
viktigt att det förefaller rimligt att respondenten verkligen kan och vill besvara frågan.31 
Detaljer som kan vara viktiga för respondentens förståelse och för frågekonstruktörens 
tolkning har hafts i åtanke vid utformningen av frågorna. Därför frågades bara en fråga per 
fråga och ett lättförståeligt språk användes utan negationer samt alltför krångliga och 
värdeladdade ord. Med anledning av detta skiljde sig frågeformulären åt på en del frågor, 
beroende på om de skulle skickas till företag eller till revisor. Vissa frågor kan vara känsliga 
att svara på, som till exempel ålder, därför frågades efter födelseår istället för respondentens 
exakta ålder.32 
 
Frågorna i enkäten utformades som icke öppna eller strukturerade, det vill säga de var 
försedda med redan givna svarsalternativ. I stället för frågor utformades påståenden i enkäten 
där respondenten fick ta ställning genom att kryssa i ett av fem svarsalternativ på en skala från 
instämmer helt till instämmer inte alls. Svarsalternativet varken eller fanns med trots risken 
att detta skulle väljas av respondenten för att slippa ta ställning, bedömningen gjordes att det 
ändå var bättre att ta med det alternativet.33 Detta för att respondenten inte skulle tvingas att 
välja ett alternativ som inte stämde överens med dennes åsikter eller skulle hoppa över att 
svara på frågan. För att respondenterna skulle ges möjligheten att ge sina egna synpunkter och 
kommentarer avslutades enkäten med en öppen fråga. Utformningen av frågorna och 
svarsalternativen är omständigheter som påverkar svarsfrekvensen och kvaliteten på svaren, 
en annan sådan omständighet är ordningsföljden på frågorna34. Frågor som hörde samman 
innehållsmässigt placerades i anslutning till varandra och enkla frågor som kön, ålder och 
befattning inledde enkäten. Inleds enkäten istället med för svåra och komplicerade frågor kan 
det resultera i att respondenten helt avstår från att besvara enkäten. Frågeformulärets utseende 
är också viktigt för helhetsintrycket, så långt det är möjligt ska halvfulla sidor undvikas då det 
lätt kan ge ett slarvigt intryck.35 Frågorna har i förväg visats för handledare och opponenter i 
                                                
30 http://europa.eu.int, 2005-11-22  
31 Dahmström K, 2000, s.98 
32 Trost J, 2001, s.78-89 
33 Ibid, s.70-75 
34 Dahmström K, 2000, s.106 
35 Trost J, 2001, s.90-91 
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uppsatsgruppen för att säkerställa att de är så relevanta och korrekta som möjligt för 
undersökningens syfte, däremot har ingen provundersökning genomförts. 
 

2.4.3 Följebrev 
En viktig del i enkäten är följebrevet, som ska vara kort, innehålla en mängd information och 
ska samtidigt se inbjudande ut för att fånga respondentens uppmärksamhet36. Därför inleddes 
följebrevet med en kort intresseväckande beskrivning av ämnet och först därefter gavs en 
presentation av undersökningens syfte och författare. Då en matchning av svaren skulle göras 
märktes följebrevet med en kod och detta påtalades även eftersom det annars skulle kunna se 
misstänkt ut då respondenten inte vet vad siffrorna betyder och ska användas till 37 . I 
följebrevet angavs även att svaren skulle behandlas konfidentiellt då kodningen innebär att 
svaren ej blir anonyma, men däremot kommer svaren att redovisas anonymt i uppsatsen. 
Följebrevet avslutades med namn och kontaktuppgifter till författarna och även en personlig 
namnteckning, då detta kan vara motiverande för respondentens vilja att svara på enkäten38. 
Enkäterna postades en fredag för att vara respondenterna tillhanda på måndagen och då 
förhoppningsvis hamna överst i posthögen. Kuverten enkäterna skickades i var vita, då bruna 
kuvert kan uppfattas som bärare av tristess, likaså valdes C4-kuvert för att undvika att vika 
frågeformuläret 39 . För att eventuellt höja svarsfrekvensen bifogades även ett frankerat 
svarskuvert.  
 

2.4.4 Påminnelse 
En påminnelse via E-post skickades på onsdagen, cirka en och en halv vecka efter att den 
ursprungliga enkäten postades. Efter hur lång tid en påminnelse ska skickas är en balansgång 
mellan att skicka den för tidigt och att vänta för länge. Skickas påminnelsen för tidigt kan det 
leda till irritation från respondentens sida och skickas den för sent kan det uppfattas som lite 
nonchalant och respondenten kanske redan kastat enkäten och glömt bort den. 40 
Förhoppningen var att påminnelsen skulle uppmuntra fler att svara på enkäten, både de som 
tänkt svara men inte hunnit och de som inte hade tänkt svara 41 . Beslutet att skicka 
påminnelsen via E-post var dels en ekonomisk fråga och dels ett sätt att nå de som kanske inte 
fått den ursprungliga enkäten med posten, därför bifogdes även en kopia av frågeformuläret. 
Eftersom formuläret märkts med en kod, på grund av den senare matchningen av svaren, var 
det lätt att se vilka som ännu inte svarat och därför skickades bara påminnelser till dessa.  
 
 

                                                
36 Trost J, 2001, s-93 
37 Ibid, s.95 
38 Ibid, s.97 
39 Ibid, s.99 
40 Ibid, s.44 
41 Ibid, s.103 
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3 Teoretisk och praktisk referensram 
Detta kapitel inleds med en diskussion om bakgrunden till behovet av revision, därefter 
presenteras de lagar och regler som revisionsprofessionen i Sverige måste följa Slutligen 
redogörs för den tidigare forskning om förväntningsgapet och vad som gjorts för att minska 
detta. Detta utgör tillsammans den teoretiska och praktiska referensram som studien utgår 
ifrån.  

3.1 Behovet av revision 
I en perfekt värld skulle inte revision behövas, i en perfekt värld skulle ingen behöva 
kontrollera vad den andra gör och alla skulle lita på varandra. Michael Power skriver om 
förtroende (eng. trust) mellan individerna i ett samhälle. Han beskriver en skala med två 
ytterligheter, på den ena sidan ett samhälle där allt kontrolleras in i minsta detalj och på den 
andra sidan ett samhälle där inget kontrolleras överhuvudtaget. Det förstnämnda kännetecknas 
av en fullständig avsaknad av förtroende mellan individerna. Power målar upp en bild av ett 
samhälle där den mesta tiden går åt till att övervaka och kontrollera vad andra gör och ska 
göra. Ett bankkonto måste av kontoinnehavaren dagligen kontrolleras så att saldot stämmer 
och ingen litar på någon annan än sig själv. Den som är anställd för att kontrollera andra 
måste i sin tur kontrolleras av någon, som i sin tur måste kontrolleras av någon och detta 
fortsätter i all oändlighet. Den andra ytterligheten beskrivs som en utopi där alla individer har 
fullt förtroende för varandra och ingen ifrågasätter detta förtroende även om de har anledning 
att göra det. När skulder inte betalas tillbaka, när affärspartners sviker och anställda ljuger om 
kvalifikationer, inte ens då rubbas förtroendet mellan individerna. Sett till detta menar Power 
att i situationer där förtroendet borde rubbas skulle det inte vara rimligt att inte lära sig av 
erfarenheterna. Ett visst mått av övervakning och kontroll är därför nödvändigt för ett 
fungerande samhälle. Det gäller att hitta balansen mellan graden av förtroende och hur 
mycket och vad som behöver kontrolleras.42  
 
Förtroende och kontroll är viktiga beståndsdelar i den så kallade agentteorin. Teorin utgår från 
att aktörerna är rationella och nyttomaximerande och där ägarna (principalerna) vill 
kontrollera att företagsledningen (agenterna) inte bara handlar för egen vinning utan främst 
ser till ägarnas bästa. För att få agenten att handla i principalens intresse kopplas ersättningar 
och belöningar till utfallet av aktiviteter eller prestationer som är i linje med principalens 
intressen. När då agenten handlar i sitt eget intresse uppfylls samtidigt principalens vilja.43 
Agenten är anställd av principalen för att tillvarata dennes intressen, då principalen inte vill 
eller har möjlighet att göra det själv. Detta leder till en informationsasymmetri, där agenten 
kommer att besitta mer information om sitt beteende eftersom principalen personligen inte 
kan övervaka och godkänna agentens alla handlingar. Risken finns att agenten kommer att 
handla mot principalens intressen och därför krävs att agenten redovisar sina handlingar på 
något sätt. För att kontrollera riktigheten i dessa vill principalen anlita en sakkunnig 
oberoende part och en efterfrågan på revision uppstår. Sett ur detta perspektiv är revision en 
form av riskreducering för principalen och kommer att efterfrågas upp till den nivån när 
marginalnyttan för mer revision likställs med marginalkostnaden för densamma.44  
 
Det krävs en förståelse för revisionens dynamiska funktion i samhället för att förstå meningen 
med revision. Revision är ett socialt fenomen, den har inget eget värde eller nytta, förutom i 

                                                
42 Power M, 1997, s.2 
43 Hatch M J, 2002, s.366 
44 Power M, 1997, s.5 
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sin praktiska användbarhet.45 Den har utvecklats som ett svar på ett behov från individer eller 
grupper i samhället som söker information eller försäkran om andras prestationer i vilka de 
har ett erkänt och berättigat intresse. Ur en samhällelig synvinkel är revision en särskild slags 
granskning, utförd av någon annan än de involverade parterna, som jämför prestationer med 
förväntningar och därefter avrapporterar resultaten. Revision är en del av samhällets 
kontrollmekanism för att övervaka och säkerställa ansvar. 46  Olika parters rättigheter och 
skyldigheter är vad revisionsverksamheten i Sverige och övriga västvärlden i grund och 
botten bygger på. Revisorernas uppgift är att tillhandahålla social och affärsmässig trygghet i 
samhället genom att vara en länk mellan parterna och kvalitetssäkra 
redovisningsinformationen.47 
 
Att det finns tillit och förtroende till att revision är en effektiv kontrollfunktion i samhället, är 
en grundförutsättning för dess existens. Utan denna tilltro till revisionen skulle revisorns 
granskning och underskrift inte betyda eller tillföra något för redovisningens trovärdighet.  
En revisors auktoritet (eng authority) är av avgörande betydelse för att revisionen ska ha 
något värde, det innebär att det måste finnas en tilltro till revisorns tekniska kompetens, 
pålitlighet och integritet. För att revisorns underskrift ska betyda något måste det finnas en tro 
på att den betyder något, utan en tro på en revisors auktoritet finns det lite om något värde i att 
ha revision.48  
 

3.2 Revision i praktiken 

3.2.1 Revisorn 
Benämningarna auktoriserad och godkänd revisor är skyddade enligt lag och beviljas av 
Revisorsnämnden efter avlagd revisorsexamen, men däremot kan vem som helst kalla sig 
revisor. Detta är något som lätt kan leda till missförstånd, då till exempel en person som 
arbetar som redovisningskonsult kan kalla sig revisor. Alla aktiebolag måste ha minst en 
auktoriserad eller godkänd revisor och detta gäller även för andra företagsformer om de har 
nått upp till en viss storlek.49  
 
Det finns en rad lagar och regler en revisor måste rätta sig efter i sitt yrkesutövande. 
Aktiebolagslagen reglerar vad revisorn ska och inte får göra i bolaget, medan revisorslagen, 
revisorsförordningen och revisorsnämndens föreskrifter anger vad godkända och 
auktoriserade revisorer ska och inte får göra. FAR:s och SRS yrkesetiska regler behandlar vad 
deras medlemmar ska och får göra, därutöver gäller allmän civilrättslig lagstiftning. 50  I 
Aktiebolagslagen (1975:1385) finns ett antal jävsregler som en revisor måste följa, till 
exempel får en revisor inte äga aktier i bolaget, inte delta i ledningen eller biträda vid bolagets 
bokföring och medelsförvaltning. Innan ett revisionsuppdrag antas ska revisorn pröva sitt 
oberoende i den av FAR framtagna analysmodellen och om det visar sig att revisorns 
oberoende kan ifrågasättas ska uppdraget inte antas. 51 För att revisorns granskning ska vara 
trovärdig är det viktigt att förtroendet för revisorn upprätthålls och därför är opartiskhet, 
självständighet och tystnadsplikt grundstenarna i revisionsuppdraget.52 Vid granskningen får 

                                                
45 Flint D, 1988, s.14 
46 Ibid, s.15 
47 Öhman P, 2005, s.63 
48 Flint D, 1998, s.46 
49 Revision � En praktisk beskrivning, s 125-127 
50 Ibid, s 107-112 
51 FARs samlingsvolym del 2, s 231-237 
52 Revision � En praktisk beskrivning, s 107 
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revisorn ge råd om hur klienten kan rätta till fel och svagheter som upptäckts, så kallad 
revisionsrådgivning, rådgivning utöver denna är inte tillåten.53  

3.2.2 Revision  
Vid en revision ska revisorn granska företagets årsredovisning och bokföring samt styrelse 
och VD:s förvaltning. Granskningen ska utmynna i en revisionsberättelse, som kallas ren om 
den är utan anmärkningar och oren om revisorn upptäcker väsentliga fel och brister som inte 
har åtgärdats. Revisorn är skyldig enligt aktiebolagslagen att rapportera misstanke om brott 
till åklagare, men det är inte detta som är syftet med revisionen. Det är viktigt att komma ihåg 
att en ren revisionsberättelse inte är någon garanti för att allt står rätt till. Den ger bara en ökad 
trovärdighet till företagets finansiella information och även till hur VD och styrelse fullgör 
sina uppdrag54. Vid granskningen finns det ingen möjlighet för revisorn att granska allt i 
detalj, utan istället får revisorn bedöma var risken för fel är störst och tar endast hänsyn till 
sådana fel som kan anses vara väsentliga. Med väsentliga fel menas felaktig eller utelämnad 
information i de finansiella rapporterna som kan antas påverka en användares beslut. 55 
Revisorn utarbetar en revisionsplan utifrån den information som samlats in och FAR ger 
följande beskrivning: 
 
�Att göra en övergripande revisionsplan är som att välja rätt fisknät. Maskorna måste vara 
avpassade för den fisk man vill fånga. Är maskorna för stora kan stora fiskar (väsentliga fel) 
slinka igenom. Är de för små, fångas även små fiskar (avvikelser som är ointressanta).�56 
 
Det är inte bara ägarna som har nytta av revisionen utan även andra intressenter som 
kreditgivare, leverantörer, kunder, stat och kommun, eftersom de annars skulle behöva anlita 
egna kontrollanter för att kunna lita på företagens redovisning. Revisionsberättelsen används 
tillsammans med årsredovisningen som beslutsunderlag för företagets intressenter. Även 
företagsledningen har stor nytta av revisionen då de kan använda revisorn som ett bollplank 
och eventuellt få nya infallsvinklar.57  

3.2.3 Goda seder 
I aktiebolagslagen (1975:1385) står det att revisionen ska utföras enligt god revisionssed. Det 
är revisorsorganisationerna och Revisorsnämnden som avgör vad det innebär genom sina 
rekommendationer och yttranden, dock är det alltid domstolen som gör den slutliga 
tolkningen av innebörden. 58  God revisionssed handlar om kunskap, erfarenhet och 
professionellt omdöme bland erfarna revisorer. God revisorssed behandlar revisorernas etiska 
regler och en viktig etisk regel är att följa god revisionssed. God redovisningssed är en norm 
för hur bokföring, bokslut och olika finansiella rapporter ska utformas. Vid revisionen ska 
revisorn granska att bokföring, bokslut och olika finansiella rapporter har upprättats enligt 
god redovisningssed. De goda sederna i Sverige bygger på internationell god sed.59 

                                                
53 Revision � En praktisk beskrivning, s 115 
54 Ibid, s 87-89 
55 Ibid, s 23 
56 FARs Revisionsbok, s 32 
57 Ibid, s 14-16 
58 Wallerstedt E, 2005, s35 
59 FARs revisionsbok, 2004, s.83 
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3.3 Förväntningsgapet  
Sedan 1970-talet har det forskats kring de olika förväntningar som finns på revisorn och 
dennes arbete samt vad det innebär. Detta har kommit att benämnas förväntningsgap (eng. 
Expectation gap) och får nu anses vara ett etablerat begrepp i forskarvärlden, men 
definitionen på begreppet varierar. Liggio får anses vara den forskare som namngav 
fenomenet förväntningsgap inom revision och han menade att det var skillnaden i förväntade 
prestationer mellan den enskilde revisorn och användaren av den finansiella informationen 
som utgjorde förväntningsgapet.60 I USA tillsattes 1974 en utredningsgrupp, The Commission 
on Auditors� Responsibilities (även kallad Cohen Commission). Avsikten var att studera 
revisorns roll och ansvar och om det existerar ett förväntningsgap mellan vad användarna av 
den finansiella informationen förväntar sig och behöver och vad en revisor rimligtvis kan 
uppnå. De kom fram till att användarna hade en realistisk syn på vad som var revisorns ansvar 
och att deras förväntningar och krav var rimliga, däremot bildar användarna sina 
förväntningar på revisionen utan att beakta kostnaden för den samma.61  
 
Porter anser att dessa definitioner av förväntningsgapet var alldeles för snäva, de tog inte 
hänsyn till att revisorerna på grund av undermåliga prestationer kanske inte kan nå upp till de 
krav som ställs. Därför menar Porter att en riktigare benämning är förväntnings � 
prestationsgapet (eng. the audit expectation-performance gap) som definieras som skillnaden 
mellan allmänhetens förväntningar på revisorer och deras prestationer, som dessa uppfattas av 
allmänheten. Med allmänheten menar Porter hela populationen förutom yrkesverksamma 
revisorer. Förväntnings-prestationsgapet kan delas in i två delar, dels ett rimlighetsgap 
(reasonableness gap) och dels ett prestationsgap (performance gap). Rimlighetsgapet är 
skillnaden mellan det allmänheten förväntar sig att revisorn ska göra och vad revisorn 
rimligtvis kan åstadkomma, kallade orimliga prestationer. Prestationsgapet är skillnaden 
mellan det samhället förväntar sig att revisorn ska åstadkomma och det samhället uppfattar att 
revisorn gör. Prestationsgapet kan enligt Porter delas in i ytterligare två delar, bristfälliga 
standarder (eng. deficient standards) som är skillnaden mellan vad som rimligtvis kan 
förväntas att revisorn ska göra och vad revisorn ska göra enligt de lagar och regler som finns 
och bristfälliga prestationer (eng. deficient performance) som är skillnaden mellan den 
förväntade kvaliteten på revisorns prestationer och hur allmänheten uppfattar kvaliteten på 
prestationerna.62  
 
Enligt FAR finns det automatiskt en inbyggd konflikt i revisorns roll då revisorns arbete har 
många olika intressenter med delvis olika behov och förväntningar på revisorn. De olika 
förväntningarna kan skilja sig från vad revisorn faktiskt kan och får göra enligt god 
revisionssed och det uppstår då ett förväntningsgap, oftast inom områden som gäller 
årsredovisningens riktighet, konkurs och obestånd, förskingringar och andra oegentligheter. 
Monroe och Woodliff definierade begreppet som skillnaden i uppfattningar mellan revisorer 
och allmänheten om vad som är revisorns uppgifter och skyldigheter och vilket budskap som 
revisionsberättelsen förmedlar63. Epstein och Geiger menar att det finns ett förväntningsgap 
mellan revisorers och investerares syn på vilken grad av försäkran en revision ger de 
finansiella rapporterna. Majoriteten av investerarna vill ha en fullständig försäkran att de 
finansiella rapporterna inte innehåller några väsentliga felaktigheter.64 

                                                
60 Liggio C D, 1974 
61 Commission on Auditors� Responsibilities, 1977 
62 Porter B, 1993 
63 Monroe G.S, Woodliff D.R, 1993 
64 Epstein J, Geiger M, 1994 
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3.4 Åtgärder för att minska förväntningsgapet 
Porter fann i sin undersökning att 50 procent av förväntningsgapet berodde på bristfälliga 
standarder, 34 procent berodde på allmänhetens orimliga förväntningar och 16 procent 
berodde på revisorernas bristfälliga prestationer. För att kunna minska förväntningsgapet 
föreslog Porter att så fort det finns tecken på att allmänhetens uppfattningar inte stämmer 
överens med revisorernas prestationer, till exempel en ökad kritik mot revisorsprofessionen, 
ska åtgärder genast sättas in för att motverka detta. Detta sker genom en analys som 
bestämmer vilken typ av åtgärd som behövs beroende på vilken del av förväntnings- 
prestationsgapet som identifieras. 65  Cohen Commission ansåg att ansvaret för att minska 
gapet mellan revisorns prestationer och användarnas förväntningar i första hand låg hos 
revisorsprofessionen. Förväntningsgapet existerade till stor del beroende på 
revisorsprofessionens misslyckande att reagera och utvecklas snabbt nog för att hålla jämn 
takt med den snabba förändringen i företagens omgivning. Därför inriktades 
utredningsgruppens rekommendationer för att minska förväntningsgapet till stor del på att få 
revisorsprofessionen mer mottaglig och reagera snabbare på förändringar. 66  FAR menar 
istället att problemet kan lösas genom att intressenterna tydligare informeras om vilka regler 
som gäller för revisionen och vad revisorns roll innebär. Det är även viktigt att klargöra vad 
som är styrelsens och VD:s ansvar och vad som är revisorns för att missförstånd ska kunna 
undvikas. RS 210 och FAR:s rekommendation om uppdragsbrev är ett svar på detta.67  
 
Monroe och Woodliff har studerat vilka effekter utbildning kan ha på förväntningsgapet 
genom att studera en grupp redovisningsstudenter före och efter en kurs i revision. De ville ta 
reda på om det fanns skillnader i hur studenterna uppfattade innebörden och betydelsen av 
revisionsberättelsen och vad som var revisorns skyldigheter och uppgifter. Resultatet av 
studien visade att utbildning skulle kunna vara ett effektivt sätt att minska eller eliminera 
förväntningsgapet då studenternas uppfattningar visade stor förändring efter kursens slut.68  
 
Pierce och Kilcommins gjorde en liknande studie på ekonomistuderande som inriktades på 
den del av förväntningsgapet som beror på missuppfattningar gällande de lagar och regler 
som revisorn måste följa i sitt yrkesutövande, detta benämner de missförståndsgapet. De fann 
att studenternas kunskap efter revisionskursen hade ökat men menar att endast utbildning inte 
är tillräckligt för att minska förväntningsgapet. Detta gäller speciellt förväntningar som är 
rimlig och uppnåbara men som inte svarar mot existerande lagstiftning. I dessa fall är 
utbildning om revision bara ett sätt att få en acceptans av bristfällig lagstiftning på området, 
istället för att effektivt arbeta för att ändra gällande lagstiftning så att den svarar mot det 
förväntningar som faktiskt skulle gå att tillfredställa. Revisorsprofessionen måste vara villig 
att tillmötesgå de uppnåbara förväntningar som allmänheten har annars är utbildning relativt 
ineffektivt som ett svar på att minska förväntningsgapet. De menar vidare att en förståelse för 
vilka lagar och regler som gäller inte automatiskt medför att dessa accepteras och godtas. 
Däremot kan en ökad förståelse ge ett bättre underlag för konstruktiv kritik som ett led i att få 
till stånd önskvärda förändringar i gällande lagstiftning. Kritik som istället grundar sig på 
missförstånd och orimliga förväntningar är lättare att avfärda och har liten möjlighet att bli 
tillmötesgången av lagstiftarna.69  
 

                                                
65 Porter B, 1993 
66 Commission on Auditors� Responsibilities, 1977 
67 Revision � En praktisk beskrvining, s 139-140 
68 Monroe G.S, Woodliff D.R, 1993 
69 Pierce B, Kilcommins M, 1996 
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Resultatet från studien visade att det skulle kunna ge betydande fördelar genom att göra det 
obligatoriskt för studenter på alla högre utbildningar inom företagsekonomi att läsa en kurs i 
revision. De menar att det är många av dessa studenter som sedan kommer att bli användare 
av företagens årsredovisningar och därmed de som behöver förstå vad revision innebär.70 
Denna uppfattning delades av Epstein och Geiger som fann att ju mer utbildad en investerare 
var inom ämnen som redovisning, finansiering och investering desto mindre benägen var 
denne att kräva att revisionen gav en fullständig försäkran om att inga väsentliga felaktigheter 
förekommer. Följaktligen menar de att utbildning och en ökad medvetenhet om vad 
revisionen innebär är möjliga sätt att överbrygga förväntningsgapet. De anser att 
revisorsprofessionen måste ta varje tillfälle i akt att förmedla revisionens nytta och 
begränsningar, till exempel vid bolagsstämmor och möten med klienter. Ett annat sätt kan 
också vara att det tydligt framgår i revisionsberättelsen att revisionen endast ger en hög men 
inte absolut grad av säkerhet för att den information som blivit föremål för revision inte 
innehåller väsentliga felaktigheter.71 I Sverige har detta nu också skett då det från och med 1 
januari 2006 införts en ny mall för revisionsberättelsen där ordalydelsen �......i rimlig grad 
försäkra mig (oss) om.....� har ändrats till �..... hög men inte absolut säkerhet försäkra mig 
(oss) om....�.72 
 
Humphrey et al ansåg inte att utbildning var det bästa sättet att minska förväntningsgapet även 
om det visserligen kunde vara en del i att minska det förväntningsgap som beror på 
missförstånd om vad som är revisorns uppgifter och ansvar. I stället föreslog de att revisorns 
ansvar skulle utökas till att möta de krav som ställs från dem som är beroende av revision som 
en kontrollfunktion. De menar att det är bättre att revisionen utökas till att även innefatta 
upptäckten av oegentligheter än att försöka ändra allmänhetens uppfattning om att detta 
ingår.73  
 
FAR anser att förväntningsgapet kan angripas från två håll, dels genom att utveckla god 
revisionssed till att innefatta det intressenterna vill ha, men också genom att upplysa 
intressenterna om vad revisorsrollen innebär och vad som omfattas av lagstadgad revision.74 
Ett led i detta är införandet av RS 210 som fastställer att revisorn och klienten skall definiera 
villkoren för revisionsuppdraget innan uppdraget inleds. Mot bakgrund av detta har FAR 
utarbetat en rekommendation avseende uppdragsbrev och hur detta kan utformas (bilaga 2). 
Vid återkommande uppdrag är det inte nödvändigt för revisorn att skriva ett nytt 
uppdragsbrev varje år. Detta behöver endast göras då uppdragets natur förändras, eller att det 
finns anledning att misstänka att klienten missförstår omfattningen eller syftet med 
revisionen. Även då klientens företagsledning, styrelse eller ägande förändras samt om 
klientens verksamhet förändras i storlek eller karaktär ska ett nytt uppdragsbrev formuleras. 
Uppdragsbrevet bör innehålla syftet och omfattningen av revisionen, vad som är 
företagsledningens ansvar och vad som är revisorns ansvar gentemot klienten. Det ska även 
framgå att på grund av revisionens metodik, att endast granska urval, finns en oundviklig risk 
att vissa felaktiga uppgifter som är väsentliga kan förbli oupptäckta. 75 I FAR:s förslag till 
utformning av uppdragsbrev läggs vikt vid att uppdraget inte innefattar rådgivning som går 
utöver revisionsrådgivning och att särskilda villkor gäller för detta.76 
 

                                                
70 Pierce B, Kilcommins M, 1996 
71 Epstein J, Geiger M, 1994 
72 Balans nr 1 2006, s.21 
73 Humphrey et al, 1993 
74 Revision � en praktisk beskrivning, 2005, s.139 
75 FARs revisionsbok, 2004, s. 618 
76 www.far.se , 2005-09-06 
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4 Empiri 
Här presenteras resultatet av enkätundersökningen i diagramform med en kort kommentar till 
varje fråga. Svaren från klienten och dennes underskrivande revisor har matchats ihop och 
redovisas parvis. De sista fyra frågorna skiljer sig åt och därför redovisas dessa svar separat 
utan matchning mellan klient och revisor. 

4.1 Bakgrund 

4.1.1 Svarsfrekvens 
Sammanlagt valde 15 stycken av företagen och 16 stycken av revisorerna att svara på enkäten. 
Det ger en svarsfrekvens på 50 procent för företagen och 53 procent för revisorerna. En 
revisor hade missat att ha den klient som avsetts i åtanke och svarat mer generellt på frågorna. 
Ytterligare en revisor hade valt att besvara frågorna mer generellt för alla sina klienter och en 
revisor valde att inte svara alls på frågorna, båda med hänvisning till tystnadsplikten. Dessa 
svar gick därför inte att använda vid matchningen. Totalt gick det att para ihop 8 stycken 
klient-revisorspar. Detta innebär att av totalt 30 stycken par som enkäten skickades till gick 
27 procent att använda i studien.  

4.1.2 Bortfallsanalys 
Det är vanligt med stora bortfall i enkätundersökningar, en bortfallsanalys bör därför göras för 
att få en riktigare bedömning av svaren. Det kan vara lika intressant att undersöka vad som är 
utmärkande för dem som inte svarat som att undersöka vad som karaktäriserar de som svarat. 
De som inte svarat kan ha en viss personlighet, åsikter, erfarenheter som gör att de väljer att 
inte svara. Ett stort bortfall är ett problem för tillförlitligheten i analys och slutsats och det 
finns olika uppfattningar om hur stort bortfall som är acceptabelt för att några generella 
slutsatser ska kunna dras. En del godtar ett bortfall på 35 procent medan andra inte anser att 
ett större bortfall än 10-20 procent är godtagbart.77 Dock är ett bortfall på 25-50 procent inte 
ovanligt i enkätundersökningar78. När en respondent inte har möjlighet eller väljer att inte 
svara kallas det för externt bortfall, om en respondent istället väljer att hoppa över att svara på 
en eller flera frågor kallas detta för internt bortfall79. De frågor som inte besvarades i det 
interna bortfallet rörde alla bakgrundsvariabler som ålder och utbildning, dessa användes ändå 
i sammanställningen av svaren då dessa frågor inte ansågs avgörande för resultatet. På grund 
av matchningen mellan klient och revisor kunde inte alla besvarade enkäter användas i 
undersökningen och därför blev bortfallet så stort som 73 procent. 
 
Av klienterna var det 15 stycken som inte svarade på den utskickade enkäten. Det kan vara 
svårt att veta om en person medvetet valt att inte svara på enkäten eller om enkäten av någon 
anledning inte når respondenten. Den adress som enkäten skickades till hittades i databasen 
Affärsdata och det finns alltid en möjlighet att adressen är felaktig eller inte uppdaterad om 
företaget nyligen flyttat. Enkäten kan också ha skickats till en person som inte är den som har 
kontakt med revisorn och därför inte kan svara på frågorna. En annan orsak kan vara att 
personen som enkäten skickats till är på semester, tjänsteresa, jobbar hemifrån eller är 
sjukskriven och därför inte svarar. Det kan även vara så att företaget nyligen gått i konkurs 
utan att detta har hunnit noterats i Affärsdata. Även om enkäten når fram till respondenten är 
det ingen garanti för att denne svarar och orsakerna till detta kan vara många. Okunskap eller 
bristande intresse för ett ämne kan minska incitamenten för att medverka i undersökningen. 
                                                
77 Kylén J-A, 2004, s.150 
78 Trost J, 2001, s.118 
79 Ejlertsson G, 2005, s.25 
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Om en klient inte har så mycket kunskap om ämnet kanske denne väljer att inte svara på 
enkäten för att inte framstå som okunnig. Klienten kanske avstår från att medverka i 
undersökning om denne inte upplevt problemet själv och därför inte förstår varför det är ett 
problem. Utformningen av frågorna kan också påverka viljan att svara på enkäten, om 
frågorna är känsliga och utlämnande att svara på eller om de är så dåligt utformade att 
klienten inte förstår dom kan detta leda till att denne väljer att inte medverka. Det kan även 
vara så att klienten faktiskt vill medverka men har så mycket att göra att det inte finns tid eller 
helt enkelt glömmer bort att svara. Påminnelsen som skickades via e-post till dem som inte 
svarat kanske inte kom fram på grund av att adressen var felaktig, eller att påminnelsen 
klassades som skräppost och sorterades bort eftersom avsändaren var okänd. Om klienten 
upplevde att påminnelsen kom för tätt inpå den ursprungliga enkäten kanske denne upplevde 
irritation och därför inte svarade, men om påminnelsen istället skickades för sent finns risken 
att enkäten redan hunnit glömmas bort eller hamnat i papperskorgen. Bland revisorerna var 
det 14 stycken som inte svarade på enkäten och även här kan det bero på att enkäten skickades 
till fel adress men även att den skickades till fel revisor om företaget nyligen bytt. Enkäten 
skickades ut under en period då revisorerna har en hög arbetsbelastning och därför kanske de 
inte har tid eller glömmer att svara. Det kan även tänkas att ämnet upplevs som lite uttjatat 
och därför ointressant då det finns andra ämnen som känns mer aktuella och engagerande att 
delta i. Vissa av frågorna kanske upplevdes som känsliga att svara på då revisorn kanske inte 
vill hänga ut sin klient eller sig själv. En del kanske upplevde att en del frågor inkräktade på 
tystnadsplikten och därför avstod helt från att besvara enkäten. Om någon av respondenterna 
tyckte att enkäten gav ett slarvigt intryck med för simpla och ogenomtänkta frågor kanske 
vilja att medverka minskade eller försvann helt.  
 

4.1.3 Respondenterna 
Av de åtta klienter som används i studien var det tre män och fem kvinnor, med födelseår 
mellan 1945 och 1970. Av dessa var det sju stycken som uppgav att de hade någon form av 
ekonomisk utbildning. Utbildningarna som uppgavs var kvällskurser, gymnasium, diverse 
kurser, universitets- och högskolestudier. Två stycken svarade att de var ägare till företaget, 
två stycken var VD och resterande hade någon form av ekonomisk befattning inom företaget. 
 
Könsfördelningen bland revisorerna var sju män och en kvinna och de var födda mellan 1944 
och 1966. Sju stycken var auktoriserade och en var godkänd revisor och av dessa hade fem 
stycken arbetat som revisor i mer än 20 år, två stycken hade arbetat mellan 11-20 år och en 
valde att inte svara på frågan.  
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4.2 Sammanställning av svaren 
 

"Min revisor ger mig skriftlig information om vad som ingår i revisionen"/"Jag 
brukar ge skriftlig information om innebörden av revisionsuppdraget till 

nya/redan befintliga klienter" 

1 2 3 4 5 6 7 8

Instämmer helt

Instämmer delvis

Varken eller

Instämmer inte

Instämmer inte
alls

Klient

Revisor

 
 
Endast två par var helt överens i sina svar, det ena paret instämde helt och det andra instämde 
delvis. Bland de resterande paren skiljde sig svaren åt, ett par skiljde sig markant åt från de 
andra där revisorn instämde helt medan klienten inte instämde alls.  
 
 

"Jag anser att jag får tillräcklig information från min revisor"/"Jag anser att 
informationen jag ger klienten är tillräcklig"

1 2 3 4 5 6 7 8

Instämmer helt

Instämmer delvis

Varken eller

Instämmer inte

 Instämmer inte 
alls

Klient

Revisor

             
Sex par instämde helt eller delvis i påståendet, av de återstående paren instämde klienten inte 
och revisorn instämde delvis. 



 

  17 

"Jag anser att jag vet vad revision innebär"/"Jag tror att min klient vet vad 
revision innebär"

1 2 3 4 5 6 7 8

Instämmer helt

Instämmer delvis

Varken eller

Instämmer inte
 

 Instämmer inte
alls

Klient

Revisor

 
Tre av parens svar överensstämde helt, de återstående paren uppvisade små skillnader i 
svaren, alla instämde helt eller delvis i påståendet förutom en klient som svarade varken eller. 
 
 

"Jag anser att revisorn har det största ansvaret att klienten förstår innebörden 
av revisionsuppdraget"

1 2 3 4 5 6 7 8

Instämmer helt

Instämmer delvis

Varken eller

Instämmer inte

 Instämmer inte 
alls

Klient

Revisor

 
Majoriteten av paren instämde delvis i påståendet, två av klienterna instämde helt och en 
revisor svarade varken eller. 
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"Jag anser att klienten har det största ansvaret för att förstå innebörden av 
revisionsuppdraget" 

1 2 3 4 5 6 7 8

Instämmer helt

Instämmer delvis

Varken eller

Instämmer inte

 Instämmer inte 
alls

Klient

Revisor

 
Av de fem par där svaren överensstämde svarade fyra par att de instämde delvis i påståendet 
och ett par instämde inte. Ett par svarade helt olika där klienten instämde delvis i påståendet 
och revisorn inte alls.  
 
 

"Jag ser min revisor som ett bollplank"/"Jag tror att min klient ser revisorn 
som ett bollplank"

1 2 3 4 5 6 7 8

Instämmer helt

Instämmer delvis

Varken eller

Instämmer inte

 Instämmer inte 
alls

Klient

Revisor

 
De flesta par instämde helt eller delvis i att revisorn ses som ett bollplank. En klient instämde 
inte alls i påståendet medan revisorn instämde delvis. 
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"Jag ser min revisor som ett nödvändigt ont"/"Jag tror att min klient ser 
revisorn som ett nödvändigt ont"

1 2 3 4 5 6 7 8

Instämmer helt

Instämmer delvis

Varken eller

Instämmer inte

 Instämmer inte 
alls

Klient

Revisor

 
Ingen av klienterna svarade att de ser sin revisor som ett nödvändigt ont medan två av 
revisorerna instämde helt eller delvis i påståendet.  
 
 

"Jag anser att jag har nytta av revision"/"Jag tror att min klient förstår nyttan 
med revision"

1 2 3 4 5 6 7 8

Instämmer helt

Instämmer delvis

Varken eller

Instämmer inte

 Instämmer inte 
alls

Klient

Revisor

 
Fyra par var överens och instämde helt eller delvis i påståendet. De återstående klienterna 
instämde helt i att de hade nytta av revision medan revisorerna bara instämde delvis eller 
varken eller. 
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"Jag tycker att min revisor ska hjälpa till med något av följande"/"Jag har fått 
uppfattningen att min klient tror att jag ska hjälpa till med något av följande"

a) delta vid ekonomiska beslut

1 2 3 4 5 6 7 8

Instämmer helt

Instämmer delvis

Varken eller

Instämmer inte

 Instämmer inte 
alls

Klient

Revisor

 
Två par utmärkte sig, det ena där klienten instämde delvis i påståendet och revisorn inte 
instämde alls och i det andra paret instämde båda delvis. Resterande par svarade instämmer 
inte, instämmer inte alls eller valde alternativet varken eller.  
 
 
 

"Jag tycker att min revisor ska hjälpa till med något av följande"/"Jag har fått 
uppfattningen att min klient tror att jag ska hjälpa till med något av följande"

b) upprätta årsbokslut/årsredovisning

1 2 3 4 5 6 7 8

Instämmer helt

Instämmer delvis

Varken eller

Instämmer inte

 Instämmer inte 
alls

Klient

Revisor

 
De flesta par instämde helt eller delvis i påståendet. Ett par instämde inte i påståendet och ett 
par var oense där klienten svarade instämmer inte och revisorn instämmer delvis.  
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"Jag tycker att min revisor ska hjälpa till med något av följande"/"Jag har fått 
uppfattningen att min klient tror att jag ska hjälpa till med något av följande"

c) hjälpa till med den löpande bokföringen

1 2 3 4 5 6 7 8

Instämmer helt

Instämmer delvis

Varken eller

Instämmer inte

 Instämmer inte 
alls

Klient

Revisor

 
En klient och en revisor, ur olika par, valde alternativet varken eller och resterande par 
instämde inte eller inte alls i påståendet 
 
 

"Jag tycker att min revisor ska hjälpa till med något av följande"/"Jag har fått 
uppfattningen att min klient tror att jag ska hjälpa till med något av följande"

d) ge råd i frågor som inte har samband med revisionen

1 2 3 4 5 6 7 8

Instämmer helt

Instämmer delvis

Varken eller

Instämmer inte

 Instämmer inte 
alls

Klient

Revisor

 
Hälften av paren instämde helt eller delvis i påståendet. Av de återstående paren var 
instämmer delvis och varken eller de vanligaste svarsalternativen, bara en revisor instämde 
inte alls i påståendet. 
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"Ett förväntningsgap kan uppstå när klientens förväntningar på revisorn inte 
stämmer överens med vad revisorn faktiskt gör"

1 2 3 4 5 6 7 8

Instämmer helt

Instämmer delvis

Varken eller

Instämmer inte

 Instämmer inte 
alls

Klient

Revisor

 
Fem par instämde helt eller delvis i påståendet, av de återstående instämde revisorerna helt 
eller delvis medan klienterna svarade instämmer inte eller valde alternativet varken eller. 
 
 

"Jag anser att ett sådant förväntningsgap existerar mellan mig och min klient"

1 2 3 4 5 6 7 8

Instämmer helt

Instämmer delvis

Varken eller

Instämmer inte

 Instämmer inte 
alls

Klient

Revisor

 
Ett par var överens och instämde delvis i påståendet och ett annat par var oense där klienten 
svarade instämmer helt och revisorn instämmer inte. Två par instämde inte i påståendet och 
av de resterande paren valde alla revisorer svarsalternativet varken eller och de flesta klienter 
instämde inte. 
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"Jag tycker att jag på senare tid fått mer information från min revisor än 
tidigare"

1 2 3 4 5 6 7 8

Instämmer helt

Instämmer delvis

Varken eller

Instämmer inte

 Instämmer inte 
alls

Klient

 
Hälften av klienterna instämde inte eller inte alls i påståendet, två instämde delvis och två 
svarade varken eller. 
 
 

"Jag anser att revisorn ibland har för höga förväntningar på min kunskap om 
revision"

1 2 3 4 5 6 7 8

Instämmer helt

Instämmer delvis

Varken eller

Instämmer inte

Instämmer inte alls 

Klient

 
En klient instämde delvis i påståendet, tre svarade varken eller och resterande svarade 
instämmer inte eller inte alls. 
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"Jag gav mina klienter skriftlig information om innebörden av 
revisionsuppdraget även innan FARs rekommendation om skriftligt 

uppdragsbrev infördes"

1 2 3 4 5 6 7 8

Instämmer helt

Instämmer delvis

Varken eller

Instämmer inte

 Instämmer inte 
alls

Revisor

 
Två revisorer instämde helt eller delvis i påståendet, två instämde inte eller inte alls och fyra 
valde alternativet varken eller. 
 
 

"Jag anser att klientens kunskap om vad revision innebär har ökat i och med 
uppdragsbrevet"

1 2 3 4 5 6 7 8

Instämmer helt

Instämmer delvis

Varken eller

Instämmer inte

 Instämmer inte 
alls

Revisor

 
Majoriteten av revisorerna instämde delvis i påståendet, bara en instämde inte och en valde att 
svara varken eller. 
 
Övriga kommentarer 
I slutet av enkäten gavs möjlighet för respondenterna att ge ytterligare synpunkter på 
undersökningen och dess frågor. De flesta avstod men tre stycken revisorer valde att ge egna 
kommentarer. En revisor skrev att det var ett av de äldsta uppdragen och efter 20 års 
samarbete visste de var de hade varandra. En annan kommentar handlade om att det var bra 
med skriftligt uppdragsbrev då kunderna ges möjlighet att på papper se vad revisorerna gör, 
men att de flesta bara skriver på utan att läsa så noga vad som står. En revisor skrev att denne 
ger muntlig information till nya och befintliga kunder som kan behöva eller vill ha mer 
information. Denne revisor ansåg att de flesta kunder prioriterar sin verksamhet och dess 
intäkter framför att läsa revisionsdokument och revisionsregler. Den muntliga informationen 
kan lättare anpassas till kunden och behöver inte bli så teoretisk som ett skriftligt dokument. 
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5 Analys 
I detta kapitel binds resultaten från enkätundersökningen samman med den teoretiska och 
praktiska referensramen och analyseras utifrån denna.  

5.1 Vilken information får klienten? 
Mycket av den tidigare forskning som har gjorts har visat att ett sätt att minska 
förväntningsgapet är att klienten får ökad kunskap om revision. Ett sätt att uppnå detta är att 
revisorn tydligare informerar sina klienter om revisionsuppdraget och vad det innebär, något 
som nu är obligatoriskt i och med rekommendationen om uppdragsbrev. Därför är det 
intressant att se hur mycket information som revisorn säger sig ge sin klient och hur mycket 
information klienten anser sig få. De flesta revisorer ansåg att klienternas kunskap om 
revision hade ökat en del i och med att uppdragsbrevet infördes. Anmärkningsvärt var att två 
klienter svarade att de fick skriftlig information medan deras revisorer svarade att de inte gav 
någon skriftlig information innan revisionsuppdraget. Dessa olikheter i uppfattningar kan bero 
på att begreppet information kan tolkas olika. Med skriftlig information kanske klienten syftar 
till de rapporter som revisorn lämnar under pågående revision där synpunkter och förslag till 
förbättring kan ges. Revisorn i sin tur kanske helt enkelt menar att något formellt 
uppdragsbrev inte har inlett revisionsuppdraget. Om klienten haft samma revisor under en 
längre tid och de känner varandra väl, är det möjligt att klienten inte vill framställa sin revisor 
i dålig dager. Det skulle kunna förklara varför klienten svarar att denne får information trots 
att så inte är fallet. 
 
Intressant var även att två klienter svarade att de inte fick någon skriftlig information medan 
deras revisor svarade att de gav skriftlig information innan revisionsuppdraget. En anledning 
till detta kan vara att dessa redan är befintliga klienter och revisorn syftar till information som 
lämnades i början av relationen och detta har klienten hunnit glömma bort. En annan möjlig 
förklaring skulle kunna vara att klienten faktiskt fått ett skriftligt uppdragsbrev från sin 
revisor, men kanske på grund av ointresse inte läser det så noga eller inte förstår innebörden 
av brevet. Detta stöds även av de kommentarer som framfördes av några revisorer i samband 
med enkäten. De ansåg att de flesta klienter prioriterar sin verksamhet framför att läsa 
revisionsdokument och revisionsregler och att de flesta bara skriver på uppdragsbrevet utan 
att läsa så noga vad det står. Klientens ointresse kanske visserligen beror på att de prioriterar 
sin verksamhet framför att läsa revisionsdokument, men kanske också beror på att klienterna 
inte kan välja om de vill ha revision eller inte. Enligt lagen måste en revisor anlitas för att 
utföra revisionen och för klienten kanske det inte spelar någon roll vilken revisor som gör det. 
Det kan även vara så att revisorn inte följer rekommendationen om skriftligt uppdragsbrev 
och denna tolkning förstärks även av att dessa klienter var de enda som efterfrågade mer 
information från sin revisor. En tänkbar orsak till att revisorn inte följer rekommendationen 
om uppdragsbrev, trots att det borde leda till att en del missförstånd kan undvikas, kan vara att 
revisorn tycker att uppdragsbrevet inte är till någon hjälp utan bara består av en massa tomma 
ord som klienten ändå inte förstår. En annan anledning skulle kunna vara att revisorn inte bryr 
sig om att det finns missuppfattningar för att detta inte utgör ett problem ur revisorns 
synvinkel. I och med att revision är tvingande enligt lag för företag är inte revisorn lika 
beroende av att deras klienter är tillfredsställda eftersom revision alltid kommer att behövas 
vare sig klienten vill det eller inte. Revision är i första hand till för att få ett fungerande 
samhälle och näringsliv och i andra hand till för granskningen av det enskilda företaget.  
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5.2 Vilken kunskap har klienten om revision? 
Det har framkommit i tidigare forskning att en del av förväntningsgapet beror på att det finns 
missuppfattningar kring vad som ingår i revisorns arbetsuppgifter och vad som inte är tillåtet 
för revisorn att göra enligt de lagar och regler som finns. Det var många klienter som sa att de 
visste vad revision innebar och att de inte tyckte att revisorn hade för höga förväntningar på 
deras kunskap om revision. Trots det så visade det sig att många klienter tyckte att revisorn 
skulle hjälpa till med att upprätta årsredovisning, ge råd vid frågor som inte har samband med 
revisionen och några tyckte även att revisorn skulle delta vid ekonomiska beslut. Däremot var 
det ingen som tyckte att revisorn skulle hjälpa till med den löpande bokföringen. Det som var 
avsikten med frågan var att ta reda på vad klienten trodde att revisorns uppgifter var. Om 
svaren som klienterna gav tolkas utifrån denna synvinkel så tyder det på att det finns 
missuppfattningar gällande vilka som är revisorns arbetsuppgifter och vad som är tillåtet för 
revisorn att göra enligt lagen. Om istället klienten svarat på frågan utifrån vad de vill att 
revisorn ska göra, så blir tolkningen en annan. Det går då inte att utläsa om det föreligger 
några missförstånd gällande arbetsuppgifterna, utan då blir tolkningen istället att klienterna 
vill att dessa uppgifter ska utföras av revisorn och att god revisionssed därmed bör förändras 
så att detta skulle bli tillåtet. Revisorerna var också av uppfattningen att deras klienter trodde 
att de skulle hjälpa till med årsbokslut, rådgivning och en del ekonomiska beslut. Detta kan 
bero på att revisorn får många frågor kring detta av klienten eller att revisorn tänjer på 
gränserna för vad som är tillåtet att göra i revisionsuppdraget och utför en del av dessa 
uppgifter. Det visade sig i denna undersökning att tolkningen av tystnadsplikten skiljer sig åt 
mellan revisorerna och därför är det inte otänkbart att även gränsen för vad som är tillåtet 
inom revisionsuppdraget kan tolkas olika, då dessa gränser kanske inte alltid är så klara och 
tydliga. Många klienter ser sin revisor som ett bollplank och detta förstärker uppfattningen att 
många tycker att revisorn ska ha rollen som rådgivare och att kanske så även är fallet.  
 
En möjlig anledning till att klienterna vill att revisorerna ska utföra dessa arbetsuppgifter kan 
förklaras av att många företag i undersökningen är ägarledda. Sett ur ägarens synvinkel är 
revisorns oberoende kontroll kanske inte så nödvändig då ägaren själv är den som styr 
företaget. Det kan vara svårt att få klienten att förstå varför revisorn bara kan utföra 
revisionen och inte hjälpa till med andra saker, om nu klienten inte tycker att det behövs en 
oberoende kontrollant. Det kan också vara svårt att motivera för klienten varför ytterligare en 
person måste bekostas för rådgivningstjänster när det är revisorn som vet mest om företaget. I 
uppdragsbrevet står visserligen att ingen rådgivning utöver revisionsrådgivning är tillåten, 
men klienten kanske inte vet vad som är revisionsrådgivning och vad som inte är det. En 
tänkbar förklaring till att det var så många klienter som tyckte att revisorn skulle upprätta 
årsbokslut/årsredovisning kan vara att de missförstått frågan. Då revisorn i och med 
revisionen och revisionsberättelsen är delaktig i bokslutsprocessen kan klienten uppfatta det 
som att revisorn är med och upprättar årsbokslut/årsredovisning. 
 
Tidigare kanske också revisorn i större utsträckning utförde en del av dessa uppgifter och 
tänjde på gränsen för oberoendet, men i och med den senaste tidens redovisningsskandaler har 
kanske revisorerna blivit mer försiktiga för att inte deras yrkesroll och legitimitet ska kunna 
ifrågasättas. Sett från denna synvinkel kan det även vara så att revisorn i vissa fall gör mindre 
än vad som faktiskt är möjligt, för att på sätt vara säker att inte gå över gränsen för det 
tillåtna. Detta förstärks även av att ett par revisorer valde att avstå från att svara på enkäten 
med hänvisning till tystnadsplikten, medan andra revisorer faktiskt svarade på enkäten utan 
att nämna något om detta.  
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5.3 Hur ser relationen ut mellan revisor och klient? 
Alla revisorer är överens om att den definition på förväntningsgapet som gavs i 
undersökningen stämmer men några klienter är lite mer osäkra. Då förväntningsgapet är ett 
etablerat begrepp kan klienternas osäkerhet bero på att de inte har hört talas om begreppet 
eller följt debatten på samma sätt som revisorerna då det är en del av deras vardag. De klienter 
som inte erkänner definitionen på förväntningsgapet anser inte heller att ett sådant finns i 
deras relation med revisorn. Anmärkningsvärt var att många revisorer valde att svara �varken 
eller� på frågan om de anser att det existerar ett förväntningsgap i deras relation med klienten. 
En möjlig förklaring kan vara att revisorerna helt enkelt inte vet, men troligare är att de inte 
vill riskera sitt förhållande med klienten då det kan vara en ganska känslig fråga att svara på.  
 
De klienter som hade en universitets- eller högskoleutbildning i ekonomi verkade ha en något 
större kunskap om revisorns uppgifter än de andra, detta bekräftar de tidigare studier som har 
kommit fram till att utbildning är ett effektivt sätt att minska förväntningsgapet. Att det finns 
samband mellan hur mycket kunskap klienten har om revision och storleken på 
förväntningsgapet har tidigare forskning visat. De undersökningar som gjorts har visat att en 
ökad medvetenhet och vetskap om vad revision innebär har lett till att missuppfattningarna 
om vad som är revisorns uppgifter har minskat. Dock behöver en förståelse för lagar och 
regler inte innebära att de accepteras och missnöjet med att revisorn inte utför det som 
klienten vill kan fortfarande finnas kvar.  
 
De flesta verkar ha uppfattningen att det visserligen är bådas ansvar att klienten förstår 
innebörden av revisionen men att revisorn har det yttersta ansvaret. Trots att det föreligger en 
del missuppfattningar kring revisorns uppgifter verkar det som om att detta inte utgör ett 
problem för klienten då denna inte efterfrågar mer information. En orsak till att klienten inte 
efterfrågar mer information kan vara att de anser sig veta vad revision är och då inte behöver 
ta reda på mer eller att klienten inte känner något behov av att kontrollera vad revisorn gör. 
Detta kan tyda på att det förtroende som i teorin är en förutsättning för revisionens existens 
fortfarande finns kvar och att tilliten till revisorn som en oberoende kontrollant inte är 
ifrågasatt. Detta stöds även av att de flesta klienter ser sin revisor som ett bollplank och inte 
som ett nödvändigt ont och de säger sig även förstå nyttan med revision. Emellertid behöver 
detta inte betyda att klienterna verkligen tycker att det är så. Att inte se sin revisor som ett 
nödvändigt ont behöver inte innebära att de inte anser att revision är ett nödvändigt ont. Att 
förstå nyttan med revision behöver inte innebära att klienten tycker att det är nödvändigt med 
revision. Att de flesta ser sin revisor som ett bollplank kan innebära att klienten främst ser 
revisorn som en rådgivare och inte en kontrollant.  
 
Även om mycket pekar på att det finns ett förväntningsgap, som beror på missuppfattningar 
om vad som ingår i revisionen, verkade revisorerna ha en ganska klar uppfattning om sina 
klienters kunskap om revision och var det fanns brister. Det borde då vara enkelt för 
revisorerna att åtgärda detta genom att informera klienterna om just dessa områden. Kanske är 
det så att revisorerna redan gör det men att klienterna inte riktigt tar det till sig, de kanske inte 
förstår varför revisorn måste vara oberoende. Klienten kanske ser revisorns rådgivning som 
den största nyttan och inte tänker på att revisorns oberoende är en förutsättning för att 
revisionen ska ha något värde.  
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6 Avslutning 
Här presenteras de slutsatser som framkommit tillsammans med en avslutande diskussion och 
avslutningsvis ges förslag till vidare forskning inom ämnet. 

6.1 Slutsatser och avslutande diskussion 
Det råder oklarhet kring vad revision är och vad revisorn kan och får göra i 
revisionsuppdraget, samtidigt verkar detta inte utgöra ett större problem då det ändå verkar 
som om klienten har förtroende för sin revisor och vad denne gör. De flesta revisorer verkade 
känna sin klient väl och visste vad denne förväntade sig av revisorn och de var också 
medvetna om på vilka områden klienten hade bristande kunskaper. Då de är medvetna om 
detta borde det vara enkelt för revisorerna att ge klienten mer information inom just dessa 
områden och på så sätt reda ut en del missuppfattningar. Detta skulle i sin tur medföra att den 
del av förväntningsgapet som beror på missuppfattningar skulle minska.  
 
En del av de åtgärder som har föreslagits i tidigare studier har varit att lagar och regler ska 
ändras för att möta de krav som ställs. Enligt teorin är det den oberoende granskningen som är 
förutsättningen för att det finns en efterfrågan på revision. I många fall är därför en lagändring 
inte en lösning eftersom dessa uppgifter inte kan utföras av revisorn på grund av att det då 
skulle vara ett hot mot dennes oberoende ställning i revisionsuppdraget. Däremot finns det 
vissa saker som skulle kunna ingå i revisionen, som att revisorn även ska upptäcka brott och 
oegentligheter. Dessa skulle kunna tillmötesgås då det inte skulle vara ett hot mot revisorns 
oberoende och varför revisorsprofessionen väljer att inte tillmötesgå dessa krav kan bero på 
att arbetsbördan och ansvaret skulle bli alltför stort. Det verkar också som att revisorerna vill 
få mindre och mindre ansvar i och med att de både i den nya revisionsberättelsen och i 
uppdragsbrevet skriver sig delvis fria från ansvar. En anledning till detta kan vara att från 
början granskade revisorn allt vid revisionen och kunde då uttala sig med större säkerhet om 
att inga felaktigheter förekom. I dag är det inte möjligt för revisorerna att granska allt då 
företagen är mycket större och transaktionerna många fler. På grund av detta är det inte 
möjligt att uttala sig med absolut säkerhet, därför är det troligt att revisorn vill minska sitt 
ansvar för att undvika stämningar. Det är trots allt inte revisorn som är ansvarig för företagets 
redovisning. 
 
Rekommendationen om uppdragsbrevet som införts för att informera klienten om innebörden 
av revisionsuppdraget är ett sätt för revisorn att tydliggöra respektive parts rättigheter och 
skyldigheter. Det framkom att många revisorer ansåg att klientens kunskap om revision hade 
ökat en del i och med den nya rekommendationen, trots det verkar det som om det fortfarande 
finns missuppfattningar bland klienterna. Det fanns dock olika uppfattningar om hur mycket 
information som gavs och mottogs innan revisionsuppdraget vilket borde tyda på att det finns 
brister i kommunikationen mellan revisorn och dennes klient. Risken finns även att 
uppdragsbrevet blir en envägskommunikation från revisorns sida om klienten inte läser och 
sätter sig in i vad som står. I sådana fall blir uppdragsbrevet bara ett sätt för revisorerna att 
skriva sig fria från ansvar vid en eventuell tvist. Samtidigt som revisorerna har ett ansvar för 
att deras klienter ska förstå revisionens innehåll så måste också klienterna, som faktiskt är 
köpare av en tjänst, ta ansvar för sitt eget kunnande. Det räcker inte med att endast revisorn 
försöker informera klienten, utan det behövs en tvåvägskommunikation där även klienten 
medverkar. Om revisorn istället skulle sätta sig ner med klienten och gå igenom uppdraget 
blir det svårare för klienten att inte ta in informationen som ges. Detta skulle kunna vara ett 
effektivare sätt att minska en del av förväntningsgapet.  
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Det är även viktigt att ha i åtanke att även om klienten informeras om varför revisorn inte kan 
bistå med rådgivning utöver revisionsuppdraget eller upprätta årsbokslut så kanske klienten 
fortfarande tycker att revisorn ska göra just detta. Om klienten inte förstår varför oberoendet 
är så viktigt är det svårt att motivera varför revisorn inte kan hjälpa till med allt det som 
klienten vill. För klienten är revisorns roll som bollplank och rådgivare det som ger störst 
nytta eftersom revisorn oftast är den som är mest insatt i företaget. Det kan även vara så att 
revisorn utför en del av dessa uppgifter då gränserna för vad som är tillåtet inte alltid är så 
tydliga och det är upp till revisorn att själv bedöma var gränsen går. Revisorn kanske också 
vill hjälpa klienten med frågor som är svåra att förstå även om detta innebär att frångå 
reglerna. Vad som är tillåten rådgivning till klienten kan också vara svårt att bedöma och i 
många små och medelstora, ofta ägarledda företag, är revisorns rådgivning en viktig del då 
det är revisorn som har bäst insyn i företaget. Förväntningsgapet kan då bero på att revisorn 
tänjer på gränsen för vad som är god revisionssed och klienten kan då få uppfattningen att 
dessa arbetsuppgifter ingår som en del i revisionen. Om klienternas missuppfattningar beror 
på att revisorerna ibland tänjer på gränserna och bistår med mer hjälp och rådgivning än vad 
som egentligen är tillåtet, så skulle det i sin tur innebära att revisorerna tar lättare på sitt 
oberoende än vad lagen gör.  
 
Revision är inte ett frivilligt val för klienten och den nytta som den oberoende revisionen ger 
företaget på lång sikt är kanske svårare att se än de omedelbara fördelar som rådgivningen 
ger. Därför kanske det är svårt att få klienten att acceptera de begränsningar som finns för vad 
revisorn kan göra. Det är inte troligt att förväntningsgapet kan försvinna helt och hållet, det 
har trots allt funnits nästan lika länge som revision har funnits. Det är inte heller säkert att det 
skulle vara en bra lösning att sluta förväntningsgapet helt även om det skulle vara möjligt. 
Den debatt som förväntningsgapet skapar för ändå utvecklingen av god revisionssed framåt 
och gör att revisionen kan förändras i takt med att omvärlden gör det.  
 

6.2 Förslag till vidare forskning 
Den mesta forskning som gjorts om förväntningsgapet handlar om det finns ett 
förväntningsgap, vad det är för typ av förväntningar som finns på revisorn och vad som skulle 
behöva göras för att minska det. Det skulle vara intressant att se på problemet ur en annan 
synvinkel. Michael Power skriver i �The audit society� att det verkar finnas en ovilja av 
revisorerna att göra något åt problemet, är det för att de inte ser förväntningsgapet som ett 
problem utan kanske tjänar något på att det finns?  
 
Uppdragsbrevet infördes för att klienten skulle informeras om innebörden av 
revisionsuppdraget och då skulle eventuellt förväntningsgapet minska. Men förstår klienterna 
vad det egentligen står i uppdragsbrevet och är det någon som läser det ordentligt? Vi har 
berört delar av detta i denna undersökning men det skulle vara intressant att se ett mera 
uttömmande undersökning som koncentreras bara kring detta.  
 
Några av de tidigare studier som gjorts om förväntningsgapet har undersökt skillnader i 
ekonomistudenters kunskap om revision och revisorns uppgifter före och efter en kurs i 
revision. Det skulle vara intressant om någon skulle göra en liknande undersökning vid 
Företagsekonomiska institutionen vid Stockholms universitet. 
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7 Kritisk granskning 
Här görs en kritisk granskning av den valda metoden och de källor som använts i 
undersökningen. Slutligen kommer en diskussion kring undersökningens reliabilitet och 
validitet. 

7.1 Metodkritik 
Valet av en enkätundersökning som datainsamlingsmetod medför en del begränsningar för 
undersökningen. Även om en enkät når fler respondenter än vid en intervju så var det, på 
grund av begränsade ekonomiska resurser, inte möjligt att skicka enkäten till ett lika stort 
antal respondenter som hade önskats. På grund av att undersökningen innehöll en matchning 
hade troligtvis fler svar kunnat användas om fler enkäter skickats ut. Visserligen hade 
bortfallet procentuellt sett kanske blivit lika stort, men totalt fler inkomna svar hade troligtvis 
ökat chanserna att få fler matchningar mellan revisor och klient. På grund av att två revisorer 
avböjde att besvara enkäten med hänvisning till tystnadsplikten är det möjligt att det var fler 
revisorer som valde att inte svara av samma anledning. Eftersom en matchning skulle göras 
var det inte möjligt att ge respondenterna fullständig anonymitet, då svarsblanketterna 
märktes med en kod. Det är möjligt att fler revisorer skulle ha svarat på enkäten om en 
fullständig anonymitet kunde ha garanterats.  
 
En del av frågorna som ställdes kunde uppfattas på olika sätt av respondenterna och det var 
därför ibland svårt att veta hur svaren skulle tolkas. Detta hade med stor sannolikhet kunnat 
undvikas om en provundersökning hade genomförts. Likaså kunde svarsalternativet varken 
eller tolkas på olika sätt, antingen visste inte respondenten svaret eller förstod inte frågan. Det 
är också möjligt att på grund av att en del frågor kunde uppfattas som känsliga att svara på så 
valde respondenten det svarsalternativet. I den sista frågan i formuläret till klienten 
formulerades frågan fel, i stället för att fråga om ett förväntningsgap existerade �... mellan mig 
och min revisor� stod det �... mellan mig och min klient�. Svaren på frågan valdes ändå att tas 
med i sammanställningen utan åtgärd då det inte såg ut som om någon missförstått frågan. Det 
är trots allt möjligt att svaren kan ha påverkats av den felaktiga formuleringen.  
 
Det var ett relativt stort bortfall i enkätundersökningen och många av de inkomna svaren gick 
inte att använda i undersökningen. Detta på grund av den matchning av svaren mellan revisor 
och dennes klient som skulle göras vilket ledde till att bortfallet blev ännu större. Detta 
medför att det kanske inte är möjligt att dra några generella slutsatser av de resultat som 
framkommit, vilket var avsikten från början80.  
 

7.2 Källkritik 
Vid källkritik prövas de källor som använts och hur de påverkat urvalet och tillförlitligheten i 
det fakta som använts i undersökningen. I enkätundersökningen ställdes frågor med avsikten 
att ta reda på hur det faktiskt förhåller sig och inte hur den som svarar anser det vara. Svaren 
från respondenterna kommer alltid att innehålla ett visst mått av subjektivitet, då de svarar 
utifrån vilken kunskap, erfarenheter och värderingar de har. Vid tolkningen av svaren är det 
bra att tänka på att en samstämmighet i svaren mellan revisor och klient kan vara en följd av 
att de har haft kontakt med varandra och kommit överens om hur svaren ska avges. Orsaker 
till detta kan vara omedvetna eller medvetna påtryckningar från revisor eller klienten. När 
svaren är lika kan det också bero på att de känner till varandras uppfattningar och svarar 
                                                
80 Ejlertsson G, 2005, s.100 
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utifrån detta och inte utifrån sin egen uppfattning.81 För revisorn kan det vara känsligt att 
besvara en del frågor som handlar om klientens kunskap om revision och därför kanske de 
finns en benägenhet att överdriva klientens kunskap. För klienten däremot kanske de inte vill 
framstå som okunniga i sina svar och därför vill ge sken av att kunna mer än vad de i själva 
verket kan. De var också vissa frågor som behandlade arbetsuppgifter som inte är tillåtna för 
revisorn att utföra enligt god revisionssed och kan därmed vara känsliga för revisorn att svara 
sanningsenligt på. Det vill säga att det kan finnas en risk att respondenten medvetet förvrängt 
svaren på frågorna till sin egen fördel82.  
 
Den tidigare forskning som ligger till grund för referensramen, som undersökningen har utgått 
ifrån, är till stor del utförd under 1990-talet eller tidigare. Detta kan innebära att 
tillförlitligheten i dessa källor är lägre, då en viktig del för tillförlitligheten är samtidskravet, 
det vill säga att materialet som används i undersökningen bör ligga så nära i tiden som 
möjligt83. Ingen av den tidigare forskningen som har använts har gjorts i Sverige och det 
förutsätter att det resultat som framkommit i dessa studier går att applicera på svenska 
förhållanden. Mycket av den forskning som har gjorts utgår oftast från samma studier och 
överlag är det samma källor som används. Detta skulle kunna vara en anledning till att det 
råder en relativt stor samstämmighet mellan de resultat som studierna kommit fram till84. 
Många gånger var det svårigheter att hitta vissa äldre artiklar som refereras till i nyare studier. 
Så långt det varit möjligt har ursprungskällan använts för att undvika inslag av andras 
tolkningar och därmed öka tillförlitligheten.  
 

7.3 Reliabilitet och validitet 
Vid en mätning kan risken för fel aldrig uteslutas, därför är det viktigt att mätningen är både 
tillförlitlig (reliabilitet) och att det som är avsikten att mätas är det som verkligen mäts 
(validitet). För att uppnå hög reliabilitet i en enkätundersökning är det viktigt att respondenten 
inte missuppfattar frågan på grund av att för krångliga ord eller uttryck används. Likaså ska 
undersökningen vara så standardiserad som möjligt så att en mätning vid en viss tidpunkt 
skall ge samma resultat som en mätning vid ett senare tillfälle. Vid en intervju kan den som 
intervjuar lättare uppmärksamma respondentens eventuella felsägningar och 
missuppfattningar och kan ta hänsyn till dessa i analysen av intervjun. Eftersom detta inte är 
möjligt vid en enkätundersökning måste detta tas i beaktande redan vid utformningen av 
frågorna för att undvika missförstånd så långt det är möjligt. 85 Trots att detta hades i åtanke 
vid utformningen av frågorna så visade det sig att en del frågor ändå kunde uppfattas på olika 
sätt. Om många respondenter missuppfattar frågan blir inte bara reliabiliteten låg utan också 
validiteten, eftersom undersökningen då inte kommer att mäta det som var planerat. Däremot 
gäller inte det omvända förhållandet då det faktiskt går att mäta något med en hög 
tillförlitlighet trots att avsikten egentligen var att mäta något annat. För att få en så hög 
validitet som möjligt måste frågorna och svarsalternativen i enkäten formuleras så att de 
tillsammans svarar på undersökningens syfte. 86  Ibland var det svårt att avgöra vad 
respondenterna avsåg med sitt svar då frågor och svarsalternativ kunde tolkas på olika sätt, 
därför är det svårt att veta hur hög validiteten egentligen är. I en enkätundersökning kan det 
vara möjligt att respondenten inte läser frågorna ordentligt och inte tänker igenom sina svar så 
noga. Respondenten kan tycka att det är viktigare att överhuvudtaget svara på enkäten än att 
                                                
81 Kylén J-A, 2004, s.151 
82 Ödman P-J, 2004, s.85 
83 Ibid, s.85 
84 Kylén J-A, 2004, s.151 
85 Trost J, 2001, s.59-62 
86 Ibid, s.59-62 
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göra det ordentligt speciellt om de har mycket att göra och kanske ont om tid. Eftersom 
enkäten skickades ut i slutet av året när det är troligt att revisorer och klienter har mycket att 
göra, i och med bokslut, kan det ha lett till att svarens tillförlitlighet blir lägre. Det stora 
bortfallet minskar också undersökningens tillförlitlighet då den är beroende av bortfallet. 
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Bilagor 
Bilaga 1 
FARs Rekommendation avseende uppdragsbrev och allmänna villkor 
för lagstadgad revision av svenska aktiebolag � version 2005.1 
 
UPPDRAGSBREV 
 
Vi (jag) har av bolagsstämman i Y AB fått uppdraget att utföra revision i Y AB. Vi (jag) 
bekräftar genom detta brev att vi (jag) åtar oss (mig) uppdraget. Uppdraget löper under fyra 
räkenskapsår fram till slutet av den ordinarie bolagsstämma som skall hållas under år 200X. 
 
Revisionsuppdraget omfattar 
 

� granskning enligt aktiebolagslagen av Y ABs bokföring och årsredovisning 
samt styrelsens och verkställande direktörens förvaltning av bolaget som syftar 
till att ge oss (mig) underlag för vår (min) revisionsberättelse till 
bolagsstämman, 
� annan granskning och rapportering som det enligt aktiebolagslagen ankommer 
på bolagets revisor att utföra (�lagstadgade tilläggsuppdrag�), 
� biträde och rådgivning som föranleds av iakttagelser vid sådan granskning och 
annan jämförbar rådgivning (�revisionsrådgivning�). 

 
För uppdraget gäller bilagda av FAR, föreningen för revisionsbyråbranschen, fastställda 
allmänna villkor för lagstadgad revision av aktiebolag (med följande tillägg, avvikelser eller 
förändringar � ). 
 
Uppdraget omfattar inte annan rådgivning som går utöver revisionsrådgivning. För sådana 
tjänster, t.ex. redovisnings- och deklarationsbiträde, gäller särskilda villkor. 
 
Med vänlig hälsning 
 
REVISIONSBYRÅN X 
 

Uppdragets villkor accepteras: 
 

 
 
Y AB 
(underskrift av behörig firmatecknare) 
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Bilaga 2 
Stockholms universitet    2005-11-25 
Företagsekonomiska institutionen 
 
 
 
 

Enkätundersökning 
 
 
Inom revisionen har det länge funnits skillnader mellan vad revisorn ska göra enligt de lagar 
och regler som finns och vad klienten tror att revisorn ska göra, detta brukar benämnas 
�förväntningsgapet�  
 
Vi är två ekonomistuderande vid Företagsekonomiska institutionen på Stockholms universitet 
som skriver vår Kandidatuppsats. Uppsatsen behandlar detta förväntningsgap och vi vill ta 
reda på vilken information revisorn ger sina klienter innan ett revisionsuppdrag samt vilka 
förväntningar klienten har på revisorns arbete.  
 
Ni har blivit slumpmässigt utvald via databasen Affärsdata och en matchning av svaren 
kommer att göras mellan ert företag och er revisor. Svaren kommer att behandlas 
konfidentiellt, men svarsblanketterna kommer att märkas med en kod på grund av 
matchningen. Samtliga svar kommer att redovisas anonymt i uppsatsen. 
 
Vi är tacksamma om ni skulle vilja ta er tiden att svara på vår enkät och hjälpa oss att få ett 
bättre underlag för vår undersökning. Vi är också tacksamma om svaren kan vara oss 
tillhanda så snart som möjligt. Om det är något ni undrar över eller har några frågor kontakta 
gärna oss på nedanstående telefonnummer eller mailadress. 
 
Tack på förhand! 
 
 
Med vänliga hälsningar 
 
 
 
Sara Andersson  Jenny Fredén 
sara.andersson@brevet.se jennyfreden@spray.se  
0731-518651   070-6611976 
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Bilaga 3 
Stockholms universitet    2005-11-25 
Företagsekonomiska institutionen 
 
 
 
 

Enkätundersökning 
 
 
Inom revisionen har det länge funnits skillnader mellan vad revisorn ska göra enligt de lagar 
och regler som finns och vad klienten tror att revisorn ska göra, detta brukar benämnas 
�förväntningsgapet�  
 
Vi är två ekonomistuderande vid Företagsekonomiska institutionen på Stockholms universitet 
som skriver vår Kandidatuppsats. Uppsatsen behandlar detta förväntningsgap och vi vill ta 
reda på vilken information revisorn ger sina klienter innan ett revisionsuppdrag samt vilka 
förväntningar klienten har på revisorns arbete.  
 
Ni har blivit slumpmässigt utvald via databasen Affärsdata och en matchning av svaren 
kommer att göras mellan företaget och dess revisor. Vi har tagit kontakt med er klient xxxxxx 
och det vore bra om ni har den klienten i åtanke när ni besvarar enkäten. Era svar kommer att 
behandlas konfidentiellt, men svarsblanketterna kommer att märkas med en kod på grund av 
matchningen. Samtliga svar kommer att redovisas anonymt i uppsatsen. 
 
Vi är tacksamma om ni skulle vilja ta er tiden att svara på vår enkät och hjälpa oss att få ett 
bättre underlag för vår undersökning. Vi är också tacksamma om svaren kan vara oss 
tillhanda så snart som möjligt. Om det är något ni undrar över eller har några frågor kontakta 
gärna oss på nedanstående telefonnummer eller mailadress. 
 
Tack på förhand! 
 
 
Med vänliga hälsningar 
 
 
 
Sara Andersson  Jenny Fredén 
sara.andersson@brevet.se jennyfreden@spray.se  
0731-518651   070-6611976 
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Bilaga 4 
Frågeformulär 

 
 
Jag är:  ! Man   ! Kvinna  Födelseår:______________ 
 
Jag är:  ! Auktoriserad  revisor            ! Godkänd revisor         ! Revisor      
 
Jag har arbetat som revisor i:   ! 1-10 år             ! 11-20 år              ! mer än 20 år 
 
 
Nedan följer ett antal påståenden, markera det svarsalternativ som passar bäst.  
 
1. Jag brukar ge skriftlig information om innebörden   !    Instämmer helt            
av revisionsuppdraget till nya klienter       !    Instämmer delvis           

!    Varken eller          
          !    Instämmer inte      
          !    Instämmer inte alls  
 
2. Jag brukar ge skriftlig information om innebörden  !    Instämmer helt 
av revisionsuppdraget till redan befintliga klienter    !    Instämmer delvis 
         !    Varken eller 
         !    Instämmer inte 
         !    Instämmer inte alls 
 
3. Jag anser att informationen jag ger klienten är tillräcklig  !    Instämmer helt 
         !    Instämmer delvis 
         !    Varken eller 
         !    Instämmer inte 
         !    Instämmer inte alls 
 
4. Jag gav mina klienter skriftlig information om innebörden !    Instämmer helt 
av revisionsuppdraget även innan FARs rekommendation om !    Instämmer delvis  
skriftligt uppdragsbrev infördes     !    Varken eller 
         !    Instämmer inte 
         !    Instämmer inte alls 
 
5. Jag anser att klientens kunskap om vad revision innebär  !    Instämmer helt 
 har ökat i och med uppdragsbrevet     !    Instämmer delvis 
         !    Varken eller 
         !    Instämmer inte 
         !    Instämmer inte alls 
 
6. Jag anser att revisorn har det största ansvaret att klienten   !    Instämmer helt 
förstår innebörden av revisionsuppdraget    !    Instämmer delvis 
         !    Varken eller 
         !    Instämmer inte 
         !    Instämmer inte alls 
 



 

  V  

7. Jag anser att klienten har det största ansvaret för att förstå !    Instämmer helt 
innebörden av revisionsuppdraget     !    Instämmer delvis 
         !    Varken eller 
         !    Instämmer inte 
         !    Instämmer inte alls 
 
8. Jag tror att min klient vet vad revision innebär   !    Instämmer helt 
         !    Instämmer delvis 
         !    Varken eller 
         !    Instämmer inte 
         !    Instämmer inte alls 
 
9. Jag tror att min klient ser revisorn som ett bollplank  !    Instämmer helt 
         !    Instämmer delvis 
         !    Varken eller 
         !    Instämmer inte 
         !    Instämmer inte alls 
 
10. Jag tror att min klient ser revisorn som ett nödvändigt  !    Instämmer helt 
ont         !    Instämmer delvis 
         !    Varken eller 
         !    Instämmer inte 
         !    Instämmer inte alls 
 
 
11. Jag har fått uppfattningen att min klient tror att jag ska hjälpa till med något av följande 
 

a) delta vid ekonomiska beslut          !    Instämmer helt 
         !    Instämmer delvis 
         !    Varken eller 
         !    Instämmer inte 
         !    Instämmer inte alls 
 

b) upprätta årsbokslut/årsredovisning   !    Instämmer helt 
         !    Instämmer delvis 
         !    Varken eller 
         !    Instämmer inte 
         !    Instämmer inte alls 
 

c) hjälpa till med den löpande bokföringen  !    Instämmer helt 
         !    Instämmer delvis 
         !    Varken eller 
         !    Instämmer inte 
         !    Instämmer inte alls 

 
d) ge råd i frågor som inte har samband med  !    Instämmer helt 
revisionen      !    Instämmer delvis 

         !    Varken eller 
         !    Instämmer inte 
         !    Instämmer inte alls 



 

  VI  

12. Jag tror att min klient förstår nyttan med revision  !    Instämmer helt 
         !    Instämmer delvis 
         !    Varken eller 
         !    Instämmer inte 
         !    Instämmer inte alls 
 
13. Ett förväntningsgap kan uppstå när klientens   !    Instämmer helt 
förväntningar på revisorn inte stämmer överens med   !    Instämmer delvis 
vad revisorn faktiskt gör       !    Varken eller 
         !    Instämmer inte 
         !    Instämmer inte alls 
 
14. Jag anser att ett sådant förväntningsgap existerar   !    Instämmer helt 
mellan mig och min klient      !    Instämmer delvis 
         !    Varken eller  
         !    Instämmer inte 
         !    Instämmer inte alls 
 
 
 
Har du ytterligare synpunkter på denna undersökning och dess frågor så skriv dem gärna här: 
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________ 
 
 
Om ni önskar den färdiga uppsatsen ange er E-postadress:____________________________ 
 
 
 
Tack för din medverkan! 
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Bilaga 5 
Frågeformulär 

 
 
Jag är  ! Man  ! Kvinna  Födelseår:___________________ 
 
Har ni någon ekonomisk utbildning?__________________________________________ 
 
Befattning i företaget?______________________________________________________ 
 
 
Nedan följer ett antal påståenden, markera det svarsalternativ som passar bäst.  
 
1. Min revisor ger mig skriftlig information om vad som   !    Instämmer helt 
ingår i revisionen       !    Instämmer delvis 
         !    Varken eller 
         !    Instämmer inte 
         !    Instämmer inte alls 
 
2. Jag tycker att jag på senare tid fått mer information från   !    Instämmer helt 
min revisor än tidigare      !    Instämmer delvis 
         !    Varken eller 
         !    Instämmer inte  
         !    Instämmer inte alls 
 
3. Jag anser att jag får tillräcklig information från min  !    Instämmer helt 
revisor         !    Instämmer delvis 
         !    Varken eller 
         !    Instämmer inte 
         !    Instämmer inte alls 
 
4. Jag anser att jag vet vad revision innebär    !    Instämmer helt 
         !    Instämmer delvis 
         !    Varken eller 
         !    Instämmer inte 
         !    Instämmer inte alls 
 
5. Jag anser att revisorn har det största ansvaret att klienten  !    Instämmer helt  
förstår innebörden av revisionsuppdraget?    !    Instämmer delvis 
         !    Varken eller 
                       !    Instämmer inte 
         !    Instämmer inte alls 
 
6. Jag anser att klienten har det största ansvaret att för att  !    Instämmer helt 
förstå innebörden av revisionsuppdraget    !    Instämmer delvis 
         !    Varken eller 
         !    Instämmer inte 
         !    Instämmer inte alls 
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7. Jag anser att revisorn ibland har för höga förväntningar   !    Instämmer helt 
på min kunskap om revision      !    Instämmer delvis 
         !    Varken eller 
         !    Instämmer inte 
         !    Instämmer inte alls 
 
8. Jag ser min revisor som ett bollplank    !    Instämmer helt 
         !    Instämmer delvis 
         !    Varken eller 
         !    Instämmer inte 
         !    Instämmer inte alls 
 
9. Jag ser min revisor som ett nödvändigt ont   !    Instämmer helt 
         !    Instämmer delvis 
         !    Varken eller 
         !    Instämmer inte 
         !    Instämmer inte alls  
 
10. Jag anser att jag har nytta av revision    !    Instämmer helt 
         !    Instämmer delvis 
         !    Varken eller 
         !    Instämmer inte 
         !    Instämmer inte alls 
 
 
11. Jag tycker att min revisor ska hjälpa till med något av följande 
 

a) delta vid ekonomiska beslut          !    Instämmer helt 
         !    Instämmer delvis 
         !    Varken eller 
         !    Instämmer inte 
         !    Instämmer inte alls 
 

b) upprätta årsbokslut/årsredovisning   !    Instämmer helt 
         !    Instämmer delvis 
         !    Varken eller 
         !    Instämmer inte 
         !    Instämmer inte alls 
 

c) hjälpa till med den löpande bokföringen  !    Instämmer helt 
         !    Instämmer delvis 
         !    Varken eller 
         !    Instämmer inte 
         !    Instämmer inte alls 
 

d) ge råd i frågor som inte har samband med  !    Instämmer helt 
revisionen      !    Instämmer delvis 

         !    Varken eller 
         !    Instämmer inte 
         !    Instämmer inte alls 



 

  IX  

12. Ett förväntningsgap kan uppstå när klientens   !    Instämmer helt 
förväntningar på revisorn inte stämmer överens med   !    Instämmer delvis 
vad revisorn faktiskt gör       !    Varken eller 
         !    Instämmer inte 
         !    Instämmer inte alls 
 
13. Jag anser att ett sådant förväntningsgap existerar   !    Instämmer helt 
mellan mig och min klient      !    Instämmer delvis 
         !    Varken eller  
         !    Instämmer inte 
         !    Instämmer inte alls 
 
 
 
Har du ytterligare synpunkter på denna undersökning och dess frågor så skriv dem gärna här 
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________ 
 
 
Om ni önskar den färdiga uppsatsen ange er E-postadress:____________________________ 
 
 
 
Tack för din medverkan! 
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Bilaga 6 
Stockholms universitet     2005-12-09 
Företagsekonomiska institutionen 
 
 
 

Påminnelse enkätundersökning 
 

För cirka en vecka sen skickade vi en enkätundersökning till er där vi vill ta reda på vilken 
information revisorn ger sina klienter innan ett revisionsuppdrag och vilka förväntningar 
klienten har på revisorns arbete. 
 
Enligt våra anteckningar har ni ännu inte besvarat frågeformuläret och då det är av allra 
största betydelse att även ni svarar bifogar vi enkätundersökningen med detta mail ifall 
formuläret inte kommit fram eller om ni behöver ett nytt.  
 
Vi är tacksamma för svar så snart som möjligt. Skulle ni redan ha svarat, bortse då från detta 
meddelande. 
 
Har ni några frågor kontakta gärna oss på nedanstående telefonnummer eller mailadress. 
 
Vi är mycket tacksamma för er medverkan. 
 
Med vänliga hälsningar 
 
 
 
Sara Andersson   Jenny Fredén 
Vespergränd 103 Ölandsgatan 45 A 

192 72 Sollentuna 116 63 Stockholm    
sara.andersson@brevet.se  jennyfreden@spray.se 
0731-518651    070-6611976 
 
 


