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Vi skulle vilja börja med att ge ett speciellt tack till de företagsrepresentanter och revisorer 
som har tagit sig tid att besvara våra frågor vid intervjuerna i undersökningen. Utan Er hade 
uppsatsen inte varit möjlig att genomföra. 
 
Vi vill även tacka våra opponenter i seminariegruppen som bidragit med åsikter, goda råd och 
tips allteftersom arbetet pågått. 
 
Vidare vill vi även ge ett stort tack till vår handledare Susanne Weinberg som har bidragit 
med hjälp och viktiga synpunkter under uppsatsens gång. 
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Sammanfattning 

Sammanfattning 
 
Den första definitionen av förväntningsgapet inom revision publicerades först 1974 av Liggio 
och definierades som skillnaden mellan vad klienten förväntar sig att få och vad revisorn 
levererar. Skillnaderna handlar om parternas olika uppfattning om revisionens inriktning samt 
revisorernas skyldigheter. Intressenterna förväntar sig dessutom att revisionen håller en högre 
grad av säkerhet än vad revisorerna själva anser är rimligt att kräva. 
 
Revision är en i efterhand utförd granskning som görs både för företagen, allmänheten och 
övriga intressenter. Många företagare uppfattar sig köpa en garanti för att företaget kommer 
att fortleva och förväntar sig alldeles för mycket av sin revisor och revisionens verkan. I 
problemdiskussionen berörs skillnaden mellan de små och stora företagen för att se vad som 
karaktäriserar de olika formerna. Därefter förklaras det i vilken utsträckning 
förväntningsgapet existerar hos dessa. Denna diskussion mynnade ut i syftet och 
frågeställningen att undersöka; i vilken omfattning existerar ett förväntningsgap i medelstora 
företag? Hur ser det eventuella förväntningsgapet ut samt vilken effekt uppdragsbrevet har på 
revisionen i stort samt på förväntningsgapet?  
 
I uppsatsen har vi använt oss av den deduktiva ansatsen för att härleda slutsatser från den 
valda referensramen samt empirin. Vi har utfört kvalitativa intervjuer med tre ekonomichefer 
på medelstora företag samt tre revisorer. Utgångspunkterna består av fem olika komponenter 
som vi anser är relevanta för att kunna förstå ett förväntningsgap. Dessa är förväntningar, 
förväntningsgap, revisionsprocessen, allmänt om revision, revisor- samt revisionssed och 
uppdragsbrevet. Dessa element har vi använt som utgångspunkt i empirin samt analysen.  
 
Slutsatserna vi arbetat fram överlag är att förväntningsgapet i medelstora företag ser ut på 
olika sätt beroende på vilken vinkel vi observerar det från. När vi gör en helhetsbedömning av 
gapet kan vi konstatera att i de tre undersökta företagen innehar respondenterna en 
överensstämmande uppfattning om vad revisionen tillför och hur den utförs i förhållande till 
vad revisorerna gav för svar. Det leder till slutsatsen att ett gap inte kan hittas utifrån detta 
perspektiv. Ser vi istället till  de olika delarna får vi en annan uppfattning.  
 
I revisionsprocessen som en enskild del kom vi fram till att de även här innehar en 
överensstämmande uppfattning med regelverken om stegen i processen. Parterna lägger dock 
olika vikt vid stegen i processen samt tjänsterna som förväntas utföras av revisorerna. 
Samtliga företagsrespondenter i undersökningen förväntar sig att få mer hjälp med rådgivning 
och bokföring vilket inte tillåts då revisorn ej kan revidera sin egen bokföring.  
 
Uppdragsbrevet saknades det mycket kunskap om hos företagsrepresentanterna vilket gör att 
vi kan konstatera att det inte har någon betydelse för vare sig ett eventuellt gap eller 
revisionsprocessen. Slutligen drog vi slutsatsen att ett förväntningsgap inte kan observeras i 
helhet men att kunskapen brister när det kommer till utsträckningen av revisorns tjänster samt 
uppdragsbrevet. 
 
 
Nyckelord: Förväntningsgap, förväntningar, revisionsprocessen, uppdragsbrev 
 



Begreppsförklaringar 

Förkortningar 
 
ABL Aktiebolagslagen 
IFAC International Federation of Accountants (europeisk sammanslutning 

av föreningar för revisorer och kvalificerat redovisningsfolk) 
ISA International Standards of Auditing  
RS Revisionsstandard i Sverige  
 
 
Begreppsförklaringar 
 
Cohen Commission  Kommission utsedd av American Institute of Certified Public 

Accountants (AICPA). 
 
Erinringar Erinringar är påpekanden till styrelsen eller VD. 
 
FAR FAR var ursprungligen en förkortning av Föreningen Auktoriserade 

Revisorer. Eftersom branschen vilar på kompetens från fler 
yrkesgrupper har namnet bytts ut till bara FAR.  

 
Förväntningsgap Vi definierar förväntningsgapet som avvikelsen mellan vad revisorn 

gör och vad ekonomichefen på företaget anser att revisorn skall 
göra. 

 
Den granskade Definieras som styrelsen och företagets ledning.1  
 
Klienten Klienten är ett aktiebolag som en revisor fått i uppdrag att revidera. 
 
Ren revisionsberättelse Med ”ren” menas att inga anmärkningar, erinringar eller 

kompletterande information ges av revisorn. 
 
Uppdragsgivare Uppdragsgivaren är en person inom ett företag som ger revisorn ett 

uppdrag att revidera ekonomisk information.2 
 
 
 
 

 

 

                                                 
1 Cassel, 1996 s 196-198 
2 Ibid. s 189-200 
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1 Inledning 
 
Vi inleder uppsatsens första kapitel med en bakgrund till ämnesvalet och en introduktion till 

uppdragsbrevet. Detta följs av en problemdiskussion som mynnar ut i vår 

problemformulering, uppsatsens syfte samt valda avgränsningar.  

 

1.1 Bakgrund 
 
Många olika intressegrupper lägger stor vikt vid det arbete som revisorn utför. Till dessa 
intressegrupper hör aktieägarna, kreditgivare, leverantörer, kunder, anställda samt stat och 
kommun. Alla dessa intressenter har direkt eller indirekt nytta av vad revisorn utför då 
företagets ekonomiska situation påverkar intressenternas beslut rörande investeringar och 
affärsrelationer.  Revision är en granskning som ger en säkerhet för att årsredovisningen och 
förvaltningen är i god ordning, det vill säga att redovisningen i sin helhet är väsentligt 
rättvisande. Generellt kan det definieras som en i efterhand utförd oberoende granskning av 
redovisning och förvaltning under en viss tidsperiod.3 Revisorn skall även upplysa sina 
kunder om sina begränsningar och vad som ingår i god revisionssed.4 Denna upplysningsplikt 
är revisorns skyldighet enligt lag. 
 
Målet för den lagstadgade revisionen i Sverige är att revisorn skall lämna en 
revisionsberättelse. Revisorn skall granska årsredovisningen, bokföringen och 
företagsledningens förvaltning. Detta utförs för att göra det möjligt för honom eller henne att 
uttala sig i revisionsberättelsen. Uttalandet ska beröra huruvida årsredovisningen, i alla 
väsentliga avseenden, har upprättats enligt tillämplig lag om årsredovisning och därmed ge en 
rättvisande bild av företagets resultat och ställning. Uttalandet skall även i tillämpliga fall 
beröra huruvida ansvarsfrihet kan beviljas. Det vill säga huruvida någon i företagsledningen 
har företagit någon åtgärd eller gjort sig skyldig till någon försummelse som kan föranleda 
ersättningsskyldighet mot företaget. I fall som dessa kan inte ansvarsfrihet beviljas vilket är 
en av de grundläggande delarna i en ren revisionsberättelse. 5 
 
Förutom dessa lagstadgade syften uppfyller revisionen även andra ändamål. Den hjälper 
intressenter att lita på företagen och dess räkenskaper. I somliga fall använder sig styrelsen av 
revisorn för att utföra kontroll av företagsledningen samt ekonomiavdelningen. Skulle 
revisorer saknas i samhället blir dessa intressenter tvungna att anlita egna kontrollanter för att 
få reda på om de vågar lita på företaget.6 
 
Den rena revisionsberättelsen kan uppfattas som en trygghet för företagets fortlevnad, det vill 
säga en oberättigad trygghet.7 Erhåller företaget en ren revisionsberättelse är redovisningen 
och förvaltningen i sin ordning dock garanterar det ej fortlevnad för företaget.  
 
En tidigare studie åsyftar att allmänheten ser en ren revisionsberättelse som en garanti för att 
företaget kommer att fortsätta att existera.8 FARs uppfattning vad det gäller revisorns ansvar 
skiljer sig från allmänhetens uppfattning. Har en revisor skrivit under en ren 
revisionsberättelse och företaget sedan visar sig få allvarliga finansiella problem eller om en 

                                                 
3 Johansson, 1987 s 23 
4 FARs Samlingsvolym 2005 del 2 
5 Ibid. s 300-301 
6 FARs Revisionsbok, 2002 s 15 
7 Johansson, 1987  
8 Koh, Woo 1998 s 147 
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redovisningsskandal upptäcks, håller allmänheten revisorn ansvarig.9 Enligt FAR är det dock 
företagsledningen som är ansvarig för att redovisningen upprättas och inga felaktigheter 
existerar. Enligt ABL 3 § skall revisorn granska bolagets årsredovisning och bokföring samt 
styrelsens och den verkställande direktörens förvaltning. Granskningen skall vara så ingående 
och omfattande som god revisionssed kräver10. Däremot tyder flera studier på att den 
allmänna uppfattningen av en revisors arbete är att upptäcka alla felaktigheter11, men eftersom 
en revisor skall granska efter risk och väsentlighet, är det en omöjlighet att kunna spåra upp 
allt. 
 
Skillnaden i uppfattningar och förväntningar mellan å ena sidan allmänheten och olika 
grupper av intressenter i företagen och å andra sidan revisorerna har lett till ett 
förväntningsgap. Förväntningsgapet är emellertid ingen ny företeelse. Det är lika gammalt 
som revisorsprofessionen, men har förändrats i styrka och orsaker i takt med utvecklingen av 
näringslivet, samhället och revisorsprofessionen i sig. Gapet är en realitet och utgör ett stort 
pedagogiskt problem.12  
 
Den första definitionen av förväntningsgapet inom revision publicerades först 1974 av Liggio 
och definierades som skillnaden mellan vad klienten förväntar sig att få och vad revisorn 
levererar.13 Skillnaderna handlar om parternas olika uppfattning om revisionens inriktning 
samt revisorernas skyldigheter. I allmänhet förväntar sig intressenterna att revisionen håller en 
högre grad av säkerhet än vad revisorerna själv anser är rimligt att kräva.14 
 
Företagsledningen är ideligen beroende av en aktiv kontakt med revisorn för att uppnå en bra 
relation till denne. En bra relation ger möjligheten att underlätta och förbättra 
revisionsprocessen hos ett företag och även hjälpa till med att undvika missförstånd. 
Revisorerna anser att en utav orsakerna till förväntningsgapet ligger i klienternas brist i förstå 
revisorns roll och begränsningar vilket i sin tur medför oklarheter och missförstånd mellan 
revisorer och deras klienter.15 Uppfattningen om vad som är revisorns ansvar skiljer sig 
mycket åt. Många småföretag tror sig köpa en garanti och de förväntar sig alldeles för mycket 
av sin revisor.16 Hur förhåller det sig i medelstora företag, har även de för höga förväntningar 
som kan leda till ett förväntningsgap, eller har de stor uppsikt om vad revisionsuppdraget 
innebär? 
 
 

1.1.2 Uppdragsbrevet 
 
Den 1 januari 2004 ersattes FARs grundläggande revisionsrekommendation 
”Revisionsprocessen” med RS. RS står för revisionsstandard och baseras på de internationella 
revisionsstandarderna ISA, som ges ut av IFAC, och följer deras struktur och numrering.17 RS 
ges ut av FAR som uttryck för god revisionssed i Sverige.18  

                                                 
9 Koh, Woo 1998 s 147-154 
10 FARs Samlingsvolym 2005 del 2 s 51 
11 Johansson, 1987 s 36-39 
12 Johansson, 2005 s 9 
13 Koh, Woo 1998 s 147 
14 Johansson, 2005 s 64-65 
15 Johansson, 1987 s 49 
16 Johansson, Wesslén , 2005 
17 FARs Samlingsvolym 2005 del 2, s 283 
18 Ibid. RS 120 
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I revisionsstandarden ingår uppdragsbrevet som skrivs både för klientens och för revisorns 
intresse. Detta brev upprättas för att undvika missförstånd om vad som egentligen ingår i 
uppdraget. Det innehåller allmänna villkor och det dokumenterar samt bekräftar även att 
revisorn/revisionsbolaget åtar sig uppdraget. Även revisorns syfte och omfattning samt de 
särskilda villkoren som skall gälla för uppdraget klargörs.19 
 
 
1.2 Problemdiskussion 
 
Revision är en speciell verksamhet som långt ifrån alla i näringslivet vet den rätta innebörden 
av. Det finns många missuppfattningar om revisorer och vad de har för arbetsuppgifter. En 
revisor är i mångas ögon en sifferprickare med kontroll som målsättning för arbetet. Revision 
betyder åter se och granskningsfunktionen är givetvis viktig och en väsentlig del av arbetet. 
Revisorn skall granska och med sin underskrift intyga att räkenskaperna är ”riktiga” och att 
årsredovisningen speglar den ekonomiska ställningen och resultatet. Underskriften ses som en 
attest på riktighet av räkenskaperna och förvaltningen.20

 I fall då klienten innehar för höga 
förväntningar på revisorns arbete leder det till att förväntningsgap uppstår. Förväntningsgapet 
skapar problem för både klienten och revisorn i form av svårigheter med revisionsberättelsen 
samt redovisningen i stort. Klienten lägger över ansvaret för redovisningen på revisorn istället 
för att ta eget ansvar.21 Om förväntningsgapet hos klienten är stort riskerar denna att bli 
missledd av revisorns arbete.  
 
Det som är karaktäristiskt för de stora företagen är att revisorn har höga förväntningar på 
företaget när det kommer till bokslut och annat nödvändigt material som behövs vid 
granskningen.22 Själva granskningen inom de stora företagen omfattar de interna kontrollerna 
samt företagets processer. Denna granskning gör att företaget kan utvecklas och förbättras. 
Det som å andra sidan är karaktäristiskt för små företag är att granskningen huvudsakligen 
fokuserar på substansgranskning.23 Revisorn granskar således inte företagets interna 
kontroller och processer. Eftersom att revisorn är 100 procent ansvarig över granskningen 
måste denne vara noggrann då det lilla företaget kan drabbas hårt om granskningen missar ett 
väsentligt fel. En annan aspekt som utmärker de små företagen är att de på grund utav 
bristande kunskap inom företaget förväntar sig få mer hjälp av revisorn i form av bokföring 
samt rådgivning. Dessa typer av tjänster kan inte revisorn utföra i samma bolag som denne 
reviderar. Kunskapsbristen skapar problem i form av att bokföringen ej är utförd på korrekt 
sätt och inte är ”klar” för granskning av revisorn.  En sådan situation kan, förutom att det blir 
kostsamt för företaget då mer tid och resurser behövs, leda till en oren revisionsberättelse. 
Denna orena revisionsberättelse är ofta ett resultat av att bokföringen avviker från 
redovisningsstandarder samt att kompetenta bevis saknas.24 Den felaktiga uppfattningen kan 
snabbt motverkas genom att företaget internt sprider information om vad revisorn verkligen 
utför.  
 
Förväntningsgap kan förekomma mellan revisorn och de granskade i stora företag då de inte 
är medvetna om vad som väntas komma från revisorn och hur det framställs. De granskade 
har för höga förväntningar vilka ej uppfylls av revisorns arbetsuppgifter. Skulle dock 
                                                 
19 FARs Samlingsvolym 2005 del 2, RS 210 
20 Johansson, 1987 s 79 
21 Ibid. s 79 
22 Johansson, Wesslén, s 21 
23 Ibid. s 39 
24 Messier, W Glover, S, Prawitt, D s 52 
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uppdragsgivaren i dessa företag ha följande uppfattning skulle detta kunna resultera i 
missnöje hos båda parter vilket i sin tur leder till ett sämre samarbete. 
 
Ett typiskt problemområde för just revisorer som reviderar små bolag är att fastställa och 
behålla oberoendet.25 Oberoendet är en av de viktigaste delarna inom begreppet god 
revisorssed och något som revisorn måste besitta. Det är lätt för en revisor att få en nära 
relation till anställda på företaget då de ofta är få och det ofta förekommer ett långvarigt 
samarbete. Hos de små företagen lägger många uppdragsgivare över ansvaret för 
årsredovisningen på revisorn i tron om att det är dennes ansvar.26 Denna tro kan även leda till 
en oren revisionsberättelse.  
 
Gapet och förväntningarna hos företagen kan påverkas av ett uppdragsbrev. Det är ett av 
syftena med att det från januari 2004 infördes nya regler om att vid varje revisionsuppdrag 
skall ett uppdragsbrev upprättas.27 Här blir vi undrande över hur det påverkar ett eventuellt 
gap och även revisionsprocessen i stort. Har det en effekt hos de medelstora företagen eller är 
det bara ännu mer formalia och papper att gå igenom?  
 
De två olika typerna av företag, stora företag och små företag, skiljer sig mycket åt i hur 
revisionsprocessen går till. För små företag baseras revisionen på substansgranskning medan 
det hos stora företag även omfattar internkontroll och kontroll av företagets processer. Det 
tycker vi är en viktig aspekt vid studier kring förväntningsgapet, det vill säga hur det ser ut i 
de medelstora företagen då det skiljer sig så pass mycket på själva granskningen i de stora och 
små bolagen. 
 
Vi bedömer att de medelstora företagen å ena sidan liknar de stora bolagen mer än de små. 
Denna uppfattning har vi för att även de medelstora företagens internkontroll och processer 
granskas i de flesta fallen, liksom de större verksamheterna. Vi tror även att de som har 
kontakt med revisorn på de medelstora företagen, det vill säga uppdragsgivaren, är väl insatt i 
vad revisorn skall och får utföra vilket stämmer överens med de stora företagen arbetar. Å 
andra sidan kan det vara så att de granskades förväntningar i medelstora företag liknar de 
mindre företagens förväntningar då de granskade vill få ut mer än bara granskningen. I ett 
sådant avseende kan ett gap existera då förväntningarna blir allt för höga i förhållande till vad 
revisorn utför. Utifrån dessa påståenden är vi frågande till hur det verkligen ser ut i de 
medelstora företagen då de enligt oss lutar åt båda hållen. Eller kan det till och med vara så att 
det är som hos allmänheten där det är konstaterat att ett gap existerar. 28 Det gav oss 
ytterligare intresse att inrikta oss på de medelstora aktiebolagen där det inte enbart är klienten 
som har nytta av revisionen utan även andra intressenter.  
 

1.2.1 Huvudfrågeställningar 

 
� I vilken omfattning existerar ett förväntningsgap i medelstora företag? 
    – Hur ser det eventuella förväntningsgapet ut? 

          – Vilken effekt har uppdragsbrevet på revisionen i stort samt på förväntningsgapet? 
 
 

                                                 
25 Johansson, Wesslén,  s 40 
26 Cassel, 1996 s 189-200 
27 FARs Samlingsvolym 2005 del 2, RS 120 
28 Koh, Woo, 1998 s 147-154 
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1.3 Syfte 
 
Avsikten med uppsatsen är att få en uppfattning om förväntningsgapet samt att se i vilken 
utsträckning det existerar i medelstora företag. Vi vill även komma till insikt om vad 
uppdragsbrevet har för funktion i revisionsprocessen samt dess effekt på det eventuella 
förväntningsgapet.  
 
 
1.4 Avgränsning  
 
Vi har valt att avgränsa oss till ett antal medelstora aktiebolag. Medelstora företag sysselsätter 
50 till 249 personer och har en årlig omsättning som inte överstiger 50 miljoner euro och/eller 
en årlig balansomslutning som inte överstiger 43 miljoner euro.29  

                                                 
29 http://www.eu-upplysningen.se/templates/EUU/standardRightMenuTemplate____1744.aspx 
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1.5 Disposition 
 
Vi har byggt upp uppsatsen med en underliggande struktur som genomsyrar hela arbetet. 
Alla kapitel är utformade med samma rubriceringar så att läsaren enkelt skall kunna följa 
uppsatsens röda tråd. Rubrikerna består av följande; förväntningsgapet, förväntningar, 

revisionsprocessen, allmänt om revision, definition av god revisorssed, definition av god 

revisionssed samt uppdragsbrevet. Analysen, slutsatserna och avslutningen är uppbyggda av 
dessa. 

 
� Kapitel 2 Metod - Kapitlet beskriver vilken metod vi har använt oss av och inleds 

med att behandla uppsatsens undersökningsansats. Därefter följer en beskrivning av 
uppsatsens vetenskapliga förhållningssätt, datainsamlingsmetod, tillvägagångssätt för 
intervjuerna samt uppsatsens tillförlitlighet. 

 
� Kapitel 3 Teori - Kapitlet presenterar den teoretiska och praktiska referensram som 

ligger till grund för arbetet. Teorierna som framställs syftar till att ge en bild av 
revisorernas uppgifter, förväntningar på revisorn och revision samt förväntningsgap 
inom revision. Därefter redogör vi för revisionsprocessen samt uppdragsbrevet. 
Referensramen skall även fungera som underlag för analysen som följer i kapitel 5. 

 
� Kapitel 4 Empiri - Kapitlet börjar med att presentera företagsrepresentanterna samt 

revisorerna som har blivit intervjuade. Därefter diskuteras vad de olika intervjuade 
anser om förväntningar, revisionsprocessen, allmänt om revision, god revisorssed, god 
revisionssed samt uppdragsbrevet.  

 
� Kapitel 5 Analys - I kapitlet följer en analys där den teoretiska och praktiska 

referensramen möter det empiriska material som har framkommit vid våra intervjuer. 
Analysen består av de likheter och skillnader  vi upptäckt genom vår undersökning. 

 
� Kapitel 6 Avslutande diskussion - Med detta avslutande kapitel vill vi klargöra 

sambandet mellan syfte, teori, empiri samt analys. Här presenteras först de slutsatser 
vi kan dra utifrån analysen. Efter detta följer en avslutande diskussion och därefter 
framhålls en kritisk granskning av uppsatsen. Kapitlet avslutas med några förslag till 
vidare forskning. 
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2 Metod  
 
Det här kapitlet beskriver vilken metod vi har använt oss av. Kapitlet inleds med att behandla 

undersökningsansatsen. Därefter följer en beskrivning av uppsatsens vetenskapliga 

förhållningssätt, datainsamlingsmetod, tillvägagångssätt för intervjuerna samt uppsatsens 

tillförlitlighet. 

 
2.1 Undersökningsansats 
 
Det finns två sätt att bearbeta och analysera data beroende på hur problemet preciseras och 
vilken kunskap som söks. Vi har valt att använda oss av kvalitativa forskningsstrategier då 
dessa är kartläggande, beskrivande och förklarande undersökningar där tonvikten ligger på 
ord istället för kvantifiering av data.30 Undersökningsansatsen är tolkningsinriktad vilket 
innebär att forskaren ägnar sig helt åt undersökningspersonerna i syfte att få en heltäckande 
bild av det som studeras.31 Det vill säga förstå den sociala verkligheten som på grundval av 
hur deltagarna i en viss miljö tolkar denna verklighet. Denna sociala verklighet är resultatet av 
ett samspel mellan individer.32 Detta motiverade vårat val av forskningsansats då vår studie 
bygger på att förstå och identifiera samspelet mellan medelstora företag och revisorer.  
 
Resultatet av undersökningen grundar sig på den information som erhållits vid de olika 
intervjutillfällena. Dessa kommer sedan tillsammans med teorierna att användas som underlag 
för våra egna slutsatser kring förväntningsgapet. Vi kommer även med hjälp av resultatet 
beskriva hur uppdragsbrevet kan ha påverkat det eventuella förväntningsgapet. 
 
 

2.1.1 Deduktivt angreppssätt 
 
Vi har använt oss av ett deduktivt angreppssätt det vill säga teorin styr forskningen.33 Utifrån 
det forskarna vet inom ett visst område och de teoretiska överväganden som rör detta område 
härleds en slutsats.34 Vi som undersökare utgår från en teoretisk och praktisk referensram 
samt tidigare forskning för att sedan dra en slutsats av resultatet utifrån empirin.  
 
 
2.2 Datainsamlingsmetod 
 
Det finns två typer av informationsdata – primärdata och sekundärdata. Under detta avsnitt 
diskuteras vilka datainsamlingsmetoder vi har använt oss av vid genomförandet av vår 
undersökning.  
 
 
 
 
 

                                                 
30 Bryman, 2002, s. 249  
31 Ibid. s.58 
32 Ibid. s 250 
33 Ibid. s 35 
34 Ibid. s 20 
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2.2.1 Primärdata 
 
Primärdata är fakta som är insamlad för ett visst ändamål. Insamlingen kan ha skett med hjälp 
av till exempel enkätundersökningar och personliga intervjuer. Dessa fakta är alltså data och 
information som vi själva uppbringat under uppsatsens gång. De intervjuer som vi gjort med 
revisorer och företagsrepresentanter utgör primärdata.  
 
 

2.2.1.1 Intervjuer  
 
Kvalitativa intervjuer kan variera när det gäller hur forskaren väljer att angripa dem. Två 
huvudsakliga typer av intervjuer är den ostrukturerade samt den semi-strukturerade 
intervjun.35 Vi har i vår studie använt oss av semi-strukturerade intervjuer som bygger på att 
forskaren har en lista över förhållandevis specifika teman som berörs. Intervjupersonen har 
dock stor frihet att utforma sina svar på ett eget sätt, det vill säga processen är flexibel. Till att 
börja med utformade vi en intervjuguide. Denna intervjuguide fungerade som en strukturerad 
lista över vilka frågeställningar som täcktes och berördes. Denna fria intervjutyp gav oss 
möjligheten att anpassa förloppet till de specifika respondenterna.  
 
Våra intervjufrågor bestod av inledande frågor, uppföljningsfrågor, tolkande frågor, direkta 
frågor samt sonderingsfrågor. Sonderingsfrågor gav uppföljning och fördjupning på ett svar 
som givits på en direkt fråga. Frågeupplägget hjälpte oss uppbära en bra struktur samt få ut en 
fullständig bild av intervjupersonens ståndpunkter. Frågor som ursprungligen inte fanns med i 
guiden ställdes under några av intervjutillfällena då vidareutveckling av svar krävdes. 
Frågorna har vi formulerat på så sätt att de är aktuella i förhållande till temat och 
frågeställningen i uppsatsen. De skall ge svar på frågeställningen men får ej vara för speciella 
då resultatet kan bli alltför snävt. De specifika frågorna återfinns i bilaga 2 och 3.  
 
För att ha möjlighet att få en fullständig redogörelse av de utbyten som ingått i intervjun har 
vi spelat in de personliga intervjuerna på band. Detta tillvägagångssätt är viktigt för den 
detaljerade analysen som ofta krävs vid kvalitativa intervjuer.36 På detta vis fick vi fram exakt 
vad respondenterna sade och även hur de sade det. Kroppsspråk och uttryckssätt var en viktig 
del att ta hänsyn till då det är betydelsefullt för tolkningen av svaret som ges. Hade någon 
respondent motsatt sig att bli inspelad skulle vi ha respekterat detta och inte bandat samtalet. 
Detta vart dock inte aktuellt bland våra respondenter. 
 
Då tidsbrist rådde bland vissa av respondenterna på företagen och revisorerna gav vi dem 
alternativet att genomföra intervjun per telefon. Fördelarna med telefonintervjuer är att det tar 
mindre tid i anspråk samt oftare är lättare att hantera.37 Hanterbarheten underlättas framförallt 
då det är lättare att ta kontroll över intervjuarnas olikheter och felaktiga tillvägagångssätt.38 
Något som vi dock hade i baktanke var att vi inte kunde reagera på respondenternas 
ansiktsuttryck och kroppsspråk i de fall det rörde sig om osäkerhet eller undran vid en viss 
fråga. Denna svaghet var något som vi var väl medvetna om vid tolkningen av svaren då vi 
missade respondentens uttryckssätt samt röstläge. 
 

                                                 
35 Bryman, 2002, s 301 
36 Ibid. s 306 
37 Ibid. s 128 
38 Ibid. s 128 
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För att ge respondenterna möjligheten att sätta sig in i det vi ville undersöka så valde vi att 
skicka ut intervjuguiden samt en kort presentation av studien i förtid. Detta bör ha förkortat 
intervjutiden då de fick chansen att förbereda sig inför intervjun. Vi var även här väl 
medvetna om att detta kunde vinkla studien något då respondenterna hade möjlighet att 
förbereda sina svar samt söka korrekta svar på frågor de egentligen inte kunde besvara.   
 
 

2.2.1.2 Urval 
 
För att finna respondenter till vår studie använde vi oss av ett bekvämlighetsurval, det vill 
säga personer som för tidpunkten fanns tillgängliga för oss.39 Vi är medvetna om att detta 
urval ej är representativt för populationen medelstora aktiebolag. På grund av detta kommer 
det inte vara möjligt att generalisera  resultatet.  
 
För att komma i kontakt med tre medelstora företag kontaktade vi Winthers revisionsbyrå 

samt Lindebergs Grant Thornton. Båda byråerna är verksamma på revisionsmarknaden och är 
inriktade på medelstora företag. Dessa två fann vi via google.com genom sökning på orden 

medelstora företag. Vi kontaktade först Winthers och bad om hjälp med att komma i kontakt 
med företag till vår studie, men tyvärr hade Winthers inte möjlighet att hjälpa oss. Därefter 
kontaktade vi Lindebergs Grant Thornton. Vi kom i kontakt med Carl Niring, auktoriserad 
revisor och partner i företaget. Niring gav oss en lista över de medelstora företagen i 
Stockholmsområdet. Utifrån listan valde vi ut företag som vi kontaktade. Efter ett fåtal samtal 
hittade vi ekonomichefer på tre företag som vi fick tillfälle att intervjua.  
 
Revisorerna vi intervjuade valdes därtill med hjälp av bekvämlighetsurval. Två av 
revisorsrespondenterna är från Lindebergs Grant Thornton och den tredje från Deloitte. 
Lindeberg Grant Thornton valdes självfallet då de var så samarbetsvilliga när vi sökte efter 
företag att intervjua. Vi valde även att kontakta en annan stor revisionsbyrå för att få variation 
av revisionsbyråer. Vi utgick från revisionsbyråernas hemsida för att välja ut de specifika 
revisorerna och kontaktade dem därefter. 
 
 

2.2.2 Sekundärdata 
 
Sekundärdata är redan insamlade data och information. Böcker, artiklar och information från 
Internet är några exempel på sekundärdatakällor. De sekundärdata vi använt oss av är främst i 
form av skriven litteratur samt vetenskapliga artiklar hämtade från emeraldinsight.com. För 
att hitta artiklarna har vi sökt i databaserna på ord som audit, auditing, engagement letter, 

expectationgap, förväntningsgap, revision samt uppdragsbrev. Vi har även använt oss av FAR 
samt kurslitteraturen från revisionskursen på Stockholms universitet; Auditing and assurance 

services. Andra lämpliga böcker och skrifter har funnits via bibliotek.se, där en 
sammanställning av all litteratur från Stockholms alla bibliotek finns. Vi har likaså sökt i 
Libris databaser, för att även där hitta litteratur, men framför allt för att ta del av tidigare 
skrivna kandidat- och magisteruppsatser för att få en inblick i vad som redan har studerats.  
 
 

                                                 
39 Bryman, 2002, s 313 
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2.3 Tillförlitlighet  
 
Vi skapade tillförlitlighet i vår studie genom att resultatet rapporterades till de personer som 
var en del av den verklighet som studerats. Detta för att bekräfta att vi uppfattat verkligheten 
på ett riktigt sätt, vilket kallas respondentvalidering.40 Huvudsyftet med 
respondentvalideringen var att vi ville försäkra oss om att det finns en god överensstämmelse 
mellan resultaten, de erfarenheter och de uppfattningar som undersökningspersonerna har. 
  
Som en motsvarighet till reliabiliteten inom kvantitativ forskning används begreppet 
pålitlighet i den kvalitativa forskningsansatsen.41 För att uppnå pålitlighet skall undersökaren 
anta ett granskande synsätt vilket innebär att denne säkerställer att det skapas en fullständig 
och tillgänglig redogörelse av alla faser av forskningsprocessen, det vill säga 
problemformulering, val av undersökningspersoner, fältanteckningar, intervjuvskrifter med 
mera.  
 
Något som ökade pålitligheten i vår studie var våra opponenter som granskade processen och 
bedömde kvaliteten på de tillvägagångssätt som valts och hur de tillämpats. Bedömningen 
gjordes under uppsatsens gång och när undersökningen nästintill var färdig.  
 
Det vi har gjort för att inte gå miste om information i vår studie är att utföra allt arbete 
noggrant. Det har inneburit att vi vid intervjuerna varit lyhörda samt fört detaljerade 
anteckningar. Anteckningarna har hjälpt oss att tillsammans med bandinspelningarna 
sammanställa empirin. Noggrannhet har även använts vid framställning av texten genom hela 
uppsatsen.   
 
Något som dock har minskat tillförlitligheten i vår studie är att vi genom telefonintervjuerna 
inte har haft möjlighet att ta del av respondenternas uttryck samt kroppsspråk vid tolkningen 
av deras svar. Det gör att vissa svar möjligtvis tolkas annorlunda än vad de hade gjort vid en 
personlig intervju. Valet att skicka ut frågorna till respondenterna i förväg kan även ha 
minskat tillförlitligheten. Respondenterna fick då möjligheten att förbereda svaren och söka 
information om svar på frågor de ej kunde. 
 
 
2.4 Motivering till val av teori 
 
Då vi bestämt oss för att skriva uppsats inom revision satte vi oss ner för att finna ett 
intressant ämne. Vår primära utgångspunkt var att göra en studie kring revisionsprocessen för 
att få en inblick i revisionsprofessionen. Utifrån detta fick vi upp ögonen för 
förväntningsgapet.  
 
De valda teorierna utgör verktyg för en fungerande revisionsprocess och är centrala i 
utförandet av revisionen. Vi har inlett teorikapitlet med att definiera begreppet 
förväntningsgap för att sedan fortsätta med revisionens omfattande delar. Vi avslutar kapitlet 
med en beskrivning av uppdragsbrevets ändamål och dess tillämpning. 
De omfattande delarna är följande; 
 
 
 

                                                 
40 Bryman, 2002, s 258 
41 Ibid. s 261 
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• Förväntningsgapet, en grundläggande förklaring av begreppet. 
• Förväntningar, som innehas av både företagsrepresentanter och revisorer. 
• Revisionsprocessen, revisionens övergripande steg.  
• Allmänt om revision, allmänt samt gällande regler och principer. 
• Revisorssed, etiska regler för revisorer. 
• Förklaring av god revisionsed, risk och väsentlighet, grundstenar i revisionen. 
• Uppdragsbrevet, dess syfte och funktion. 

 
 
Figuren vi har skapat visar hur vi har tänkt koppla teorin och praktiken med empirin för att få 
en bra struktur i uppsatsen.  
 
                  Den teoretiska och praktiska   De empiriska undersökningarna 
                            referensramen                     

Figur 1: Egen bearbetning 
 
 

Förväntningsgap 
Förväntningar 
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Förväntningar 
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3 Teoretisk och praktisk referensram 
 
I det här kapitlet presenterar vi den teoretiska och praktiska referensram som ligger till grund 

för arbetet. Teorierna som framställs syftar till att ge en bild av revisorernas uppgifter, 

förväntningar på revisorn och revision samt förväntningsgap inom revision. Därpå redogör vi 

för revisionsprocessen samt uppdragsbrevet. 

 
3.1 Förväntningsgapet 
 
Den första person som anknöt förväntningsgap med revision var Liggio 1974. Han 
definierade det som skillnaden mellan förväntningarna på revisorernas arbete mellan 
revisorerna själva och användarna av de finansiella rapporterna.42 Denna definition vidgades 
av Cohen Commission 1978 genom att istället definiera det som gapet mellan vad 
allmänheten förväntar sig eller behöver och vad revisorerna kan och rimligen bör förväntas 
åstadkomma. 
 
Det är egentligen förväntningsgapet mellan vad samhället förväntningar sig av revisorer och 
vad de uppfattar att de får ut som står till grund för kritiken på revisorerna.43 Det är därför 
planerat att förväntningsgapet kommer definieras som gapet mellan allmänhetens 
förväntningar på revisorer och revisorers prestation. Med denna förklaring i åtanke delar 
Porter in förväntningsgapet i två huvuddelar: 
 

• Rimlighetsgap - Mellan vad allmänheten förväntar sig av revisorerna och vad 
revisorerna rimligtvis kan förväntas åstadkomma. 

 
• Prestationsgap - Mellan vad allmänheten rimligen kan förvänta sig av revisorerna och 

vad allmänheten upplever att revisorerna faktiskt presterar. Denna del kan i sin tur 
delas in i två undergrupper: 

o Otillräcklig standard - Mellan de uppgifter som rimligen kan förväntas av 
revisorerna och revisorers uppgifter enligt lagar, regler och rekommendationer. 

o Otillräcklig prestation - Mellan samhällets förväntade standard på revisorns 
prestationer och hur samhället upplever att dessa prestationer utförs.  

 
Denna struktur presenteras i figuren nedan. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figur 2: Allmänhetens uppfattning och förväntningar på revisorers insats enligt Porter.44 

                                                 
42 Porter, 1993 s 50 
43 Ibid. s 50 
44 Ibid. s 50 
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Porters undersökning anger att 50 % av förväntningsgapet mellan revisorer och allmänheten 
beror på brister i standarder och rekommendationer, 16 % av förväntningsgapet uppkommer 
på grund av samhällets upplevda brister i revisorsarbetet. Samhällets orimliga förväntningar 
på revisorn svarar för 34 % av förväntningsgapet.45 
 
Enligt FAR uppstår ett förväntningsgap när de olika intressenternas förväntningar på revisorn 
inte svarar mot vad revisorn faktiskt kan och får göra. 46 
 

 
Figuren 3: Visar FARs syn på förväntningsgap. 
 

3.1.1 Cassels typer av förväntningsgap  
 
Filip Cassel nämner tre olika typer av förväntningsgap som existerar. Det föreligger skillnader 
i många olika avseenden mellan vad som i teorin sägs utgöra revisorsrollen, hur vissa anser att 
den i stället borde konstitueras, och slutligen hur den i praktiken utövas. Förväntningsgapet 
tar sig emellertid olika uttryck beroende på vems förväntningar som avses.47 
 
 

3.1.1.1 Uppdragsgivarens förväntningsgap  
 
Uppdragsgivare uppvisar i viss mån olika förväntningar, som exempelvis att revisorer 
förväntas tillse att reglerna följs, snarare än huruvida olika regler följs av den granskade. Med 
det menar Cassel att ytterst få uppdragsgivare överhuvudtaget har någon uppfattning om vad 
väsenlighetskriteriet innebär. Så länge en revisor inte anmärkt på några oegentligheter tolkas 
detta ofta som en garanti för att oegentligheter inte förekommer. Detta sammanhänger med 
tron att revisorns granskning är mer omfattande och annorlunda inriktad än vad som erfordras 
för att kunna ge ifrån sig en välgrundad revisionsberättelse.48  
 
Ett förhållande som ökar risken för nämnda missförstånd är vissa revisorers vana att involvera 
sig för mycket i framtagandet av årsredovisningen. Det finns många uppdragsgivare som tror 
att revisorn i stor utsträckning har ett ansvar för årsredovisningen och dess kvalitet, vilket 
ökar risken för ett förväntningsgap.49 Här ligger ansvaret för missförstånd på revisorn och inte 

                                                 
45 Porter, 1993 s 66 
46 FARs Revisionsbok, 2002 s 107 
47 Cassel, 1996 s 189-200 
48 Ibid. s 189-200 
49 Ibid. s 189-193 
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klienten. Revisorn måste vara försiktig för att kunna forma ett bra samarbete och långvarig 
relation. För höga förväntningar leder ofta till missnöje vilket i sin tur resulterar i byte av 
revisorn. 
 

3.1.1.2 De granskades förväntningsgap 
 
Även de granskade uppvisar tecken på förväntningsgap. Ett missförstånd som inte är ovanligt 
är benämningen ”vår revisor”, som visar att många företagsledningar uppfattar revisorn som i 
första hand engagerad av och för dem, snarare än av och för uppdragsgivaren. Även revisorers 
vardagliga formuleringar bidrar till denna form av förväntningsgap. Många revisorer använder 
till exempel vid samtal med de granskade formuleringar som: ”vilka investeringar vi har 
gjort” eller ”vilka reserveringar i årsredovisningen vi har gjort”, när det som åsyftas i 
verkligheten är vad den granskade har gjort.50  
 
De granskades förväntningar på revisorn skiljer sig helt åt beroende på vilken del av 
organisationen som avses, till exempel styrelsen, verkställande ledning etc. Styrelsens syn på 
revisorsrollen är av central betydelse. Det förekommer styrelser som uppfattar revisorn som 
sitt eget verktyg för att kontrollera ledningen och ekonomiavdelningen. Detta kan gälla både 
granskningen av internkontrollen och årsredovisningen. I och med detta vill de inte ta 
ställning till den föreslagna årsredovisningen förrän revisorn granskat den och givit 
klartecken. Detta missförstånd kan leda till att revisorerna ses som internrevisorer som står till 
styrelsens förfogande, och därmed bortser ifrån att det egentligen är styrelsen själv som är 
ämne för revisorernas granskning. Revisorn ska ge sina förslag till korrigeringar och ge sina 
synpunkter kring utkastet till årsredovisningen innan den går till styrelsen från VD, men det är 
även viktigt att skilja på att ge förslag och ge klartecken. Exempelvis kan en revisor ha gett 
sina synpunkter på utkastet till årsredovisningen eftersom det uppnått nivån att vara 
väsentligen rättvisande, men han fortskrider ändå med processen och ger styrelsen rådet att 
utkastet bör justeras ytterligare. Detta görs med tanke på den granskades eget behov av en mer 
rättvisande årsredovisning och hög kvalitet på underlagen. Därefter är det inget som sätter 
hinder för revisorn från att fortsätta arbetet genom att på begäran ge ytterligare detaljerade 
förslag på förbättringar till utkastet. 51 
 
 

3.1.1.3 Övriga intressenters förväntningsgap 
 
Övriga intressenter uppvisar även tecken på förväntningsgap.52 Även hos denna grupp finns 
förväntningar om att revisorer ser till att allt går rätt och riktigt till. Detta innefattar även att 
revisorerna inte bara uppmärksammar problem utan även också vidtar åtgärder utöver själva 
avrapporteringen. 
 
Allmänheten har ofta svårt att skilja på uppgifterna att revidera och att redovisa. En revisor 
ses som en expert som är en garant för att den siffermässiga sidan av en affär är korrekt. När 
det är viktigt att allt blir rätt är det bäst att förlita sig på en revisor. Författaren liknar detta 
synsätt med en slags försäkringspremie. Det blir av ointresse att veta hur mycket tid som är 
nerlagt i revisionen och redovisningen. Det intressanta blir istället arvodets storlek och vilken 

                                                 
50 Cassel, 1996 s 196-198 
51 Ibid. s 196-198 
52 Ibid. s 198-200 
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nytta de kan ha av de handlingar revisorn har upprättat vid en eventuell process om 
skadestånd från motparten.  
 
 

3.1.2 Uppdragsgivarens olika förväntningsgap 
 
I allmänhet förväntar sig intressenterna att revisionen håller en högre grad av säkerhet än vad 
revisorerna själva anser är rimligt att kräva. Det finns olika typer av förväntningsgap mellan 
revisorn och företagen.53 
 
Ett utav dessa förväntningsgap är på vilket sätt och med vilken grad av säkerhet som 

revisorerna kan intyga att ett företag är livskraftigt. Revisorerna gör gällande att det som kan 
krävas av dem är att de väger in att det granskade företaget med rimlig säkerhet är livskraftigt 
ett år framåt i tiden. Bland de redovisningsberättigade intressenterna är det däremot en 
utbredd uppfattning att inte bara kunna lita på att reviderad information är korrekt, utan även 
på att den garanterar att det redovisningsskyldiga företaget är livskraftigt.54  
 
Ett annat sorts förväntningsgap handlar om i vilken utsträckning revisorerna ska inrikta sig på 

att upptäcka förbiseenden och oegentligheter i företagens redovisningar. Klienten förväntar 
sig att revisorerna tar sig an denna uppgift, medan revisorerna själva gör anspråk på att deras 
huvudsakliga uppgift inte är att upptäcka förbiseenden och oegentligheter, utan att avge en 
åsikt om huruvida redovisningen ger en rättvisande bild av företaget.55  
 
 
3.2 Förväntningar 
 
Jukka Ojasalo har utvecklat en förväntningsmodell för att hantera klienters förväntningar. Han 
hävdar att professionella servicerelationer karakteriseras av mycket komplexa förväntningar 
och därför är det nödvändigt att gruppera dessa. Han identifierar tre typer av förväntningar 
som kan leda till att klienten känner sig missnöjd.56 Ett missnöje i detta fall kan leda till att 
klienten väljer att byta revisor. De tre olika förväntningarna kan existera parallellt med 
varandra, men nivån på dem varierar.  
 
 

� Oklara förväntningar 
 
Det är inte alltid klienterna vet exakt vad de vill ha av den som levererar tjänsten. De vill 
förbättra sin situation men vet inte vilken förändring som de skall göra. Klienter kanske inte 
alltid har en tydlig bild av vad han eller hon vill ha. De kan känna att något är felaktigt, men 
kan inte sätta fingret på vad det är. Förväntningar av detta slag kallas oklara förväntningar. 
Om inte förväntningarna förverkligas kommer klienten känna att tjänsten inte var tillräcklig, 
och heller inte förstå exakt varför. Oklara eller luddiga förväntningar kan även ha stor 
signifikans när det gäller att förklara varför kunder bryter en relation med ett tjänsteföretag för 
att byta till ett annat.57 

                                                 
53 Johansson et al. 2005 s 64-65 
54 Ibid. s 64-65 
55 Ibid. s 64-65 
56 Ojasalo, 2001 s 202-210 
57 Ibid. s 202-210 
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Genom att fokusera på förväntningarna blir de mindre luddiga och oklara och istället mer 
noggranna. Fokuseringen sker genom en dialog mellan revisorerna och klienterna. I dialogen 
urskiljs vilka oklara behov och problem som finns. Resultatet blir att klienten får större 
tydlighet i vilken tjänst han kommer att få vilket medför att det är lättare att urskilja vad han 
saknar. När det fokuseras mer på klientens förväntningar blir de mer precisa och klienten blir 
mer övertygad om vilken typ av förändring han söker efter och inte minst är i behov av. Att 
fokusera på oklara förväntningar verkar alltid på lång sikt i riktning mot att klienten blir nöjd. 
På kort sikt kan fokuseringen leda till ett missnöje hos klienten, eftersom han måste ta sig tid 
att kommunicera med revisorn. Ojasalo anser dock att dialogen leder till en högre nivå av 
tillfredsställelse på lång sikt.58  
 
 

� Implicita förväntningar 
 
Implicita förväntningar är förknippade med situationer då vissa delar av uppdraget känns så 
självklara för klienten att han överhuvudtaget inte behöver tänka på dem. De uppmärksammas 
först när förväntningarna inte möts. Orsaken kan vara omstruktureringar inom företaget som 
är viktiga för revisorn att känna till, som klienten inte tänker på. 
 
Dessa förväntningar kan omvandlas till att bli explicita förväntningar genom kommunikation 
mellan revisorn och klienten då olika situationer gås igenom. Det som klienten då har glömt 
att nämna för revisorn kan då komma fram. Av samma orsak som vid oklara förväntningar 
kan det leda till att klienten blir mindre nöjd på kort sikt eftersom han måste ta sig tid att föra 
en dialog med revisorn. På längre sikt leder det dock till en högre nivå av tillfredställelse.59 
 
 

� Orealistiska förväntningar 
 
Orealistiska förväntningar är omöjliga eller högt osannolika för någon revisor, eller för 
klienten att uppnå. Det utmärkande med dessa typer av förväntningar är att de innehåller både 
en definition av problemet och dessutom en lösning samt framställningen av lösningen eller 
dess effekt. När klienter har förväntningar som inte uppfylls blir de otillfredsställda. Då 
revisorn inte kan leva upp till klientens förväntningar, går det heller inte att undvika 
missnöjet. Om förväntningarna anpassas, eller kalibreras före uppdragets början, är det 
möjligt att minska deras omfattning och göra dem mer realistiska och därmed är det möjligt 
att försöka hejda framtida missnöje. Ju mer realistiska förväntningarna är, desto större chans 
är det att de nås upp till.60 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
58 Ojasalo, 2001 s 202-210 
59 Ibid. s 203-210 
60 Ibid. s 203 
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3.3 Revisionsprocessen 
 
Revisionsprocessen är ingen lag på hur revisorn ska lägga upp sitt arbete. Den är istället en 
rekommendation från FAR där följande faser ingår.  
 

 
 

 

 

 

 

 
Figur 4: Egen bearbetning 
 

3.3.1 Planering 
 
Första steget i revisionsprocessen är planering. Planering är av stor betydelse för att kunna 
välja metoder och åtgärder för att utföra en kostnadseffektiv revision och även kunna inrikta 
den mot områden där det finns risk för väsentliga fel. Det finns begränsade resurser vad det 
gäller tid och pengar och därför är en planering en väsentlig del för revisorn för att kunna få 
revisionsuppdragen att gå ihop tidsmässigt. För att kunna göra en god planering krävs det att 
revisorn har stor kunskap om företaget från början. Därför görs en analys av företaget – en 
företagsanalys. Vid analystillfället samlar revisorn in, analyserar och bedömer mycket 
information. Under denna fas lär revisorn ”känna” företaget. I analysen ingår både 
riskbedömningar och jämförelser med likartade uppgifter från föregående år.61 
 
Målet med planeringen är att se till att skaffa ett så bra underlag så att granskningen kan 
koncentreras till de områden där risken för väsentliga fel är störst. Det är dock alltid revisorns 
rimlighetsbedömning som ligger till grund för vad som räknas som väsentligt.62 
 
 

3.3.1.1 Risk för väsentliga fel 
 
Risken att revisorn gör ett felaktigt uttalande i revisionsberättelsen kallas revisionsrisk och 
påverkas i sin tur av tre andra risktyper.63 
 

• Inneboende risk 
• Kontrollrisk 
• Upptäcksrisk 

 

                                                 
61 FARs Revisionsbok, 2002 s 23 
62 Ibid. s 23 
63 Ibid. s 25 
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Den förstnämnda innebär en väsentlig felaktighet i redovisningen eller brister i förvaltningen 
oberoende av nivån på den interna kontrollen. Denna risk är markant större i företag där det 
kan vara svårt att bedöma tillgångarnas och skuldernas värde. Det kan även röra till exempel 
tillgångar som är väldigt lättpåverkade av efterfrågan, varierande priser eller teknisk 
utveckling.  
 
Kontrollrisk är den risk som finns för att fel inte upptäcks och tas om hand av ledningens 
interna styrning och kontroll.64 Ett exempel är när attesteringen av fakturor inte fungerar som 
den ska. Kontrollrisken påverkas av hur företagets system för intern kontroll är utformat. Om 
båda dessa risker är väsentligt högre än ”normalt”, måste revisorn uträtta en mer omfattande 
revision än annars, för att kunna bedöma redovisningen.  
 
Den tredje och sista risken är upptäcktsrisk. Denna innefattar att vid revision inte upptäcka 
väsentliga fel och missförhållanden. Risken kan ökas eller minskas beroende på vilken 
granskningsinsats som läggs ner. Om det är en mycket omfattande granskning minskas 
upptäcktsrisken. 
 
 

3.3.2 Granskning 
 
Granskningen av ett företag görs med hjälp av ett arbetsprogram som kan sägas utgöra ett 
verktyg för revisorn. Arbetsprogrammet fungerar som en beskrivning som de kan följa 
varefter arbetet görs. Efterhand som revisionen fortgår, blir arbetsprogrammet och papperna 
från granskningen tillsammans en fullständig dokumentation av vad som har gjorts. 
Dokumentationens syfte är att den verifierar och stödjer revisorns rapportering och 
ställningstagande. Dessutom bidrar dokumentationen till att kvalitetssäkra granskningsarbetet 
så att det utförs enligt god revisionssed. En ytterligare orsak är att det behövs en bra 
dokumentsamling för att kunna bevara samma klass på revisionens kvalitet vid byte av 
revisor.  
 
De områden där det råder störst risk för väsentliga fel är det som granskningen koncentreras 
vid. Efter detta är det revisorns uppgift att välja den granskningsmetod som passar bäst för de 
olika områdena samt välja vilka granskningsåtgärder som är av betydelse för att kunna finna 
tillräckligt underlag för att kunna göra uttalanden i revisionsberättelsen. Det finns två 
huvudsakliga granskningsmetoder; analytisk granskning och detaljgranskning.  
 

� Analytisk granskning innebär utvärdering av finansiell information genom studier av 
möjliga relationer mellan finansiell såväl som icke-finansiell data. Exempelvis en 
jämförelse mellan förväntat utfall baserat på förra årets resultat, jämfört med faktiskt 
utfall innevarande år. 

 
� Detaljgranskning innebär en direkt granskning av transaktioner, kontobalanser eller 

tilläggsupplysningar genom att stämma av beloppen mot underlag i syfte att verifiera 
beloppen. 

 
Granskningsmetoderna syftar till att hitta monetära fel i transaktioner, kontobalanser eller 
tilläggsupplysningar i de finansiella rapporterna. 
 
                                                 
64 Riksrevisionsverket, 1999 kap 8 
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3.3.3 Rapportering 
 
En revisor lämnar många olika typer av rapporter till det granskade företaget. Både muntliga 
och skriftliga rapporter förekommer till olika beslutsfattare. Dessa kan exempelvis innehålla 
iakttagelser och kritiska synpunkter på den interna kontrollen i företaget. Vid kritiska 
synpunkter skall revisorn även lämna förslag på förbättringsåtgärder. Alla påpekanden skall 
göras så att företaget har en chans att rätta till felen innan revisionsberättelsen skrivs. Detta 
visar på att det är viktigt med en god kontakt mellan revisorn och företagsledningen.65 
 
Väsentliga fel och brister skall rapporteras till VD och ofta även till styrelsen. Däremot ska fel 
som räknas som så väsentliga att årsredovisningen inte kan följa årsredovisningslagen eller 
vara i enlighet med god redovisningssed rapporteras i revisionsberättelsen, vilken är den enda 
rapporten som görs offentlig. En ren sådan utformas enligt standardutformningen som FAR 
fastställt och baseras på internationell standard. Detta dokument är dock ingen garanti för att 
allt står rätt till. Enligt FARs mall för berättelsen står det ”att revisorn genom planering och 
genomförandet av revisionen i rimlig grad har försäkrat sig om att det inte finns några 
väsentliga fel”.66 
 
 
3.4 Allmänt om revision 
 
Revision är enligt FAR ”att kritiskt granska, bedöma och uttala sig om redovisning och 
förvaltning”.67 Granskningen skall följa god revisionssed och revisorn skall arbeta efter god 
revisorssed.  
 
I ett aktiebolag är ägarnas ansvar begränsat till att endast omfatta det insatta kapitalet. Därför 
ställs det krav på hur företagets resultat och ställning redovisas utåt. De olika intressenterna 
måste kunna lita både på den information bolaget lämnar om sin ekonomiska hållning och på 
förvaltningen. På grund av detta finns det lagregler om hur revisionen skall uträttas samt hur 
företagets ekonomiska situation och information skall avrapporteras. Revision är även en 
förutsättning för ett väl fungerande näringsliv och samhälle. Utan revisorer skulle 
intressenterna inte kunna lita på de olika ekonomiska rapporterna som företagen utger. Det 
skulle kunna vara manipulerade av styrelsen för företagets vinning vilket inte kan upptäckas 
utan revisorer. Detta skulle hämma investeringen i samhället och utan investerare kan inte 
företagen existera. Revisionens uppgift till intressenterna är att den ska ge trovärdighet åt 
företagets finansiella information.68  
 
Målet med revisionen är att göra uttalanden om årsredovisningen och räkenskaperna samt 
förvaltningen i en revisionsberättelse.69 I denna finns uppgifter om årsredovisningen och 
bokföringen samt om styrelsens och VD: s förvaltning. Med detta som utgångspunkt, och 
även årsredovisningen, kan intressenterna skapa sig en uppfattning om hur företagets 
finansiella ställning ser ut. Därmed kan till exempel kreditgivare bevilja företaget lån eller 
välja att avslå en låneansökan. Ett annat exempel rör stat och kommunens intresse för 
företaget. Ofta får företag någon typ av stöd. Informationen som företaget lämnar ifrån sig 
måste vara korrekt för att staten eller kommunen skall kunna avgöra om verksamheten har rätt 

                                                 
65 FARs Revisionsbok, 2005 s 63 
66 Ibid. s 63  
67 Ibid. s 13 
68 Ibid. s 14 
69 Ibid. s 61 
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till det sökta bidraget/stödet. När redovisningen granskas av en revisor ökar sannolikheten att 
siffrorna är rättvisande. 
 
 

3.4.1 Gällande regler 
 
Alla aktiebolag oavsett storlek måste ha en auktoriserad eller godkänd revisor. För att 
omgivningen ska kunna fatta förtroende för revisorn och det utförda arbetet ska bli 
meningsfullt, krävs det att grundkraven om opartiskhet, självständighet och tystnadsplikt 
uppfylls. Om dessa krav inte uppfylls kan ett högt värde inte sättas på revisionsberättelsen. 
Kraven styrs i aktiebolagslagen, i revisorslagen, i revisorsförordningen och i särskilda 
föreskrifter från Revisorsnämnden. Det finns en rad lagar och regler en revisor följa. 
 

• Aktiebolagslagen reglerar vad den valda revisorn i bolaget ska göra och inte får göra.  
 
• Revisorslagen, revisorsförordningen och Revisorsnämndens föreskrifter reglerar vad 

godkända och auktoriserade revisorer ska och får göra.70 
 
En utförligare beskrivning av revisorns uppgifter enligt aktiebolagslagen och revisionslagen 
ges i bilaga 1. 
 
FAR ger även ut rekommendationer för god revisionssed. Den mest omfattande av dessa är 
revisionsprocessen som behandlats tidigare i kapitlet.  
 
En person som tar del av en revisionsberättelse skall kunna känna sig säker på att revisorn har 
varit objektiv i sin granskning. Det vill säga han eller hon har inte låtit sig påverkas av andra 
intressen än att göra en bra revision. För att säkerställa detta har speciella regler om jäv 
upprättats. Jävreglerna som bland annat återfinns i aktiebolagslagen säger att en revisor bland 
annat inte får äga aktier i bolaget, inte delta i ledningen av bolaget och inte heller biträda med 
bokföringen eller medelsförvaltningen eller vid kontrollen av dessa. Revisorn får inte ens vara 
verksam i samma företag som gör det71. Ofta talas det om revisorns oberoende som faller 
under reglerna om jäv. Detta begrepp kan inge falska föreställningar, eftersom ett oberoende 
är svårt att upprätta. Lager formulerar istället detta som att revisorn skall vara opartisk och 
självständig.72 Ordet oberoende undviks numera i samband med revisorer. 73   
 
 
 
3.5 God revisorssed 
 
God revisorssed är etiska regler för revisorer upprättade av FAR. Att följa god revisorssed 
innebär att ur ett etiskt perspektiv agera så att de kan uppfylla det förtroende som yrket som 
oberoende revisor kräver. Enligt god revisorssed är en revisor skyldig att följa god 
revisionssed samt beakta god redovisningssed.74 Att arbeta som revisor ställer höga krav inte 
bara på det sätt som arbetet genomförs på, utan även på hur de agerar som individer. Den 

                                                 
70 FARs Revisionsbok, 2002 s 108 
71 Ibid. s 85 
72 Ibid. s 85 
73 Ibid. s 85 
74 Ibid. s 12 
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enskilde revisorns arbete och uppförande skall inte kunna ifrågasättas eftersom detta kan 
påverka förtroendet och anseendet för hela yrkeskåren. 
 
En viktig etisk regel är att tillämpa god revisionssed.

75Andra etiska regler omfattar:76 
 

� Oberoende 
� Integritet 
� Objektivitet 
� Professionell kompetens och omsorg 
� Tystnadsplikt 
� Professionellt uppträdande 
� God revisionssed 

 
En revisor måste även hålla sig uppdaterad om vad som händer i företaget under årets gång 
för att följa god revisionssed. 
 
 
3.6 God revisionssed, risk och väsentlighet 
 
Granskningen som en revisor gör skall följa god revisionssed, vilket innebär att revisorn med 
utgångspunkt i begreppen risk och väsentlighet planerat och genomfört granskningsinsatser 
med hjälp av professionella revisionsmetoder. Dessa begrepp avgör vad revisionsarbetet först 
och främst skall inriktas på och i vilken grad man skall analysera detta. I arbete ingår bland 
annat att bedöma om den underliggande redovisningen håller tillräckligt hög kvalitet som stöd 
för uttalandet i revisionsberättelsen. Genom arbetet skall revisorn ha skaffat sig tillräckligt 
underlag för sina uttalanden som revisor.77 Revisorn skall göra en riskanalys, där denne 
beaktar och analyserar områden där risken för väsentliga fel anses vara som störst.78   
 
När det gäller väsentlighetsbegreppet skall revisorn göra en bedömning huruvida en eventuell 
avvikelse skulle ha påverkat en omdömesgill läsare av årsredovisningen i dennes 
ställningstagande. Revisorn skall sedan bedöma huruvida en ren eller oren revisionsberättelse 
skall avlämnas. 79  
 
Att en revisor har gjort bedömningen att en ren revisionsberättelse kan avlämnas behöver inte 
betyda att redovisningen är utan fel. Mindre felaktigheter kan ändå ha iakttagits, men revisorn 
ansett dem som mindre väsentliga och kanske valt annan avrapporteringsform än att göra en 
upplysning/invändning i revisionsberättelsen. Revisorn granskar heller i normalfallet inte allt, 
utan i god revisionssed ingår att granska ett urval av väsentliga transaktioner och det är fullt 
möjligt att revisorn med stöd av riskanalysen valt bort områden som ansetts som mindre 
väsentliga.80  
 
 
 
 
 
                                                 
75 FARs Revisionsbok, 2002 s 83 
76 FARs Samlingsvolym 2005, del 2, RS 200 s 301 
77 Ibid. s 65 
78 Ibid. s 67 
79 Ibid. s 76 
80 Ibid. s 78 
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3.7 Uppdragsbrevet 
 
Den 1 januari 2004 skapades en ny revisionsstandard som omfattar begreppet uppdragsbrev. 
Det är upp till varje revisor att utforma texten i uppdragsbrevet. Det finns dock en bilaga till 
RS 210 där det finns ett förslag på hur ett uppdragsbrev kan se ut.81 Uppdragsbrevet skall 
skrivas av revisorn, lämpligen innan uppdraget börjar, för att missförstånd om uppdraget skall 
undvikas. Uppdragsbrevet innehåller principiellt:82  
 

� Syftet med revisionen 
� Företagsledningens ansvar 
� Omfattningen av revisionen 
� Formen för rapportering 
� Information om att det finns en oundviklig risk för att även vissa felaktiga uppgifter 

som är väsentliga kan förbli oupptäckta 
� Kravet på obegränsad tillgång till all den bokföring, dokumentation och annan 

information som behövs för revisionen 
 

Det dokumenterar revisorns ansvar gentemot klienten och formen för den rapportering som 
kan förekomma.83 Brevet utgår från ett ”normalrevisonsuppdrag” i aktiebolag, det vill säga 
revisorn/revisionsbolaget väljs av bolagsstämman på en tid av fyra år. I vissa bolag är denna 
mandattid ett år. I brevet erinras även att revisionsuppdraget inte omfattar så kallad fristående 
rådgivning och att det för sådana uppdrag gäller särskilda villkor. 
 
FARs förhoppning är att uppdragsbrevet skall tjäna som stöd för revisorerna men också för 
klientbolagen när parterna ingår uppdragsavtal om revision, eftersom handlingarna medför en 
ökad transparens när det gäller innehållet i revisionstjänsten samt klargöranden avseende 
parternas respektive rättigheter och skyldigheter i uppdragsrelationen. Sannolikt kan 
handlingarna också bidra till att det så kallade förväntningsgapet minskar.84 
 
 

                                                 
81 FARs Samlingsvolym 2005, del 2 RS 210 
82 Ibid. s 311 
83 Ibid. RS 210 
84 http://www.far.se/pdf/Bakgrund%20uppdragsbrev%20och%20allm%C3%A4nna%20villkor%20nr%2011.pdf 
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3.8 Sammanfattning av teoretisk och praktisk referensram 
 
Förväntningsgapet: Förväntningsgapet är gapet mellan klientens förväntningar på revisorn 
och revisorns prestation för klienten. Inom revision finns det flera olika typer av 
förväntningsgap – bland andra uppdragsgivarens och de granskades förväntningsgap. Det som 
ligger till grund för förväntningsgapet är bland annat klienternas kunskapsbrist inom området. 
Den huvudsakliga okunskapen ligger i uppfattningen att revisorn skall granska allt i 
årsredovisningen. Hela årsredovisningen är en lång finansiell rapport som bygger på en 
mångfald av transaktioner, ofta större mängd i större företag samt färre i mindre företag. Om 
revisorn skall granska alla dessa blir det alldeles för kostsamt för klienten och dessutom 
väldigt tidskrävande för revisorn. Det är därför av rimliga skäl som revisionsprocessen läggs 
upp på det sättet att klienterna granskas efter väsentlighet och risk.  
 
 
Förväntningar: Förväntningar finns de flera grupper av enligt en vetenskaplig artikel 
författad av Jukka Ojasalo. Dessa är oklara, implicita samt orealistiska förväntningar. Om en 
klient känner att hans revisor inte lever upp till hans egna förväntningar kan det orsaka att han 
till och med väljer att byta revisor eller revisionsbyrå helt.  
 
 
Revisionsprocessen: En revisor kan lägga upp sitt arbete på många olika sätt. Ett av dem är 
att följa revisionsprocessen som är en rekommendation från FAR. Däri ingår faserna 
planering, granskning samt rapportering. Det finns även de som har fler steg att följa, så som 
till exempel strategifas, genomförandefas, kontroll- och utvärderingsfas samt uppföljningsfas. 
I mångt och mycket utgör planeringsfasen den kanske mest viktiga av dem alla. Där lär 
revisorn känna företaget och beslutar vilka urvalsområden som skall granskas.  
 
 
Allmänt om revision: FAR definierar revision som att kritiskt granska, bedöma och uttala sig 
om redovisningen och förvaltningen. De svenska revisionsmålen består av att kunna göra 
uttalanden om årsredovisningen och räkenskaperna samt förvaltningen i en 
revisionsberättelse. Revisorn måste således inneha breda kunskaper om företaget och 
branschen företaget är verksamt i vid granskningstillfället.  
För ett fungerande näringsliv krävs det att tjänster som revision existerar. Ett företags 
trovärdighet inför intressenterna ökar när det finns någon oberoende som har granskat 
företagets finansiella ställning. Dessa investerare vill självklart veta vad det är de investerar i 
och vilka risker det medför. Revisionen ger intressenterna den information som de behöver 
när de skall fatta ett beslut som rör investering. Dessutom är det större chans att siffrorna efter 
revisionen är rättvisande och saknar väsentliga fel.  
 
Aktiebolagslagen reglerar vad den valda revisorn i bolaget ska göra och inte får göra. 
Förutom denna skall auktoriserade och godkända revisorer även följa föreskrifterna som finns 
stadgade i revisorslagen, revisorsförordningen och Revisorsnämnden. 
FAR ger likaså ut rekommendationer för god revisionssed. Den mest omfattande av dessa 
rekommendationer är revisionsprocessen. 
 
 
Revisorssed och revisionssed: God revisionssed innebär att följa god revisorssed. God 
revisorssed är etiska regler för revisorer formulerade av FAR. Dessa handlar bland annat om 
revisorns oberoende, tystnadsplikt, kompetens och objektivitet. Hur allmänheten uppfattar 
kvaliteten i revisorns arbete grundar sig på hur väl denne har följt dess regler. Kvaliteten på 
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revisionen är viktig i den meningen att ett dåligt utfört revisionsuppdrag förlorar trovärdighet 
inför allmänheten. Utan trovärdigheten är revisionen inte värd mycket.  
 
God revisionssed samt god revisorssed är stadgar endast för Sverige, dock har övriga länder 
egna stadgar för hur deras revision skall utföras. 
 
 
Uppdragsbrevet: Uppdragsbrevet infördes 2004 genom en ny revisionsstandard, RS. 
Uppdragsbrevet tecknas innan uppdraget startar och är tänkt att undvika missförstånd om 
uppdraget. Innehållet i brevet är väldigt påverkbart för varje enskild revisor, men det måste 
framgå vad revisionens syfte är och dess omfattning. Det skall även innehålla vilken typ av 
rapportering som förekommer och även revisorns ansvar skall framgå tydligt. 
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4 Empiri 
 
Kapitlet börjar med att presentera företagsrepresentanterna samt revisorerna som har blivit 

intervjuade. Därefter diskuteras vad de olika intervjuade anser om förväntningar, 

revisionsprocessen, allmänt om revision, god revisorssed, god revisionssed samt 

uppdragsbrevet. Kapitlet fullföljs med en sammanfattning av vad företagsrepresentanter och 

revisorer anser om de olika delämnena. 

 

4.1 Intervjuer med företagsrepresentanter 
 
Företag 1- Kaffeknappen 
 
Kaffeknappen startade 1994 och levererar kaffemaskiner till företag. De har 110 anställda och 
en årsomsättning på cirka 120 miljoner kronor. 
På Kaffeknappen intervjuade vi Pål Jernhag som är ekonomidirektör och har haft denna 
position sedan 1997. Intervjun ägde rum den 11 maj i företagets fikarum och tog cirka 25 
minuter. Hans tidigare arbetslivserfarenhet innefattar arbete som revisor och till och med 
revisor åt just Kaffeknappen. I grunden är han utbildad civilekonom. 
 
 
Företag 2- Academic Work 
 
Den 12 maj intervjuade vi Camilla Thelander som arbetar som ekonomichef på Academic 
Work. Hon är 28 år och har en 4-årig internationell ekonomiutbildning vid Linköpings 
universitet. Hon har arbetat som ekonomichef på Academic Work sedan 2 år tillbaka och 
jobbade innan dess som konsult åt företaget. Academic Work är ett bemanningsföretag och är 
Sveriges största arbetsgivare för studenter. De har cirka 100 anställda internt och 
omsättningen 2004 var 140 miljoner kronor men har ökat i år. Då Camilla Thelander arbetar i 
Linköping gjorde vi intervjun via telefon och den tog cirka 25 minuter.   
 
 
Företag 3- Anonymt företag  
 
Företaget är verksamt inom svensk byggmaterialhandel och är ett familjeföretag. Bolaget har 
170 anställda och en omsättning på cirka 400 miljoner kronor. Ekonomichefen på företaget 
har innehaft positionen i sju år och intervjuades via telefon den 18 maj och pågick i 20 
minuter.  
 
 

4.1.1 Förväntningar 

 
Kaffeknappen; Ekonomichefen på Kaffeknappen förväntar sig att revisorn skall skriva under 
samt lämna en ren revisionsberättelse. Den viktigaste funktionen för Jernhag när det kommer 
till revisionen är att han som ekonomidirektör har en bra relation till revisorn. Med det menar 
han att revisorn skall finnas tillhands så fort ett problem eller undran skulle uppkomma. 
Revisorn skall i dessa fall hjälpa till med rådgivning i de olika ekonomiska frågorna. 
  
Han förväntar sig att revisorn skall upptäcka omedvetna fel, men han förväntar sig inte att alla 
poster granskas. För företaget Kaffeknappen förväntar han sig en ren revisionsberättelse då en 
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oren inte är acceptabel. Han menar vidare att det självklart inte är revisorns fel om detta skulle 
inträffa utan är medveten om att det är företagets ansvar. 
 
 
Academic Work; Camilla Thelander förväntar sig i stort sätt det som Academic Works 
revisor levererar, det vill säga att revisorn skall utföra kontroller av bland annat företagets 
avstämningar. Revisorn skall dessutom utföra mer kontroller som rör företagets kritiska 
punkter. Hon förväntar sig även att revisorn skall ha åsikter om företagets processer och om 
vad som kan förbättras. Camilla Thelander har inte så mycket erfarenhet av revision men hon 
säger; ”det här är det lilla jag vet idag”.   
När det rör sig om revisorns förväntningar på henne som klient förmodar hon att de förväntar 
sig att Academic Work skall ha utfört sitt arbete efter bästa förmåga. Om det är något som 
företaget inte klarat av att utföra skall de ha tagit hjälp av någon så att redovisningen är klar 
för kontroll när revisorn kommer. En grundläggande förutsättning för en fungerande revision 
tror hon baserar sig på att revisorn förväntar sig att Academic Work som klient är ärliga och 
öppna mot dem. 
 
 
Anonymt företag; Ekonomichefen på företaget förväntar sig att revisorn skall granska 
transaktioner, speciellt de som rör företagets skatter och avgifter. Revisorn skall dessutom 
granska internkontrollen inom företaget och säkerställa att kontrollerna fungerar effektivt. 
Hon förväntar sig även att revisorn skall granska alla poster i balansräkningen och ett urval av 
transaktioner från resultaträkningen. Dock förväntar sig ekonomichefen inte att revisorn skall 
hitta alla fel i bokföringen utan är medveten om att fel som inte är av väsentlig betydelse 
oftast inte upptäcks. 
 
Hon är övertygad om att revisorns förväntningar på företagets prestationer är minimala. Det 
vill säga att de inte har förväntningar då de är en kontrollfunktion och endast kommer för att 
kontrollera företaget. Å andra sidan utgick hon från att revisorn hoppas allt i företaget är 
”schysst” och att ekonomichefen är samarbetsvillig. 
 
 

4.1.2 Revisionsprocessen 
 
Kaffeknappen; De har på Kaffeknappen sammanslagit granskningen för internkontroll samt 
granskningen av bokslutet till ett sammanträffande under året. I vanliga fall brukar dessa två 
granskningsåtgärder ske separat. Då Pål Jernhag nämnt att det är viktigt med en bra relation 
med revisorn säger han dock att när själva granskningen utförs kommer revisorerna dit endast 
som kontrollanter. Deras uppgift då är att kontrollera vad som utförts. Själva kontrollen utförs 
ganska snabbt och den huvudsakliga relationen och kontakten har Pål Jernhag med revisorn 
under årets gång. 
 
 
Academic Work; Samarbetet mellan revisorn och Academic Work fungerar mycket bra. De 
anlitar revisionsbyrån KPMG, där de har tre kontaktpersoner. Dessa tre består av en 
auktoriserad revisor, revisorsassistenten som utför granskningen samt en kontaktperson som 
de ställer frågor till angående ”knepiga” situationer. Revisorn som granskar kommer till 
Academic Work en gång per år och går igenom och kontrollerar avstämningarna som 
företaget gjort samt lämnar en revisionsberättelse. 
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I Academic Works revisionsprocess ingår också internrevision. Internrevisionen sker en gång 
per år och då granskas exempelvis skatteutbetalningar, de ser till att regler följts och att 
företagets processer fungerar på bästa möjliga sätt. Detta är för att företaget ständigt utvecklas 
med ganska stora steg. Camilla Thelander var nöjd med hur revisionsprocessen på företaget 
var uppbyggd. 
 
 
Anonymt företag; Hela revisionsprocessen baserar sig enligt ekonomichefen på två 
huvudsakliga händelser. Vid det första tillfället granskas inbetalningarna av skatter och 
avgifter och detta inträffar runt november- december. Inbetalningarna och avgifterna granskas 
med hjälp av stickprov. Vid det första granskningstillfället kontrolleras även 
internkontrollernas effektivitet och utformning. Revisorn granskar även de fysiska 
tillgångarna. 
 
Vid årsbokslutet, som ekonomichefen refererar till som det andra granskningstillfället, 
granskas hela balansräkningen och vissa poster i resultaträkningen. Företaget anlitar Öhrlings 
Pricewaterhouse Coopers och är nöjda med upplägget av processen. 
 
 

4.1.3 Allmänt om revision 
 
Kaffeknappen; Pål Jernhag på Kaffeknappen anser att den viktigaste delen i samarbetet med 
revisorn är en bra och nära relation till denne. För att bygga upp denna relation är förtroendet 
mellan parterna den viktigaste detaljen.  
 
Då han tidigare arbetat som revisor var hans allmänna uppfattning om revision övergripande 
då han besitter stor kunskap inom området.    
 
 
Academic Work; Camilla Thelander har inte lång arbetslivserfarenhet av revision. Hon har 
dock en bra bild av vad revisorn skall och får utföra. 
 
Hon tror inte en ren revisionsberättelse innebär att hela årsredovisningen är utan felaktigheter. 
Vidare menar hon att en ren revisionsberättelse står för att inga officiella fel och 
anmärkningar finns. Hon vet att revisorn inte har förmågan att granska alla poster inom 
företaget men utgår ifrån att de väsentliga felen upptäcks.  
 
 
Anonymt företag; Ekonomichefen på företaget har en tämligen lång erfarenhet av att arbeta 
med revision och vet vad det går ut på. En ren revisionsberättelse betyder för henne att 
ledningen och styrelsen skött sina åtaganden korrekt. Utfallet angående detta skall sedan 
rapporteras till styrelsen.  
 
När det kommer till uppfattningen om att en ren revisionsberättelse garanterar företagets 
fortlevnad och att årsredovisningen är helt felfri, är det inte en uppfattning som hon själv 
innehar.   
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4.1.4 Revisorssed samt revisionssed 
 
Kaffeknappen; Ekonomidirektören på Kaffeknappen säger sig ha ett ”hum” om vad sederna 
innebär. Han har dock inte en klar bild av begreppen. Det saknas således en helhetsbild av vad 
som ingår och vad de går ut på. 
 
 
Academic Work; Camilla Thelander kunde inte på ”rak arm” svara på vad begreppen 
innehåller för huvudpunkter. Men även hon har en uppfattning om vad det rör sig om i stora 
drag. 
 
 
Anonymt företag; Respondenten på företaget påstår sig veta vad begreppen står för och 
innebär, dock kan hon ej förklara dessa mer ingående. Med det menar hon att hon vet vad de 
talas om och vid behov kan hon slå upp vad sederna säger mer detaljerat. 
 
 

4.1.5 Uppdragsbrevet 
 
Kaffeknappen; Jernhag såg fundersam ut när frågorna om uppdragsbrevet ställdes. Han var 
inte fullt informerad om vad uppdragsbrevet var för någonting. Då Kaffeknappen precis har 
bytt revisor var han osäker på om det är någonting han skulle få tillgång till inom kort. På 
grund av detta hade han inga specifika åsikter kring uppdragsbrevet. 
 
 
Academic Work; Thelander har inte fått något uppdragsbrev i sina händer från KPMG när 
det gäller företagets revisionsprocess. Hon är dock osäker på om någon annan inom företaget 
fått det.  
 
Academic Work anlitar KPMG vid andra tjänster såsom rådgivning. I dessa sammanhang får 
de ett slags brev om vad som ingår och vad som skall utföras. Camilla Thelander valde att 
referera till detta som ett slags uppdragsbrev. 
 
På en allmän fråga om uppdragsbrevet vet emellertid Camilla vad det står för och varför det 
finns. 
 
 
Anonymt företag; Uppdragsbrevet var ett fenomen som ekonomichefen på företaget inte har 
hört talas om. På grund av detta fick vi inga svar på våra frågor kring uppdragsbrevet. 
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4.2 Intervjuer med revisorer 
 
Revisor 1 
 
Carl Niring är 37 år och arbetar som auktoriserad revisor samt partner på Lindebergs Grant 
Thornton. Han anlitas främst av företag samt en del konsultbolag. Intervjun ägde rum den 11 
maj i ett av Linderbergs konferensrum och tog cirka 50 minuter. 
 
 
Revisor 2 
 
Mariett Leopoldson arbetar även hon på Lindebergs Grant Thornton som auktoriserad revisor. 
Hon har arbetat inom byrån i 11 år och anlitas i första hand av företag men även av en del 
boföreningar samt ideella föreningar. Intervjun skedde via telefon den 15 maj och pågick i 
cirka 25 minuter. 
 
 
Revisor 3 
 
Terese Källberg, 35 år, är auktoriserad revisor samt senior manager på Deloitte. Hon har 
jobbat i branschen i 12 år och är även gruppchef över en utav de fyra grupper som Deloittes 
stockholmskontor är indelat i. 
Hon anlitas av väldigt många olika typer av klienter då området är väldigt brett. Dessa är 
många mindre företag samt även tillväxtbolag. Hon arbetar även med infererade bolag, det 
vill säga det finns ett moderbolag utomlands, och likaså med börsrevision. Intervjun utfördes 
på respondentens arbetsplats den 16 maj och tog cirka 45 minuter. 
 
 

4.2.1 Förväntningar och förväntningsgap 
 
Carl Niring; Niring förklarade att klienterna kanske inte var så insatta i vad revisionen går ut 
på, utan istället bara vill ha en revisionsberättelse samt underskrift. Han menar dock att 
klienterna förväntar sig att de kan vända sig till revisorn i frågor som rör rådgivning. Detta 
kan röra frågor kring exempelvis varför de har låg bruttovinst. Det refererar Niring till som ett 
bollplank som klienterna kan diskutera ekonomiska problem med. Denna service förväntar sig 
klienterna kunna ha tillgänglig när som helst under veckans arbetsdagar, även om revisorn har 
tidsbrist. Klienterna förväntar sig dessutom att revisorn skall ställa upp oavsett om det är 
tillåtet eller inte. Det vill säga till och med att bryta mot regler så som oberoende och 
självständighet. 
 
Nirings förväntningar på klienten är att bokföringen är riktig och att klienten inte medvetet 
försöker lura honom. Han utgår från att klienten alltid är ärlig. Vidare har han förväntningar 
om att klienten skall arbeta mot samma mål som han själv och att årsredovisningen skall vara 
klar vid granskningstillfället. Om den är dålig eller inte färdig måste denne göras om, 
antingen av klienten själv eller sakkunnig. Detta är mycket tidsförödande och kostsamt för 
företaget. 
 
Det finns ett förväntningsgap i de fall då klienterna vill att revisorn skall sköta 
grundbokföringen, vilket ej är tillåtet då revisorn inte kan granska det han själv bokfört. 
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Niring kan dock i dessa fall ge uppgiften till någon annan på Lindebergs Grant Thornton. På 
mindre revisionsbyråer är detta inte möjligt då kapaciteten ofta saknas och istället leder till 
missnöje och konflikter. Niring tror att det finns ett förväntningsgap mellan alla människor 
men att det inte är så stort i fallen mellan honom och hans klienter. Vidare tror han inte att 
förväntningsgapet är så stort mellan medelstora bolag och revisorer i allmänhet. 
 
Problem som uppstår i följd av ett förväntningsgap menar han är direkt ihopkopplat med 
arvodesdebitering. Det vill säga om individerna på företaget förväntar sig att revisorn skall 
utföra bokföring och på grund av detta inte gjort klart all sin bokföring kommer uppdraget bli 
mer kostsamt. Då bidrar detta eventuella gap till att kostnaden blir högre för företaget. 
 
Han sa att en revisor i stockholmsområdet i genomsnitt stannar på ett uppdrag i 8-9 år. Med 
detta ville han säga att förväntningsgapet kan vara större i början av ett uppdrag då 
exempelvis klientens tidigare revisor utfört arbetet på ett visst sätt som skiljer sig från 
nuvarande revisorn. Då uppstår självklart ett förväntningsgap, men Niring tror detta 
försvinner under åren om klienten stannar hos samma revisor och till slut vet exakt vad han 
får. 
 
 
Mariett Leopoldson; Förståelse är enligt henne grunden i samarbetet. Hon förväntar sig att 
klienterna ska förstå vad det innebär med att äga ett aktiebolag. Vissa klienter blir irriterade 
då revisorn frågar efter särskilda dokument eftersom de inte begriper vad det är som 
efterfrågas. 
 
Grundbokföringen förväntar hon sig ska vara klar men hon är däremot villig att hjälpa till om 
de skulle behöva hjälp med exempelvis disposition eller liknande. Större företag har mycket 
personal som är kunniga och kan all typ av bokföring. En del mindre företag har däremot inte 
tillräckligt med resurser för att göra klart allt arbete. Hon tycker det är självklart att klienterna 
ska kunna be om hjälp så hon kan sätta någon annan inom bolaget i arbete för att hjälpa till.  
 
Leopoldson menar att kunderna förväntar sig att få ut värde för pengarna. De mindre 
företagen vill även ha personlig kontakt och vill kunna ringa då de händer något eller om de 
behöver råd eftersom de inte har den typ av resurser inom företaget. De större börsnoterade 
företagen har däremot den typen av resurser och klarar sig bra. De ser revisionen som 
nödvändig.  
 
Leopoldson känner att hon lever upp till kundernas förväntningar. Hon tycker att det är viktigt 
att kunna läsa kunderna och se allt ifrån vad de är beredda att betala till att skapa en bra 
kommunikation.  
 
Hon tror att ett förväntningsgap kan uppstå då klienterna tror att revisorerna får göra mer än 
vad de får. På grund av nya regler har de inte lika stor frihet och gamla tjänster och utföranden 
kan istället bedömas som jäv.   
 
Så länge kommunikationen fungerar väl tror hon att ett förväntningsgap kan undvikas. Som 
revisorer försöker de skydda och hjälpa företagen och därmed är tillit väldigt viktigt. Om 
kommunikationen inte fungerar blir det svårare att göra ett bra jobb.  
En del företag tror att revisorerna granskar allt vilket inte är fallet. Hon talade om en händelse 
där företaget ifråga fick skatterevision. Vid skatterevisionen letas det efter specifika fel 
rörande skattefrågor. I händelsen uppdagades det ej avdragsgilla saldon vilket gjorde att 
klienterna var missnöjda och ansåg att revisorn borde ha upptäckt dessa saker. Leopoldson 
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menar att om hon som revisor skulle kunna lägga ner lika mycket tid på att granska ett företag 
skulle även hon finna dessa fel. De förstod helt enkelt inte att revisorn inte granskar allt och 
kan missa en del fel.  
 
 
Terese Källberg; Hon tycker att samarbetet med klienter i allmänhet fungerar mycket bra och 
att de är mycket hjälpsamma. Hon nämner också att vissa, framförallt de som är nya, kan 
tycka att det kan kännas lite ”läskigt” eller obehagligt när revisorn skall komma. Andra tycker 
det tillhör vardagen och tar fram bullar och kakor. 
 
När en revisor har reviderat ett företag under många år byggs en relation upp till varandra. 
När en revisor kom till företagen förut var det väldigt strikt men revisorsrollen har förändrats 
under åren. Det är heller inte många som klagar eller är missnöjda. Vissa säger dock att de 
kanske vill att arbetet skall gå fortare och revisorerna skall vara klara med arbetet tidigare 
nästa år. Många gånger är det klienten själv som ligger bakom att det tar längre tid i och med 
att han eller hon inte har lämnat material i tid så revisorn kan påbörja sitt jobb. Hon säger att 
klienterna är väldigt samarbetsvilliga i övrigt. De talas vid under hela året och innan 
revisionen börjar har det lagts upp en plan för hur revisionen skall utföras.  
 
Vad som kan förväntas av klienten är att tydliga väldokumenterade underlag finns färdigt när 
revisorn kommer. Detta tas upp med klienten innan så att han/hon är väl medveten om vad 
som skall finnas tillgängligt. Om revisorn skall ta fram allt kommer det åtgå en större mängd 
tid och det är inte företagarna villiga att betala för.  
 
Det som klienten förväntar sig av revisionsuppdraget säger hon framförallt är 
revisionsberättelsen, men även att revisorn säger till om han/hon uppmärksammar saker, och i 
övrigt formalia och strukturen. Revisorn skall även säga till om hur klienten kan göra vissa 
saker på ett effektivare sätt.  
 
Källberg tror att förväntningsgapet beror helt på hur bra/ny ekonomiavdelningen på företaget 
är. Det vill säga okunskap hos klienter. De vet ej rollerna – vem gör vad? Vad behöver vi 
göra? 
Vid nystartade företag är företagaren, eller ekonomiavdelningen, inte insatta i vad en revisor 
ska göra.  
 
Revisorn och klienten måste diskutera vad det är som ska ingå i ett revisionsuppdrag. Till 
exempel om revisorn ringer till klienten en gång per vecka, ska det ingå i revisionsarvodet 
eller tillkommer den kostnaden? Dessa frågor måste klargöras så att inga missförstånd 
uppstår. 
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4.2.2 Revisionsprocessen 
 
Carl Niring; Revision är en process och en av den största och viktigaste delen är planeringen 
av uppdraget. Här menar han att klienten får den information som behandlar vad som ingår i 
hela uppdraget samt hur det skall utföras. Antingen är detta ett beslut från Nirings sida, vad 
det gäller utförandet av revisionen, eller så diskuteras det fram med klienten vad som skall 
granskas, om det har specifika önskemål med mera. Här görs även en offerering där 
prisuppgifter diskuteras. 
 
Det har tillkommit nya hårdare regler för vad som skall utföras innan en klient blir accepterad, 
exempelvis kreditupplysning från Upplysningscentralen (UC) samt id-kontroll. Detta 
förfarande har givetvis förlängt hela processen.  
 
Revisionsuppdraget planeras utifrån faktorerna risk och väsentlighet. Dessa är riktlinjerna för 
vilka granskningsmetoder som skall användas. Om något dyker upp under uppdragets gång 
som påverkar planeringen kontaktas klienten direkt och informeras om detta. 
 
 
Mariett Leopoldson; Hon påstår att processen kan variera beroende på vad det är för företag 
som skall revideras. I stort sett brukar däremot processen inledas med formalia kring att ta sig 
an ett uppdrag. Med detta menar hon att utifrån analysmodellen göra en bedömning av 
förtroendeskadliga hot såsom oberoende och jäv. Därefter är det arbetet med 
dokumentationen samt att lägga upp ansvar kring planeringen och utföra riskanalysbudget 
som utförs. Efter dessa steg ger Leopoldson arbetet till en yngre assistent som utför själva 
granskningen. 
 
Informationen om uppdraget tilldelas klienten genom att hon ger förslag på hur arbetet ska 
utföras. Därefter diskuterar de när allt ska göras och lägger eventuellt upp en tidsplan 
tillsammans. Ibland skickar de även ut ett rapportpaket, en typ av checklista, på vad som skall 
göras. Efter denna blivit godkänd kan uppdraget utföras. 
 
 
Terese Källberg; Deloitte har en speciell metodik att följa. Den börjar med planering – då 
revisorn tittar på bolagets processer och rutiner. Detta görs med hjälp av en grundläggande 
genomgång av rutiner. Sedan bestäms det hur revisionen skall läggas upp, det vill säga en 
revisionsplan utformas. När detta är gjort hålls möten med klienterna där de får ta del av 
denna information.  
 
Revisionsplanen varierar från bolag till bolag. För vissa krävs det att internkontrollen 
granskas utförligare och att det eventuellt läggs ner mindre tid på substansgranskning. 
Revisorn måste välja strategi för processen. I företag med små ekonomiavdelningar är det mer 
substansgranskning och det är få uppföljningskontroller. Det Källberg tycker ingår i ett 
revisionsuppdrag är de stegen som ingår i en revisionsprocess. 
 
Framförallt är det till nya klienter revisorn måste gå igenom vad revision är, 
revisionsprocessen och tillkommande viktiga delar rörande revisionen Redan befintliga 
klienter har tidigare fått den informationen, och om detta inte har ändrats ser det likadant ut. 
Däremot pratar Terese Källberg givetvis även med befintliga kunder om det blir förändringar, 
till exempel vid nya regler som exempelvis när Deloitte införde uppdragsbrevet för samtliga 
klienter.   
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4.2.3 Allmänt om revision 
 
Carl Niring; Han har en uppfattning om att det i vissa fall, dock inte ofta, finns förväntningar 
om att revisorn skall granska alla poster i företaget. Utgångspunkten han har om att det inte 
existerar ett förväntningsgap mellan medelstora företag och deras revisorer menar han att de 
flesta är fullt medvetna om vad som ingår i ett revisionsuppdrag.    
 
 
Mariett Leopoldson; Hon ser revisionen som ett sätt att säkerställa kvaliteten i 
redovisningen. En del granskning är absolut nödvändig medan en annan del inte är lika viktig. 
Uppdraget går ut på att kvalitetssäkra revisionen och visa att uppdraget utförs rätt och på ett 
bra sätt.  
 
Det är inte alltid klienterna vet vad revisionen skall tillföra och på senare tid har revisorerna 
börjat motivera vad det är klienten får för pengarna eftersom det inte syns på fakturan. Alltså 
har det upprättats ett bättre informationsflöde mellan revisorer och klienter.   
 
 
Terese Källberg; Hon säger att den allmänna uppfattningen är felaktig. Det felet ligger i att 
vissa klienter tror att revisorn granskar allt. De har inte förstått att det är stickprovskontroller 
som görs. Deloitte använder sig mycket frekvent av en statistisk urvalsmodell. Det revisorn 
konstaterar efter urvalet är att det inte finns några materiella fel som är så väsentliga att det 
kan påverka bolaget. Hon nämner även att problemet skulle ha varit större om revisorn 
granskade allt. Detta på grund av att revisorn då skulle få spendera hela sin tid på företaget 
och detta skulle bli en kostnad som bolaget inte skulle vara beredda att betala för.  
 
Klientens uppfattning om revision varierar. Personer som har jobbat som revisorer och sedan 
startar ett företag har naturligtvis uppsikt över vad som vanligtvis ingår till skillnad från 
oerfarna nyföretagare. Här måste en diskussion föras med klienterna för att även här slippa 
missförstånd. 
 
Detta upprätthålls på Deloitte genom att revisorn och klienten har regelbunden och löpande 
kontakt under årets gång. Kontakten påverkas av bolagets mognad. Mindre bolag använder 
ofta revisorn som ett ”allmänt bollplank” och frågar om saker som skulle kunna ställas till 
vem som helst. Källberg menar att de mer erfarna företagen inte behöver denna typ av hjälp 
lika ofta.  
 
 

4.2.4 Revisorssed samt revisionssed 
 
Carl Niring; Han visste självklart vad dessa två står för. Han kunde dock inte räkna upp dem 
i punktform. Han vet att de innehåller regler om vad revisorn får och inte får göra. Men han 
menar att fokus i revisorsseden ligger på att fastställa oberoende, vilket görs med hjälp av 
analysmodellen. Han berättar även att från och med det att analysmodellen kom i skrift har 
arbetet underlättats.  
 
 
Mariett Leopoldson; Hon visste vad dessa stod för och menar att det är vad de arbetar efter 
för att uppnå kvalitet i uppdraget. Hon nämner även att stora revisionsbyråer är väldigt 
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noggranna och seriösa med dessa seder. Däremot mindre byråer tror hon att de kan slarva med 
att arbeta utifrån revisor- och revisionssed. 
 
 
Terese Källberg; Hon vet vad de innebär och kan även ta upp detaljerade punkter i de två 
utan problem. Hon anser att de etiska reglerna såsom oberoende och dylikt utgör god 
revisorssed. God revisionssed är RS; Revisionsstandarden. Sedan förklarar hon att varje 
revisionsbyrå har sin egen metodik för att uppfylla dessa.  
 
 

4.2.5 Uppdragsbrevet 
 
Carl Niring; Lindebergs Grant Thornton har ett mer långdraget uppdragsbrev än det som 
stadgas i FAR. Niring tror inte att det är något som klienten lägger stor vikt på utan att de mer 
ser det som extra papper att ta sig igenom. Han åsyftar att de bara skriver på utan att 
egentligen läsa igenom det hela. Själv tycker han att uppdragsbrevet är ett bra verktyg inom 
revision. 
 
 
Mariett Leopoldson; Lindebergs Grant Thornton har ett eget förlängt uppdragsbrev där 
grunden kommer från FAR. De har däremot gjort en ändring i en punkt som kallas allmänna 
villkor. Denna används endast i undantagsfall vid arbete som inte omfattar Lindebergs Grant 
Thorntons vanliga klienter. 
 
Leopoldson tycker att uppdragsbrevet är väldigt bra men anser att det kan bli lite väl mycket 
pappersarbete och att det borde finnas en gräns för större bolag då brevet blir något för långt. 
Klienterna ser bara uppdragsbrevet som papper att skriva på och lägger inte mycket tyngd vid 
uppdragsbrevet. Vid konsultuppdrag kan det däremot läggas större vikt vid uppdragsbrevet 
eftersom att det är en typ av överenskommelse.  
 
 
Terese Källberg; Deloitte använder sig av uppdragsbrev för alla sina bolag som revideras. 
Hon själv tycker det är jättebra. Hon har även använt uppdragsbrevet redan innan det 
lagstadgades. Hon tror även att små bolag ser detta brev endast som ytterligare ett papper i 
högen att skriva på.  
 
Någon större förändring har hon inte märkt av i klienternas förväntningar sedan 
uppdragsbrevet infördes på Deloitte. Revisionen är ju inte helt annorlunda efter 
uppdragsbrevets början. Hon tror dock att skillnaden är större på en mindre revisionsbyrå och 
för deras klienter. Revisorn är tvungen att lägga ner mer tid på klienten, vilket gör att 
revisionen för det lilla bolaget blir mer kostsamt. 
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4.3 Sammanfattning av empirin 
 
För att få en bättre överblick av vad som har framkommit under intervjuerna följer en 
sammanfattning av vad revisorerna och representanterna från företagen har beskrivit. 
 
 
Förväntningar: Revisorerna uppfattar det som att klienterna inte är speciellt insatta i vad 
som ingår i revisionen. Klienterna förväntar sig mycket mer än vad revisorerna anser ingå i ett 
revisionsuppdrag. Klienterna ställer även krav på rådgivning och personlig kontakt och vill 
använda revisorerna som ”bollplank” rörande ekonomiska frågor. En del företag tror att 
revisorerna granskar allt vilket inte är fallet.  
 
Intervjuerna med företagsrepresentanterna visar även på att det huvudsakliga klienterna vill ha 
ut av revisionen är revisionsberättelsen och en underskrift. Representanterna uppvisar även att 
de är införstådda med att det inte är revisorns fel om företaget får en oren revisionsberättelse 
utan att det är företagets ansvar.  
 
Revisorerna anser generellt att samarbetet med klienterna fungerar på ett bra sätt. Revisorerna 
själva har inte så höga förväntningar på klienten. De anser att de kan förvänta sig att 
bokföringen är riktig, tydliga och väldokumenterade underlag finns och är färdigt när revisorn 
kommer och att klienten medvetet inte försöker lura honom. Dessa förväntningar utgör 
grundkravet för att ett samarbete skall kunna fungera på ett riktigt sätt mellan båda parterna, 
och klienterna blir underrättade informationen i god tid. Revisorerna utgår självfallet ifrån att 
klienten arbetar mot samma mål som de själva och att årsredovisningen skall vara klar vid 
granskningstillfället. Företagsrepresentant 2 anser även att revisorn kan förvänta sig av sin 
klient att denne skall ha utfört sitt arbete efter bästa förmåga och att båda parter är ärliga och 
öppna mot varandra. 
 
 
Förväntningsgap: Ett förväntningsgap beror på klienternas okunskap inom revisionsområdet. 
En revisor gör tydligt att det finns ett förväntningsgap i de fall då klienten vill att revisorn 
skall sköta grundbokföringen, vilket inte är tillåtet då en revisor inte får granska det han själv 
har åstadkommit. Revisorerna på stora revisionsbyråer är villiga att hjälpa till även med denna 
del, det vill säga bokföringen i sig, men överlåter den till någon annan revisor inom 
revisionsbyrån eftersom det strider mot lagen att utföra den själv.  
Det som även framkommit är att förväntningsgapet kan existera i början av ett samarbete 
mellan revisor och klient. Detta kan sedan arbetas bort under tidens gång, eller undvikas helt, 
genom att en bra relation byggs upp och konversationen förbättras.  
 
 
Revisionsprocessen: Från revisorernas perspektiv utgör planeringen den viktigaste delen av 
dem alla inom revisionsprocessen. Här får klienten all den information som behövs. Revisorn 
blir även insatt i företaget, dess processer och rutiner. Därefter diskuteras det när allt skall 
göras och revisor och klient lägger upp en revisionsplan. Det bestäms även vad som ska ingå i 
revisionsuppdraget. Revisionsuppdraget planeras utifrån faktorerna risk och väsentlighet. Det 
är detta som ligger till grund för vilken granskningsmetod som väljs. Själva revisionen, 
granskningen, genomförs inte av revisorn, utan detta arbete lämnas över till en 
revisorsassistent. Revisorerna påpekar även att det är av största vikt att informera klienterna 
om företeelser som sker inom revisionsbranschen i stort, eller om det sker några förändringar 
i uppdragets omfattning eller liknande.  



Empiri 

 36 

 
Överlag fick vi uppfattningen av att företagsrepresentanterna var nöjda med hur 
revisionsprocessen var i deras respektive fall. Det skiljer sig dock åt hur den har utformats för 
de olika företagen.  
 
 
Allmänt om revision: Revisorernas svar på frågor rörande revision i allmänhet skiljer sig åt. 
Revisor 3 säger att den allmänna uppfattningen om revisionen är felaktig. Det felet ligger i att 
vissa klienter tror att revisorn granskar allt. Hon fortsätter även säga att det är 
stickprovskontroller som utförs och inget annat. Revisor 1 skiljer sig från denna uppfattning 
och menar att det inte ofta förekommer sådana felaktigheter. De flesta är fullt medvetna om 
vad som ingår i revisionsuppdraget. Revisor 2 ser revisionen som ett sätt att säkerställa 
kvaliteten i redovisningen och att visa att uppdraget utförts rätt och på ett bra sätt. 
 
Företagsrepresentant 1 har tidigare arbetat som revisor och säger sig därmed ha en 
övergripande uppfattning om revisionen då han besitter stora kunskaper inom området.  
Någonting som alla representanter är överens om är vad en ren revisionsberättelse står för i 
den mening att inga officiella fel och anmärkningar finns samt att årsredovisningen inte 
behöver vara felfri för den sakens skull. Representanterna är även medvetna om att alla poster 
inte granskas, utan att det görs ett urval, men utgår från att de väsentliga felen upptäcks.   
 
 
God revisorssed samt god revisionssed: Revisorerna var väl medvetna om vad begreppen 
står för. De ingår i deras dagliga arbete och det är dessa som gör att revisorn kan uppnå 
kvalitet i uppdraget. Det framkommer dock att varje enskild revisionsbyrå använder sin egen 
metodik för att uppfylla god revisorssed samt revisionssed.  
 
Samtliga representanter från företagen anser sig veta ungefärligen vad dessa seder innebär. De 
kan dock inte nämna någonting mer om dem mer ingående när vi frågade.  
 
 
Uppdragsbrevet: Revisor 1 arbetar på en byrå där uppdragsbrevet används i större 
omfattning än vad som stadgas i FAR. Han tror dock inte att det är något som klienten lägger 
stor vikt på utan ser det mer som ytterligare ett papper att skriva under. Uppdragsbrevet 
uppfattas av samtliga intervjuade revisorer som ett bra verktyg inom revisionen.  
Några förändringar i klientens förväntningar på revisorn har dock inte uppmärksammats. 
Revisionen i sig har inte ändrats i och med uppdragsbrevets införande.  
 
Något som är anmärkningsvärt är att ingen av de intervjuade företagsrepresentanterna vet vad 
ett uppdragsbrev är för något och vad det innehåller, trots att alla tre företagen anlitar större 
revisionsbyråer som använder detta. Vi fick därmed heller inte fram några åsikter från 
representanterna om uppdragsbrevet 
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5 Analys 
 
I kapitlet följer en analys där den teoretiska och praktiska referensramen möter det empiriska 

material som har framkommit vid våra intervjuer. Analysen består av de likheter och 

skillnader vi upptäckt genom vår undersökning. 

 
5.1 Förväntningar och förväntningsgap 
 
Empirin visar att de större medelstora företagen har lägre förväntningar på revisorn än små 
medelstora företag. Mindre medelstora företag förväntar sig att få mer hjälp när det gäller 
ekonomiska komplikationer inom företaget. Detta var ett av de ursprungliga påståendena som 
berördes i problemdiskussionen som åskådliggörs i empirin då revisorerna påpekar att mindre 
företag ofta kräver mer hjälp än de större bolagen. Vi tror att anledningen till detta kan vara 
att i många större företag finns det en internrevisor som tar hand om frågor som rör 
ekonomiska problem. De mindre företagen vill även ha en personlig kontakt och få 
möjligheten att diskutera med revisorn närhelst det behövs. Det som bolagen egentligen är ute 
efter är den tjänst som redovisningsbyråer kan stå till tjänst med. Skulle de små bolagen 
istället vända sig till dessa redovisningsbyråer tror vi att det leder till att förväntningarna på 
revisorerna sjunker. Detta i sin tur förbättrar samarbetet mellan parterna och gör uppdraget 
mindre kostsamt för bolagen. Kostnaden för revisionen bygger delvis på hur mycket tid 
revisorn måste lägga ner på företaget. Då klientens förväntningar stämmer överens med vad 
revisorn levererar vet de även vad som krävs av dem som klienter, det vill säga färdiga 
rapporter samt korrekt utförd bokföring. Allt detta tror vi underlättar och förkortar hela 
revisionsprocessen. 
 
Skillnaderna beror även här på storleken av företagen vilket gör att vi kan konstatera 
storlekens vikt på vilka förväntningar som föreligger har betydelse. Detta är även fallet för 
små företag kontra stora företag. Revisorerna som intervjuades håller även med i denna fråga. 
De större företagen har oftast en klar bild av vad revisionen erbjuder. De menar även att 
denna kunskap leder till att materialet som behövs för revisionen oftast är klart i tid och alla 
tre revisorernas förväntningar uppfylls.  
 
När det kommer till själva granskningen i revisionsprocessen finns de orealistiska 
förväntningar som Ojasalo behandlar. Orealism inom revisionsprocessen är ett problem som 
vi anser inte kan förebyggas och skapar ett gap mellan parterna. Enligt referensramen tror sig 
vissa klienter få allt inom företaget granskat vilket är en omöjlighet. I praktiken granskar 
revisorn med hjälp av ett urval av transaktioner vilka väljs ut genom olika sampletekniker. 
Detta kan klienterna ej vara medvetna om då de förväntar sig få allt granskat. Ojasalo menar 
att klienters orealistiska förväntningar kan revisorn aldrig uppnå vilket i sin tur tros leda till 
missnöjda klienter.  
 
Då en klient är missnöjd kan det få två negativa följder. Den ena är att klienten byter revisor 
vilket leder till oklara förväntningar som enligt Ojasalo innebär att denne inte riktigt vet vad 
den skall förvänta sig. Den andra följden tror vi också berör de oklara förväntningarna. 
Klienten tror att det är nuvarande revisors fel att denne är missnöjd när det istället är 
förväntningarna som är för höga. I analogi med dessa två konsekvenser tror vi att 
förväntningsgapet påverkas och obefogade konflikter uppstår. 
 
Revisorerna vi har intervjuat i denna studie har rimliga förväntningar på sina klienter. Det gör 
att samarbetet mellan de två fungerar bättre och revisorn är förberedd på vad som väntar. Vi 
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utgår ifrån att dessa realistiska förväntningar är något som revisorerna kommit i besittning av 
på grund av några års arbetslivserfarenhet inom professionen. 
 
Efter dessa påståenden kan vi konstatera att förväntningarna från revisorerna och 
företagsrepresentanterna hamnar på samma nivå då en tid passerat. När klienten har haft 
samma revisor ett tag och uppnått en nära relation till denne samt när revisorn har arbetat med 
revision under en längre tid möts deras förväntningar.     
 
I vilken utsträckning revisorerna skall anstränga sig för att upptäcka oegentligheter i 
företagens redovisning leder även det till ett gap enligt Johansson, Häckner och Wallerstedt. 
Intressenterna förväntar sig att revisorerna tar sig an denna uppgift, medan revisorerna själva 
gör anspråk på att deras huvudsakliga uppgift är att avge en åsikt om huruvida redovisningen 
ger en rättvisande bild. Ekonomicheferna är medvetna om att revisorn inte granskar alla 
poster och vet att revisorn kan missa att upptäcka en oegentlighet. Företagsrepresentant 1 
förväntar sig att revisorn ska upptäcka omedvetna fel, dock inte granska alla poster medan 
företagsrepresentant 2 säger att en ren revisionsberättelse står för att inga officiella fel och 
anmärkningar finns. Även hon är emellertid medveten om att revisorn inte har förmågan att 
granska alla poster inom företaget. Företagsrepresentant 3 förväntar sig, till skillnad från de 
två andra, att revisorn skall granska alla poster i balansräkning och ett urval av poster från 
resultaträkningen men heller inte hon förväntar sig att revisorn ska hitta alla fel i bokföringen.  
 
Alla de intervjuade företagsrepresentanterna har korrekt uppfattning om vad som granskas av 
revisorn. Vi tolkar detta som att de ekonomiansvariga överlag har en felfri uppfattning om hur 
pass mycket som granskas och avviker ej från vad som är revisorernas huvuduppgift enligt 
Johansson et al. Detta motverkar även att ett gap uppstår. 
 
 
5.2 Revisionsprocessen 
 
Det tre delarna i revisionsprocessen som enligt FAR är - planering, granskning och 

rapportering – är inte av samma vikt för de inblandade parterna. Planeringen som är den 
viktigaste och grundläggande delen för de intervjuade revisorerna är det som utgör basen för 
ett bra samarbete. Lägger revisorerna ner mycket tid på att planera uppdraget kan enlig oss 
många misstag förebyggas och arbetet utföras på ett smidigt sätt. Detta leder i sin tur till ett 
bra samarbeta samt en bra relation mellan revisorn och uppdragsgivaren. 
 
Själva granskningen utförs inte av de auktoriserade revisorerna vi intervjuat utan överlämnas 
till deras revisorsassistenter. Vi tror att detta kan vara en av anledningarna till varför 
granskningen inte tas upp som ett viktigt steg under intervjuerna. Granskningen har enligt oss 
stor betydelse då den måste utföras riktigt, men då revisorsrespondenterna i vår studie själva 
inte utför granskningen läggs inte så stor fokus på den. Det vill säga granskningen har 
överhuvudtaget inte så stor betydelse för revisorn så länge den utförs korrekt av deras 
kollegor.  
 
Det som revisorerna fokuserade på under intervjun var planeringen av revisionen, i jämförelse 
med företagsrepresentanterna som fokuserade mer på granskningen. Här kom vi efter 
diskussion fram till att det är den enda delen som företagsrespondenterna är riktigt 
involverade i. Själva planeringen utförs av revisorn, som sedan lämnar en revisionsplan till 
klienten för godkännande. Företagsrepresentanternas synsätt på processen påverkar inte på 
något sätt kvaliteten på revisionen. Emellertid skulle möjligtvis förväntningarna sjunka till en 
lämpligare nivå om de var involverade i planeringen. De skulle bli medvetna om hela 
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processen och inte endast delar av den. En allmänt ökad medvetenhet kan enligt oss förbättra 
hela förfarandet. 
 
En annan viktig del som även kom fram var ekonomichefernas fokus på rådgivningen som 
kunde erbjudas av revisorn. Detta är något vi ser allvarligt på då det dykt upp under alla 
rubriker av frågor vi ställde till dem. Att de missar vad som egentligen är vad själva 
revisionsprocessen går ut på och endast är intresserade av den slutliga rapporten de får samt 
rådgivningen kan skapa problem.     
 
När det kommer till sista delen i förloppet, rapporteringen, kom vi fram till att den har lika 
stor betydelse för båda parterna. Detta eftersom företaget strävar efter att få en ren 
revisionsberättelse likaväl som revisorn vill överlämna en riktig revisionsberättelse.  
 
Vid jämförelser av vår teoretiska och praktiska referensram med vår empiri, ser vi att 
processen utförs noggrant och korrekt. Revisionsprocessen uppfattas på samma sätt av båda 
parter. Med det menar vi att innebörden av processen och dess delar är klargjort. Dock har de 
olika stegen skilda betydelser för företagets representanter och revisorerna. Vi tror att detta 
motverkar att det inte uppstår några större problem kring själva processen i de fall vi 
undersökt. Empirin visar även att både de intervjuade företagen och revisorerna är nöjda med 
revisionsprocessen.  
 
 
5.3 Allmänt om revision 
 
I den allmänna uppfattningen inom revision finns en stor skillnad på vad företagen tror och 
vad teorin och praktiken visar på.  Revision är enligt FAR att kritiskt granska, bedöma och 
uttala sig om redovisning och förvaltning samt de gällande reglerna angående detta. Eftersom 
empirin visade på bristande kunskap hos ekonomicheferna i de utvalda företagen tror vi att 
det kan leda till problem. Dessa problem bygger på det faktum att revisorn inte får agera som 
rådgivare i de bolagen de reviderar. Dock använder de bolag vi haft intervjuer med sig av 
stora revisionsbolag vilket gör detta problem mindre. De större bolagen har enligt våra 
revisorsrespondenter förmågan att vara både rådgivare och granskare. Detta anser vi är bra då 
företaget kan hålla all sin ”verksamhet” inom samma bolag. Det minskar deras kostnader och 
skapar ett bra förtroende för revisionsbolaget. Klienterna vi intervjuat vill kunna bygga upp en 
bra relation som ger dem möjligheten att få konstant rådgivning av revisorerna. En bra 
relation och ett bra samarbete leder enlig oss till att förväntningarna parterna emellan stämmer 
överens. De vet vad de kommer att erhålla och vad de behöver prestera. Det klienterna inte 
förstår är att revisorerna inte får hjälpa till i dessa situationer, utan måste istället kontakta 
någon annan på revisionsbyrån som kan lösa problemen och ge råd. I en mindre revisionsbyrå 
som däremot inte har kapaciteten och resurser nog att kunna bistå med upplysning skulle 
konflikter uppstå. Allt detta visar på, enligt oss, att ekonomichefernas kännedom brister inom 
vad gällande regler säger om vilken typ av tjänst en revisor kan åta sig. 
 
 
5.4 Revisorssed och god revisionssed 
 
Revisorerna vi intervjuade visste vad de båda sederna stod för samt innebörden av dessa. 
Dock kunde de inte räkna upp alla innehållande punkter vilket vi anser är förståeligt. Som en 
av revisorerna själv svarade kring frågan var att om det var något mer denne behövde veta så 
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kunde denna bara slå upp det. Vi tror inte att det har någon effekt på kvaliteten av revisionen, 
så länge revisorerna vet innebörden av dem och hur viktiga de är.  
 
Företagsrepresentanternas uppfattning om sederna var dock bristfällig och stämde inte 
överens med vad som stadgas i FAR.     
Företagsrepresentanterna påstod sig veta vad revisor- samt revisionssed var men kunde inte 
besvara mer specifika frågor kring ämnet. Vi tolkar detta som att de egentligen inte riktigt vet 
vad sederna innebär utan ville enbart inte verka okunniga och bekanta med begreppen. Den 
otillräckliga kunskapen om sederna tror vi kan kopplas ihop med problemen kring 
rådgivningen, det vill säga deras förväntningar rörande både rådgivning och granskning. De 
vet inte vad oberoendet och självständigheten innebär och vilka konsekvenser det kan ha för 
en revisor. Vi anser att om revisorerna skulle redogöra för vad som gäller och exakt vad de 
kan stå till tjänst med utan att det exempelvis påverkar oberoendet skulle detta gap 
förminskas.   
 
 
5.5 Uppdragsbrevet 
 
Ingen av företagsrepresentanterna påstod sig tagit emot ett uppdragsbrev kring 
revisionsuppdraget. Dock använde sig alla tre företagen av stora revisionsbyråer som utdelar 
uppdragsbrev till alla sina klienter. Detta betyder enligt oss att klienterna inte har en riktig 
uppfattning om vad som tilldelas dem. Även revisorerna vi intervjuade påpekade att 
klienterna oftast bara ser detta som extra pappersarbete och inte tillägnar sig någon tid för att 
gå igenom dokumentet. En anledning till detta kan vara antingen att företaget anlitat samma 
byrå tidigare och vet vad de kommer få av revisorn, eller att uppdragsbrevet som är en relativt 
ny standard inte har nått ut till alla företag.  
 
Vi anser att ekonomicheferna går miste om mycket information genom att inte läsa igenom 
uppdragsbrevet. Denna informationsbrist leder till att de får fel uppfattning om vad det är 
revisorn utför. Vi ifrågasätter nu vilka dokument företagsrepresentanterna går igenom 
överhuvudtaget. Hade de intervjuade företagen varit medvetna och uppmärksammat att de 
erhållit ett brev, vilket vi antar att de gjort då de anlitar det stora revisionsbyråerna, skulle det 
kunna minska ett eventuellt gap. Viktig information som förloras leder till att missförstånd 
som inte annars skulle uppkomma, uppstår. Ur ett annat perspektiv kan orsaken till att 
ekonomicheferna inte läser uppdragsbrevet vara att de erhåller för mycket och för lång 
information. Om denna information kunde komprimeras skulle detta eventuellt leda till att 
ekonomicheferna tar del av det som tilldelas.   
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6 Avslutande diskussion 
 
Med detta avslutande kapitel vill vi klargöra sambandet mellan syfte, teori, empiri samt 
analys. Här presenteras först de slutsatser vi kan dra utifrån analysen. Efter detta följer en 

avslutande diskussion och därefter framhålls en kritisk granskning av uppsatsen. Kapitlet 

avslutas med några förslag till vidare forskning. 

 

6.1 Slutsatser och avslutande diskussion  
 
Vår bakgrund och problemdiskussion resulterade i följande frågeformulering; 
 

I vilken omfattning existerar ett förväntningsgap i medelstora företag? 

    – Hur ser det eventuella förväntningsgapet ut? 

          – Vilken effekt har uppdragsbrevet på revisionen i stort samt på förväntningsgapet? 
 
Syftet med uppsatsen var att få en uppfattning av förväntningsgapet samt se i vilken 
utsträckning det existerar i medelstora företag. Vi vill även komma till insikt om vad 
uppdragsbrevet har för funktion i revisionsprocessen samt dess effekt på det eventuella 
förväntningsgapet. 
 
Slutsatserna vi arbetat fram överlag är att förväntningsgapet i medelstora företag ser ut på 
olika sätt beroende på vilken vinkel vi observerar det från. När vi gör en helhetsbedömning av 
gapet kan vi konstatera att i de tre undersökta företagen innehar respondenterna en 
överensstämmande uppfattning om vad revisionen tillför och hur den utförs i förhållande till 
vad revisorerna gav för svar. Det leder till slutsatsen att ett gap inte kan hittas utifrån detta 
perspektiv. Ser vi istället till  de olika delarna får vi en annan uppfattning.  
 
När vi ser till revisionsprocessen som en enskild del kom vi fram till att de även här innehar 
en överensstämmande uppfattning med regelverken om stegen i processen, vilken 
utsträckning granskningen genomförs samt att revisionen inte är en bedömning av hur 
livskraftigt företaget är. Trots detta lägger parterna olika vikt vid stegen i processen men det 
tyder inte heller på några missuppfattningar och bidrar inte till något gap. Slutligen drog vi 
slutsatsen att ett förväntningsgap inte kan observeras i revisionsprocessen, det vill säga att det 
är obefintligt.  
 
När det rör sig om vilka tjänster företagsrepresentanterna förväntar sig av revisorn ser gapet 
annorlunda ut. Vi har lagt märke till att företagsrespondenterna vill ha mycket hjälp med 
rådgivning samt bokföring av sina revisorer. Anledningen till detta ser vi som bristande 
kunskap eller bristande information från revisorerna när det kommer till god revisorssed samt 
god revisionssed. På grund av denna informationsbrist är förväntningarna på revisorerna för 
stora vilket leder till ett gap. Utifrån denna ståndpunkt konstateras det att ett gap dock finns, 
men vi anser att det inte existerar i stor utsträckning. Detta är baserat på vår uppfattning av att 
det skulle kunna förebyggas och minskas enkelt genom att revisorerna tydligare informerar 
klienterna om vad revisionen innebär och vad som kommer att levereras. De skulle kunna ge 
information om oberoendets betydelse, vilket ingår i sederna, eftersom det är här kunskap 
saknas. De måste även se till att klienterna tar del av den information som ges. I dagsläget får 
klienten flertalet papper att gå igenom vilket lätt förbises då tidschemat är pressat. Här kan det 
vara till revisorernas fördel att minska ner överflödig information och bara fokusera på det 
ytterst viktiga. 
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Då alla tre företag vi besökte anlitar någon av de största revisionsbyråerna har de fått de 
efterfrågade tjänsterna då dessa byråer, utan att oberoendet påverkas, har fler medarbetare 
som kan assistera med rådgivning. Däremot drar vi slutsatsen att om dessa företag hade anlitat 
mindre revisionsbyråer som inte har liknande kompetens skulle konflikter och missnöje 
uppstå. I dessa fall ser vi tendenser av ett större förväntningsgap då vi kommit fram till att 
missnöje leder till större gap. Här resonerar vi även så att de möjligtvis kan vara de stora 
revisionsbolagen som bidrar till att ett gap uppstår då de levererar alla tjänster som efterfrågas 
av klienterna. Klienterna får då uppfattningen om att de kan erhålla både rådgivning och 
revision från samma byrå. 
 
Uppdragsbrevet saknades det mycket kunskap om hos företagsrepresentanterna vilket gör att 
vi kan konstatera att det inte har någon betydelse för vare sig ett eventuellt gap eller 
revisionsprocessen. Dock skulle det möjligtvis öka kunskapen hos uppdragsgivarna om dem 
tog sig tid att läsa igenom det vilket enligt oss minskar ett eventuellt gap då kunskapen ökar. 
Med detta menar vi att inte hela ansvaret för informationsflödet ligger på revisorerna utan att 
företagarna  själva måste ta ansvar och söka information.  
 
Resultatet från denna uppsats kan inte generaliseras utan är endast representativt i de 
undersökta fallen. I problemdiskussionen behandlar vi hur förväntningsgapet ser ut i både små 
och stora företag, samtidigt tar vi upp vad som är karakteristiskt för de enskilda 
företagsstorlekarna.  Med det påstår vi att de medelstora företagen liknar de större företagen 
mer än de små och kan konstatera att något större gap inte existerar. 
 
 
6.2 Kritisk analys 
 
I denna uppsats har vi valt en kvalitativ metod vilken vi ansett vara mest passande för att 
kunna undersöka det vi ville få svar på. I början av uppsatsens skede var vi inställda på att 
göra en kvantitativ studie för att nå fram till fler respondenter. Detta ändrades dock efter 
mycket funderande. Vi kom fram till att en intervjumetod skulle ge bättre svar på vad vi 
egentligen ville undersöka och skapa en bättre förståelse för hur förväntningsgapet och vad 
uppdragsbrevets funktion och effekt var. Nackdelen med att använda en kvalitativ metod 
istället för en kvantitativ är att det inte är möjligt att behandla fler än ett fåtal respondenter. 
En fördel med att vi använde intervjuer istället för att göra en enkätundersökning var att vi 
själva kunde uppmärksamma eventuella missuppfattningar och feltolkningar av frågorna från 
den intervjuade.  
 
Så långt som det har varit möjligt har vi använt sekundärdatakällor som kommer från 
tillförlitliga källor. De artiklar som använts är vetenskapliga i sin natur och har genomgått 
någon typ av review- eller förläggarprocess, och därför anser vi dem vara tillförlitliga. Dock 
menar vi att både de vetenskapliga artiklarna samt de böcker som har använts kan utgöra en 
nackdel. Detta på grund av att artiklarna har sitt ursprung i andra länder, och förklarar inte hur 
omständigheterna ser ut i Sverige. Detta förutsätter att liknande förhållanden råder inom 
Sveriges gränser. En nackdel med den valda litteraturen i övrigt är att delar av den är skriven 
under 1990-talet eller till och med tidigare. Efter dessa böcker har skrivits kan 
omständigheterna ha förändrats under åren som gått, och det kanske har uppstått andra regler 
som inte tas upp i dessa böcker. Detta resonemang får tillförlitligheten att sjunka. Vi har 
emellertid även använt oss av nyare litteratur för att säkerställa att saker som står i äldre 
böcker är gällande även nu. 
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Vi har undvikit att använda information som finns tillgänglig på Internet. Detta på grund av 
att den information som påträffas där, ofta är temporär på många sidor och kvaliteten på det 
publicerade materialet ofta inte är så tillförlitligt. Dessutom kan det vara svårt att hitta 
referaten för den som vill kontrollera vad som är skrivet. Vem som helst kan lägga upp 
informationen på Internet utan att veta att det som utges är korrekt. Vi har dock i begränsad 
omfattning använt oss av Internetsidor som vi anser vara pålitliga som exempelvis FARs 
hemsida.  
  
En svaghet med uppsatsen är att endast tre stycken revisorer har intervjuats samt tre 
representanter från tre medelstora företag. Både tid och resurser har begränsat oss till att inte 
utföra en vidare undersökning inom området. Vi har dock valt att intervjua revisorer med 
mångårig erfarenhet inom branschen. Det går dock inte genom slutsatserna i denna uppsats att 
uttala sig om hur förväntningsgapet ser ut i medelstora företag i allmänhet/generellt och vi 
kan heller inte säga att de intervjuade kan företräda hela den undersökta målgruppen. För att 
kunna dra sådana slutsatser skulle det behövas en vidare och bredare tidsram. Denna uppsats 
ger endast svar på hur förväntningsgapet ser ut i de undersökta fallen.  
 
En annan brist i uppsatsen kan härledas till valet av de intervjuade. Från början hade vi tänkt 
intervjua ekonomichefer kontra de revisorer som granskar just de företag som de aktuella 
ekonomicheferna arbetar för. Av olika anledningar lyckades vi ej få till stånd ett sådant 
upplägg och vi fick därmed nöja oss med det upplägget som genomförts. Hade vi kunnat 
arbeta efter det upplägg vi från början tänkt oss hade vi kanske kommit fram till mer distinkta 
slutsatser om just de specifika bolagen och de revisorer som dessa bolag anlitar.  
 
Om undersökningen gjordes vid en annan tidpunkt och de intervjuade var andra revisorer 
samt andra företagsrepresentanter skulle resultatet och slutsatserna inte behöva vara 
detsamma. De intervjuades åsikter kan skilja sig åt och grundas på vilket vetande, erfarenheter 
samt uppfattningar de har. Svaren som fås vid intervjuer kommer dock alltid till en viss del 
innehålla den intervjuades tolkning och kommer helt och hållet inte vara ett svar på hur det 
egentligen förhåller sig. En företeelse som ökar tillförlitligheten i studien är dock att vi har 
gjort en intervjusammanställning och skickat detta till respektive revisor samt 
företagsrepresentant för att kontrollera att våra tolkningar och uppfattningar av deras svar är 
felfria. 
 
Samtliga respondenter utom en, tillät att deras namn och företag användes i uppsatsen. Det 
var en företagsrepresentant som inte godkände detta och ville med det vara anonym. Vid 
anonymitet kan den intervjuade ge svar på frågorna på ett annat sätt med vetskap om att han 
eller hon inte behöver stå för vad denne har sagt i efterhand. Svaren från denne kan inte tolkas 
på samma vis som de övrigas, eftersom dennes svar kan ha påverkats på grund av att han eller 
hon vet att svaren inte kan kopplas till det specifika företagsnamnet. Anonymitet kan göra att 
svaren på frågorna blir mer sanningsenliga och därmed blir mer korrekta. De som godkänner 
att namn och företag presenteras i uppsatsen känner större press på sig att svara efter konstens 
alla regler. Därmed får man kanske ett mer korrekt svar på frågorna av en person som valt att 
vara anonym. De presenterade representanterna från företagen och revisorerna kan med rädsla 
för att verka obekanta med uttrycken ge ett mer anpassat svar.  
 
Vi upplevde även att både företagsrepresentanterna och revisorerna var väldigt tidspressade 
under det tillfälle som intervjuerna genomfördes vid. Detta kan ha lett till att respondenterna 
inte har tagit sig tid att fundera kring frågorna tillräckligt mycket.  
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6.3 Förslag till framtida forskning 
 

� Ett förslag till framtida forskning är en undersökning om förväntningsgapet mellan 
medelstora företag och mindre revisionsbyråer. Vi tror att detta skulle leda till ett 
annorlunda resultat då revisionsbyråns storlek verkar ha betydelse.  

 
� För att få en annan vinkling av studien skulle man kunna undersöka förväntningsgapet 

mellan företag och just deras revisorer. Detta skulle kunna ge ett tydligare samband 
mellan parterna. 

 
� Vår undersökning har fått oss att få upp ögonen för hur pass nöjda uppdragsgivarna är 

med revisorn. En undersökning om revisionens kundnöjdhet skulle vara intressant att 
belysa. 

 
� För att kunna dra generella slutsatser kring förväntningsgapet mellan medelstora 

företag och revisorer skulle en kvantitativ undersökning kunna genomföras. 
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Bilaga 1 

 I 

Bilagor 
 
Bilaga 1 – Revisorns uppgift enligt FARs definition 
 
Enligt Revisionslagen (1999:1079) är revisorns uppgift att; 
 
5 § Revisorn skall granska företagets årsredovisning och bokföring samt företagsledningens 
förvaltning. Granskningen skall vara så ingående och omfattande som god revisionssed 
kräver.  
 
6 § Revisorn skall efter varje räkenskapsår lämna en revisionsberättelse till företaget. 
Bestämmelser om berättelsens innehåll och den tidpunkt då den skall lämnas till 
företagsledningen finns i 27-32§§. 
 
7 § I samband med revisionen skall revisorn till företagsledningen framföra de erinringar och 
göra de påpekanden som följer av god revisionssed.  
 
 
Revisorns uppgift är enligt Aktiebolagslagen 10 kap. 3-6§§; 
 
3 § 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.  

4 § Revisorn skall följa anvisningar som meddelas av bolagsstämman, om de inte strider mot 
lag, bolagsordning eller god revisionssed. 

5 § Revisorn skall efter varje räkenskapsår lämna en revisionsberättelse till bolagsstämman. 
Bestämmelser om berättelsens innehåll och den tidpunkt då den skall lämnas till bolagets 
styrelse finns i 27-33§§. 
 
6 § I samband med revisionen skall revisorn till styrelsen och den verkställande direktören 
framställa de erinringar och göra de påpekanden som följer av god revisionssed. 
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Bilaga 2 – Intervjufrågor till revisorerna 
 

Bakgrund  
1. Namn? Ålder? 
2. Vad är din befattning? 
3. Hur länge har du arbetat med revision? 
4. Vad för typ av klienter anlitas du av? 
 
Regelverk 
1. Definiera god revisorssed? 
2. Definiera god revisionssed? 
3. Nämn det centrala stegen i revisionsprocessen? 
4. Vad anser du ingå i ett revisionsuppdrag? 
 
Förväntningar och samarbete 
1. Hur fungerar samarbetet i allmänhet med klienterna? 
2. Vad förväntar du dig som revisor av klienten? 
3. Vad tror du att klienten förväntar sig av revisionsuppdraget? 
4. Känner du att du lever upp till klientens förväntningar?  

– Om inte, vad gör ni i så fall för att reda ut vad som förväntas av er? 
5. Har klienterna överlag en korrekt uppfattning om vad revisionen skall tillföra? 
6. Uppfattar du något missnöje från klientens sida?   
7. Hur ges informationen om hur uppdraget skall genomföras? 
8. Anser du att ni ger tillräcklig information om vad revisionsuppdraget innebär? 
9. Varför tror du att ett förväntningsgap uppstår? 
10. Vilka eventuella problem orsakas av förväntningsgapet? 

 
Uppdragsbrevet 
1. Använder sig din byrå av uppdragsbrev? 
2. Hur uppfattar du uppdragsbrevet? 
3. Har du märkt av någon förändring i klienternas förväntningar sedan uppdragsbrevet 

infördes? 
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Bilaga 3 – Intervjufrågor till företagsrepresentanterna 
 
      Bakgrund 

1. Namn? Ålder?  
2. Utbildning? Erfarenhet?  
3. Hur länge har du arbetat i företaget? Befattning? 
4. Hur fungerar samarbetet i allmänhet med revisorn? 
 
Regelverk 
1. Vet du vad god revisorssed innebär? 
2. Vet du vad god revisionssed innebär? 
3. Nämn det centrala stegen i revisionsprocessen? 
4. Vad anser du ingå i ett revisionsuppdrag? 
 
Förväntningar och samarbete 
1. Vad förväntar du dig att revisorn skall utföra? 
2. Vilka förväntningar anser du att revisorn har på dig som klient? 
3. Anser du att revisorn skall upptäcka alla fel i bokföringen? 
4. Vad innebär en ren revisionsberättelse för dig? 

– Tolkar ni en ren revisionsberättelse som att årsredovisningen är felfri? 
 
Uppdragsbrevet 
1. Använder era revisorer sig av uppdragsbrev?  
2. Vad ingår i uppdragsbrevet enligt din uppfattning? 
3. Anser du att brevet ger dig bättre information om vad som ingår i uppdraget? 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


