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SAMMANFATTNING 
Titel: Revisorns perspektiv på förväntningsgapet  

 

Nivå: C-uppsats i företagsekonomi med inriktning redovisning 

 

Författare: Liya Tamrat och Jimmy Vidzem   

 

Handledare: Bengt Lindström och Jurek Millak  

 

Datum: 24 maj 2017  

 

Syfte: Syftet med studien är att undersöka hur revisionens förväntningsgap upplevs av den 

enskilda revisorn och revisionsprofessionen i stort. Studien syftar även till att ta reda på vilka 

orsaker det finns kring förväntningsgapet och vad gapet består i, hur existerande funktioner 

mot förväntningsgapet fungerar, samt vilket arbete revisorerna själva utför. 

 

Metod: Denna studie tillämpar en kvalitativ forskningsansats där semistrukturerade intervjuer 

används vid insamling av data från respondentgruppen, vilka är revisorer.  En intervjuguide 

används för att täcka frågor som är relevanta gentemot studiens forskningsfråga. Insamlad 

empiri sammanställs och analyseras slutligen via delanalys, ur vilken slutsatser dragits.   

 

Resultat och slutsatser: Resultatet visar att revisorer bekräftar att det finns ett skillnader i 

förväntningar mellan vad allmänheten tror att revisorn gör och vad revisorn faktiskt gör. 

Revisorer anser att orsaken till förväntningsgapet är okunskap hos allmänheten. 

Förväntningsgapet påverkar inte den enskilda revisorn särskilt mycket, men branschen 

påverkas genom att den får ett dåligt rykte. Slutsatsen vi kan dra av denna studie är att det 

existerar ett gap i förväntningar mellan revisorer och allmänheten som dels är ett resultat av 

okunskap från allmänhetens sida, och dels är gapet en effekt av bristande 

kommunikationsmedel från branschens sida.   

 

Uppsatsens bidrag: Denna studie ger en ökad förståelse för revisorns syn på 

förväntningsgapet existens och beståndsdelar, samt vilken påverkan funktioner för att reducera 

förväntningsgapet har och dess baksidor. Eftersom att det finns få studier av liknande slag i 

Sverige visar denna studie hur förväntningsgapet upplevs och hur situationen överlag ser ut här 

i jämförelse med andra delar av världen. Vidare bidrar studien med en förståelse kring vilka 

praktiska implikationer förväntningsgapet kan ha för den enskilda revisorn eller för branschen 

i stort.  

 

Förslag till fortsatt forskning: Utifrån studiens resultat och slutsatser föreslår vi att det behövs 

mer studier och forskning kring åtgärder eller upplysningsmekanismer som reducerar 

förväntningsgapet.  Ett annat ämne för fortsatt forskning är hur förväntningsgapet kan påverka 

revisorns prestation.   
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1. INLEDNING 
Detta kapitel redogör för bakgrunden till studien. Efter inledande avsnitt diskuteras studiens 

problembakgrund, ur vilkens studiens forskningsfrågor och syften härletts.   

 

1.1 BAKGRUND 
Revisionen uppstod i Sverige i mitten av 1800-talet som en trend, där företag runtom i landet 

såg ett värde i att få sin redovisning reviderad (Carrington 2014). Detta var under 

industrialiseringen, och med denna kom även 1848 års aktiebolagslag som för första gången i 

landets historia innebar ett begränsat ägaransvar (ibid.). Nästa milstolpe i revisionens 

utveckling var 1895 års aktiebolagslag, som bland annat innebar att vissa bolag var 

revisionspliktiga. Dock fanns vid denna tid inga krav på utbildning eller auktorisation av 

revisorn, utan denne valdes ut av företagen baserat på företagsledningens respekt för revisorn. 

Denne kunde alltså i praktiken egentligen vara fullständigt underkvalificerad att revidera 

företagets redovisning. 1912 utsågs Sveriges första auktoriserade revisorer, men det dröjde till 

1987 innan alla svenska aktiebolag tvingades utse en godkänd eller en auktoriserad revisor 

(ibid.). När professionen startade så handlade revision om att gå igenom och att verifiera alla 

transaktioner och dess tal, för att upptäcka brott som exempelvis förskingring (Epstein & 

Geiger 1994). Tidigt 1900-tal så skiftade dock professionens inriktning mot att istället 

säkerställa att redovisningen avger en rättvisande bild (ibid.). 

 

I dagsläget är revisionen till stor del formaliserad. Revisorsnämnden (numera 

Revisorsinspektionen), som är en myndighet sköter tillsyn och auktorisation av revisorer, 

specificerar utbildningskrav och auktoriserar revisorer genom revisorsprov (Carrington 2014). 

För att få skriva auktorisationsprovet så måste revisorn ha studerat på högskola eller universitet 

med en omfattning om minst 180 högskolepoäng och med särskilda krav på vilka ämnen som 

måste ha studerats, samt så måste denne ha minst tre års praktisk erfarenhet på en revisionsbyrå 

och ytterligare två års praktisk eller teoretisk utbildning (ibid.). Även utförandet av revisionen 

är standardiserad. Syftet med revision är att granska och säkra kvalitén i den ekonomiska 

informationen som företaget via årsredovisningen förmedlar till marknaden (FAR 2014). Detta 

innebär en granskning av företagets årsredovisning, bokföring och företagsledningens 

förvaltarskap, vilket skall göras i enlighet med revisionslagen, revisorslagen och god revisions- 

och revisorssed (ibid.). 
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En nationell studie utfördes av Epstein och Geiger (1994) i USA i syfte att samla information 

om investerares åsikter om diverse problem med redovisning. Studiens deltagare fick besvara 

vilken nivå av försäkran som revisorn förväntas avge för att redovisningen är korrekt med 

hänsyn till både oavsiktliga misstag i redovisningen som leder till felaktigheter och uppsåtligt 

felaktiga uppgifter i redovisningen (bedrägliga, det vill säga). Nära 50% av studiens 

respondenter ansåg att revisorn bör kunna avge absolut försäkran om att alla felaktigheter till 

följd av oavsiktliga misstag i redovisningen upptäckts, och över 70% angav att absolut 

försäkran förväntas av revisorn om att alla felaktigheter till följd av bedrägliga uppgifter i 

redovisningen upptäckts. Revisionsstandarder i USA vid denna tid beskrev dock att revisorn 

enbart behövde kunna med reasonable assurance (sv. ”rimlig grad av säkerhet”) fastställa att 

felaktigheter, oberoende av typ, upptäckts när revisionen avslutats. Denna typ av 

missuppfattningar om vad som externa grupper förväntar sig av revisorn kontra vad revisorn 

faktiskt gör är några karakteristikum för vad som brukar beskrivas som revisionens 

förväntningsgap (ibid.). 

 

Revisionens förväntningsgap kan beskrivas som att personer utomstående revisorn har en 

benägenhet att förvänta sig mer av revisorn än den tjänst som konstitueras i revisorns lagar och 

standarder (Carrington 2014). En naturlig effekt av detta är att när ett större företag ”plötsligt” 

kollapsar (jfr. t.ex. Enron, WorldCom, m.fl.) så ställs frågan ”Vad gjorde revisorn?”, och hela 

revisionsbranschen kritiseras. Denna fråga kan ibland vara väl befogad, men revisorn mycket 

väl kan ha utfört sitt arbete i enlighet med lagar och redovisningsstandarder, och ändå missat 

att upptäcka diverse felaktigheter i företagets redovisning (ibid.). 

 

1.2 PROBLEM 
“I Revisorsnämndens yttrande framgår att en revision inte behöver ge ”absolut säkerhet” att 

årsredovisningen inte innehåller väsentliga fel. Det är, med andra ord, en signal till alla 

andra revisorer att det är okej att skriva under en felaktig årsredovisning. Det är tillåtet att 

låta bolag fuska” skriver ekonomijournalist Carolina Neurath (2011) i en artikel i Svenska 

Dagbladet. Dan Brännström, generalsekreterare i FAR, och Björn Marklund (2012), före 

detta generalsekreterare i FAR, skriver i en artikel i tidningen Balans att krav på absolut 

säkerhet inom revision vore att jämföra med försäkringsverksamhet fast med enormt stora 

försäkringspremier. De menar att problemet med revisionens förväntningsgap är precis lika 

aktuellt som någonsin förr och ingenting som hör till det förgångna (ibid.). Exemplet ovan 

visar på att allmänheten har bristfällig uppfattning om vad revisorn faktiskt ska göra. Tron 
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om att revisorn skall kunna gå igenom alla transaktioner för att kunna fastställa att revisionen 

med absolut säkerhet inte innehåller några väsentliga fel kan tänkas härstamma från en tid när 

företagen i regel var mindre och det var ekonomiskt gångbart att granska varje transaktion 

(Epstein & Geiger 1994). Dock finns det etablerade metoder för att försöka reducera 

förväntningsgapet mellan allmänheten1 och revisor. 

 

Uppdragsbrevet är ett dokument som tillsammans med ett annat dokument innehållande 

allmänna villkor brukar ses som kontraktet mellan revisor och företag (FAR 2014). 

Uppdragsbrevet beskriver att revisorn valt att acceptera uppdragsgivaren som sin företaget och 

även information om omfattning på revisionen, granskningsinsatser utöver det revisorsansvar 

som lagar och regler konstituerar, samt så är det vanligt med en beskrivning av revisorns ansvar 

gentemot uppdragsgivaren och en förklaring av syftet med revisionen (Carrington 2014). 

Uppdragsavtalet, alltså uppdragsbrevet samt allmänna villkor för revisionen, torde teoretiskt 

sett verka för att reducera revisionens förväntningsgap genom att upplysa uppdragsgivaren mer 

precist om vad som bör kunnas förväntas av revisorn. 

 

I praktiken är dock situationen annorlunda. En studie om vilka bakomliggande intressen som 

påverkar utformningen av uppdragsbrevet visar att uppdragsbrevet inte fungerar som en 

mekanism som reducerar förväntningsgapet och att det inte ens tycks finnas något intresse att 

med hjälp av uppdragsbrevet reducera förväntningsgapet (Andréasson & Rang 2013). Andra 

menar att yrkesgruppen helt enkelt gör för lite för att reducera förväntningsgapet och att 

enkelriktad information - som i uppdragsbrevet - inte gör klienten mer förstådd i vad som bör 

förväntas av revisorn (Adrian 2014). 

  

Revisionsberättelsen är ett annat försök att upplysa redovisningens användare om revisorns 

arbete (Epstein & Geiger 1994). Den utvecklades och standardiserades för första gången på 

1940-talet i USA som en del av the American Institute of Accountants försök att upplysa 

redovisningens användare om professionen själva uppfattade sitt jobb. Den tycks dock inte 

heller ha lyckats reducera revisionens förväntningsgap (ibid.). Från och med räkenskapsår som 

avslutas den 31 december 2016 eller senare kommer den svenska revisionsberättelsen att göras 

om som en del av en anpassning till nya EU regler samt nya regler i ISA (Iredahl 2016). Bland 

                                                
1 Begreppet allmänheten (en. “the public”) används i denna studie för att beskriva personer utomstående 

revisorn. Detta för att definitioner av begreppet använder olika grupper av väsentlig storlek av personer 

utomstående revisorn för att beskriva förväntningsgapet (se 3. Teoretisk referensram). 
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annat så utökas beskrivningen av revisorns ansvar, vilket innebär att revisionsberättelsen blir 

betydligt längre (Lennartsson 2017). Vissa frågar sig dock om en ännu längre 

revisionsberättelse kommer att leda till ett minskat förväntningsgap eller om det bara kommer 

att leda till att färre läser revisionsberättelsen (Adrian 2014). Vissa menar till och med att man 

bör hänvisa delar av den nya revisionsberättelsen (som kommer att stiga i längd från cirka två 

sidor till fem eller sex sidor) till webben (Lennartsson, 2016), eller överlämna som en bilaga 

(Lennartsson 2017). En studie av revisionsberättelsen i Australien av Schelluch och Gay (2006) 

beskriver att språket som används i revisionsberättelsen är komplicerat och behöver 

simplifieras. En överblicklig jämförelse mellan den revisionsberättelsen som presenteras i 

studien av Schelluch och Gay (2006) och den nya revisionsberättelsen i Sverige tyder på att 

liknande språk med drag av högprosa nyttjas i båda skrivelserna (jfr. RevR 700). 

  

IAASB (2011) menar i en rapport om hur revisionen kan förbättras att styckena om revisorns 

ansvar och ledningens ansvar lagts till i syfte att reducera förväntningsgapet, men att 

redovisningens intressenter ser lite värde i revisionsberättelsen annat än revisorns uttalanden 

om företaget. De anses av IAASB (2011) inte ens i låg grad reducera revisionens 

förväntningsgap. FAR’s (2011) besvarar IAASB’s rapport bland annat med att konstatera att 

revisionsberättelsens format troligtvis inte har någon effekt på förväntningsgapet, men att 

formatförändringar knappast heller kommer att leda till ett minskat förväntningsgap. 

  

Förväntningsgapet inom revisionen tycks således vara faktum och lite tycks göras för att 

försöka överbrygga detta gap. De åtgärder som tagits gentemot förväntningsgapet har ur ett 

empiriskt perspektiv haft liten verklig effekt, och det finns tecken på att nya åtgärder 

(exempelvis den utökade revisionsberättelsen i Sverige) kan komma att lida samma problem. 

Johansson (2005) menar till och med att förväntningsgapet har ökat under de senaste åren, inte 

minst beroende på utvecklingen av finansmarknaden och den intensiva mediebevakningen som 

företag i dagsläget utsätts för. Detta kan komma att leda till allvarliga effekter. 1990 försattes 

den sjunde största revisionsfirman i USA, Laventhol & Horwath, i konkurs (Godfrey et al. 

2010). Den största anledningen till konkursen var enligt företaget själva den stora mängden 

skadeståndsanspråk som riktats mot dem. När revisionsfirman försvinner så försvinner även 

den försäkran som lämnats åt firmans revisionssubjekt, vilket i detta fall ledde till att dessa 

företags aktier sjönk i värde (ibid.). Det är med andra ord inte bara revisionsbranschen som kan 

lida konsekvenser till följd av revisionens förväntningsgap, utan även marknaden i stort.  

  



5 
 

1.3 PROBLEMFORMULERING 
Med hänvisning till tidigare avsnitts problematisering kring revisionens förväntningsgap, 

formuleras denna studies forskningsfråga enligt följande:  

 

● Hur upplever revisorn ett eventuellt förväntningsgap mellan sig själv och allmänheten? 

  

För att elaborera den huvudsakliga forskningsfrågan formuleras studiens delfrågor enligt 

följande: 

 

● Vad utgörs ett eventuellt förväntningsgap av? 

● Hur fungerar enligt revisorsbranschen de existerande mekanismerna i att reducera ett 

eventuellt förväntningsgap? 

● Arbetar revisorerna själva med att reducera förväntningsgapet? I så fall, hur och mot 

vilka intressenter? 

 

1.4 SYFTE 
Syftet med denna studie är att undersöka hur revisionsprofessionen i stort samt hur den enskilda 

revisorn upplever revisionens förväntningsgap. Studien syftar även till att reda ut orsaker kring 

förväntningsgapet, vad det upplevs bestå i, vilket arbete som sker runt förväntningsgapet, samt 

hur existerande funktioner för reduktion av gapet upplevs fungera. 

  

1.5 AVGRÄNSNING 
Studien avgränsas även till att enbart utgå ifrån revisorns perspektiv då denne torde ha klarast 

uppfattning om skillnader i förväntningar existerar mellan denne själv och diverse intressenter 

till revisionen, vad dessa i så fall består i, samt kan redogöra vad denne själv gör för att 

motverka ett förväntningsgap.  
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2. METOD 
Detta kapitel beskriver hur studien har utförts, vilka resonemang och överväganden som 

förekommit, samt förklaringar för delar i studien.  

 

2.1 URVAL 
Populationen för studien var revisorer. Urvalet för denna studie var erfarna godkända eller 

auktoriserade revisorer som till stor del genom sitt arbetsliv har arbetat med företag som avger 

årsredovisning i enlighet med K2- eller K3-regelverken. Dessa valdes i praktiken ut på icke-

slumpmässiga grunder, där revisionsbyråer och enskilda revisorer kontaktades via telefon eller 

e-post med intervjuförfrågan med hjälp av kontaktinformation återfunnen via sökningar på 

internet. Totalt intervjuades 10 respondenter inom studiens urvalsram.  

 

2.2 FORSKNINGSDESIGN OCH FORSKNINGSMETOD 
Denna studie kan närmast beskrivas som en typ av tvärsnittsstudie med en kvalitativ 

forskningsstrategi. En typisk kvalitativ tvärsnittsstudie nyttjar enligt Bryman & Bell (2005) 

ibland kvalitativa intervjuer vid ett enstaka tillfälle. Detta kan jämföras med denna studies 

tillvägagångssätt, där flertalet liknande kvalitativa intervjuer med olika personer inom samma 

yrkesroll användes som forskningsmetod. Motiveringen är att denna studie just söker ett 

tvärsnitt av studiens respondenters aktuella uppfattningar kring revisionens förväntningsgap.  

 

2.3 DATAINSAMLING 
Studiens datainsamling består av data från primärkällor. Primärkällorna utgörs av studiens 

respondenter, vilka är auktoriserade eller godkända revisorer. Metoden för denna 

datainsamling var semi-strukturerade intervjuer, vilka spelades in och sedan transkriberades.  

 

2.4 INTERVJUER 

2.4.1 Kvalitativa intervjuer 

Intervjuerna som utförts i denna studie var semi-strukturerade, vilket i detta fall innebar att en 

enklare intervjuguide använts som minnesanteckningar för att täcka in frågor som är relevanta 

gentemot studiens forskningsfråga. Den kvalitativa intervjun lägger tonvikten på 

respondentens egna uppfattningar och intressen, och respondenten kan fritt ta upp de ämnen 

som denne finner särskilt intressanta (Bryman & Bell 2005). Vidare tillåter denna intervjuform 

forskaren att nyttja exempelvis sonderingsfrågor och strukturerade kommentarer för att bygga 

ut svarens djup samt bestämma riktning på intervjun (ibid.). Friheten för intervjuare att bygga 
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ut frågor samt tonvikten på respondentens egna uppfattningar ansåg vi passande för denna 

studie. Den ena respondenten behöver inte uppfatta förväntningsgapet, beståndsdelar i 

förväntningsgapet eller hur professionens arbete mot förväntningsgapet sker på samma sätt, 

vilket vi ansåg krävde att intervjuguidens frågor kunde besvaras utan att respondenten varit 

tvungen att hålla sig inom strikta förbestämda ramar, som hade kunnat bli följden av 

exempelvis en enkätstudie. Intervjufrågorna i denna studie ställdes av intervjuaren som öppna 

frågor, varpå respondenten tilläts svara under så lång tid som denne tyckt sig behöva. När 

svaren ledde in på för studien intressanta ämnen eller exempel så försökte intervjuaren i bästa 

möjliga mån att ställa sonderingsfrågor, med målet att försöka få respondenten att elaborera 

eller underbygga sina svar med fler exempel och uppfattningar. Intervjun tematiserades, vilket 

Dalen (2015) beskriver detta som att man väljer ut teman som är relevanta för studiens 

problemformulering, arbetar in dessa i intervjuguiden, och sedan presenterar resultaten 

därefter.  

 

2.4.2 Praktiskt utförande 

De tillfrågade revisorerna erbjöds själva att välja om intervjun skulle ske över telefon, eller om 

de ansågs befinna sig inom geografisk räckvidd (Stockholmsområdet); en personne. Alla 

respondenter som erbjöds alternativet att utföra intervjun personligen valde dock att besvara 

intervjun över telefon. Vid första kontakt med revisor informerades denne om vilka forskarna 

(vi) är, studiens nivå och vårt eget syfte, det generella problemet studien diskuterar och dess 

problemformulering, studiens syfte, samt intervjuns natur och hur lång tid den beräknades ta. 

Med vetskapen om att studiens respondenter är yrkesverksamma revisorer som troligtvis är 

särskilt upptagna under våren (jfr. Grant Thornton, u.å.) så fick de även själva bestämma när 

intervjun skulle ske. Detta var ett försök från vår sida att anpassa oss efter deras egna önskemål. 

I praktiken innebar dock detta ofta relativt sent lagda intervjuer, ofta flera veckor framåt. 

Intervjuerna spelades in och transkriberades i efterhand, vilket tillät oss att koncentrera oss fullt 

ut under intervjuns gång och ändå ha tillgång till all data som intervjun erbjöd i efterhand. 

Dalen (2015) menar att inspelning av intervjun är nödvändigt för att få ut bästa möjliga 

underlag.  

 

De färdigställda intervjuerna presenterades sedan per tema (se 4. Resultat) och analyserades 

systematiskt (se 5. Analys). Analysen skedde genom undersökning av hur dels enskilda ämnen 

i enskilda intervjuer står i relation gentemot varandra, dels undersöktes hur inställningar och 

åsikter intervjuerna emellan stod i relation till varandra i ett mer övergripande spektrum, samt 
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så applicerades tidigare teori och studier genom att dess slutsatsers relation till revisorernas 

utsäganden analyserades. Denna uppsats har tillämpat vad Larsen (2007) kallar för delanalys. 

En klassificering av textutdrag görs för att få en överblick samt hitta relevant data i syfte att 

belysa en bestämd frågeställning. Larsen (2007) föreslår att man gör en klassificering av till 

exempel frågor, teman, händelselopp och så vidare för att ordna och sortera materialet. Vid 

analys av studien har denna typ av kategorisering gjorts där datan klassificerades i olika teman. 

Teman namngavs på liknande sätt som i intervjuguidens olika teman.  

 

Utöver teori och tidigare studier så har även utlåtanden från Dan Brännström, 

generalsekreterare i FAR, nyttjats i studiens analysdel. Dessa utlåtanden samlades in via en 

kort intervju med Dan, som ägde rum den 10 maj runt klockan 14:00, och tog cirka 20 minuter 

att genomföra. Intervjuguiden som användes till den intervjun utformades speciellt för Dan, 

och är baserad på svaren som insamlats via intervjuer med studiens respondenter. Dan ses inte 

som en respondent i denna studies urvalsgrupp, även om han en gång arbetat som revisor, utan 

som en nyckelperson som talar i egenskap av ledare för professionens branschorganisation 

FAR. Intervjuguiden som används återges i Bilaga 2: Intervjuguide – Dan Brännström, och 

intervjun i sig återges i löpande text i Bilaga 3: Intervju – Dan Brännström. Denna intervju 

spelades på intervjupersonens begäran inte in och är därför baserad på anteckningar. Dessa 

skickades till Dan så att han själv fick möjligheten att dementera eller lägga till påståenden om 

han ville, men något svar mottog vi aldrig. 

  

2.4.3 Intervjuguide 

Intervjuguiden utformades för att, direkt eller indirekt, besvara studiens forskningsfråga samt 

relevanta teman kring den huvudsakliga forskningsfrågan och delfrågorna. Den är uppdelad i 

fem teman, och återges i denna studie i sin helhet i bilaga (se Bilaga 1: Intervjuguide - Revisor). 

Frågorna i intervjuguiden är skrivna som specifika frågor, men i själva intervjuerna användes 

dessa endast som guidande medel för intervjuaren. Den specifika utformningen av frågorna 

användes som hjälp för intervjuaren att minnas mer exakt vilka områden som måste täckas in 

av intervjun, samt så gav den vägledning i hur frågorna kan utformas. I verkligheten blir 

frågeutformningen kontextberoende och kan uppkomma som exempelvis svar på tal eller som 

följdfråga, medan vissa frågor kan besvaras av respondenten utan någon direkt fråga från 

intervjuaren då frågorna står i nära relation till varandra. Denscombe (2016) förespråkar att 

inleda intervjuer med enklare frågor för att ge den intervjuade en chans att finna sig till rätta 

och slappna av. Intervjun inleds med enkla frågor vilka sedan gradvis leds in på mer 
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komplicerade frågor kring revisionens förväntningsgap. Ett bra sätt att öka likvärdigheten hos 

svaren som fås in via intervjun är att i intervjuguiden kan vara att utforma stödord (Gillham 

2008). Intervjuguiden i denna studie hade beskrivningar av ungefär vad som avsetts med varje 

enskild fråga och ungefär vad den kan tänkas täcka in direkt i intervjuguiden. Detta var för att 

se till att frågan besvarades ungefär i samma riktning förväntningarna och att den inte 

missuppfattades.  

 

2.4.4 Temabeskrivning 

Intervjuns första tema kallas Presentation. I denna sektion sökes endast en kort beskrivning 

om vem som intervjuas. Svar som måste fås in är namn, yrkesroll och arbetslivserfarenhet inom 

denna, vilket företag respondenten arbetar på samt vilka företag denne till stor del har arbetat 

på. Motivationen för detta tema är att kunna presentera respondenten som en kredibel och 

relevant kandidat för studien.  

 

Följande tema är Förväntningsgapets existens. Frågorna i denna behövde till övervägande del 

bekräftas av respondenten för att kunna följa intervjuguiden, då studien och nästkommande 

intervjufrågor förutsätter att revisorerna anser att det råder ett förväntningsgap i dagsläget. Alla 

deltagande respondenter i denna studie tyckte dock att ett förväntningsgap existerade, och 

därav har intervjuguiden agerat basis för alla studiens utförda respondentintervjuer. Första 

frågan i detta tema om revisorns uppgift (se Bilaga 1: Intervjuguide - Revisor) var dels tänkt 

som uppmjukande enkel fråga, och dels tänkt underlätta övergången till nästkommande fråga 

gällande förväntningsgapets existens. Frågan besvarades av samtliga respondenter, likt 

förväntat, med ungefär vad lagar och standarder beskriver att en revisor har till uppgift att göra, 

samt ibland även med vilken kundnytta revision har. Den frågan presenterar ej närmare i 

studiens resultatdel.  

 

Orsak till och implikationer av förväntningsgapets existens benämns intervjuns tredje avsnitt. 

Detta tema söker att besvara varför ett förväntningsgap existerar, vad det anses bestå i, samt 

hur revisorn eller revisionsprofessionen överlag i praktiken drabbas av förväntningsgapets 

existens. Temat söker att beskriva vilka verkliga omständigheter som påverkar professionen, 

vilket vi anser viktigt för att det är svårt att beskriva hur revisorn upplever att professionen eller 

denne själv verkar för att reducera förväntningsgapet utan någon uppfattning om hur 

respondenten upplever förväntningsgapet i praktiken.  
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Nästföljande tema, Hur fungerar dagens åtgärder? söker att beskriva de standardiserade 

mekanismer som skall fungera motverkande gentemot förväntningsgapet, och hur dessa 

mekanismer fungerar i dagsläget. Dessa frågor har stark anknytning till studiens 

problembeskrivning, där problem med dessa mekanismer beskrivs (se 1.2 Problem). Detta 

intervjutema ämnar reda ut revisorns perspektiv på existerande mekanismers effekt, eller 

avsaknande av. Temat innefattar Den nya revisionsberättelsen, vilken inte kan beläggas 

empiriskt då den tillämpades nyligen. Det som var viktigt där är revisorns perspektiv på hur 

omstruktureringen av revisionsberättelsen kan komma att inverka på revisionens 

förväntningsgap, och vilka effekter revisorn upplevde att den kan komma att ge utifrån tidigare 

erfarenheter om förändringar i revisionsberättelsen.  

 

Intervjuguidens sista avsnitt benämns Eget arbete. Detta tema handlar om och i så fall hur 

revisorn och branschen denne verkar inom arbetar med att upplysa redovisningens intressenter 

om vad som bör förväntas av revisorn. Detta tema syftar även till att återge revisorns syn på 

ansvarsfrågan och om denne anser att tillräckligt ansvar tas av professionen.  

 

2.5 FORSKNINGSETISKA ASPEKTER 
Bryman och Bell (2005) beskriver att de etiska regler en forskare bör förhålla sig till handlar 

om frivillighet, integritet, konfidentialitet och anonymitet för studiens deltagare. I detta avsnitt 

följer en redovisning om hur denna studie lever upp till dessa regler enligt den mall som 

Bryman och Bell (2005) föreslår. 

 

2.5.1 Informationskravet 

Informationskravet handlar om att forskaren ska informera studiens deltagare och andra 

berörda parter om syftet med studien, samt vilka moment som ingår (Bryman & Bell 2005). 

Vid första kontakt med studiens respondenter informerades de om vilka forskarna (vi) var, i 

vilket syfte vi kontaktade dem, samt så gavs de en kortfattad beskrivning av studien överlag 

som innehöll information om vad studien handlar om och vad dess problemformulering och 

syfte var.  

 

2.5.2 Samtyckeskravet 

Studiens deltagare ska veta att deras deltagande är frivilligt (Bryman & Bell 2005). Studiens 

respondenter kunde naturligtvis svara nej när de tillfrågades om de ville ställa upp på en 

intervju, men inga vidare åtgärder har tagits för att säkerställa detta krav.  
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2.5.3 Konfidentialitets- och anonymitetskravet 

Detta krav handlar om att uppgifter om de som ingår i studien skall behandlas konfidentiellt 

(Bryman & Bell 2005). Inga uppgifter om någon av studiens respondenter som kan leda till att 

de identifieras lämnas ut, varken i studien eller utanför den. Deltagarna presenteras med 

förnamn (vilka alla är vanliga namn) och arbetslivserfarenhet. Vart i landet de arbetar beskrivs 

i väldigt övergripande termer (t.ex. ”Östra Mellansverige” eller ”Stockholmsområdet”), och 

om de har arbetat på de största revisionsfirmorna (PwC, EY, Deloitte eller KPMG) beskrivs 

det i klartext. Annars förklaras deras arbetsplats enbart generellt efter storlek (t.ex. ”liten firma” 

eller ”medelstort företag”). Motivationen är att läsaren ska lära känna respondenten så gott som 

möjligt utan några möjligheter att identifiera dem.  

 

2.5.4 Nyttjandekravet 

Insamlade uppgifter om enskilda personer ska enligt nyttjandekravet endast användas för 

forskningsändamålet är vad nyttjandekravet inom forskningsetiken handlar om (Bryman & 

Bell 2005). Inga av studiens insamlade uppgifter har givits ut eller nyttjats för andra intressen.  

 

2.5.5 Falska förespeglingar 

Detta krav handlar om att forskaren inte ska ge respondenterna någon vilseledande information 

om studien (Bryman & Bell 2005). Studiens respondenter har givits information om studien 

innan varje intervju, samt så har viss information om studien även presenterats i början av varje 

intervju. Studiens respondenter har alltså åtminstone inte medvetet delgivits någon falsk 

information kring studien och dess syfte.  

 

2.6 STUDIENS TROVÄRDIGHET 
För kvalitativa studier så bör alternativa trovärdighetsmått användas (Lincoln & Guba 1985; 

Guba & Lincoln 1994, refererad i Bryman & Bell 2005). Detta för att validitets- och 

reliabilitetsmått förutsätter en enda och absolut bild av en social verklighet, medan det kan 

finnas flera beskrivningar av denna verklighet (ibid.). Måttet som föreslås av Guba och Lincoln 

(1985; 1994) består av delkriterierna tillförlitlighet, överförbarhet, pålitlighet, samt 

konfirmering.  
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2.6.1 Tillförlitlighet 

Tillförlitlighet handlar om resultatets trovärdighet, och kan förstärkas genom exempelvis 

respondentvalidering (Bryman & Bell 2005).  Studiens deltagare var kunniga inom studiens 

ämne och har till olika grad erfarit effekter av revisionens förväntningsgap, vilket torde höja 

studiens tillförlitlighet. Intervjuerna transkriberades i detalj (ordagrant) och återgavs i studiens 

resultatdel så exakt och objektivt vi förmådde. Dock sker ingen respondentvalidering förrän i 

efterhand, vilket bör sänka studiens tillförlitlighet något.  

 

2.6.2 Överförbarhet 

Överförbarhet kan beskrivas som huruvida studiens resultat kan tillämpas inom andra kontexter 

eller ej, och kan ökas genom att lämna så fylliga beskrivningar som möjligt (Bryman & Bell 

2005). Huruvida denna studie står sig inom andra kontexter är egentligen en empirisk fråga, 

vilket gör överförbarheten svår att bedöma. Få har studerat samma ämne inom Sverige på högre 

nivåer, vilket gör att det finns få tillförlitliga källor att mäta mot. Dock har vi aktivt försökt att 

täcka in så all väsentlig empiri som framkommit under intervjuerna i studiens 

resultatredovisning, vilket torde höja studiens överförbarhet något.  

 

2.6.3 Pålitlighet 

Pålitlighet är motsvarigheten till reliabilitet inom kvalitativ forskning, och kan förstärkas 

genom fullständiga redogörelser för alla delar av forskningsprocessen (Bryman & Bell 2005). 

Studiens metodavsnitt söker att direkt adressera detta kriterium, där varje steg i det praktiska 

utföranden beskrivs, samt motivationen till varför utförandet skett på just detta sättet (se 2. 

Metod). Sedan genomgår studien granskning via opponering, via handledning av personer med 

forskningserfarenhet, och via examination, vilket bör höja studiens pålitlighet. 

 

2.6.4 Konfirmering 

Konfirmering innebär att forskaren försöker säkerställa att denne agerat i god tro, utifrån 

vetskapen om att någon absolut objektivitet inte går att nå i samhällelig forskning (Bryman & 

Bell 2005). Våra personliga värderingar har vi aktivt försökt att utelämna genom hela denna 

skrivelse samt vid utförandet av intervjuerna, men huruvida vi lyckats eller ej är upp till externa 

parter att avgöra.  
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2.7 METODKRITIK 

2.7.1 Metod och urval 

Revisorer, vilka är studiens respondenter, brukar ha extra mycket arbete runt våren (Grant 

Thornton, u.å.) vilket är när denna studie tog vid. Detta visste vi sedan tidigare men valde att 

försöka ändå, vilket i praktiken ledde till att väldigt mycket tid lades på att försöka få kontakt 

med respondenter villiga att ställa upp på kortare intervju. Troligtvis vore en kvantitativ studie 

med enklare enkäter en metod att föredra under dessa premisser, men det förutsätter ändå vissa 

kunskaper om vilka svar vi kan komma att förvänta oss, vilket vi inte besatt i början av denna 

studie. Dock hade en större kvantitet av respondent troligtvis givit ett mer reliabelt resultat än 

denna studie som har en viss begränsning i att antalet intervjuade revisorer (exklusive Dan 

Brännström) uppgår i tio stycken.  

 

Studiens urvalsform är bekvämlighetsurval, vilket är en form av icke-sannolikhetsurval. Vissa 

inom populationen har alltså större chans att komma med i studien än andra. Bryman och Bell 

(2005) menar att denna urvalsform innebär att resultaten ej kan generaliseras eftersom att det 

inte är möjligt att avgöra för vilken population urvalet är representativt för. Konsekvenserna 

för denna studie torde yttra sig i dess tillförlitlighet, specifikt i dess överförbarhet, men det är 

något utav en empirisk fråga.  

 

2.7.2 Intervjuer 

Studiens respondenter uttryckte under intervjuerna varierande grad av intresse för studiens 

ämne, vilket inte togs i beaktning vid planeringen av studien. En del respondenter svarade 

kortfattat med mindre entusiasm medan andra gjorde motsatsen. Detta ledde dock till att 

längden på intervjuerna varierade från mellan 10 minuter till 35 minuter, vilket i sin tur fick 

konsekvensen att respondenterna tar olika mycket plats i studiens resultatdel. Vi har därför 

redogjort för hur lång tid varje intervju tog i studiens resultatdel och en läsare av denna studie 

bör försöka att ta det i beaktning vid läsning. Bryman och Bell (2005) menar dock att det inte 

är något ovanligt att kvalitativa intervjuer varierar häftigt i längd och att det ofta beror på 

bristande samarbetsvilja eller ängslan hos intervjupersonen. Viss brist på samarbetsvilja kunde 

i de kortaste intervjuerna i denna studie upplevas, vilket kan ha berott på stress då våren som 

tidigare nämnt ofta är en revisors mest upptagna period på året.  

 

Gillham (2008) föreslår att man skickar ut semi-strukturerade intervjuer i förväg till 

intervjupersonen för att ge denne tid att reflektera över riktningen i dennes svar. I denna studie 
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skickades ingen sådan ut, utan respondenten mottog endast en muntlig eller skriftlig 

övergripande beskrivning av vad studien och intervjun handlar om.  
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3. TEORETISK REFERENSRAM 
Här beskrivs den teoretiska bakgrunden för studiens ämne. Sekundärdatan som presenteras 

här används senare i studien som underlag för analys av insamlade primärdata.  

 

3.1 REVISIONENS FÖRVÄNTNINGSGAP 

3.1.1 Definition och historia 

Johansson (2005) definierar ett förväntningsgap som ett resultat av olika förväntningar och 

uppfattningar mellan å ena sidan revisorerna och å andra sidan olika intressegrupper och 

allmänheten, vilket anses vara ett stort pedagogiskt problem. Johansson menar att 

förväntningsgapet inte är ett nytt fenomen men har förändrats i styrka i takt med utvecklingen 

av samhället, revisionsprofessionen och näringslivet. Vidare hävdar Johansson att 

förväntningsgapet har ökat vilket leder till ett allvarligt problem, inte bara för 

revisorsprofessionen utan även för näringslivet och samhället i stort. AICPA (1978) hävdar att 

intressegrupperna oftast har felaktig uppfattning om vad exakt revisorn gör och vilken roll 

denne har. Förväntningsgapet är därmed inget annat än skillnaden mellan förväntning och 

prestation. Vidare menar AICPA (1978) att ansvaret för minskningen av gapet mellan 

förväntning och prestation hamnar främst på revisorn. Woodliff och Monroe (1993) definierar 

förväntningsgap enligt följande: “An “audit expectation gap” exists when there are difference 

in belief between auditors and the public about duties and responsibilities assumed by auditors 

and the messages conveyed by audit reports”. Med detta menar Woodliff och Monroe att ett 

förväntningsgap skapas när skillnader i uppfattning mellan revisorer och allmänheten om 

skyldigheter och ansvar som är övertagna av revisorer uppstår. Wolf, Tacket och Claypool 

(1999) beskriver revisionens förväntningsgap som förväntningsskillnader mellan vad 

allmänheten söker att få ut från revisionen och hur revisorn förstår sin roll.  

  

Koh och Woo (1998) menar att det inte finns en fastställd och uppenbar definition av begreppet 

förväntningsgap som alla är överens om. Därmed hävdar författarna att det finns en variation 

av definitioner bland olika forskare, men att Liggio (1974) var den förste som har applicerat 

“expectation gap” inom området revision. Koh och Woo (1998) beskriver Liggios (1974) 

definition av förväntningsgap som skillnaden mellan nivån av förväntad prestanda av å ena 

sidan intressegrupper och å andra sidan av opartiska revisorer. Humphrey, Moizert och Turley 

(1992) menar dock att revisionens förväntningsgap tros ha existerat betydligt mycket längre än 

när Liggio först beskrev fenomenet, dock inte just under begreppet “förväntningsgap”. När The 

City of Glasgow Bank spektakulärt gick under i slutet på 1870-talet så uttryckte sig 
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tidningsledaren på branschtidningen The Accountant: “Our complaint was and is that at 

present they do not know this, but are led and are meant to imagine that bladders are lanterns 

and auditors’ certificates proofs of all excellences and complete solvency and security [...]”, 

vilket egentligen markant liknar problemen som kan ses med revisionens förväntningsgap idag 

(ibid.).  

  

Hassink et. al (2009) beskriver att det finns tre komponenter utav revisionens förväntningsgap. 

Konkurser av företag är ofta relaterade till handlingar av företagets ledning eller av aktieägare. 

Att dominanta partier i företaget kan ägna sig åt bedrägliga eller för företaget missgynnande 

handlingar tyder på att företaget saknar de styrnings- och kontrollmekanismer som annars skall 

stoppa och hindra detta beteende. Revisionen har i regel en viktig roll i bevakandet av företagets 

styrning, så avsaknandet av fungerande styrningsstrukturer i företaget reflekteras även negativt 

över revisorn. Den negativitet som kastas över revisorn ökas av att företag ofta har långsiktiga 

förhållanden med sin revisor. Revisorn vill behålla sitt långsiktiga förhållande med företaget, 

vilket kan leda till att revisorn presterar under förväntan. Detta kallas ”the deficient 

performance gap” (sv. ”bristande prestationsgapet”). Den andra komponenten som Hassink et. 

al. (2009) presenterar är ett ”reasonableness gap” (sv. ”rimlighetsgap”). Revisionens primära 

syfte är inte att upptäcka bedrägerier, så att den kan inte förväntas att systematiskt kunna 

upptäcka dessa, främst för att dessa sällan är av systematisk natur. Därför borde inte revisorn 

kunna hållas ansvarig när när problem uppstår till följd av bedrägerier som leder till att företag 

misslyckas. Dock förväntar sig allmänheten att revisorn ska upptäcka och förhindra 

bedrägerier, vilket leder till rimlighetsgapet. Det tredje gapet, ”deficient standards gap” (sv. 

”bristfälliga standarder gapet”), innebär att allmänheten förväntar sig saker av revisorn som 

inte ingår i dennes standarder, men som skulle kunna vara nyttig att ha med i dessa standarder 

(Hassink et. al. 2009). 

 

Dennis (2010) menar att begreppet förväntning är missledande. Han menar att 

förväntningsgapet snarare handlar om två komponenter; tro och önskan. Dennis föreslår att för 

att reducera förväntningsgapet ska frågan “Vad förväntar du dig?” bytas ut mot “Vad tror du?” 

och “Vad önskar du?”, så att förväntningarnas natur förtydligas och så att en proper debatt 

kring ämnet kan startas (ibid.).  
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3.1.2 Existensen av, anledningar till, samt implikationer av revisionens 

förväntningsgap 

Förekomsten av förväntningsgap utgör ett allvarligt problem samhällsmässigt eftersom att 

revision är har en viktig och nödvändig funktion i det moderna samhället där revisorernas 

centrala uppgift består av kvalitetssäkring av information (Johansson 2005). Ruhnke och 

Schmidts (2014) studier om förväntningsgapet i Tyskland visar att antalet revisorer som 

bekräftar dess existens har stigit. År 1996 menade 83,7% av revisorerna i landet att det fanns 

ett förväntningsgap mellan revisor och utomstående grupper, medan 2014 hade den andelen 

ökat till 95,5%. Ruhnke och Schmidt menar att bland annat så kan globala händelser som 

förändrat det ekonomiska klimatet, exempelvis 2008-2009 års finanskris, förklara denna 

ökning. De menar att misslyckanden från den reviderande sidan, allmänheten och 

standardutformare är anledningen till att förväntningsgap bildas. 

 

Förväntningsgapet kan beskrivas som särskilt stort emellan små ägarledda företag och revisorn. 

Chittenden et al. (1990, refererad i Kirby & King 1994) menar att små ägarledda företag ogärna 

anlitar en revisor för att revision inte anses nödvändigt inom denna typ av företag. Revisorn 

anses enligt Hankinsson (1990, refererad i Kirby & King 1994) av företagsledaren/ägaren 

ibland som dyr, störande, som en problemuppfinnare, och som en representant för externa 

problem. 

  

Särskilt stort är problemet kring begreppet ”rimlig grad av säkerhet” (Ruhnke & Schmidt, 

2014). Revisionsbranschen själva ser användningen av begreppet som metodologiskt sunt, då 

det tillåter dem att lämna en relativ nivå av säkerhet på att redovisningen lever upp till lagar 

och standarder. Begreppet, som är ytterst viktigt att förstå för att förstå en revision, är dock 

någonting som allmänheten till stor del är obekanta med, vilket föreslår att misslyckande från 

allmänheten leder till ett förväntningsgap (ibid.). Ruhnke och Schmidt (2014) beskriver att 

revisorerna själva är otillfredsställande bekanta med konceptet kring ”rimlig grad av säkerhet”. 

Detta beskrivs som ett misslyckande från revisorns sida som kan leda till förväntningsgap, samt 

som misslyckande från standardutformarnas sida som misslyckats med att kommunicera 

innebörden av begreppet. Bollen, Mertens och Meuwissen (2005) beskriver enligt Hassink et 

al. (2009) att hela professionens image har skadats av händelser som exempelvis Enrons fall 

och Maxwellfallet i Storbritannien, där allmänheten förväntat sig att revisorn avgett absolut 

försäkran för dessa företags redovisningar. En särskilt problematisk punkt är att allmänheten 

förväntar sig att revisorns fokus ska vara att upptäcka bedrägerier, medan revisorerna själva 
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betonar rollen av att revidera ledningen. Detta gör dem för att skydda sig själva från 

skadeståndsanspråk (Humphrey, Turley & Moizer, 1993 refererad i Hassink et. al., 2009). 

Faktum är dock att vid upptäckta bedrägerier i företag så är det vanligt att intressenterna till 

företag betvivlar revisorn och riktar skadeståndsanspråk mot denne (Bollen et. al. 2005, 

refererad i Hassink et. al. 2009). Wolf, Tacket och Claypool (1999) beskriver att amerikanska 

revisionsbyråer har förlorat många miljarder dollar och kredibilitet till följd av 

skadeståndsanspråk, rättegångskostnader och kostsamma förlikningar till följd av 

förväntningsgapet, och beskriver den allmänna tilltron gentemot revision som krisartat låg. 

Wolf, Tacker och Claypool menar att Liggio varnade redan 1974 att ett misslyckande att 

reducera förväntningsgapet kommer att resultera i att revisionsprofessionen kommer få lida 

rättegångsprocesser och ökad kritik till följd av detta (ibid.). Geiger och Epstein (1994) fastslår 

att missuppfattningar om revision samt den nuvarande dispytmiljön mellan revisorn och 

allmänheten kommer att stå fast så länge inga effektiva åtgärder tas mot problemet.  

  

Ett annat exempel på förväntningsgap är till vilken grad revisorn kan intyga det granskade 

företagets stabilitet eller livskraft (Johansson 2005). Revisorn evaluerar företaget och slår med 

rimlig grad av säkerhet fast om företaget kan anses vara livskraftigt ett år framåt i tiden. 

Intressenterna tror och vill dock att revisorn garanterar att företaget är livskraftigt (ibid.). 

  

Porter (1993) utförde en studie kring förväntningsgapens komponenter. Studien grundades på 

data som insamlades år 1989 genom postenkät. Resultatet fastställde vilka åsikter 

intressegrupper inom revision på Nya Zeeland hade angående revisorns existerande 

skyldigheter samt vilka uppgifter revisorn bör utföra. Porter (1993) menar att hälften av gapen 

som uppstod kan hänföras till bristfälliga standarder och 34 procent av gapen är ett resultat av 

samhällets orimliga förväntningar av revisorer. Resterande 16 procent är en konsekvens av 

undermålig prestation av revisorer. Studien påpekade att den respondentgruppen med mindre 

kunskap var mer tillfredsställd än den grupp med kunskap angående revisors arbete. Av samma 

respondentgrupp bedömdes 60 procent att ha begränsad kunskap om revisorers uppgifter. Detta 

kan enligt Porter (1993) leda allvarliga konsekvenser som skapar ett utökat “reasonableness 

gap”. När Porter (2008) upprepade studien igen fast med en jämförelse mellan Nya Zeeland 

och Storbritannien fastslog hon att förväntningsgapet fortfarande var vidspritt och att det 

länderna emellan i stora drag var liknande. En annan studie utfördes utav Chen och Jun Lin 

(2004) om förväntningsgapets uppkomst i Kina. Studien visar att det existerar väsentliga 

skillnader mellan kinesiska revisorer och användare av revisionsinformation kring 
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uppfattningen av revisorers skyldighet att upptäcka och rapportera bedrägerier. Utifrån 

resultatet har författarna kunnat identifiera ett förväntningsgap som främst består av olika 

uppfattningar av revisorns ansvar för bedrägeri upptäckt och kommunikation mellan 

användarna av revisions informationen och revisorerna (ibid.). 

  

3.1.3 Att överbrygga förväntningsgapet 

Vem som är att beskylla för revisionens förväntningsgap är långt ifrån självklart. Ruhnke och 

Schmidt (2014) beskriver i sin undersökning att allmänheten menar att problemen vilar hos 

revisorerna. Specifikt så är det revisorns oberoende som ofta står i fokus. Detta indikerar alltså 

ett misslyckande på professionssidan. Dock beskrivs i samma studie att några brister i revisorns 

oberoende är svåra att belägga, och att andra intressentgrupper som exempelvis 

företagsledningar upplever att brister i revisorns oberoende inte är någon stor anledning till att 

ett förväntningsgap råder. I revisorns synvinkel är det istället misslyckanden hos allmänheten 

som står för förväntningsgapet och därför borde åtgärder för att förminska förväntningsgapet 

istället adressera allmänheten (ibid.). Förtroendekommissionen (2004) fastslår ett slags 

mellanting, där de menar att både okunnighet om revisionens innebörd i kombination med 

svårigheter att förklara vad revisionen innefattar på särskilda områden är anledningar till gapets 

existens. Standardutformare känner också ansvar för att reducera revisionens förväntningsgap. 

AICPA har försökt adressera problemet, exempelvis 1997 genom att kräva av revisorerna att 

ta en mer aggressiv ställning gentemot bedrägerier (Wolf, Tacket & Claypool 1999), och EFAA 

(2011) diskuterar i ett brev till IAASB om huruvida utökad information i revisionsberättelsen 

leder till något minskat förväntningsgap som svar på ett brev ifrån IAASB (2011) som söker 

förslag från branschorganisationer inom revisionsvärlden om hur revisionens förväntningsgap 

kan slutas. Diskussionen mellan IAASB och branschorganisationer och standardsättare världen 

över ledde slutligen till nya standarder för revisionsberättelsen (IAASB, u.å.).  

 

Ruhnke och Schmidt (2014) menar att det kanske inte ens är möjligt att stänga 

förväntningsgapet för att allmänhetens förväntningar på revisionen förändras konstant. Dock 

för att reducera förväntningsgapet bör standardsättare och professionen undersöka vilka 

omständigheter som går att förändra och vilka åtgärder som kan genomföra förändringen 

(ibid.).  
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3.1.3.1 Komponentapproach 
Porter (1993) föreslår att man först identifierar vilken komponent av förväntningsgapet ett 

problem representerar och sedan angriper problemet med lämpligt förfarande. Komponenterna, 

som består av bristande prestationsgapet (en. “deficient performance gap”), rimlighetsgapet 

(en. “reasonableness gap”) samt bristande standardgapet (en. “deficient standards gap”), måste 

alltså angripas på olika sätt. Porter menar vidare att om professionen väljer att anta detta 

angreppssätt mot förväntningsgapet så kommer stora framsteg ske mot att stänga gapet, vilket 

kommer leda till minskad kritik och färre dispyter från allmänheten gentemot revisorn (Porter 

1993). Även Hassink et al. (2009) nyttjar ett angreppssätt via komponentindelning för att 

beskriva och rekommendera åtgärder mot förväntningsgapet. 

 

3.1.3.2 Revisionsberättelsen 
En föreslagen metod är enligt Koh och Woo (1998) att utöka och förbättra revisionsberättelsen. 

En utökad revisionsberättelse kan leda till att fler förstår relationen mellan revisorns ansvar och 

företagsledningens ansvar (Nair & Rittenberg 1987, refererad i Koo & Woo 1998). Bland annat 

så beskriver Miller et al. (1990, refererad i Koo och Woo 1998) i sin studie att utökade 

revisionsberättelser gjorde att banktjänstemän fick utökad förståelse om målen och meningen 

med revision. En studie av Kelly och Mohrweis (1989, refererad i Koo och Woo 1998) föreslår 

att slutanvändarens uppfattning av revisionen kan förändras kraftigt genom att förenkla 

ordvalen i revisionsberättelsen, vilket Holt och Moizer (1990, refererad i Koo och Woo 1998) 

också fastslog. Dock konkluderade Hatherly, Innes och Brown (1991) att även om vissa 

problem tycks kunna adresseras med hjälp av en utökad revisionsberättelse, så måste många 

andra lösas på andra sätt (bl.a. revisorns arbete för att upptäcka bedrägerier och revisorns 

ansvarskyldighet).  

 

Den verkliga förändringen av förenklade ordval studerades av Monroe och Woodliff (1994) i 

Australien. Australien hade vid denna tid infört en ny revisionsberättelse där bland annat 

ordstruktur och ordval hade förändrats gentemot den tidigare, samt så hade beskrivningen av 

ledningen ansvar utvidgats och målen och begränsningarna med revision tydliggjorts. Syftet 

var just att reducera revisionens förväntningsgap. Resultatet pekade på att även om vissa 

förväntningsgap hade reducerats eller eliminerats helt med hjälp av den nya 

revisionsberättelsen, så hade istället nya gap uppstått, eller vissa gamla utvidgats. Detta pekar 

på att förändrade ordval och förklaringar i revisionsberättelsen kan ha stora effekter. De föreslår 

att revisionsberättelsen utformas för att direkt adressera olika områden av förväntningsgapet 
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specifikt (ibid.). Gay och Schelluch (1993) fastslog att samma revisionsberättelse 

(Australienska standarden för revisionsberättelsen AUP 3, dvs.) signifikant ökat förståelsen för 

revisorns roll, revisionens natur samt redovisningsprocessen. Det var dock inte enbart grupper 

utomstående revisorn som påverkades, utan även revisorernas egna antaganden tycktes ha 

förändrats (Monroe & Woodliff 1994). 

 

I Sverige är RevR 700 - Revisionsberättelsens utformning rekommendationen för hur 

revisionsberättelsen skall utformas, och den är till stor del baserad på den internationella 

standarden ISA 700 (FAR 2017). ISA 700 är utformad åtminstone delvis för att reducera 

revisionens förväntningsgap (Gold, Gronewald, Pott 2012). Gold, Gronewald och Potts studie 

om vilken effekt ISA 700 har på revisionens förväntningsgap visar dock att de detaljerade 

förklaringarna kring bland annat revisorns och ledningens ansvar i den tyska 

revisionsberättelsen (vilken också är baserad på ISA 700) inte hade någon positiv effekt i att 

reducera förväntningsgapet (ibid.). Gray et. al (2011) menar att användare helt enkelt inte läser 

hela rapporten, och att det för användarna är oklart vad den egentligen menar att kommunicera, 

samt att det är oklart vilken grad av säkerhet som rapporten ger.  

 

3.1.3.3 Utbildning 
Carrington (2014) menar att de flesta revisorer ser revisionens förväntningsgap som ett 

utbildningsproblem; branschen har helt enkelt varit otydlig med vad revisorn gör. Epstein och 

Geiger (1994) menar att standardsättare måste försöka öka allmänhetens förståelse för 

revisionen och dess begränsningar. Studien som utfördes visade att ju högre utbildning en 

investerare har inom redovisning, finans och investering desto mindre var chansen att denne 

förväntade sig absolut säkerhet. Bilagor, som den som AICPA utfärdade 1989 som förklarar 

revision och revisionsberättelsen, är svåra att sprida och chansen att en investerare läser den är 

minimal. Istället föreslås en mer kompakt bilaga, som på ett enkelt sätt kan förklara i 

normalprosa vad som kan förväntas av revisionen. Dock understryker författarna att denna typ 

av lösning kan vara svårimplementerad (ibid.). Även Bailey, Bylinski och Shields (1983) 

beskriver att kunnigare användare av redovisningen upplever revisorn som mindre ansvarig för 

informationen i årsredovisningar, och föreslår att standardutformande organ kan utbilda folk 

om det avsedda budskapet i revisionsberättelser. Monroe och Woodliff (1994) föreslår ett aktivt 

utbildningsprogram, där professionen arbetar för att öka användarnas kunskaper om revisorns 

ansvar och vad en revision gör och inte gör. Monroe och Woodliff (1993) menar dock att även 

om utbildning kan ses som ett bra verktyg för att reducera förväntningsgapet så är det osäkert 
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hur gångbart det är att spendera resurser på att utbilda intressegrupper, då det är osäkert hur 

stor satsningen behöver vara kvantitetsmässigt.  

 

3.1.3.4 Att möta förväntningar 
Carrington (2014) menar att revisorerna ofta ser förväntningsgapet som ett utbildningsproblem, 

men att intressegrupper som blir informerade om förväntningsgapet tenderar att försöka 

övertyga branschen att anpassa sina tjänster så att de ligger i linje med deras förväntningar. 

Lösningen kan ses som att ligga någonstans emellan att möta förväntningar och att upplysa 

intressegrupper (ibid.). Ett sätt att möta förväntningar kan vara att expandera tjänstesegment 

(Epstein & Geiger 1994). Exempelvis så skulle branschen kunna erbjuda bedrägeriinriktad 

revision med olika nivåer av lämnad säkerhet. Aktieägare skulle vid bolagsstämman kunna 

erbjudas en rad tjänster och ungefärliga kostnader och själva avgöra vilka revisionstjänster som 

behövs och vilken grad av säkerhet de är villiga att betala för. Detta skulle samtidigt leda till 

att aktieägarna lär sig revisionens praktiska begränsningar, samt kostnaderna som olika grader 

av säkerhet skulle innebära. För att reducera gapet på ett mer komplett sätt så behöver dock 

revisionens fundamentala roll i samhället examineras av både användare och intressegrupper, 

för att se till att alla är överens. Detta för att så länge problemet med varierande förväntningar 

på vad rättvisande bild innebär så kommer förväntningsgapet att kvarstå (ibid.). 

 

Humphrey et al. (1993, refererad i Koh och Woo 1998) föreslår att man försäkrar revisorns 

oberoende genom att skapa en oberoende organisation som utser revisorer till noterade företag, 

utökar revisorns ansvar samt klargör att revisorerna har till uppgift att upptäcka bedrägerier. 

De menar att det är bättre att möta allmänhetens förväntningar än att räkna med att man kan få 

allmänheten att ge upp föreställningen om revisorer som bedrägeridetektiver (ibid.). Även 

O’Malley (1993, refererad i Koh och Woo 1998) ser ytterligare revisorsansvar kring 

bedrägerier som en potentiell lösning, men menar samtidigt att det inte kommer att fungera så 

länge skadeståndsanspråk kan riktas mot revisorn. Lochner (1993, refererad i Koh och Woo) 

bestyrker också att det är fel att ge revisorn mer ansvar kring bedrägerier så länge skyddet mot 

skadeståndsanspråk är svagt.  
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3.2 REVISION 

3.2.1 Definition 

FAR definierar revision som att professionellt planera, granska, bedöma årsredovisningen, 

förvaltningen samt bokföringen därefter uttala sig om dessa (FAR 2006). Det ställs särskilda 

krav på hur företag redovisar sina resultat där ansvaret ägarna har är begränsad. För att de olika 

intressenterna ska kunna lita på informationen som företaget uppger är revision nödvändig. 

Revisionen ger en ökad trovärdighet och har viktig funktion för ett fungerande samhälle och 

näringsliv (ibid). ISA definierar syftet med revision som följande: “Syftet med en revision är 

att öka förtroendet för de finansiella rapporterna hos avsedda användare. Detta uppnås genom 

att revisorn lämnar ett uttalande om huruvida de finansiella rapporterna i alla väsentliga 

avseenden har upprättats enligt ett tillämpligt ramverk för finansiell rapportering. När det 

gäller de flesta generella ramverk handlar detta uttalande om huruvida de finansiella 

rapporterna, i alla väsentliga avseenden, ger en rättvisande bild eller ger en sann och 

rättvisande bild enligt ramverket. En revision som utförs enligt ISA och relevanta yrkesetiska 

krav ger revisorn möjlighet att utforma detta uttalande.” (ISA 200). 

 

Intressenter som har stor nytta av revisionen är bland annat ägarna, kreditgivare, kunder, 

leverantörer, staten (FAR 2006). Dessa och andra intressenter har antingen direkt eller indirekt 

nytta av revisionen.  Revisionens mål är lämnar revisorn lämnar en revisionsberättelse där 

denne uttalar sig om företagets bokföring, årsredovisning samt styrelsens och verkställande 

direktörens förvaltning av företaget. Därefter kan revisionsberättelsen tillsammans med 

årsredovisningen användas som grund för intressenternas beslutsfattande (ibid).  

 

3.2.2 Revisionsprocessen 

Carrington (2014) beskriver en modell som visar hur revision går till. Processen består av fyra 

faser: företagsledningens påståenden, bestyrkandeåtgärder, dokumentation, samt rapportering 

(ibid).  

 

3.2.2.1 Företagsledningens påståenden 
Carrington (2014) menar att ledningens påståenden vilket också kallas räkenskapspåståendena 

är de direkta påståenden som finns i årsredovisningen. Påståendena kan ses som avgörande 

faktorer för årsredovisningens revision. I alla lägen måste revisorn ta hänsyn till dessa 

påstående oavsett om det handlar om transaktioner, interna kontroller eller presentation av 

redovisningen i årsredovisningen. Alla påståenden behöver dock inte vara lika viktiga i alla 

sammanhang. Revisorn måste därför avgöra om vilka påståenden som är relevanta i olika 
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sammanhang. Det är viktigt att revisorn dels har allmän god förståelse för företagande, 

redovisning och affärer och dels en god förståelse för företaget som revideras för att kunna 

avgöra vilka påståenden som är mer relevanta. Revisorn kan enkelt omvandla 

räkenskapspåståendena till konkreta frågor som revisorn bör svara på under revisionen. Ett 

exempel på detta är revisorn ställer frågan: “[…] har jag samlat in tillräckligt med bevis för 

att med rimlig säkerhet kunna uttala mig om klientens likvida medel existerar (existens)? Kan 

jag med rimlig säkerhet säga att dessa likvida medel också tillhör företaget (rättigheter och 

förpliktelser)? […]” (ibid). 

 

3.2.2.2 Revisorns bestyrkandeåtgärder 
Räkenskapspåståendena som beskrevs i första steget är ändamålet för revisorns bestyrkande 

(Carrington, 2014). Och det här steget handlar främst om vilka åtgärder som vidtas av revisorn 

i syfte till att uppnå detta bestyrkande. Bestyrkandeåtgärder innebär helt enkelt om revisorns 

granskning, det vill säga vilka insatser revisorn gör för att bestyrka påståendena. För djupare 

förståelse av vad dessa bestyrkandeåtgärderna innebär behöver man först handskas med 

begreppet revisionsbevis. Revisionsbevis är all information som revisorn använder sig av för 

att kunna komma fram till de slutsatser som revisorn kommer fram till. Att avgöra vilka bevis 

som är övertygande och relevanta är utmaningen för revisorn. Revisionsbevisens relevans beror 

även på vad det är för påstående som revisorn försöker att bestyrka. Revisionsbevisen 

kategoriseras i två aspekter kvalitativa och kvantitativa.  

 

3.2.2.3 Dokumentation 
Dokumentation av bestrykandeåtgärderna är en viktig del av hela revisionsprocessen 

(Carrington, 2014). Dokumentationen inleder med en kort presentation om det reviderade 

företaget, vilken bransch företaget befinner sig i, risker som är kopplade till branschen samt 

risker som är specifika för företaget. Därefter dokumenteras arbetet som ska utföras, det vill 

säga revisorns planering samt när och av vem arbetet ska utföras. Vidare dokumenterar revisorn 

om vilka och hur påståenden som har granskats och underlagen som ligger till grund. Resultatet 

av utförda prov och avvikelser dokumenteras.  

 

3.2.2.4 Rapportering 
Revisionsberättelsen är typiskt exempel på en rapport som rapporterar om årsredovisningen 

och förvaltningsrevisionen (Carrington, 2014). Revisorn rapporterar även till företagets 

revisionsutskott eller styrelse löpande under året. Carrington menar att en erinran kan lämnas 

till verkställande direktören eller styrelsen av revisorn. Med erinran försöker revisorn att 
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uppmärksamma företagsledningen om att rätta till missförhållanden. Om styrelsen inte vidtar 

åtgärder och problemet kvarstår efter erinringen kan det leda till att missförhållandet nämns i 

revisionsberättelsen för innevarande eller kommande år. Med hjälp av erinran kan revisorns 

åsikter bli hörda av företagsledningen. Dessutom har styrelsen endast fyra veckor på sig att ta 

upp och behandla erinran vid ett möte. Carrington (2014) hävdar att revisorn i vissa fall bär 

ansvaret att rapportera till olika myndigheter bland annat till bolagsverket, skatteverket med 

mera(ibid). 

 

3.2.3 God revisions- och revisorssed 

Enligt 9 kap. 3 § aktiebolagslagen (SFS 2005:551) ska revisionen utföras på ett sätt som god 

revisionssed kräver. God revisionssed kan enkelt uttryckas som sättet revisionen ska utföras 

(FAR 2006). Genom domstolarnas praxis, FARs, Revisionsnämndens och internationella 

normgivares förslag utvecklas god revisionssed. Genom att anpassa och översätta 

revisionsstandarder i Sverige har FAR angett vad god revisionssed innebär. Den goda seden i 

Sverige bygger på det som anses som god sed internationellt.  

 

God revisorssed handlar om yrkesmässiga regler för revisorer, det vill säga hur revisorer 

yrkesmässigt ska utföra arbetet. En huvudregel inom god revisorssed är att följa FARs och 

Revisorsinspektionens regler och standarder samt tillämpa god revisionssed avseende 

revisorsetik (FAR 2006). 

 

3.2.4 Revisor 

Enligt 1 kap. 5 § i revisionslagen (SFS 1999:1079) är revisorns uppgift att granska företagets 

bokföring, årsredovisning samt ledningens förvaltning över företaget. Granskningen bör vara 

så omfattande som möjligt för att den ska uppfylla vad god revisionssed kräver. Det framgår i 

1 kap. 8 § i revisionslagen (SFS 1999:1079) att företagsledningen har ansvaret att ge de 

uppgifter, upplysningar samt tillfälle som revisorn anser är nödvändiga för att denne skall 

kunna genomföra granskningen (ibid). Revisorn lämnar sedan ett uttalande om huruvida de 

finansiella rapporterna har upprättats i relation till lämpligt ramverk för finansiell rapportering 

(ISA 200). Revisorns uttalande handlar alltså om huruvida de finansiella rapporterna ger 

rättvisande och sanningsenliga bild över företagets finansiell ställning. Dessa finansiella 

rapporter som granskas av revisorn skall ha upprättats av företagets ledning under kontroll av 

de ansvariga för företagets styrning (ibid). Revisorn har tystnadsplikt och får inte till aktieägare 
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eller utomstående lämna upplysningar om företagets angelägenheter om det finns en risk för 

att den informationen kan vara till skada för företaget (9 kap. 41 § Aktiebolagslag 2005:551). 

 

3.2.4.1 Ansvar 
ISA:s definition av revisorns ansvar lyder: “En revisor som utför revision enligt ISA ska uppnå 

en rimlig rad av säkerhet att de finansiella rapporterna som helhet inte innehåller någon 

väsentlig felaktighet, vare sig denna skulle bero på oegentligheter eller på fel.” (ISA 240). 

Med rimlig grad av säkerhet menas i det här sammanhanget en hög grad av säkerhet. Revisorn 

behöver samla in tillräckliga och ändamålsenliga revisionsbevis för att denne ska lämna 

trovärdig revisionsuttalande som baseras på sanningsenliga och riktiga uppgifter (ISA 200). Ett 

av dem målen revisorn har vid utförande av revision är att dels upptäcka och bedöma 

felaktigheternas väsentlighet i de finansiella rapporterna och dels behandla oegentligheter som 

har upptäckts under revisionen (ISA 240). För att identifiera och bedöma riskernas väsentlighet 

behöver revisorn skaffa sig förståelse av företaget, företagets miljö samt de interna kontroller 

företaget har (ISA 315).  

 

3.2.4.2 Väsentlighet 
Enligt FAR:s rekommendationer menas att kravet av övervägandet av väsentlighet uppfylls 

genom att revisorn förstår och bedömer vilka faktorer som kan påverka användarnas beslut 

(FAR 2016). Revisorn gör sitt professionella omdöme vid bedömningen av både kvalitativa 

och kvantitativa faktorers väsentlighet, vilket innebär att det är upp till revisorn att besluta om 

vad som ses som väsentligt baserat på revisorns uppfattning av företaget och dess miljö (ibid). 

ISA 200 definierar väsentlighet är ett begrepp som tillämpas av revisorn både under planerings- 

och utförandefasen. Felaktigheter som betraktas som väsentliga är felaktigheter som förväntas 

påverka intressenternas ekonomiska beslutsfattande med grund i de finansiella rapporterna. 

Revisorn gör bedömningen om väsentlighet med grund på sin uppfattning om intressenternas 

behov av finansiell information och storleken eller karaktären på felaktigheten. Revisorns 

uttalande bygger på helheten av de finansiella rapporter, vilket betyder att det inte är upp till 

revisorn att upptäcka felaktigheter som inte är väsentliga för finansiella rapporternas i helhet. 

Därför är revisorns övergripande mål att på möjliga sätt uppnå rimlig nivå av säkerhet som 

säkrar att finansiella rapporterna inte innehåller väsentliga felaktigheter (ibid). 
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3.2.4.3 Kommunikationens roll 
ISA (260) är en standard som är främst inriktad på kommunikationen mellan styrelsen och 

revisorn. Tvåvägskommunikation mellan styrelsen och revisorn är viktig för att båda parter ska 

ha bra förståelse för frågor kring revisionen och utveckla arbetsrelationen. Kommunikationen 

har stor betydelse för att revisorn ska lättare kunna hämta in information från styrelsen som är 

viktig för revisionen. Ett av de vanligaste stöden revisorn kan få av styrelsen är att ha djupare 

förståelse vad företaget sysslar med och dess miljö. Styrelsen kan även stödja revisorn genom 

att tipsa till olika relevanta källor där revisorn kan inhämta revisionsbevis.  

 

Enligt ISA (260) är en tydlig kommunikation om särskilda frågor en del av varje revision.  

Revisorn har som mål att dels tydligt meddela styrelsen vilket ansvar denne har gällande 

revisionen och dels kommunicera med styrelsen om i vilken omfattning, inriktning och 

tidpunkt revisionen genomförs (ibid). 

 

3.2.5 Uppdragsbrev 

Uppdragsbrevet är ett dokument som upprättas under revisionens planeringsfas (Carrington, 

2014). Dokumentet ses som ett kontrakt mellan revisorn och klienten. Uppdragsbrevet 

bekräftar att revisorn har accepterat uppdraget av företaget. Dokumentet innehåller även 

information om vilken omfattning revisionen ska ha samt andra granskningsarbeten som 

parterna kommit överens om utöver revisorns ansvar för granskning av den finansiella 

informationen. Vanligtvis beskrivs i uppdragsbrevet om vad syftet med revisionen är och vilket 

ansvar revisorn har (ibid). Uppdragsbrevet tillsammans med ett annat dokument innehållande 

allmänna villkor brukar ses som kontraktet mellan revisor och företag (FAR 2014). 

 

3.2.6 Revisionsberättelse 

Enligt revisionslagen (SFS 1999:1079) ska en revisionsberättelse innehålla revisorns uttalande 

om årsredovisningen som har upprättats överensstämmer med rimlig och lämplig lag inom 

årsredovisning (SFS 1999:1079). Specifikt ska följande frågor besvaras i uttalandet: 

a. Ger årsredovisningen en rättvisande bild av företagets ställning och resultat? 

b. Stämmer förvaltningsberättelsen överens med årsredovisningens olika delar? 

Revisorn ansvarar för att i revisionsberättelsen anmärka om denne har funnit något som visar 

att företaget inte har ordentligt utfört sin skyldighet t.ex. om företaget missat att göra 

skatteavdrag enligt lag eller missat anmälan om registrering. I revisionsberättelsen ska inte ingå 

försäkran om företagets framtida lönsamhet eller hur effektivt företagsledningen har förvaltat 

eller kommer att förvalta verksamheten (ibid). 
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Senast fem och en halv månad efter räkenskapsåret lämnar revisorn en revisionsberättelse till 

företagsledningen (SFS 1999:1079). I revisionsberättelsen skall framgå vilken dag revisionen 

avslutades och underskrift av revisorn krävs (ibid). Enligt aktiebolagslagen skall 

revisionsberättelsen alltid lämnas till bolagsstämman vid revision av ett svenskt aktiebolag 

(FAR, 2016).  

 

3.2.6.1 Revisionsberättelsens utformning för aktiebolag 
Enligt FAR:s rekommendationer för utformningen av revisionsberättelsen är uttalande 

avsnittet första avsnittet som inleder med kort beskrivning av vilket företag och räkenskapsår 

revisionen avser (FAR, 2017). Vidare uttalar revisorn sin uppfattning om hur företaget har 

upprättat årsredovisningen i samband med årsredovisningslagen. Grund för uttalanden är andra 

rubriken som berättar om att revisorn har utfört revisionen enligt ISA och god revisionssed i 

Sverige. Revisorn ska ange om denne anser att de revisionsbevisen som har inhämtats är 

tillräckliga och ändamålsenliga. Därefter kommer ett avsnitt så kallad annan information än 

årsredovisningen och koncernredovisningen. Avsnittet innehåller en beskrivning av revisorns 

ansvar för sådan information (ibid).  

 

Under rubriken Styrelsens och verkställande direktörens ansvar beskrivs styrelsens och 

verkställande direktörens ansvar vid upprättandet av årsredovisningen enligt rimligt ramverk 

(FAR 2017). I samband med detta beskrivs styrelsen och verkställande direktörens ansvar för 

de interna kontrollerna som gör att årsredovisningen inte innehåller väsentliga felaktigheter. 

Styrelsen och verkställande direktören ansvarar för bedömningen av företagets förmåga att 

fortsätta bedriva verksamheten vid upprättandet av årsredovisningen. Även frågor som rör 

verksamhetens fortsatta drift tas upp här (ibid).   

 

En del av innehållet i revisionsberättelsen är Revisorns ansvar som beskriver revisorns mål 

med revisionen (FAR 2017). Revisorn har som mål dels att uppnå rimlig grad av säkerhet som 

försäkrar att årsredovisningen som helhet inte innehåller väsentliga felaktigheter, och dels 

lämna en revisionsberättelse med innehåll av revisorns uttalanden. Avsnittet behandlar även 

följande delar:  

a. Upptäckt och bedömning av risker för väsentliga felaktigheter i årsredovisningen. 

b. Revisorns uppfattning av företagets interna kontroll vilken har betydelse vid 

utformningen av granskningsåtgärder i revisionen. 
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c. Utvärdering av styrelsens och verkställande direktörens uppskattning i redovisningen 

och övriga upplysningar. Även hur lämpliga revisorn anser att de tillämpade 

redovisningsprinciperna är framgår.  

d. Utvärdering av årsredovisningens innehåll och struktur samt om årsredovisningen ger 

rättvisande bild i helhet (ibid).  

 

Enligt FAR:s rekommendation (2017) inleder del två i revisionsberättelsen med rubriken 

rapport om andra krav enligt lagar och andra författningar. Detta avsnitt innehåller revisorns 

uttalande kring styrelsens förslag till vinstdisposition. Revisorn uttalar sig också om styrelsen 

och verkställande direktören kan beviljas ansvarsfrihet. Grund för uttalanden är en del rubrik 

och tillstyrker att revisionen har utförts i enlighet med god revisionssed i Sverige.  Därefter 

kommer ett avsnitt så kallad Styrelsens och verkställande direktörens ansvar. Avsnittet 

behandlar styrelsens ansvar för förslaget till vinstdispositioner. Om förslaget är exempelvis att 

dela ut pengar till aktieägarna bedömer revisorn om utdelningen är rimlig i förhållande till 

företagets likviditet och krav i aktiebolagslagen. Styrelsens ansvar för verksamhetens 

förvaltning av dess angelägenheter bör framgå i detta avsnitt. Verkställande direktörens ansvar 

att styra den löpande förvaltningen enligt styrelsens anvisningar samt ta åtgärder som behövs 

för att verksamhetens bokföring utförs i enlighet med lämplig lag anges här. Sista avsnittet i 

revisionsberättelsen är revisorns ansvar. Avsnittet som namnet antyder presenterar revisorns 

ansvar angående revisionen av förvaltningen. Vidare uttalar revisorn om att uttalandet 

avseende ansvarsfrihet är baserad på inhämtade revisionsbevis för att med rimlig grad av 

säkerhet kunna göra bedömningen om verkställande direktören eller någon av 

styrelseledamöterna i något väsentligt avseende: “[…] vidtagit någon åtgärd eller gjort sig 

skyldig till någon försummelse som kan leda till ersättningsskyldighet mot bolaget eller på 

annat sätt handlat i strid mot ABL, ÅRL eller bolagsordningen.” (ibid).  

 

Vidare rekommenderar FAR (2017) att revisorn uttalar om sitt ansvar om förslaget till 

vinstdispositioner är i rimlig grad av säkerhet förenligt med aktiebolagslagen. Revisorn uttalar 

sig om att denne har enligt god revisionssed utfört revision och använder professionellt 

omdöme. Avsnittet anger att revisorns granskning av förslaget till vinstdispositioner och 

förvaltningen baseras i grunden på revisionen av räkenskaperna. Revisorns granskning lägger 

vikten på område, åtgärder samt förhållanden som är betydande för verksamheten. En del av 

revisorns granskning innebär att pröva fattade beslut, underlag till beslut, tagna åtgärder samt 

andra relationer som har relevans för verksamhetens förvaltning. Revisorn avslutar sitt 
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uttalande genom att påstå att denne har granskat styrelsens uttalande och urval av underlag för 

styrelsens uttalande vid bedömning av styrelsens förslag till vinstdispositioner (ibid).  
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4. RESULTAT 
Resultaten av de intervjuer som utförts i studien presenteras i detta avsnitt. Resultaten 

presenteras i löpande text, och texten utgör det som sagts av respondenten under intervjun. 

Resultaten delas upp per tema, vilka återfinnes i intervjuguiden (se Bilaga 1: Intervjuguide - 

Revisor). I texten presenteras frekvens, vilket innebär att totalen av olika uttalanden kan 

överstiga antalet respondenter.  

 

4.1 PRESENTATION AV RESPONDENTER 
Respondenterna som deltagit i denna studie presenteras kort här nedan. Respondenterna består 

helt och hållet av auktoriserade eller godkända revisorer som arbetar med, eller under stor del 

av sin karriär har arbetat med, aktiebolag som redovisar i enlighet med svenska regelverk.  

 

4.1.1 Revisor #1 - Pär 

Denna revisor är auktoriserad, och har arbetat inom yrket i 28 år. Av detta har Pär arbetat på 

Ernst & Young (EY) i 24 år, men driver nu egen revisionsfirma belägen i Västsverige. Intervjun 

ägde rum över den 4:de april 2017 runt klockan 14:00 över telefon och tog cirka 20 minuter att 

genomföra.  

 

4.1.2 Revisor #2 - Dan 

Dan har arbetat på en liten revisionsfirma i Västsverige i 28 år, varav 15 av de åren som 

auktoriserad revisor. Intervjun ägde rum den 19:de april 2017 klockan 14:00 över telefon och 

tog cirka 10 minuter att genomföra. 

 

4.1.3 Revisor #3 - Göran 

Göran har arbetat som auktoriserad revisor sedan 1986, cirka 31 år det vill säga. Under hela 

tiden som revisor har Göran även arbetat med utbildning inom revision; allt ifrån studiecirklar 

till att utbilda bankanställda. Göran har under hela sin tid som revisor drivit eget företag i 

Stockholmsområdet. Intervjun ägde rum den 21:a april klockan 14:30 över telefon och tog cirka 

25 minuter att genomföra.  

 

4.1.4 Revisor #4 - Per 

Per har arbetat som auktoriserad revisor sedan 2009, cirka 8 år alltså, men har arbetat med 

revision i runt 12 år. I dagsläget arbetar han på en medelstor revisionsbyrå belägen i 

Västsverige. Intervjun ägde rum den 2:a maj klockan 09:30, och tog cirka 20 minuter att 

genomföra.  
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4.1.5 Revisor #5 – Lars 

Lars har arbetat som godkänd revisor fram till i början på 90-talet, då han blev auktoriserad. 

Lars arbetar idag på en mindre revisionsbyrå belägen i Norra Mellansverige. Intervjun ägde 

rum den 2:a maj klockan 11:00, och tog cirka 15 minuter att genomföra.  

 

4.1.6 Revisor #6 – Hans 

Efter att Hans avslutat sin ekonomutbildning på Umeå Universitet 1998 började han arbeta på 

vad som då hette Öhrlings PricewaterhouseCoopers i Stockholm. 2012 blev han auktoriserad 

revisor och arbetade på PwC fram till och med 2016. Sedan började Hans arbeta på 

Ekobrottsmyndigheten som ekorevisor, där han arbetar än i dagsläget. Intervjun tog vid den 2:a 

maj runt klockan 14:00 och tog ungefär 25 minuter att genomföra.  

 

4.1.7 Revisor #7 – Bengt 

Bengt har arbetat som auktoriserad revisor i ungefär 25 år, och arbetar för närvarande på en 

mindre revisionsbyrå belägen i Östra Mellansverige. Intervjun ägde rum den 3:e maj klockan 

10:00 och tog cirka 15 minuter att genomföra. 

 

4.1.8 Revisor #8 – Sture  

Sture har arbetat som godkänd revisor i 32 år. Han arbetar för närvarande på en mindre 

revisionsbyrå i Norra Mellansverige. Intervjun ägde rum den 3:e maj klockan 13:00 och tog 

ungefär 20 minuter att genomföra.  

 

4.1.9 Revisor #9 – Jakob 

Jakob har arbetat inom revisorsbranschen i 11 år, varav 5 år som auktoriserad revisor. Han 

driver för närvarande en egen revisionsbyrå med 14 anställda i Östra Mellansverige. Intervjun 

ägde rum den 3:e maj runt klockan 15:00 och tog ungefär 15 minuter att genomföra.  

 

4.1.10 Revisor #10 – Marie 

Marie har arbetat på en mindre revisionsbyrå belägen i Västsverige sedan år 2000. 2006 skrev 

hon examensprov och blev godkänd revisor, men har sedan dess blivit auktoriserad. Intervjun 

ägde rum den 5:e maj vid klockan 14:00 och tog cirka 35 minuter att genomföra.  
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4.2 FÖRVÄNTNINGSGAPETS EXISTENS 

4.2.1 Existerar ett förväntningsgap? 

Alla (10 av 10) tillfrågade revisorer bekräftade i olika grad att ett förväntningsgap mellan 

revisorn och allmänheten existerar. 8 respondenter svarade entydigt ”ja” på frågan om 

förväntningsgapets existens. Revisor Göran besvarade frågan genom att säga: 

”Det [skillnader i förväntningar] har man alltid haft ett problem med i 

branschen, ända sedan jag blev auktoriserad själv och samtidigt som jag 

pluggade då, så långt tillbaka som på 80-talet, så har man haft ett 

förväntningsgap. Revisionsbranschen har inte lyckats alla gånger att nå ut 

med just det man gör och inte gör. Man har ibland till exempel sett företag 

som gått i konkurs, med revisionsberättelser ganska kort innan tycker då en 

del intressenter som inte har påtalat det här.” 

Resterande 7 direkt bekräftande respondenter besvarade frågan med ett ”ja”, ibland följt av ett 

exempel.   

 

2 respondenter, revisor Bengt och revisor Jakob, bekräftade att ett förväntningsgap mellan 

revisor och allmänheten råder, men till en lägre grad. Bengt menar att det finns en viss skillnad, 

men att vikten som läggs vid att förebygga ett förväntningsgap är något överdimensionerat. 

Bengt beskriver:  

”[…] jag tycker ibland att diskussionen blir överdriven vilket resulterat att vi 

till exempel att vi förändrar hur revisionsberättelsen ser ut ungefär var tredje 

fjärde år.” 

Revisor Jakob menar att de allra flesta troligtvis har en god bild av vad revisorn är till för, 

men att allmänheten inte förstår revisionen på detaljnivå. Jakob beskriver dock vidare att det 

finns en del vanliga felaktiga förväntningar på revisionen från allmänhetens sida, vilket 

rimligtvis är att betrakta som en bekräftelse på att även denna revisor anser att ett 

förväntningsgap existerar.  

 

4.2.2 Vad består förväntningsgapet i? 

Den av respondenterna vanligaste citerade missuppfattningen är att revisorn kan med 100 

procents säkerhet bestyrka att det inte finns några som helst fel i företagens finansiella 

rapportering, vilket 6 av 10 respondenter menade. Dessa respondenter beskrev bland annat att 

många tror att revisorn har tittat på allt, att revisorn borde efter avslutad revision ha upptäckt 
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alla eventuella bedrägerier, och att om fel förekommer i redovisningen så har inte revisorn 

gjort sitt jobb. Revisor Pär förklarar:   

”De uppfattar oss nog lite som att vi ibland ska vara poliser. Men riktigt så 

är det ju inte i själva verket, utan vi granskar de väsentliga bitarna.” 

Den näst vanligaste missuppfattningen som respondenterna valde att ta upp är att allmänheten 

ofta inte förstår gränsdragningen mellan revisor och redovisningskonsult. Revisor Hans 

beskriver missuppfattningen: 

”Att vi sköter bokföringen. Alltså just den här sammanblandningen mellan 

bokföringen, alltså redovisningskonsulten, och revisorn. I folkmun använder 

man lite slarvigt ”revisor” för att täcka hela skrået för personer som arbetar 

med räkenskaper.”  

4 av 10 respondenter beskrev denna missuppfattning vid frågan om vilka vanliga felaktiga 

förväntningar de upplever att allmänheten har gentemot revision. 2 respondenter menade att 

det är vanligt att allmänheten missuppfattar revisorns plikt att upptäcka bedrägerier, och 2 

respondenter menade att ansvarsfrågan mellan styrelse och revisor ofta missuppfattas, där för 

mycket ansvar läggs på revisorn. 2 respondenter beskrev även att tystnadsplikten ofta leder till 

ouppfyllda förväntningar, där aktieägare ofta förväntar sig mer information än vad revisorn 

inom tystnadspliktens ramar kan ge. 1 respondent beskrev att en vanlig missuppfattning är att 

revisorn kan fungera som rådgivande i många avseenden, där oberoendet revisorn i praktiken 

måste förhålla sig till kommer i vägen.  

 

4.3 ORSAK TILL OCH IMPLIKATIONER AV FÖRVÄNTNINGSGAPET 

4.3.1 Vad kan de felaktiga förväntningarna bero på? 

Respondenterna tror till stor del att felaktiga förväntningar beror på okunskap av olika 

anledningar. 4 respondenter menar att det är en utbildningsfråga, 2 respondenter tar upp att 

regelverket är komplicerat och att för att förstå revision måste man sätta sig in i det, och 2 

gånger nämns dålig information från kåren som anledning.  

 

1 gång citeras bolagsskandaler och dess efterdyningar som anledning, 1 gång beskrivs de 

felaktiga förväntningarna som ett massmedialt problem, och revisor Göran menar istället att 

det handlar om förhoppningar snarare än förväntningar: 

”Jag tror att det är lite önsketänkande, det vill säga vem vill inte ha en 

fullständig riskeliminering? Det är ju som att säga att jag vill placera mina 
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pengar i det här företaget och de garanterar mig 25% ränta. Då borde jag ju 

dra öronen åt mig och tänka att det borde ju vara en schysst risk som 

placering. Det är samma sak här att det är viktigt att förstå vad som står i 

revisionsberättelserna, att jag har gjort en granskning, men det är inte en 

fullständig genomgång av allting, det är fullständigt omöjligt.” 

 

4.3.2 Vilka negativa implikationer upplever revisorn till följd av förväntningsgapet? 

Det vanligast förekommande svaret på denna fråga var branschen får ett dåligt rykte eller helt 

enkelt missuppfattas, vilket 4 respondenter ser som en negativ implikation för branschen. 2 

respondenter tar upp att revisorn kan beskyllas när exempelvis oegentligheter hittas i 

redovisningen eller inom företaget, där revisorn bara granskat väsentligheter eller så har det 

helt enkelt inte ingått i uppdraget. Revisorn kan alltså felaktigt beskyllas. 1 revisor har fått en 

felaktig anmälan riktad mot sig som gått till Revisorsnämnden.  

 

1 revisor menar att förväntningsgapet kan leda till att kunden upplever att denne inte får vad 

de betalar för, för att revisorn inte kan göra vad som helst utan att bli jävig. 1 revisor menar att 

förväntningsgapets existens leder till att revisionsberättelsen blir mindre och mindre 

användbar. 

 

1 revisor uttrycker att revisorer kanske är för försiktiga i sina skrivelser i revisionsberättelsen, 

till följd av att externa intressegrupper till årsredovisningen kan reagera överdrivet. Revisor 

Marie beskriver att: 

”Det klart att den informationen [revisionsberättelsen] är menad till stämman 

men den används av andra intressenter och kan därmed skada bolaget om 

man skriver ”Farhågor för fortsatt drift” eller någonting annat som kanske är 

en upplysning mer till ägarna att ”Det här går inte så bra det måste ni göra 

någonting åt”, men att bankerna drar in krediter på grund av att vi har skrivit 

så. Men man ska komma ihåg att det egentligen är till ägarna. Vi kanske är 

ofta försiktiga i våran skrivning för att vi är rädda för att det inte ska skada 

bolaget på ett sätt som inte var menat.” 

Revisor Hans, som numera arbetar på Ekobrottsmyndigheten som ekorevisor, kom med en 

anekdot på samma ämne vid en senare fråga:  

Det är viktigt att dem förhållanden som faktiskt påverkar intressenterna 

kommer fram i revisionsberättelsen. Att revisorn kanske funderar. Alltså där 

jag sitter nu, där lusläser vi, den lagen tar vi ju vad personen har skrivit i 

revisionsberättelsen. När det väl kommer hit så är det ju väldigt viktigt vad 
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det står. Jag har ett exempel här där revisorn anmärkt på att skatter och 

avgifter inte har redovisats i rätt tid, men nu när vi har inlett granskningen så 

har vi kunnat konstatera att det inte har skett med rätt belopp heller. 

Hans beskriver att revisorn alltså tycks ha tilltagit vissa försiktighetsåtgärder för att inte skada 

företaget i fråga men att det som till synes har utelämnats kan handla om ett skattebrott, och 

förklarar vidare:  

”Revisionsberättelsen är det verktyg som revisorn faktiskt har. Då bör man 

utnyttja det på bästa sätt och beskriva de förhållanden som kan vara av 

intresse för intressenterna. Sedan sitter man ju knät på klienterna, det är 

kunden som ska betala räkningarna, och skriver man att betalningarna har 

inte skett i rätt tid eller till rätt belopp så kanske någon leverantör drar in 

krediterna, att man får betala kontant och så där. Det hände mig när jag 

arbetade som revisor, arga kunder som ringer och frågar ”Vad fan har du 

skrivit för något?”. Men jag tror att det är viktigt.” 

5 revisorer beskriver dock specifikt att de inte personligen upplever några negativa 

implikationer som en direkt följd av förväntningsgapet.  

 

4.4 HUR FUNGERAR DAGENS ÅTGÄRDER? 

4.4.1 Uppdragsbrevet 

9 av de tillfrågade 10 revisorerna menade att uppdragsbrevet fungerar väl som 

upplysningsmekanism om vad som kan förväntas av revisionen och vilket ansvar som vilar på 

revisorn samt vilket ansvar som vilar på styrelse och vd. Dock ser flertalet revisorer olika 

problem med uppdragsbrevet i detta avseende. 4 av dessa respondenter upplever att den är lång 

eller krångligt formulerad, vilket kan leda till att den antingen inte läses eller inte förstås. 

Revisor Pär beskriver:  

”Ja det är ju först och främst för detaljerat. Ungefär som när du köper en pryl 

på nätet så sätter du ett kryss någonstans och så får du hundra sidor med 

allmänna villkor som ingen läser. Det är ju lite samma sak i det här fallet att 

man skriver ett uppdragsbrev och bifogar dem här villkoren men det är nog 

väldigt få som egentligen läser dem.” 

Pär ser alltså uppdragsbrevet i sig som tydlig, men som något av en formalitet i praktiken. 

Revisor Marie beskriver skämtsamt ett liknande problem: 

”Ja-a, allmänna villkor, de bifogar vi för sig. Jag brukar skämta att har man 

svårt att somna så kan man ligga och läsa dem […] Ur minsynvinkel blir det 

mycket tydligt. Men det är inte säkert att snickaren som jag reviderar, att han 
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förstår. Det beror på vem kunden är. Men syftet är att de ska veta vad det är 

de får.” 

Revisor Göran, som också menar att uppdragsbrevet är ett bra upplysningsmedium, menar 

dock att man måste omvandla brevet från information till kommunikation: 

”Du måste kunna kommunicera ut det också, kontakten med kunden får 

aldrig bara hamna i maskinella historier.” 

Enbart 1 revisor, revisor Hans, hade speciellt avvikande åsikter om uppdragsbrevet. Han menar 

att uppdragsbrev och allmänna villkor är en ren formalitet, och är utformad för att undvika 

skadeståndsanspråk. Denna revisor menar att pappret är till för att skydda revisorn – inte för 

att på något sätt utbilda klienten. Dock understryker revisorn att det är klientens eget ansvar att 

ta reda på vad uppdraget går ut på, men att revisorn kanske borde ges större ansvar att faktiskt 

få klienten att förstå vad revisionen går ut på.  

 

4.4.2 Revisionsberättelsen 

8 respondenter menar att innehållet i revisionsberättelsen är bra i sig. Alla 10 tillfrågade 

beskriver dock att den nya revisionsberättelsen är väldigt lång, och 9 av dessa uttrycker 

osäkerhet över om tänkta målgrupper faktiskt orkar läsa igenom den nu när den blir fyra sidor 

lång. Revisor Lars beskriver: 

”Ja, den [nya revisionsberättelsen] blir för lång och för mycket text, det blir 

färre som läser den. Det känns bara att det blir för mycket. Man kanske kan 

korta ner så fler läser den. Det blir mer och mer papper som man behöver 

skriva på och intyga och nackdelen med det är att företagarna går inte igenom 

dessa.” 

De 2 respondenter som tycker att innehållet i revisionsberättelsen inte är bra menar båda att 

dess omfång har överdrivits; det finns en risk att den informationen som man vill lyfta inte går 

fram för att den helt enkelt försvinner i mängden.  

 

8 av 10 respondenter uttrycker att de tror att den nya revisionsberättelsen kommer att lämna 

förväntningsgapet ganska oförändrat; det kommer varken att öka eller minska till följd av nya 

revisionsberättelsen. Marie beskriver att förändringen inte lär märkas av: 

”Vi har inte fått så mycket respons när revisionsberättelsen har ändrats 

tidigare gånger heller. För de är egentligen intresserad utav tillstyrkan eller 

avstyrkan, sen bryr de sig inte så mycket.” 
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Övriga problem som lyfts av enskilda respondenter är att läsningsfrekvensen troligtvis redan 

var låg innan den nya revisionsberättelsen trädde i kraft, att texter om styrelse och vd samt 

revisorns ansvar egentligen är överflödigt eftersom att det bara är massa svårtolkad lagtext, att 

den handlar om tydliggörande snarare än att tillföra någon intressentnytta, att den nya 

revisionsberättelsen lär med tiden standardiseras för att spara tid och därmed bli intetsägande, 

samt att den är illa anpassad mot mindre företag.  

 

En ytterligare stor förändring med nya revisionsberättelsen är att avsnittet ”Revisorns ansvar” 

kan hänvisas till webben, vilket 6 av de tillfrågade revisorerna tar upp troligtvis inte kommer 

att ha några positiva effekter på läsningsfrekvensen av just den biten. Revisor Per beskriver: 

”Jag tror att motståndet blir större om man ska leta upp något och göra något 

så att säga. Folk har begränsat med tid och intresse så det får inte vara 

krångligt.” 

4.4 EGET ARBETE 

4.4.1 Revisorns upplysningsarbete 

8 av 10 tillfrågade revisorer menar att de på något sätt arbetar för att upplysa icke-revisorer om 

vilket ansvar revisorn respektive styrelse och vd bär, men menar att denna grupp består av 

klienter och inte allmänheten per se. 7 av de tillfrågade beskriver ett kontinuerligt arbete där 

ansvarsupplysning sker på förekomna anledningar via kommunikation med klienten. Revisor 

Per beskriver: 

”[…] det [ansvarsfrågan] kommer väl upp i olika kommunikationer. Det 

kommer ganska naturligt att man så att säga försöker sätta gränserna på rätt 

ställe.” 

Dessa kommunikationer kan uppstå exempelvis när klienten uppenbart har missuppfattat 

ansvarsfördelningen, när revisorn själv känner att någonting behöver tydliggöras, eller när 

klienten själv ställer frågor.  

 

2 utav de tillfrågade menar att de vid något tillfälle under revisionens gång håller en genomgång 

där de förklarar för klienten vad de har tittat på, samt vad de inte har tittat på. Vikten i att 

beskriva vad en revisor inte gör betonas särskilt av dessa 2 respondenter, vilket revisor Pär 

beskriver som: 

”Många gånger tror dem att man har... Kan bekräfta varenda liten siffra i 

räkenskaperna, men riktigt så är det ju inte så att. Jag försöker ha en liten 
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genomgång och tala om att det och det har jag tittat på men det här och det 

här har jag inte tittat på.” 

1 tillfrågad, revisor Dan, menar att han vid frågor om revisorns ansvar helt enkelt hänvisar 

denne till vad som står i revisionsberättelsen, och att han inte utför något upplysningsarbete 

utöver revisionsberättelse eller uppdragsbrev. Revisor Bengt, som menar att förväntningsgapet 

är något överdrivet, säger sig inte heller arbeta specifikt med att beskriva ansvarsfrågan.  

 

4.4.2 Professionens arbete överlag 

8 av de tillfrågade 10 revisorerna menar att revisorsprofessionen överlag arbetar så gott de kan 

med att upplysa revisionens intressenter om vad revisorn faktiskt gör. Av de övriga 2 

respondenterna menar 2 att det inte riktigt är den enskilda revisorns ansvar. 1 av dessa menar 

att informationen som revisionen resulterar i väger tyngre än själva ansvarsfrågan, och den 

andra menar att det troligtvis är FARs uppgift att arbeta med.  

 

Totalt sett så hänvisar dock 5 av de 10 tillfrågade till FARs arbete med revisionens 

förväntningsgap gentemot allmänheten på frågan om revisorsprofessionen arbetar tillräckligt 

med att upplysa redovisningens intressenter om revisorns ansvar. Dessa beskriver alla att FAR 

har, och arbetar fortfarande, mycket med frågan om förväntningsgapet mellan revisor och 

allmänheten. Revisor Göran beskriver exempelvis att FAR brukar arbeta med bemötanden i 

samband med revisorsskandaler, och revisor Lars beskriver att han själv deltar i evenemang 

där intressenter bjuds in för att få lära sig om olika aspekter av revision. 

 

På frågan om vilka grupper som kan anses vara särskilt viktiga att upplysa i vad som kan 

förväntas av revision så menar 4 av 10 tillfrågade att finansiärer av olika slag är en grupp som 

kan behöva upplysas. 3 av dessa 4 nämner ingen specifik anledning, men revisor Marie 

beskriver problemet som:  

”[…] finansinstitut och sånt hade kanske varit bra om de var lite insatta i vad 

som kommer i revisionsberättelsen, eller snarare att allt som framgår inte är 

av ondo. Det har de kanske inte riktigt förstått alltid.” 

2 revisorer beskriver att styrelsen är särskilt viktiga att informera om vad som bör förväntas av 

revisionen. 1 av dessa 2, revisor Hans, menar att det troligtvis är viktigare att företagsledningen 

förstår revisionens innebörd än att allmänheten gör det:  
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”Om kassörskan på Konsum har en snedvriden bild av vad revisorn gör 

kanske inte spelar så stor roll, men styrelseledamoten i ett företag kanske är 

viktigare att informera, och det är ju revisorn bäst på, för denne har ju koll 

på sina klienter. Ett väldigt tungt ansvar vilar ju på revisorn som yrkesman 

eller kvinna. Sedan kan man ju göra insatser riktade över huvudet på folk, 

men jag tror att bäst effekt får det nog om man är öppen och pratar med sina 

klienter helt enkelt.” 

2 revisorer menar att det är företagens ägare som är viktigast att informera om vad som bör 

förväntas av revisionen. Andra grupper som angavs som viktiga av enskilda respondenter var 

bostadsrättsföreningar för att få i sådana är vana vid att läsa årsredovisningar, samt så sade en 

revisor att grupper som kan tänkas rikta anmälningar till Revisorsnämnden (numera 

Revisorsinspektionen) är viktiga. Denna revisor har dock förstahandserfarenhet av detta, då 

denne själv har blivit anmäld på oriktiga grunder.  

 

4.4.3 Arbete utanför befintliga ramar 

Intervjuernas sista fråga om huruvida man borde försöka arbeta utanför de existerande 

mekanismerna mot ett förväntningsgap upplevdes generellt som en bra fråga, men en 

svårbesvarad fråga, och åsikterna gick mycket isär. 3 tillfrågade talade om att revision är så 

pass reglerat av lagar, standarder och praxis, som exempelvis hur en revisionsberättelse ska 

utformas eller att revisorn har tystnadsplikt och måste förhålla sig oberoende, att det för 

revisorn inte är riktigt möjligt att sväva för långt därifrån. Revisor Per beskriver det som: 

”Det är väl en intressant tanke att trycka information någon annanstans men 

jag vet inte, sättet är väldigt lagstyrt, vi kan inte. Dels är det sekretess och vi 

kan inte säga så mycket mer än vad vi säger i revisionsberättelsen […]” 

3 andra av de tillfrågade beskriver istället att revisionsberättelsen är det verktyg som revisorn 

har för att kommunicera med allmänheten, och att det är kanske den som borde utvecklas i 

såna fall. 1 av dessa 3 menar att det ändå är få som läser vad revisorn skriver, 1 förlägger 

ansvaret på den enskilda läsaren och att denne själv får bekväma sig i att ta reda på vad 

revision innebär. Den sista av dessa 3, revisor Hans, menar istället att man borde helt ta bort 

komplicerade lagtexter och bara bevara det mest väsentliga: 

”Vad är det man säger, att när man träffar en ny person så har man tre 

sekunder att fånga intresset annars går man vidare. Det tror jag faktiskt att 

branschen borde ta fasta på. Man skalar bort allt lull-lull, det får man försöka 

läsa sig till.” 
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1 revisor, revisor Lars, ser inte revisionsberättelsen som ett praktiskt verktyg för någon 

upplysning utanför kretsarna allra närmast företaget. Lars säger att: 

”Revisionsberättelsen är riktad till bolagsstämman till ägarna, 

uppdragsbrevet är riktat till företaget men för att sprida kunskaper måste man 

jobba på annat sätt inte via revisionsberättelsen eller uppdragsbrevet utan vår 

bransch försöker ju vara ute på gymnasieskolor och informerar, bedriver 

opinioner i tidningar, vi har vår tidning Balans som tar upp sådana frågor och 

den skickas ut till bredare grupper också. För att nå allmänheten så måste 

man jobba på annat sätt än uppdragsbrevet och revisionsberättelsen, de är 

inte bra redskap för allmänheten då får man jobba med opinionsbildning och 

sprida kunskap.” 

Av de resterande svaren menar 1 revisor att uppdragsbrevet borde ställas till bolagsstämman 

också eftersom att man inte kan förlita sig på att styrelsen beskriver några detaljer om 

revisionen till aktieägarna. Ett förslag som nämndes var att den som söker vidare information 

om revision och ansvarsfördelning helt enkelt borde hänvisas till vad lagen säger, och ett annat 

var att man ska försöka tala med både kunder och intressenter mer om vad det är revisorn 

faktiskt gör.  
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5. ANALYS 
I detta avsnitt analyseras resultaten av intervjuundersökningen med hjälp av att kopplingar till 

teori, tidigare studier, lagar och standarder undersöks, samt så undersöks FARs åtagna ansvar 

i förhållande till revisorns. 

 

5.1 REVISIONENS FÖRVÄNTNINGSGAP 
Studiens respondenter menade alla att ett förväntningsgap mellan allmänhet och revisor 

existerar, vilket alltså i denna studie innebär en 100 procentig bekräftelsenivå. Detta är att 

jämföra med Ruhnke och Schmidts (2014) studie, som visade att 95,5% av revisorerna i 

Tyskland bekräftar att det råder ett förväntningsgap och att den siffras växer. Även 

branschorganisationen FAR menar att förväntningsgapet är en verklig företeelse som ökar 

(Bilaga 3: Intervju – Dan Brännström).  

 

Respondenterna beskriver bland annat att allmänheten förväntar sig att revisorn skall med 100 

procent säkerhet kunna bestyrka att finansiell rapportering är helt korrekt, att många tror att 

revisorn ska ha tittat på allt, att revisorn har en plikt att upptäcka alla eventuella bedrägerier i 

företaget, att för mycket ansvar läggs på revisorn, samt att revisorn sköter bokföringen. Dessa 

är uppgifter som inte beskrivs av ISA, som säger att revisorn ska lämna ett uttalande om den 

finansiella redovisningen i väsentliga avseenden om de avger en sann och rättvisande bild i 

enlighet med tillämpligt ramverk (ISA 200). Inte heller är dessa uppgifter som beskrivs i 

revisionslagen (SFS 1999:1079), som beskriver att revisorn ska granska företagets bokföring, 

årsredovisning och företagsledningens förvaltning. Dessa missuppfattningar hos allmänheten 

torde därför handla om förväntningsgap enligt de flesta definitioner, vilka direkt behandlar 

förväntningsskillnader mellan revisor och allmänhet (jfr. Liggio 1974; AICPA 1978; Woodliff 

& Monroe 1993; Koh & Woo 1998; Wolf, Tacket & Claypool 1999; Johansson 2005; 

Carrington 2014), då dessa på olika sätt beskriver att allmänheten har förväntningar på revisorn 

som denne själv i enlighet med lagar och standarder inte kan leva upp till.  

 

Studiens respondenter beskriver i hög grad förväntningsgapet i enlighet med vad Porter (1993) 

och Hassink et. al. (2009) kallar rimlighetsgapet (en. ”reasonableness gap”), där allmänhetens 

förväntningar inte är något som revisorn själv anser sig kunna leva upp till. Dock nämns även 

vad samma forskare benämner bristande prestationsgapet (en. ”deficient performance gap”). 

Detta gap handlar om att revisorn vill behålla sin långsiktiga relation till revisionssubjektet, 

vilket kan innebära att resultatet av revisionen blir under förväntan. Två respondenter i denna 
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studie beskriver att revisorn är försiktig, kanske till och med ibland brottsligt försiktig, under 

sin skrivelse av revisionsberättelsen. Detta för att inte skada företaget, för att revisorn vet att 

negativa skrivelser kan innebära exempelvis indragna krediter från kreditgivare även om 

anmärkningen i sig inte är att betrakta som särskilt allvarlig. Revisorn skriver därmed 

osanningar eller undanhåller delar av sanningen i vad som egentligen borde uttrycka en 

avvikelse i revisionsberättelsen för att behålla sin goda relation med klienten. Detta vore dock 

eventuellt att betrakta som ett förväntningsgap i flera steg, där intressenterna till det specifika 

företaget förväntar sig att företaget ska passera revisionen utan anmärkningar. Anmärkningar 

menar revisorerna själva egentligen är riktade till företaget som goda uppmaningar, men 

eftersom att revisionsberättelsen blir publik så fångas dem även upp av intressenter. 

Revisorerna känner till intressenternas förväntningar och är därmed ”snälla” i sina uttalanden 

i revisionsberättelsen. En av Hassink et. al. (2009) och Porters (1993) komponenter i 

förväntningsgapet leder alltså här till att en annan uppstår.  

 

  

 

 

 

Figur 1: Ett förväntningsgap kan leda till ett annat 

 

Andra vanligt beskrivna missuppfattningar, som exempelvis att revisorn kan sköta företagets 

bokföring och att intressenter förväntar sig mer information om företaget av revisionen, står i 

direkt strid mot ganska grundläggande premisser för en revisor. I detta fall att revisorn ska 

förhålla sig oberoende (ISA 200) vilket skulle rubbas om denne själv upprättat bokföringen, 

samt att revisorn har tystnadsplikt och inte får uttrycka sig om företagets angelägenheter hur 

som helst (Aktiebolagslagen SFS 2005:551).  

 

Studiens respondenter uttrycker inte att det skulle finnas brister i hur revisorsrollen eller 

revisionen i dagsläget finns reglerad i lagar och standarder. Sådant som allmänheten förväntar 

sig av revision som kanske skulle vara nyttig att inkludera i revision är vad Hassink et. al. 

(2009) och Porter (1993) benämner som bristfälliga standarder gapet (en. ”deficient standards 

gap”), men revisorn tycks se lite som denne faktiskt skulle kunna implementera i allmänhetens 

önskemål. Branschorganisationen ser dock annorlunda på den saken enligt Dan Brännström, 

som menar att ”plustjänster” faktiskt skulle kunna vara till nytta (Bilaga 3: Intervju – Dan 

Brännström). Med plustjänster avses då tjänster som exempelvis bedrägeri- eller 
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korruptionsrevision, vilket är revisionstyper som allmänheten redan idag förväntar sig av den 

lagstadgade revisionen. Dessa skulle kunna fungera som tillägg till den lagstadgade revisionen. 

Epstein och Geiger (1994) menar att allmänheten inte alltid gör fel i att förvänta sig mer, och 

föreslår också att revisionens tjänstesegment kan tjäna på att utökas efter förväntningar via 

exempelvis bedrägeriinriktad revision med olika nivåer av säkerhet. Revisorernas egna syn kan 

alltså ses som något inskränkt av existerande lagar och standarder, men samtidigt är det 

nämnvärt att plustjänster ännu vilar på ett spekulativt stadie. Det har aldrig tillämpats praktiskt 

tidigare någonstans i världen som en integrerad del av revision och saknar därmed empiriska 

belägg för exempelvis faktisk kundnytta och effekt på förväntningsgapet.  

 

Att revisionen skulle kunna med 100 procents säkerhet säga att det som granskas är totalt felfritt 

är också en missuppfattning som allmänheten enligt respondenterna har. ISA 240 beskriver att 

revisorn ska med rimlig grad av säkerhet, vilket är att betrakta som en hög grad av säkerhet, 

kunna säkerställa att de finansiella rapporterna inte innehåller väsentliga fel. Denna punkt ses 

enligt Ruhnke och Schmidt (2014) som särskilt problematiskt, då begreppet ”rimlig grad av 

säkerhet” är viktigt att förstå men få i allmänheten förstår det. Det blir därför en brist från 

allmänheten, men samtidigt menar forskarna att revisorerna själva inte är tillräckligt insatta i 

konceptet kring rimlig grad av säkerhet. Det blir inte ens av att läsa ISA 240 självklart vad 

varken hög säkerhet eller rimlig grad av säkerhet innebär – att ställa frågan ”Hur hög är hög 

grad av säkerhet?” kan föreställas vara lite som frågan ”Hur långt är ett snöre?”, varpå svaret 

naturligtvis blir att det beror på. Rimligtvis skulle detta alltså också kunna ses som något av en 

brist i standarderna, där svaret på frågan i slutändan någonstans blir subjektivt eller i värsta fall 

godtyckligt. Till en begränsad grad klargör ISA 200 dock detta, genom att beskriva att revisorn 

förväntas finna väsentliga felaktigheter som kan komma att påverka intressenternas 

beslutsfattande, men ”väsentliga felaktigheter” är även det ett relativt begrepp.  

 

En ytterligare variant av revisionens förväntningsgap som tas upp av en respondent i denna 

studie är att felaktiga förväntningar handlar om önsketänkande snarare än förväntningar. Detta 

är i princip vad Dennis (2010) beskriver när han säger att det handlar om vad allmänheten tror 

och önskar snarare än vad den förväntar sig. Detta måste dock ses som något kontroversiellt i 

motljus av att andra forskare menar att det är förväntningar det handlar om, samt att 90 procent 

av respondenterna i denna studie också talar om skillnader i förväntningar.  
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5.2 ORSAKER OCH IMPLIKATIONER 
De felaktiga förväntningarna mot revisionen tros av denna studies respondenter främst bero på 

okunskap av olika skäl. Mest frekvent citeras utbildning som trolig orsak; att allmänheten helt 

enkelt inte vet bättre för att de aldrig fått reda på hur det egentligen är. Detta är i linje med vad 

många forskare och institutioner ser som orsak till revisionens förväntningsgap också. Epstein 

och Geiger (1994) ser utbildning som ett huvudsakligt problem, AICPA har försökt att utbilda 

allmänheten via bilagor som förklarar revision och revisionsberättelsen (ibid.), Bailey, Bylinski 

och Shields (1983) menar att kunnigare användare av redovisningen belägger revisorn med 

mindre ansvar, och Monroe och Woodliff (1993; 1994) föreslår utbildning som ett verktyg för 

att reducera förväntningsgapet. Några respondenter i denna studie citerade komplicerade 

regelverk och dålig information från branschen till allmänheten. Dessa torde också stå i nära 

relation till utbildningsbrister som orsak, då båda dessa går att reducera med hjälp av utbildning 

om det komplicerade regelverket samt utökad kommunikation mellan revisionsbranschen och 

allmänheten. Dan Brännström menar att okunskap kring ansvarsfördelning är att betrakta som 

en huvudsaklig anledning för att förväntningsgapet har uppstått (Bilaga 3: Intervju – Dan 

Brännström), vilket också kan vara i linje med utbildningsbrister. Man är alltså inom 

revisionsbranschen ganska överens om att allmänheten kan och kanske borde veta bättre. Som 

anledning till att förväntningsgapet har ökat citerar dock Dan Brännström ökade förväntningar 

på hållbarhet och etik, vilket inte kan ses som ett utbildningsproblem. Det handlar i det fallet 

alltså om att allmänheten på senare tid har ökat sina krav på revisionen.  

 

Enstaka respondenter citerade istället de senaste årens bolagsskandaler som orsak till 

förväntningsgapet. Detta kan dock inte förklara att förväntningsgapet tros ha existerat en 

betydande lång tid, där exempelvis Humphrey, Moizert och Turley (1992) lagt fram bevis för 

att det kan ha existerat redan på 1870-talet när tidningen The Accountant uttryckte problem 

med allmänhetens förväntningar på revisionen. Dock kan bolagsskandaler eventuellt ses som 

en anledning till senaste årens ökning i förväntningsgapet, och en betoning hos allmänheten på 

just bedrägerier (jfr. Chen & Lin 2004). Bollen, Mertens och Meuwissen (2005) beskriver 

enligt Hassink et. al. (2009) att branschen skadats av dessa skandaler, och redan 1999 menade 

Wolf, Tacket och Claypool att tilltron till branschen kunde ses som krisartat låg. Det är således 

inte fel att anta att enskilda fall av bolagskriser och konkurser kan leda till att 

revisionsbranschen skadats ryktesmässigt. En respondent citerar detta som ett massmedialt 

problem, där bolagskrisen i sig inte är problemet, utan informationen som sprids av massmedia 
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vid inträffandet. Detta kan leda till att allmänheten får felaktig information om vad som borde 

förväntats av revisorn, då det inte är helt ovanligt att revisorn felaktigt beskylls eller hängs ut i 

massmedia vid skandaler. Dan Brännström menar att detta är en god anledning för FAR att 

hålla koll på förväntningsgapet, och försöka motverka diskussioner som är grundade på 

okunskap om revision (Bilaga 3: Intervju – Dan Brännström).  

 

Hälften av studiens respondenter uttrycker direkt att de inte anser sig uppleva några 

implikationer av revisionens förväntningsgap. En övervägande del menar dock att andra 

revisorer eller branschen i sig tar skada till följd av förväntningsgapet. Vanligast benämns helt 

enkelt att branschen får ett dåligt rykte, vilket egentligen kan ses som ganska naturligt vid 

ouppfyllda förväntningar, kanske oberoende av kontext. Allvarligt är dock att enskilda 

revisorer kan beskyllas för oegentligheter denne inte borde ha upptäckt, vilket några 

respondenter svarar. Wolf, Tacket och Claypool (1999) menar att i USA har 

redovisningsbyråer förlorat stora summor och mycket kredibilitet just till följd av 

skadeståndsanspråk och rättegångskostnader där revisorn egentligen har agerat i enlighet med 

lagar och standarder. En deltagare i denna studie har dessutom råkat ut för en felaktig anmälan 

till revisorsnämnden till följd av att anmälaren hade felaktiga förväntningar på revisionen.  

 

5.3 DAGENS ÅTGÄRDER 
Uppdragsbrevet beskriver bland annat syftet med revisionen och ansvarsfördelning mellan 

styrelse och revisor (Carrington 2014). Uppdragsbrevet och allmänna villkor brukar ses som 

kontraktet mellan revisor och företaget (FAR 2014). Majoriteten av de tillfrågade revisorerna 

i denna studie såg överlag uppdragsbrevet som någonting positivt. Den beskriver enligt 

respondenterna på ett bra sätt vilket ansvar som vilar på styrelse och vd, samt vilket ansvar 

revisorn har, och förklarar väl vad uppdraget går ut på. Det är dock inte helt utan brister. Det 

mest frekvent nämnda problemet är att den anses lång eller krångligt formulerad. Det leder i 

praktiken till att många inte läser den eller förstår den. Vissa revisorer ser uppdragsbrevet som 

något av en formalitet; som att klicka i att man har förstått villkoren när man beställer en vara 

på internet. Uppdragsbrevet i sig fungerar troligtvis alltså mindre bra som ett 

upplysningsmedium, till följd av brister i längd och språklig utformning. En revisor uttrycker 

dock att man inte bara bör lämna över ett papper och be kunden skriva på, utan att man måste 

se till att kommunicera uppdragsbrevet också. Denne ser alltså uppdragsbrevet som ett gott 

tillfälle att utbilda kunden i vad revision är, hur ansvarsfördelningen ser ut, och vad kunden bör 

kunna förvänta sig. Få respondenter beskriver dock att de använder uppdragsbrevet på det 
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sättet, trots att ISA 260 klart understryker att kommunikation med styrelsen kring bland annat 

ansvarsfördelning och syftet med revision är viktigt. Dan Brännström (Bilaga 3: Intervju – Dan 

Brännström) menar att det är synd att uppdragsbrevet fungerar så, och ser också överlämnandet 

som ett utmärkt tillfälle för den enskilda revisorn att upplysa kunden. Han ser det som en 

självklarhet att revisorn måste få sina klienter att förstå vad revision innebär, likt en 

varudeklaration beskriver varan inom andra tjänster.  

 

Uppdragsbrevet är dock inget publikt dokument, utan riktas enbart till företagsledningen. Det 

publika dokumentet var avsikt delvis är att upplysa allmänheten är revisionsberättelsen (Gold, 

Gronewald, Pott 2012). Den uppdaterades för räkenskapsår som avslutas den 31 december 

2016 eller senare för att bli mer informativ, och utformas i Sverige enligt RevR 700, vilken är 

baserad på ISA 700 (FAR 2017). Alla tillfrågade i denna studie påpekar att revisionsberättelsen 

är väldigt lång, och många uttrycker osäkerhet kring om allmänheten orkar läsa igenom den. 

Dessutom uttrycks oro att den väsentliga informationen försvinner i mängden. Tidigare studier 

pekar dock i hög grad på att uppdateringar av revisionsberättelsen kan leda till att fler förstår 

relationen mellan revisorns respektive styrelsens ansvar och att användare får en ökad 

förståelse för mål och mening med revision (jfr. Nair & Rittenberg 1987, refererad i Koh & 

Woo 1998; Kelly & Mohrweis 1989, refererad i Koh & Woo 1998). Gay och Schelluch menade 

att när den australienska revisionsberättelsen utökades så utökades även förståelsen hos 

användarna. Respondenterna i denna studie menade dock att förväntningsgapet troligtvis 

kommer att lämnas oförändrat. En revisor hänvisade till att tidigare förändringar i 

revisionsberättelsen inte har lett till någon minskning av förväntningsgapet, och att det 

troligtvis inte gör det den här gången heller. Gold, Gronewald och Potts (2012) studie på den 

tyska revisionsberättelsen, vilken också är baserad på ISA 700, pekade på att den nya 

revisionsberättelsen inte hade någon noterbar positiv effekt i att reducera förväntningsgapet. 

Gray et. al. (2011) uttryckte, likt respondenterna i denna studie, att få intressenter läser igenom 

hela rapporten, samt att det är oklart vad den söker att kommunicera. Dan Brännström beskriver 

att revisionsberättelsen inte är rätt medium för att upplysa allmänheten (Bilaga 3: Intervju – 

Dan Brännström). Han menar att den egentligen ger en bra beskrivning av revisionen, men att 

den är något juridiskt författad och att den nya revisionsberättelsen syftar till att öka kundnyttan 

snarare än att reducera ett förväntningsgap.  

 

Den nya revisionsberättelsen tycks således ha andra motiv än att på ett bättre sätt upplysa om 

vad som bör förväntas av revision. Detta skulle förklara varför revisorerna själva anser att den 
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inte är ett bra upplysningsmedium, och att problem som läsningsfrekvens, att texten består av 

svårtolkad lagtext, och att den innehåller mycket överflödig information benämns av 

revisorerna. En majoritet av respondenterna menade att det som står i revisionsberättelsen är 

bra i sig, men den påstådda ökade kundnyttan i den nya revisionsberättelsen tycks dock av 

revisorerna upplevas som reducerad till följd av de tidigare nämnda problemen, där den viktiga 

informationen helt enkelt försvinner i mängden av all annan information.   

 

5.4 EGET ARBETE 
En majoritet av respondenterna menar att de arbetar med att upplysa klienter om vilket ansvar 

som vilar på styrelse och vd samt på revisorn, samt vad revision innebär. Revisorerna menar i 

stor grad att det sker på förekomna anledningar. Många av studiens revisorer arbetar mycket 

med ägarledda företag, och Chittenden et. al. (1990 refererad i Kirby & King 1994) menar att 

problemen med förväntningsgapet är särskilt stora inom små ägarledda företag. Detta skulle 

kunna vara en anledning till att revisorerna utför detta upplysningsarbete. Sedan är 

företagsklienterna de som revisorn kommer i kontakt med närmast i sitt arbete, så det förefaller 

sig ganska naturligt att det är dit som deras främsta upplysningsarbete riktas. Dan Brännström 

beskriver att den enskilda revisorn ska försöka upptäcka eventuella förväntningsgap och rätta 

till dessa när de är ute på arbete (Bilaga 3: Intervju – Dan Brännström), vilket är vad som i stor 

grad beskrivs av respondenterna i denna studie. ISA 260 beskriver att revisorn skall upplysa 

klienten om bland annat ansvar och omfattning av revisionen, men det är skrivet relativt 

övergripande och den enskilda revisorn kan tolka denna annorlunda än den andra.  

 

Inriktningen på det övergripande arbetet som professionen gör för att minska förväntningsgapet 

handlar i dagsläget om upplysning. En majoritet av studiens respondenter menar att 

professionen gör vad den kan, men att den enskilda revisorn inte kan göra så mycket direkt mot 

allmänheten. Det kan förefalla sig naturligt, då revisorn inte arbetar direkt mot någon 

allmänhet. Kommunikationen till allmänheten sker genom revisionsberättelsen, vilken är starkt 

reglerad av lagar och standarder, vilket gör att revisorn inte kan uttrycka sig hur som helst i 

den heller. På frågan om vilken intressentgrupp som är viktigast att upplysa var det mest 

frekventa svaret finansinstitut, som ofta tror att allt som framkommer i revisionsberättelsen är 

väldigt allvarligt och negativt. Andra vanliga var styrelse och ägare. Även om revisorn kan 

reducera förväntningsgapet mellan sig själv och styrelse, så finns ingen väldigt naturlig väg för 

denne att upplysa finansinstitut eller aktieägare om vad revisionen går ut på och 

ansvarsfördelning. Revisorn kan inte i enskilda fall när frågor väcks kring revisionen uttala sig 
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om det annat än i väldigt övergripande termer, då Aktiebolagslagen (SFS 2005:551) säger att 

revisorn har tystnadsplikt och inte får yttra sig om bolagets angelägenheter. Samtidigt vore det 

ett brott mot god revisions- och redovisningssed att sväva utanför riktlinjer för FAR och 

Revisorsinspektionens rekommendationer (FAR 2006) och exempelvis utforma en egen form 

av revisionsberättelse.  

 

De flesta tillfrågade revisorer hänvisar till FARs arbete kring förväntningsgapet istället. Det 

arbetet beskrivs till stor del handla om utbildning, exempelvis via bemötanden i samband med 

skandaler och evenemang där intressenter kan lära sig om revision. Det tycks alltså som att det 

är FAR som har de stora möjligheterna att bemöta och göra någonting åt förväntningsgapet, 

och FAR verkar dessutom aktivt arbeta med det. Dan Brännström (Bilaga 3: Intervju – Dan 

Brännström) beskriver att även om det är revisorns uppgift att reducera förväntningsgapen 

mellan klient och revisor ute på uppdrag, så är det FARs och andra branschorganisationer som 

till exempel Revisorsinspektionens uppgift att intressera sig för förväntningsgapet. Han menar 

att även regering och riksdag kan hjälpa till då revisionen är lagstyrd. Dock förtydligar han att 

ett stort ansvar vilar på revisorn och att revisionen inte får bli slentrianmässig, samt att FAR 

måste ta alla tillfällen som ges i att klargöra vilka möjligheter och begränsningar som finns för 

revisionen, exempelvis vid debatter grundade på okunskap om revision.  

 

På intervjuns sista fråga undersöks om revisorerna anser att man borde försöka arbeta utanför 

befintliga ramar (revisionsberättelsen och uppdragsbrev) på något sätt. Svaret här är generellt 

att det inte går på grund av tidigare nämnda anledningar som tystnadsplikt och oberoende, och 

att revisionsberättelsen är det verktyget som revisorn faktiskt har. Tidigare har det dock 

framkommit i analysen att revisorerna till stor del inte ser hur revisionen fungerar idag per se 

som problemet. Dock beskriver Carrington (2014) att lösningen troligtvis ligger någonstans 

emellan att möta allmänhetens förväntningar och att upplysa den. Andra menar också att det 

troligtvis är bättre att försöka möta allmänhetens förväntningar, bland annat beskriver 

Humphrey et. al. (1993, refererad i Koh & Woo 1998) att det troligtvis inte är rimligt att försöka 

få allmänheten att ge upp bilden av revisorerna som bedrägeridetektiver, och Epstein och 

Geiger (1994) menar att man borde kunna erbjuda exempelvis bedrägerirevision eller revision 

med olika grad av säkerhet. Detta är någonting som FAR arbetar med enligt Dan Brännström 

(Bilaga 3: Intervju – Dan Brännström). Han föreslår att om man ser till att avgränsa revisionen 

tydligare genom att erbjuda både lagstadgad revision av räkenskaperna och andra typer av 

revision som tilläggstjänster (t.ex. bedrägerirevision) så kommer allmänheten att förstå 
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avgränsningarna däremellan. Detta är ju dock sådant som den enskilda revisorn inte kan råda 

över. Detta skulle innebära standard- och rekommendationsändringar, vilket betyder att 

ansvaret för detta endast kan förläggas på högre instanser som exempelvis FAR, 

Revisorsinspektionen, samt lag- och standardutformare.  
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6. DISKUSSION 
I detta avsnitt förs en diskussion kring resultaten av studien, där slutsatser har härletts där det 

ansetts tillämpligt. Sedan diskuteras studiens praktiska bidrag, övergripande kvalité, samt så 

lämnas förslag till vidare forskning.  

 

6.1 Resultatdiskussion och slutsatser 
Syftet med denna studie har varit att undersöka hur revisorn upplever ett förmodat 

förväntningsgap mellan denne själv och allmänheten. Studien har även försökt att reda ut vad 

förväntningsgapet består i, hur existerande mekanismer som ska motverka förväntningsgapet 

fungerar, samt om revisorerna utför något arbete mot ett förväntningsgap.  

 

Definitioner av ett förväntningsgap mellan revisor och allmänheten varierar, men essentiellt 

handlar dessa definitioner överlag om skillnader i förväntningar mellan vad allmänheten tror 

att revisorn gör och vad revisorn de facto gör (jfr. Liggio 1974; AICPA 1978; Woodliff & 

Monroe 1993; Koh & Woo 1998; Wolf, Tacket & Claypool 1999; Johansson 2005; Carrington 

2014). Resultatet visar att revisorerna, i enlighet med dessa definitioner, upplever att ett 

förväntningsgap existerar, vilket är i linje med vad definitionsförfattarna föreslår. Detta kan 

bestyrkas genom att revisionsstandarder som ISA 200 inte konstituerar de förväntningar som 

allmänheten har mot revisorn, bland annat att denne kan sköta bokföringen, att revisorn kan 

med hundra procents säkerhet säkerställa årsredovisningens korrekthet i alla avseenden, och 

att revisorn ska upptäcka bedrägerier. Den första slutsatsen som kan dras är således att ett 

förväntningsgap mellan revisor och allmänhet råder.  

 

Studiens huvudsakliga forskningsfråga handlar om hur revisorerna upplever detta 

förväntningsgap. Vi fann att revisorerna inte själva känner sig direkt påverkade av revisionens 

förväntningsgap, utan riktar dess effekter mot branschen överlag. De upplever att branschen 

får dåligt rykte till följd av förväntningsgapet. Tidigare studier föreslår att branschens rykte har 

skadats av förväntningsgapet, exempelvis så föreslår Wolf, Tacket och Claypool (1999) att den 

allmänna tilltron mot revision är krisartat låg, Bollen, Mertens och Meuwissen (2005, refererad 

i Hassink et. al. 2009) menar att professionens image är skadad av händelser där allmänheten 

förväntat sig att revisorn avgett en absolut försäkran om företagens redovisning, med flera. 

Slutsatsen vi drar är att revisorerna upplever att branschens rykte tagit skada till följd av 

felaktiga förväntningar på revisionen.  
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Noterbart är även att en av studiens revisorer har anmälts till Revisorsinspektionen, som ett 

resultat av felaktiga förväntningar. Andra revisorer uttrycker också att det finns en risk att det 

kan hända.  Wolf, Tacket och Claypool (1999) beskriver att amerikanska revisionsfirmor har 

förlorat miljarder dollar på felaktiga skadeståndsanspråk och rättegångskostnader till följd av 

förväntningsgapet. Felaktiga skadeståndsanspråk är således att betrakta som en potentiell men 

kanske mindre vanlig effekt som kan drabba revisorn till följd av förväntningsgapet. Ett 

felaktigt skadeståndsanspråk är dessutom mindre påtagligt när det händer andra än en själv, 

vilket skulle förklara varför revisorn som har blivit utsatt väljer att lyfta den punkten i intervjun. 

 

Två respondenter beskrev även att revisorer är försiktiga i revisionsberättelsen till följd av att 

intressenter ser för allvarligt på avvikelser i denna. Detta anser vi särskilt intressant, då detta är 

ett exempel på när revisorn underpresterar till följd av allmänhetens förväntningar på 

revisionsberättelsen. Detta kan förklaras med Porters (1993) och Hassink et. al.s (2009) 

komponentindelning av förväntningsgapet, där allmänhetens förväntningar på att 

revisionsberättelsen lämnas ren utgör ett rimlighetsgap, som i sin tur leder till att revisorn 

presterar lägre än förväntat genom att undanhålla sådant som bör påtalas i revisionsberättelsen; 

ett prestationsgap. Vi anser att inga generella slutsatser dras utifrån detta, då andelen 

respondenter som upplever detta var låg. Dock vore relationen mellan olika föreslagna 

komponenter av förväntningsgapet en intressant utgångspunkt för vidare studier.  

 

Som vidareutveckling av studiens huvudfråga handlade den första delfrågan om vad ett 

förväntningsgap utgörs av. Respondenterna i denna studie menar i stora drag på att höga 

förväntningar ställs på revisorns ansvar (t.ex. allmänhetens föreställning om att revisorn ska 

upptäcka bedrägerier), att felaktiga förväntningar yttrar sig i en allmän tro att revisorn kan och 

får göra mer under revisionen än vad lagar och standarder konstituerar (t.ex. sköta 

bokföringen), samt att revisorn ska göra mer än vad som befästes i uppdragsbrevet. Tidigare 

studier visar på liknande problem, där exempelvis Humphrey, Turley & Moizer (1993, 

refererad i Hassink et. al., 2009) menar att allmänheten tror att revisorns huvudsakliga fokus 

är att upptäcka bedrägerier, när det enligt ISA 200 inte hör till revisionens syfte. Samma 

standard menar även att revisorn måste förhålla sig oberoende, och FAR (2014) menar att 

uppdragsbrevet med allmänna villkor motsvarar kontraktet mellan revisor och klient och 

beskriver således vad revisorn ska göra under revisionen. Ruhnke och Schmidt (2014) menar 

att förväntningsgap uppstår till följd av misslyckanden från allmänheten, revisor och 

standardutformare, men att i revisorns synvinkel är det misslyckanden hos allmänheten som 
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står för förväntningsgapet. Detta tycks vara sant även i denna studie, där allmänhetens 

okunskap ofta citeras som grund till att förväntningsgap existerar och uppstår. Slutsatsen vi 

drar är således att förväntningsgapet i revisorernas vy består i för höga förväntningar från 

allmänheten om vad revisorn gör, vad den får göra, och vad den ska göra, och att dessa 

förväntningar är grundade på okunskap från allmänhetens sida.  

 

Revisorerna uttrycker lite tilltro till både uppdragsbrev och revisionsberättelse som 

mekanismer för att reducera förväntningsgapet mellan dels revisor och styrelse och vd, samt 

revisor och allmänheten. För båda skrivelserna citeras krångliga formuleringar och mycket text, 

samt att få läser dem. Få beskriver överlämnande av uppdragsbrev som en chans att utbilda, 

vilket Dan Brännström (Bilaga 3: Intervju – Dan Brännström) ser som synd och menar att det 

är ett utmärkt tillfälle för det. Nya revisionsberättelsen har dock uppdaterats för att bli tydligare 

och mer informativ. Tidigare studier pekar på att sådana ändringar kan leda till minskade 

förväntningsgap (jfr. Koh & Woo 1998; Monroe & Woodliff 1994; Gay & Schelluch 1993), 

men studier av Gold, Gronewald och Pott (2012) visar att standarden som den nya 

revisionsberättelsen är utformad efter, ISA 700, åtminstone i den tyska revisionsberättelsen inte 

reducerar något förväntningsgap. Gray et. al. (2011) menar att användare inte läser hela 

rapporten. Dessa resultat är mer i linje med vad respondenterna i denna studie uttrycker, vilket 

kan beskrivas som en låg tilltro till dessa dokuments funktion i att reducera förväntningsgapet. 

Slutsatsen vi drar är att revisorerna inte anser att uppdragsbrev fungerar väl som en funktion 

för att reducera förväntningsgapet mot klient, samt att revisorerna inte anser att 

revisionsberättelsen är en väl fungerande mekanism för att reducera ett förväntningsgap.  

 

Revisorernas eget arbete mot förväntningsgapet, som utgör studiens sista delfråga, besvaras 

med att revisorerna själva enbart utför arbete mot ett förväntningsgap på förekomna 

anledningar direkt gentemot klient. Det finns helt enkelt ingen naturlig kommunikationsväg för 

revisorn mot allmänheten annat än just revisionsberättelsen, och ansvaret för att reducera 

förväntningsgapet mot allmänheten förläggs istället främst på FAR. Således drar vi slutsatsen 

att revisorn utför arbete för att reducera ett förväntningsgap, men att det arbetet sker mot 

styrelse och vd, och inte allmänheten per se.  
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6.2 Bidrag till forskning 
Denna studies teoretiska bidrag kan beskrivas som en ökad förståelse för revisorns syn på 

förväntningsgapet existens och beståndsdelar, samt vilken påverkan funktioner för att reducera 

förväntningsgapet har och dess baksidor. I Sverige finns få studier av liknande slag, så denna 

studie lämnar bevis för att ett förväntningsgap i hög grad liknar förväntningsgapen som 

existerar i andra delar av världen, vilka också ofta visar klara likheter studierna emellan. 

Studien tyder även på att det finns en klar medvetenhet hos professionen om förväntningsgapet 

och vilka praktiska implikationer det kan ha för den enskilda revisorn eller för branschen i stort. 

Vi hoppas att studien rent praktiskt kan användas av intresserade forskare på lägre nivåer eller 

revisorer som söker att få en grundläggande förståelse för hur revisorer överlag ser på eller 

arbetar med fenomenet, eller vilka problem som det kan innebära.  

 

Studiens resultat och slutsatser bör dock tas med visst förbehåll då studien har en del 

metodologiska svagheter, bland andra studiens urvalsform och låga antal respondenter (se 2.7 

Metodkritik), samt att endast revisorns perspektiv på förväntningsgapet undersökts. Revisorns 

perspektiv på förväntningsgapet anser vi dock viktigt i sig, men skulle samtidigt gynnas av att 

försättas i kontext med allmänheten och standardsättare, vilka utgör de andra abstrakt 

formulerade aktörerna som på olika sätt utsätts för förväntningsgapet. Att enbart utgå ifrån en 

utav åtminstone tre stora aktörer inom fenomenets ramar lämnar en naturlig bias åt den aktören 

som utgåtts ifrån, vilket bör beaktas av läsare av denna studie. Dock anser vi att varje enskild 

vinkel är att anse som viktig för att kunna bilda sig förståelse för hela förväntningsgapet, vilket 

är argumentet vi åberopar för att enbart utgå ifrån revisorns syn i denna studie.  

 

6.3 Förslag till vidare forskning 
Trots dagens upplysningsmekanismer eller åtgärder som från början varit tänkta att reducera 

förväntningsgapet råder det inga väsentliga framsteg kring reduceringen. Detta beror till stor 

del på att mekanismer som revisionsberättelsen är svårlästa, långa och har låg läsningsfrekvens. 

Därför tror vi att det behövs utökad forskning och studier kring vilka insatser som behöver 

göras för att utveckla väl fungerande åtgärder som reducerar förväntningsgapet. Utifrån denna 

studie har vi även kunnat dra slutsatsen att okunskap är en huvudfaktor som orsakar ett 

förväntningsgap, vilket torde innebära att okunskapen måste elimineras eller minimeras för att 

reducera förväntningsgapet. Vilka är de effektivaste sätten att upplysa allmänheten om vad 

revision innebär och vad revisorn exakt gör?  
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Ett av huvudsyftena med redovisningen är att hjälpa intressenterna vid ekonomisk 

beslutsfattning. Genom revisionen granskas och undersöks om huruvida årsredovisningen ger 

en rättvisande bild. Studiens resultat visar tecken på att vissa revisorer underpresterar genom 

att dölja information som bör påtalas på revisionsberättelsen på grund av försiktighet, som en 

följd av förväntningsgapet. Även om det är få revisorer som bekräftar detta så är frågan mycket 

allvarlig. Därför tror vi att det är viktigt att undersöka dels utsträckningen av detta, och dels 

hur företagen, intressenterna, branschen och samhället påverkas när revisorn presterar mindre 

än vad intressenterna förväntar sig. 
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BILAGOR 
Bilaga 1: Intervjuguide - Revisor 
Presentation 

● Skulle du vilja presentera dig? 

Grundläggande bakgrundsfakta som måste täckas in: Namn, 

yrkesroll, verksamma år, företag 

 

Förväntningsgapets existens 

● Vad är en revisors uppgift? 

Den intervjuades uppfattning om vad revisorn gör 

● Anser du att det finns skillnader mellan revisorns faktiska uppgifter och vad 

allmänheten, tror att revisorn har till uppgift att göra? 

Bekräftelse av den intervjuades medvetenhet om förväntningsgapet 

● Vilka är de vanligaste felaktiga förväntningarna allmänheten har gentemot revision? 

Beskrivning av allmänna problem den intervjuade ser 

 

Orsak till och implikationer av förväntningsgapets existens 

● Vad tror du att de felaktiga förväntningarna på revisionen beror på? 

Svar på varför ett förväntningsgap existerar, enligt den intervjuade 

● Vilka negativa implikationer tror du att felaktiga förväntningar på revisionen kan ha för 

branschen? 

Beskrivning av potentiella implikationer av ett förväntningsgap 

● Märker du personligen av några negativa implikationer till följd av revisionens 

förväntningsgap? 

En beskrivning av mer praktiska problem för den intervjuade revisorn direkt 

 

Hur fungerar dagens åtgärder? 

Uppdragsbrevet + allmänna villkor för revision samt revisionsberättelsen brukar ses som, 

eller har ursprungligen varit tänkta som, mekanismer som ska reducera förväntningsgapet.  

● Tycker du att uppdragsbrev + allmänna villkor ger en bra beskrivning av vad som kan 

förväntas av revisorn? 

Beskrivning av vilken effekt revisorn tycker/tror att uppdragsbrevet har 

● Ser du några problem med uppdragsbrevet + allmänna villkor som 

upplysningsmekanism (t.ex. utformning, läsningsfrekvens, ordval osv.) 

Beskrivning av eventuella problem som finns i hur dagens uppdragsbrev ser ut. T.ex. om den 

alltid läses, om den är förståbar, osv. 

● Tycker du att revisionsberättelsen ger en bra beskrivning av vad som kan förväntas av 

revisorn? 

Beskrivning av vilken effekt revisorn tycker/tror att revisionsberättelsen har 

● Ser du några problem med revisionsberättelsen som upplysningsmekanism (t.ex. 

utformning, läsningsfrekvens, ordval osv.) 

LEGEND 

 

T  = Temarubrik 

A  = Exempel på fråga 

B  = Rationale 
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Beskrivning av eventuella problem som finns i hur dagens revisionsberättelse ser ut. T.ex. om 

den alltid läses, om den är förståbar, osv. 

För räkenskapsår som avslutats 31 december 2016 eller senare gäller nu nya regler för hur 

en revisionsberättelse ska utformas. Den är tänkt att bli betydligt mycket längre, lättare att 

läsa, mer informativ, tydligare osv., samt så kan “REVISORNS ANSVAR” överlämnas i form 

av bilaga eller hänvisas till webben. 

● Tror du att fler kommer att läsa avsnittet “Revisorns ansvar” om det överlämnas som 

bilaga eller hänvisas till webben? 

Kommer nya revisionsberättelsen att öka förståelsen för revisorns arbete? 

● Tror du att nya revisionsberättelsen kommer att verka bättre eller sämre än den gamla 

för att reducera förväntningsgapet mellan revisor och intressent? 

Kommer nya revisionsberättelsen att öka förståelsen för revisorns arbete? 

● Ser du några problem med nya revisionsberättelsen du vill ta upp? 

Kommer nya revisionsberättelsen att öka förståelsen för revisorns arbete? 

 

Eget arbete 

● Gör du personligen någonting särskilt för att upplysa t.ex. dina företagssubjekt eller 

andra intressenter om dina egna ansvar? 

Hur upplyser revisorn t.ex. sina företagssubjekt om revisorns ansvar utöver uppdragsbrevet? 

● Anser du att revisionsprofessionen arbetar tillräckligt med att upplysa redovisningens 

intressenter om vilket ansvar revisorn har? 

Gör professionen överlag någonting utöver uppdragsbrev + revisionsberättelse? 

● Kan och borde revisionsprofessionen, eller du själv, göra mer för att minska revisionens 

förväntningsgap? 

Vilar ansvaret på revisionsprofessionen, någon annan, eller är flera ansvariga? 

● Finns det någon intressegrupp där det kan tänkas särskilt viktigt att den görs införstådd 

i vad som kan förväntas av revisorn? 

Vilket förväntningsgap kan anses mest skadligt för revisionsprofessionen, i revisorns 

synvinkel? 

● Uppdragsbrevet överlämnas till revisionssubjekt, och revisionsberättelsen presenteras 

direkt i årsredovisningen. Borde man försöka att arbeta utanför dessa ramar på något 

sätt, för att nå personer som inte ofta läser årsredovisningar/som inte är 

revisionssubjekt? 

Denna fråga kan komma att upplevas som luddig, eller som utanför förväntningsgapet. 

Rationalen för denna fråga är att det inte nödvändigtvis behöver vara direkt intressenter som 

upplever revisionen som obsolet eller negativ till följd av förväntningsgapet. En nyhetsartikel 

kan exempelvis skapa misstro gentemot professionen hos personer som aldrig ens läst en 

årsredovisning. 
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Bilaga 2: Intervjuguide – Dan Brännström 
Förväntningsgapets existens 

● Existerar ett förväntningsgap inom revisionen? 

● Vilka är de vanligaste felaktiga förväntningarna allmänheten har gentemot revision? 

● Ser hela professionen förväntningsgapet som ett problem som måste hanteras? 

● Under din tid som generalsekreterare för FAR, har förväntningsgapet förändrats något? 

(Ökat, minskat, ändrat form, osv.) 

● Arbetar FAR med problemet? Hur då? 

 

Orsak till och implikationer av förväntningsgapets existens 

● Vad beror de felaktiga förväntningarna på revisionen på? 

● Vilka negativa implikationer tror du att felaktiga förväntningar på revisionen kan ha för 

branschen, eller den enskilda revisorn? 

 

Hur fungerar dagens åtgärder? 

● Tycker du att uppdragsbrev + allmänna villkor ger en bra beskrivning av vad som kan 

förväntas av revisorn? 

● En relativt stor del av dem vi intervjuade menade att få verkligen läser uppdragsbrevet 

+ allmänna villkor. Ser du några problem med uppdragsbrevet + allmänna villkor som 

upplysningsmekanism? 

● Tycker du att revisionsberättelsen ger en bra beskrivning av vad som kan förväntas av 

revisorn? 

● Ser du några problem med revisionsberättelsen som upplysningsmekanism? 

● Vad är tanken med att man kan hänvisa ”Revisorns ansvar”? 

● Hur rimmar det med att många redovisningsintressenter inte vet vilket ansvar som vilar 

på revisorn och på styrelsen? 

● I vår studie svarade 8 av 10 tillfrågade revisorer att dem tycker att innehållet i nya 

revisionsberättelsen är bra i sig, men alla tillfrågade menade att den är väldigt lång, 

och 9 av dessa uttryckte osäkerhet över om någon verkligen orkar ta sig igenom den. 

Hur ser du på revisionsberättelsens längd, och hur ser du på denna respons från 

revisorerna själva? 

 

Eget arbete 

● Hos vem/vilka vilar egentligen ansvaret att reducera revisionens förväntningsgap? 

● Uppdragsbrevet överlämnas till revisionssubjekt, och revisionsberättelsen presenteras 

direkt i årsredovisningen. Borde man försöka att arbeta utanför dessa ramar på något 

sätt, för att nå personer som inte ofta läser årsredovisningar/som inte är 

revisionssubjekt? 
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Bilaga 3: Intervju – Dan Brännström 
Dan Brännström är generalsekreterare i FAR, branschorganisationen för lönekonsulter, 

redovisningskonsulter, revisorer och rådgivare. 

 

Dan menar att ett förväntningsgap inom revisionen existerar, och att det finns både mellan 

revisorn och allmänheten, samt mellan revisorn och företagsledningen. De felaktiga 

förväntningarna som ryms inom revisionens förväntningsgap är många, bland annat att revisorn 

granskar allt inklusive små belopp som representation och gåvor, att revisorn är detektiv och 

ska upptäcka korruption, och att revisorn ska granska sådant som inte ingår i uppdraget.  

 

Dan ser inte förväntningsgapet som ett problem – utan som en utmaning och en möjlighet. En 

sådan möjlighet är att branschen kan erbjuda vad han själv benämner som ”plustjänster”. 

Plustjänsterna består av ytterligare icke-lagstadgade former av revision, som exempelvis 

korruptionsrevision och revision av intern kontroll. Aktieägarna kan då på bolagsstämman 

bestämma om de vill ha enbart vanlig lagstadgat revision av företagets räkenskaper, eller om 

de vill beställa någon eller några plustjänster utöver detta. Exempelvis om ett företag handlar i 

länder med risk för korruption så kan företaget välja att lägga till en korruptionsrevision. En 

stor fördel med plustjänster är att revisionen blir tydligt avgränsad; vad som ingår eller inte 

ingår samt vad som är eller inte är lagstadgad revision tydliggörs, så plustjänster är någonting 

som FAR arbetar med att ta fram.  

 

Plustjänsterna per se finns redan runtom i världen, dock under andra former. De fungerar ej 

som direkta ”tillägg” till lagstadgad revision och är inte tillräckligt standardiserade. Dan önskar 

se dessa plustjänster som direkta tillägg till den lagstadgade revisionen, vilket det vore ett helt 

nytt koncept internationellt sett.  

 

Förväntningsgapet har under senare tid ökat. Detta beror på ökade förväntningar från samhället, 

bland annat på hållbarhet och etik inom företagen. Förväntningsgapet beror enligt Dan bland 

annat på grumlig kunskap om ansvarsfördelningen mellan styrelse och vd och revisor, att det 

är tacksamt att skylla på revisorn, samt att en del intressenter kan se en chans att få ut 

skadestånd när bolaget krisar. De negativa aspekter för branschen som förväntningsgapet 

innebär är bland annat att det tär på förtroendet för branschen och att den enskilda revisorn 
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riskerar att bli uthängd i media, vilket Dan menar är anledning för FAR att hålla koll på 

förväntningsgapet.  

 

Dan beskriver att uppdragsbrevet egentligen beskriver uppdraget tydligast, och tycker att det 

är tråkigt att den i praktiken ibland ses som en formalitet. Han menar att revisionen och dess 

syfte måste kommuniceras tydligt, och att uppdragsbrevet är ett bra tillfälle att göra det 

gentemot kunden. Han ser det som en självklarhet att revisorn ska upplysa sin klient, likt en 

varudeklaration gör vid andra tjänster.  

 

Revisionsberättelsen beskrivs av Dan som en egentligen bra beskrivning av vad revision 

innebär, men som något juridiskt författad. Han ser inte denna som rätt medium att reducera 

förväntningsgapet, utan att dess roll är annorlunda. Tanken med den nya revisionsberättelsen 

är att det finns behov av att förtydliga revisionens gränser, eftersom att revisorn med åren har 

fått flera uppgifter och omvärldens syn på revision har förändrats. Han tror att den nya 

revisionsberättelsen kommer att öka kund- och intressentnyttan. Det är rentav ”för sent” att 

upplysa någon i revisionsberättelsen, utan den informationen finns att tillgå i aktiebolagslagen 

och skadeståndspraxis.  

 

Ansvaret för att reducera förväntningsgapet är enligt Dan fördelat inom professionen och 

anslutna organisationer. Den enskilda revisionsbyrån skall på sina uppdrag försöka att ”snappa 

upp” eventuella gap, samt så måste branschorganisationer och tillsynsmyndigheter som FAR 

och Revisorsinspektionen intressera sig för förväntningsgapet. Även regering och riksdag kan 

eventuellt hjälpa till, då revisionen är lagreglerad. Vidare beskriver Dan att revisionen måste 

tydliggöras av revisorerna själva; den får inte bli slentrianmässig. Sedan måste han själv och 

FAR ta alla tillfällen som ges att klargöra revisionens möjligheter och begränsningar. 

Exempelvis när Dan själv ser artiklar i tidningar eller debatter på sociala medier kring 

revisionen som är på väg i en riktning grundad på okunskap så tar han tillfället i akt att 

dementera felaktigheter och tydliggöra revisionens verkliga nyttor och begränsningar.  


