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Sammanfattning 
 

Titel: Förväntningsgapet – mellan revisorer och mindre aktiebolag 

Ämne: Företagsekonomi 

Författare: Nasrin Mohammad 

Handledare: Bengt Lindström, Jurek Millak 

Problembakgrund: I Sverige har det funnits personer som har reviderat företag sedan 1650-

talet, men det var inte förrän 1899 som professionaliseringen började. Under 

industrialiseringen startades många företag som aktiebolag. Aktiebolagsformen var attraktiv 

eftersom investerarna hade ett begränsat ansvar, vilket innebar att fler personer kunde vara 

med och finansiera verksamheten utan att behöva riskera mer än det insatta kapitalet.  

I aktiebolag har inte alltid företagsledningen samma mål som investerare eller aktieägare. För 

att se till att företagsledningens information till ägarna var korrekt infördes krav på att en 

tredje neutral part som skulle granska och bedöma redovisningen och det var revisorn. 

Revisorn ingår inte i bolagets beslutsorgan och har endast en roll som innebär att denne ska 

utföra kontroller. Revisorn är en oberoende part som ska granska redovisningen och 

årsrapporten, men långt ifrån alla vet vad det innebär. En del tror att det innebär att revisorn 

kan garantera att informationen är helt korrekt och att inga brott har begåtts av företaget eller 

dess ledning, det är i dessa fall som ett förväntningsgap uppstår. Det vill säga att 

förväntningsgapet uppstår när företagen har orimliga förväntningar eller krav på revisorn och 

dess arbete.   

Syfte: Syftet med uppsatsen är att studera och beskriva förväntningsgapet mellan vad de 

mindre företagen förväntar sig att revisorerna ska göra och vad revisorerna får utföra enligt 

regelverken. 

Metod: I den här studie används det en kvantitativa metoden för att genomföra en 

enkätundersökning. Dock har det även förekommit sekundärdata i form av artiklar och 

böcker. 

Slutsatser: Data som samlades in och bearbetades visade liknande resultat som forskarna har 

konstaterat i sina undersökningar. Det vill säga att ett förväntningsgap existerar mellan 

företagen och revisorerna samt att detta går att studera.  

Efter att studerat resultaten och genomfört min analys anser jag att förväntningsgapet uppstår 

på grund av okunskap, komplexa regler, och till viss del på grund av brist av intresse från de 

mindre aktiebolagen. 

Nyckelord: Förväntningsgap, revisor och aktiebolag  
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1 Inledning 

I detta kapitel kommer jag att beskriva de händelser som utvecklat revisorsrollen samt 

förväntningsgapet.   

1.2 Problembakgrund 

Historia 

I Sverige har det funnits personer som reviderat företag sedan 1650-talet, men det var inte 

förrän 1899 som professionaliseringen började
1
. Under industrialiseringen startades många 

företag som aktiebolag. Aktiebolagsformen är och har historiskt varit en attraktiv bolagsform 

på grund av att investerarna har ett begränsat ansvar
2
, vilket innebär att fler personer kan vara 

med och finansiera verksamheten utan att behöva riskera mer än det insatta kapitalet. 

Investerare som väljer att placera kapital i företaget behöver inte vara samma personer som 

sitter i företagsledningen, och därmed kan det bli en intressekonflikt mellan investerare och 

företagsledningen
3
. Det som är bäst för investerare eller aktieägare behöver inte vara det som 

företagsledningen arbetar efter. För att se till att företagsledningens information till ägarna var 

korrekt infördes krav på att en tredje neutral part som skulle granska och bedöma 

redovisningen och det var revisorn
4
. 

Revisorsrollen 

Behovet för revisorer som kunde granska företagsledningens förvaltning ökade vid 1650- talet 

och orsakade brist på revisorer då utbudet var begränsat. Detta på grund av att det endast var 

de privilegierade adelsmän som kunde bli statliga ämbetsmän och där med revisorer
5
. En 

annan orsak till varför endast adelsmän kunde bli revisorer berodde på de egenskaper som en 

revisor förväntades ha t.ex. civilkurage, hederlighet, en hög grad av teknisk kompetens och 

duglighet. Mot slutet av 1800-talet skedde en omfattande utveckling både i Sverige och i 

omvärlden inom revision. Det traditionella synsättet förändrades och man började prioritera 

utbildning och kunskap istället för egenskaper som duglighet, civilkurage med mera. År 1848 

stiftades den första aktiebolagslagen
6
. Inte långt därefter, år 1895, infördes det i svensk lag att 

                                                           
1
 Johansson,S-E et al, Uppdrag revision s. 24 

2
 Moberg, Krister. Bolagsrevisorn Oberoende, ansvar, sekretess 3 uppl. s.24  

3
 Ibid, s.25 

4
 Öhman, P. Perspektiv på revision: tankemönster, förväntningsgap och dilemman s. 3 

5
 Cassel, Filip. Den reviderade revisorsrollen s. 37 

6
 Ibid, s. 89 
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revisorer ska granska bolagets räkenskaper och styrelsens förvaltning
7
. De nya synsättet vilket 

innebar förändringar i attityder runt om i världen påverkade även Sverige. Detta märktes 

tydligt i och med etableringen av den första handelshögskolan vid Stockholm år 1909, vilket 

innebar att begränsningar relaterad till klass för revisorer borttogs. De som då utbildade sig 

vid handelshögskolan i Stockholm hade de kriterier som krävdes av en revisor
8
. Året 1912 

inledde ett nytt skede för revisorer då de för första gången auktoriserades i Sverige. De första 

att uppfylla dessa kriterier i Sverige var Isaac Cassel, Oskar Sillén, Jacob Holmström med 

flera
9
. När sedan organiationen FAR utvecklades för att stärka trovärdigheten för de 

yrkesverksamma revisorerna år 1923 valdes Oskar Sillén till dess ordförande.  

 

Revisorn ingår inte i bolagets beslutsorgan och har endast en roll som innebär att denne ska 

utföra kontroller
10

. Revisorn genomför idag olika former av bestyrkandeuppdrag, där 

revisorns slutsatser ökar tilltron till den information som revisorn granskat. 

Bestyrkandeuppdrag kan handla om lagstadgad revision av årsredovisning, översiktlig 

granskning eller olika former av intyg eller uttalande
11

.  

 

Regler 

I aktiebolagslagens 9 kapitel står det att ett aktiebolag ska ha en revisor så länge det inte är ett 

privat aktiebolag med högst 3 anställda, med en balansomslutning på högst 1,5 miljoner 

kronor och en omsättning på mindre än 3 miljoner kronor. I lagen står att revisorn ska granska 

årsredovisningen, bokföringen samt styrelsens och direktörens förvaltning. Lagen säger att 

revisorn ska följa god revisionssed. Det går alltså inte att utläsa exakt vad en revisor ska göra 

när man läser i aktiebolagslagen. Anledningen till att det inte står skrivet i lagtexten är att den 

skulle bli alltför omfattande om allt togs med och det skulle vara svårt att ändra och uppdatera 

texten när nya frågor blir aktuella. Om bara ett fåtal regler skulle skrivas in finns risk för att 

man genom detta skulle kunna ha kommit till slutsatsen att det som inte står i lagen alltså inte 

behöver göras/granskas
12

. Revisorsnämnden har ansvar för att god revisionssed ”utvecklas på 

ett ändamålsenligt sätt”
13

.  

 

                                                           
7
 Öhman, P. Perspektiv på revision: tankemönster, förväntningsgap och dilemman s. 4 

8
 Cassel, Filip. Den reviderade revisorsrollen s. 38 

9
 Ibid, s. 90 

10
 Moberg, Krister. Bolagsrevisorn Oberoende, ansvar, sekretess 3 uppl. s. 39 

11
 Balans nr 4, 2005 

12
 I prop. 1997/98:99, Aktiebolagets organisation s. 147 f. 

13
 Moberg, Krister. Bolagsrevisorn Oberoende, ansvar, sekretess 3 uppl. s. 36. 
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Förväntningsgap 

Revisorn är en oberoende part som ska granska redovisningen och årsrapporten, men långt 

ifrån alla vet vad det innebär. En del tror att det innebär att revisorn kan garantera att 

informationen är helt korrekt och att inga brott har begåtts av företaget eller dess ledning. 

Definitionen som FAR gett av när ett förväntningsgap uppstår är ”…när de olika 

intressenternas förväntningar på revisorn inte svarar mot vad revisorn faktiskt kan och får 

göra”
14

. 

1.3 Syfte 
Syftet med uppsatsen är att studera och beskriva förväntningsgapet mellan vad de mindre 

företagen förväntar sig att revisorerna ska göra och vad revisorerna får utföra enligt 

regelverken.  

1.4 Avgränsningar 

Förväntningsgap kan uppstå i alla de situationer där en revisor har ett uppdrag hos ett annat 

företag. Jag har inte möjligheten att undersöka samtliga uppdrag och kommer därför att 

avgränsa mig till att fråga aktiebolag i Stockholms län. Definitionen som jag har valt mig av 

för att definiera aktiebolagen är enligt årsredovisningslagen punkt b och c som redovisas 

nedan. Dock har jag valt att bortse från punkt a i årsredovisningslagen då jag anser att det är 

mer intressant för min undersökning att se förväntningsgapet i riktigt små företag. Av den 

orsaken valde jag att avgränsa mig till aktiebolag med färre än 20 anställda.  

 

De företag som inte uppfyller kriterierna för att vara ett större företag anses som mindre 

aktiebolag enligt årsredovisningslagen.  Med större företag menas: 

 

”företag som uppfyller mer än ett av följande villkor:  

a) medelantalet anställda i företaget har under vart och ett av de två senaste räkenskapsåren 

uppgått till mer än 50,  

b) företagets redovisade balansomslutning har för vart och ett av de två senaste 

räkenskapsåren uppgått till mer än 40 miljoner kronor,  

c) företagets redovisade nettoomsättning har för vart och ett av de två senaste 

räkenskapsåren uppgått till mer än 80 miljoner kronor”
15

 
 

 
 

                                                           
14

 FAR komplett, Revision- En praktisk beskrivning, Kapitel 8 Revisorns roll 
15

 Årsredovisningslag (1995:1554) 1 kap. 3 § 4 punkt 
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2 Metod 

I detta kapitel kommer jag att diskutera mitt vetenskapliga synsätt och val av metod. 

2.1 Metodsynsätt 
Innan jag valde en metod för att samla in data till min undersökning måste jag ta hänsyn till 

vad som skulle studeras. Till grund för mina val ligger antaganden om verkligheten. Arbnor 

och Bjerke skriver om tre metodsynsätt inom företagsekonomi och menar att:  

”Metodsynsätten gör antaganden om verkligheten! ... För att överhuvudtaget kunna undersöka, 

förklara och förstå verkligheten måste man göra vissa antaganden om hur den är beskaffad och ser 

ut.”
16

 

Arbnor och Bjerke presenterar tre metodsynsätt som används inom företagsekonomin; 

analytiska synsättet, systemsynsättet och aktörssynsättet. De två första är inriktade på att 

förklara olika fenomen medan det sista är ute efter att skapa förståelse. Då studien är inriktad 

på att studera företagares förväntningar på revisorn och beskriva förväntningsgapet, passar 

därför det analytiska synsättet bäst. Vad är då det analytiska synsättet? Arbnor och Bjerke 

menar att: 

 ”…antagande om verklighetens beskaffenhet bygger på, att denna har en summativ karaktär, 

dvs. helheten är summa av delarna”
17

.  

Den objektiva helheten framgår när man lärt känna de olika delarna och kan summera dessa.  

Kunskapen som utvecklas när man arbetar med det analytiska synsättet ska ha en 

individoberoende karaktär, vilket innebär att den är fri från subjektiva upplevelser.               

 

Figur 1.1 ( Arbnor, I & Bjerke, B. Företagsekonomisk metodlära) 

                                                           
16

 Arbnor, Ingeman och Bjerke, Björn. Företagsekonomisk metodlära 2 uppl. s. 21 
17

 Ibid. s. 65 



5 
 

Inom det analytiska synsättet vill man förklara kunskap, detta kan ske genom olika tillväga 

gångsätt. Exempel på ett tillvägagångssätt är att man gör en undersökning där man börjar med 

en hypotes, ett annat med att man i undersökningen har som mål att göra hypotesprövning och 

det tredje att man gör en undersökning som har en beskrivande karaktär dvs. är deskriptiv där 

ambitionen är att mäta och ta fram förklaringar
18

. Jag har valt att utgå från det tredje 

alternativet i min undersökning, eftersom jag via svaren från enkäten får möjlighet att studera 

förväntningsgapet och kan beskriva det via de resultat som jag fått. Det analytiska synsättet är 

aktuell för undersökning då jag vill beskriva vad helheten består av, vilket innebär att de 

resultat som erhålls har en generaliserande karaktär och kan appliceras på den objektiva 

verkligheten dvs. helheten.  

2.2 Val av metod 

I min studie har jag har valt att utföra en enkätundersökning och har där med använt mig av 

en kvantitativ metod. Det fanns flera anledningar till att jag valde att genomföra en 

enkätundersökning, den främsta anledningen var möjligheten att nå ut till ett flertal 

respondenter, men även att jag ville kartlägga förväntningsgapet via de frågor som ställts i 

enkäten, samt att de svar som jag fick från urvalet skulle kunna vara applicerbart på den 

objektiva helheten.  

Den enkät som jag har utformat består av 20 stycken frågor vars svarsalternativ är både öppna 

och slutna. Enkätundersökningen genomfördes via telefonsamtal till de aktiebolagen. Vid 

telefonsamtalen till bolagen läste jag upp frågorna för de ekonomiansvariga respektive 

ledningspersoner på företaget och fyllde sedan i svaren. 

En viktig del av undersökningen baseras på primärdata, dvs. ny data i form av de svar jag 

erhållt från enkäterna
19

. Primärdata kommer sedan att användas för att se vilka förväntningar 

som aktiebolagen har men som inte uppfyllts av revisorn. 

I en annan del av undersökningen har jag att använt mig av sekundärdata i form av tidigare 

publicerat material från vetenskapliga artiklar, tidigare forskning och olika böcker.
  

 

 

 
                                                           
18

 Arbnor, Ingeman och Bjerke, Björn. Företagsekonomisk metodlära 2 uppl. s. 99 
19

 Ibid, s. 241 
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2.3 Urval 

Det urval som jag valt att göra från populationen baseras på vad som anses vara relevant för 

undersökningen. Enligt det analytiska synsättet är det viktigt att urvalet är representativt då 

det kommer att företräda den objektiva helheten, det vill säga om mitt urval inte är 

representativt så kommer resultaten från enkätundersökningen inte att vara generaliserbart på 

hela populationen
20

.  

För att undersökningen ska vara så representativ som möjligt har jag valt att göra en 

slumpmässigt urval. Mitt urval består av aktiebolag som är aktiva, med färre än 20 anställda 

vilka finns inom Stockholms län. Databasen som jag använde för att få ut ett register heter 

AffärsData – Företag. Efter att ha skrivit in de avgränsningar jag valt i mitt urval fick jag träff 

på 122 173 bolag. Då det inte är möjligt att göra telefonintervju med samtliga valde jag 

slumpmässigt vart 500:e företag och det blev totalt 245 respondenter. Jag valde att göra ett 

slumpmässigt urval av populationen då detta tillvägagångssätt ökar reliabiliteten i 

undersökningen och där med även validiteten
21

.    

Innan jag tog kontakt med aktiebolagen valde jag att testa min enkät på 3 bolag för att se om 

utformningen av frågorna på enkäten var tydliga. Varje telefonintervju tog cirka 5-7 minuter 

att genomföra.  

2.4 Utformandet av enkäten 

Utformande av en enkät är en process som vanligtvis tar lång tid och vars genomförande 

beräknas ta flera månader
22

. Innan jag kunde utföra min kvantitativa undersökning behövdes 

en enkät formges där hänsyn skulle tas till hur jag kunde besvara mitt syfte. Mina tankar och 

resonemang bakom vissa frågors utformande kommer jag att diskutera och förklara nedan.  

Den första frågan som ställs i enkäten visar hur många anställda företaget har. Jag valde att ta 

med ett alternativ för fler än 20 anställda trots att min avgränsning är färre än 20. Detta på 

grund av att jag tog hänsyn till det faktum att förändringar kan ha skett sedan jag tog ut mitt 

register för urvalet från AffärsData – Företag.  

 

                                                           
20

 Arbnor, Ingeman och Bjerke, Björn. Företagsekonomisk metodlära 2 uppl. s. 239 
21

 Ibid, s. 250 
22 Trost, Jan. Enkätboken 3 uppl. 2007 s. 12 
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Vid kvantitativa studier kan man aldrig vara helt säker på att den utvalda respondenten är den 

som besvarar enkäten. Detta kan bero på olika hinder som t.ex. språkbarriär och tidsbrist hos 

respondenten
23

. För att i den mån det var möjligt kunna säkerställa att det var rätt person som 

besvarade enkäten utformades fråga 2 och 3, är respondenten fick besvara vilken roll denne 

hade i företaget samt vem som ansvarade för ekonomin.  

Vid enkätens utformande var jag medveten om att aktiebolagen inte alltid har kunskap om vad 

revisorn har för arbetsuppgifter. Jag valde därför att utforma fråga 4 där respondenten 

tillfrågas om vem som sköter den löpande bokföringen i företaget. Svarade respondenten att 

det var revisorn så kunde det konstateras att företaget har brist på kunskap om vad en revisor 

utför för arbetsuppgifter och vad en revisor är för något. Det är dock fortfarande intressant 

med de svar som dessa företag gett på resterande av enkäten då jag vill studera 

förväntningapet.    

Syftet med min undersökning är att kunna studera och beskriva förväntningsgapet mellan 

aktiebolag och revisorer. För att kunna besvara detta har jag i min enkät utformat fråga 10 till 

19 där jag ställt frågor om revisorns arbetsuppgifter t.ex. om revisorn ska granska 

bokföringen, ge råd om skatter och ge råd om beslut rörande verksamheten. Dessa frågor 

behandlar vissa av de uppgifter som revisorn ska göra i sitt arbete samt andra frågor som 

revisorn inte får göra.  

2.5 Bortfallsanalys 

Oavsett om man väljer den kvantitativa eller den kvalitativa metoden vid genomförandet av 

en undersökning så uppkommer det bortfall. Bortfallet som uppstår kan delas in i två stycken 

kategorier: den ena är partiellt bortfall som innebär att respondenten inte besvarat vissa frågor 

i enkäten, och det andra är individbortfall där respondenter helt väljer att inte besvara 

enkäten
24

.  

Vid genomförandet av enkätundersökning gick det att konstatera att bortfallet bland de 245 

respondenterna var stort. Det var endast 43 aktiebolag som valde att svara på enkäten, vilket 

gav en svarsfrekvens på ca 17,6 %. Av dessa 17,6 % vart det sedan ett partiellt bortfall med 

ytterliggare 6 stycken företag dvs. ca 2,5 % vilket innebär att den totala svarsfrekvensen för 

min enkätundersökning blev 15,1 %. En svarsfrekvens på 15,1 % kan ge snedvridna resultat 

och detta tar jag hänsyn till vid mina slutsatser och diskussion. 

                                                           
23

 Dahmström, Karin. Från datainsamling till rapport – att göra en statistisk undersökning 3:e uppl. s. 254 & 120 
24

 Ibid, s. 254 & 120 
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2.6 Reliabilitet och validitet 

Enligt det analytiska synsättet så berör validiteten kärnan i sambandet mellan teori och data, 

ju närmre man kommer till sambandet desto högre validitet förekommer
25

. Validitet kan där 

med även definieras som ”frånvaro av systematiska felavvikelser”
26

. Enkäten är utformad på 

ett sådant sätt att den ska ge information om vad som är relevant för undersökningen dvs. den 

information som jag behöver för att studera och beskriva förväntningsgapet.   

Reliabilitet i det analytiska synsättet innebär att de resultat som erhållits i undersökningen 

direkt kan kontrolleras via upprepning av mätningen
27

. I min undersökning är bortfallet så 

stort att det kan ifrågasättas om resultaten som jag mottagit har reliabilitet. Dock har jag 

kritiskt granskat de källor och sekundärdata som jag haft i denna studie för att öka 

tillförlitligheten.  

2.7 Metodkritik 

Det finns både för- och nackdelar med att använda sig av enkätundersökning via 

telefonintervju. Fördelen är att det är billigt jämfört med att skicka ut en enkät via post, att 

man får svar fortare, men även att om något är oklart så kan det redas ut under samtalet. 

Nackdelar med detta tillvägagångssätt är att risken finns att personer är oanträffbara, den 

omgivande miljön kan vara störande för både den som intervjuar och den som svarar, att man 

råkar ut för ”gatekeeper” som inte ger tillträde till den ansvarige samt accessen till aktuella 

nummer
28

.  

Vid en telefonintervju kan det uppstå en så kallad intervjuareffekt, där respondenten påverkas 

av intervjuaren och svarar på frågan annorlunda i jämförelse med vad de skulle ha svarat 

annars, vilket kan resultera i att ett mätfel uppstår
29

. Detta var jag medveten om innan jag tog 

kontakt med aktiebolagen och utformade därför enkäten med fler frågor som var 

standardiserade och hade bundna svarsalternativ. I min enkät fanns det endast en fråga som 

var helt öppen där respondenterna kunde uttrycka vad de önskade från sin revisor.  

 

 

                                                           
25

 Arbnor, Ingeman och Bjerke, Björn. Företagsekonomisk metodlära 2 uppl. s. 250 
26

 Arbnor, Ingeman och Bjerke, Björn. Företagsekonomisk metodlära 2 uppl. s. 251 
27

 Ibid, s. 250 
28

 Dahmström, Karin. Från datainsamling till rapport – att göra en statistisk undersökning 3:e uppl. s. 78 
29

 Arbnor, Ingeman och Bjerke, Björn. Företagsekonomisk metodlära 2 uppl. s. 243 
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3 Referensram om revision och förväntningsgap 
I det här kapitlet kommer jag att presentera de teorier vilka anses relevanta för denna 

undersökning. 

3.1 Lagregler och normer 
Revisorer är styrda av olika lagar och normer i sina uppdrag, bland annat följande: 

 Aktiebolagsförordningen 

 Aktiebolagslagen 

 Bokföringslagen 

 FARs rekommendationer 

 EG- rättens regler om revision och revisor 

 Revisionslagen 

 Revisorslagen 

 Revisorsnämndens föreskrifter 

 Årsredovisningslagen  

 

Sverige är medlem i EU och ska därmed följa de direktiv och rekommendationer som ges 

inom bolagsrättens område. Rekommendationer anses inte som obligatoriska däremot är 

direktiven det. Ett exempel är det fjärde bolagsdirektivet som säger att årsbokslutet och 

förvaltningsberättelsen ska granskas av en eller flera personer
30

.      

Det är väldigt komplext och svårt att som revisor navigera mellan de olika lagregler, 

rekommendationer och den praxis som finns. Stadgandena om revision för aktiebolag finns i 

stor utsträckning i 9 kapitlet i Aktiebolagslagen
31

. Detta kapitel tar bland annat upp om vad 

revisorn ska granska, att revisionsberättelsen ska lämnas, jäv samt oberoende.       

3.2 God revisionssed 

Varje revisor ska i sin yrkesutövning följa god revisionssed med utgångspunkt i begreppet 

risk och väsentlighet. Revisorer ska granska bokföringen, årsredovisningen samt styrelsens 

och verkställande direktörens förvaltning till den grad att de har underlag för sina uttalande
32

.  

Vad som ska omfattas av granskningen återfinns i aktiebolagslagen 9 kapitel 3 § där lagen 

utgår från begreppet ”god revisionssed”. I lagen finns det inte exakt preciserat vad begreppet 

god revisionssed innebär, dvs. hur och vad revisorn ska göra för att utföra sin granskning. 

Istället har FAR underlätta tolkningen av god revisionssed, via vägledande kompletteringar 

till rekommendationer och lagstiftningen. Dessa kompletteringar ska revisorer följa och gäller 

oavsett bolagsform. De uttalande och rekommendationer som FAR ger kan användas vid 

                                                           
30

 Moberg, Krister. Bolagsrevisorn Oberoende, ansvar, sekretess 3 uppl. s. 45 
31

 Ibid, s. 43 
32

 Cassel, Filip. Den reviderade revisorsrollen s. 65 
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bedömningar och avgörande i domstolar eller av Revisorsnämnden
33

. FAR ger även 

vägledning där det behövs särkrav på revision. 

 

Orsaken till varför lagstiftarna har valt att inte precisera vad som menas med god revisionssed 

berodde på erfarenheten man fått från Kreugerkraschen. Regeringen valde att införa begreppet 

god revisionssed efter att Kreugerkraschen tydligt visat vad en detaljerad reglering av 

revisionsplikten kan ge upphov till för risker
34

.    

 

I prop. 1997/98:99 Aktiebolagets organisation skriver regeringen följande om lagens uttryck 

”god revisionssed” (s. 147 f.). 

”Det kunde naturligtvis övervägas att lagfästa vissa av de mera grundläggande normerna för 

god revisionssed. Mot detta talar att sådana lagfästa regler under alla förhållanden skulle 

behöva fyllas ut av och kompletteras med gällande uppfattning om god revisionssed. Om vissa 

normer lagfästs, riskerar man att revisorns granskning begränsas, eftersom en reglering 

skulle kunna föranleda motsatsslut. Övervägande skäl talar därför för att – liksom på 

redovisningens område (jfr prop. 1995/96:10 del 1 s. 187 f.) – behålla ett system med en 

ramlagstiftning som ålägger revisorn att vid sin granskning iaktta god revisionssed. Inom 

dessa ramar bör det sedan ankomma på revisorsorganisationerna och Revisorsnämnden att 

genom rekommendationer och yttranden lämna närmare vägledning angående omfattningen 

av revisorns granskning. Det bör dock framhållas att denna lagstiftningsteknik inte innebär 

att den slutliga tolkningen av innebörden av god revisionssed överlämnas till 

revisorsorganisationerna. Det kommer alltid ytterst att vara en uppgift för domstolarna att 

avgöra vad som i det enskilda fallet utgör god revisionssed.”  

Revisorsnämnden 

Inom revision finns det en myndighet som utövar tillsyn över revisorer och revisionsbolag 

och det är Revisorsnämnden. Det är Revisorsnämnden som ska säkerställa att revisorer 

upprätthåller hög kvalitet och uppfyller de etiska krav som ställs
35

. Ansvaret för att god 

revisionssed och god revisorssed utvecklas på ett ändamålsenligt sätt ligger hos 

Revisorsnämnden. 

Det finns inga exakta direktiv om vad som är ”rätt” respektive ”fel” inom revision vilket kan 

vara orsak till att ett förväntningsgap uppstår. Detta kan tillviss del medföra förvirring inom 

yrkesutövningen då vissa revisorer medvetet eller omedvetet kan göra mer medan andra gör 

mindre.  

                                                           
33

 FARS samlingsvolym- revision, inledning till regler om revision och andra granskningsuppdrag, januari 2011 
34

 Cassel, Filip. Den reviderade revisorsrollen. S. 65 
35

 FAR Komplett, Revisorsnämnden, Inledning 
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3.3 God revisorssed 

I slutet av 1800-talet diskuterades professionalisering av revisorer, då det uppstått allt fler fall 

där revisorer var inblandade i bland annat förskingring och bedrägerier. I syfte att öka 

revisorsyrkets förtroende, oberoende och skicklighet valde man att ställa krav
36

. Dessa krav 

innebar att revisorer skulle ha examen inom ekonomi samt att de skulle arbeta praktiskt i 

näringslivet innan de kunde bli godkända eller auktoriserade revisorer.   

 

FAR har utarbetat yrkesetiska regler som innebär att revisorer ska driva sin verksamhet 

genom att följa de lagar och föreskrifter som finns från olika myndigheter
37

. 

Revisorsnämnden ansvarar för att god revisorssed utvecklas på ett ändamålsenligt sätt enligt 

Revisorslagen 3§
38

. Begrepp som anses vara viktiga inom god revisorssed är förtroende och 

oberoende, då revisorer utför förtroendeuppdrag i sin verksamhet
39

. Det är därför reglerat att 

revisorer inte får utöva sidoverksamhet som kan anses vara oseriös eller legalt tveksam som 

kan påverka förtroendet
40

.  

3.4 Förväntningsgap 

Genom tidigare forskning och studier har det fastställts att det finns ett förväntningsgap 

mellan revisorer och olika parter inom samhället. Exempel på parter där det kan råda ett 

förväntningsgap kan vara allt från aktieägare, banker, investerare till staten. Idag finns det 

många teorier om och definitioner av vad ett förväntningsgap är och hur det uppkommer. 

Forskare och normgivare har olika definitioner av förväntningsgapet, vilket kommer 

redovisas nedan.   

 

FAR:s definition av förväntningsgap 

FAR menar att ett förväntningsgap uppstår ” när de olika intressenternas förväntningar på 

revisorn inte svarar mot vad revisorn faktiskt kan och får göra”
41

. Enligt FAR uppstår ett 

förväntningsgap mellan revisorn och dennes uppdragsgivare ofta inom områden som berör 

obestånd och konkurser, årsredovisningens ”riktighet” och förskingringar och andra 

oegentligheter. I min undersökning är jag intresserad av förväntningsgapet mellan de mindre 

aktiebolagen och revisorn. FAR:s definition av förväntningsgap är aktuellt då de mindre 

                                                           
36

 FAR Komplett, Prop. 1994/95:152 
37

 FARs Samlingsvolym 2005, Del 2 s. 212 
38

 Revisorslagen (2001:883) 
39

 Cassel, Filip. Den reviderade revisorsrollen s. 62 
40

 Moberg, Krister. Bolagsrevisorn Oberoende, ansvar, sekretess 3 uppl. s. 89 
41

 FAR komplett, Revision- En praktisk beskrivning, Kapitel 8 Revisorns roll 
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aktiebolagens ägare kan anses som intressenter, och därmed kan ett förväntningsgap uppstå 

mellan revisorn och företaget.    

     

FAR har utformat en modell som tydligt visar deras definition av förväntningsgapet. 

 

Figur 1.2 (FARs Samlingsvolym. Del 2) 

Figuren ovan beskriver även åtgärder som kan minska förväntningsgapet, genom att ha en 

öppen kommunikation med intressenterna och uppdragsgivarna om vad revisorn har för 

ansvar och vad dennes arbetsuppgifter är.  

Aktiebolagen kan uppfatta revisorn som en rådgivare i många fall, detta på grund av att de 

ofta fattar beslut på egenhand
42

. Ett exempel är att revisorn kan anses som utomstående 

rådgivare som företagsledningen kan rådfråga om de inte vill diskutera problem eller 

funderingar inom företaget
43

. Revisorn kan dock inte agera som en rådgivare och även 

granska företaget utan att riskera sin opartiskhet
44

. Det är därför viktigt att via en öppen dialog 

uppmärksamma vart gränsen för rådgivning rörande revisionen går och vart gränsen för 

agerande som en konsult är, samt att vara tydlig med vart ansvaret och skyldigheterna finns.   

 

                                                           
42

 FARs Samlingsvolym 2011. Del 2 
43

 Ibid. 
44

 Moberg, Krister. Bolagsrevisorn Oberoende, ansvar, sekretess 3 uppl. s 81 
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3.5 Tidigare forskning 

Porters modell av förväntningsgap 

Brenda Porter definierar förväntningsgapet som skillnaden mellan samhällets förväntningar 

på revisorer, och hur revisorernas prestation uppfattas av samhället
45

. Porter menar att de 

omfattande kritik som riktats mot revisorer och de tvister som uppstått mellan revisorer och 

samhället, tyder på att det finns ett förväntningsgap
46

. I Porters modell av förväntningsgapet 

är fokusen på förväntningsgapet mellan revisorer och samhället. Jag finner att denna teori 

även är relevant för min undersökning då den är applicerbar på företag. Detta genom att jag 

modifierar den med att ändra från samhällets perspektiv till företagens.        

Modellen som Porter utvecklat för att både beskriva och förklara förväntningsgapet består av 

två huvudsakliga delar: 

1) Rimlighetsgapet; syftar på gapet mellan vad företagen förväntar sig att revisorer 

uppnår och vad de rimligen kan förväntas utföra. 

2) Prestationsgapet; syftar på gapet mellan vad företagen rimligen kan förvänta sig att 

revisorer utför och vad de kan upplevs uppnå. 

 

Prestationsgapet uppstår enligt Porter delvis på grund av att det finns en klyfta mellan de 

uppgifter som kan förväntas av revisorer, och det som revisorer ska göra enligt lagar och 

regler. Detta innebär att revisorer har bristande standards som inte motsvaras av 

förväntningar från företagen. En annan del av prestationsgapet består av den bristfälliga 

prestationen från revisorerna, det vill säga vad revisorerna ska göra enligt standard och vad 

dem de facto gör 
47

. 

 

                                                           
45

 Porter, Brenda. An Empirical Study of the Audit Expectation- Performance Gap. 1993 s. 50 
46

 Porter, Brenda. An Empirical Study of the Audit Expectation- Performance Gap. 1993 s. 49 
47

 Ibid, s. 50 
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Figur 1.3 (Omarbetad modell av Porter) 

Porter har i sina slutsatser kommit fram till att förväntningsgapet som existerar måste försökas 

överbryggas annars kommer konsekvenserna resultera i att förtroendet för revisorer och 

revisionsbranschen att urholkas. När ett förväntningsgap upptäcks mellan de olika delarna i 

modellen bör det tas itu med omgående för att förhindra missuppfattningar. Det kan vara till 

exempel brister i standarder som behövs justeras
48

. För aktiebolagen är det viktigt att se till att 

överbrygga det förväntningsgap som finns så att förtroendet för revisorn inte rubbas.     

Öhmans syn på förväntningsgapet 

Peter Öhmans definition av förväntningsgapet är ”en diskrepans mellan vad intressenterna 

och revisorerna uppfattar att revisorerna ägnar och/eller ska ägna sig åt”. Öhman menar att 

förväntningsgapet är sammanlänkad till revisionens kapacitet som fenomen och inte till 

regelverk
49

. Den revision som revisorer utför idag är till sin natur väldigt komplex och utgör 

därmed en grund för att ett förväntningsgap kan uppstå. 

Enligt Öhman har man tidigare försökt att motverka förväntningsgapet i Sverige genom att 

lagstiftaren delvis har tagit upp frågor rörande oberoende och granskning av ekonomisk 

brottslighet
50

. Dock finns ansvaret för att motverka förväntningsgapet även hos 

revisorsprofessionen, där man försökt hitta lösning genom att utbilda allmänheten om vad 

revision innebär. 

Öhman har i sin undersökning kommit fram till att revisorer är konservativa och främst väljer 

att granska och bedöma den information som de är vana vid, och att de inte har någon större 

                                                           
48

 Porter, Brenda. An Empirical Study of the Audit Expectation- Performance Gap. 1993  s. 64 
49

 Öhman, P. Perspektiv på revision: tankemönster, förväntningsgap och dilemman s. 132 
50

 Ibid, s. 226 
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förändringsvilja
51

. Ett exempel är, att revisorer överlag anser att utförande av 

framtidsprognoser kan vara viktig information för intressenter och kan vara relevant för 

beslutfattande. Trots denna insikt väljer revisorer att inte lägga mer tid på att granska sådana 

objekt. Revisorer verkar mer benägna att följa de riktlinjer som är utsatta för dem, än att ge 

den information som kan vara användbar och relevant vid beslutsfattande
52

. Detta visar att 

revisorer till viss grad inte är villiga att ändra på sina vanor för att motverka eller minska 

förväntningsgapet som kan uppstå mellan dem och företagen.  

Öhman föreslår i sin forskning att man renodlar revisorernas kärnuppdrag så att det endast 

består av att granska den information som är hård och historisk till sin karaktär dvs. den 

traditionella granskningen av resultat- och balansräkningen samt de noter som finns.  Ett 

annat förslag som Öhman ger är att utvidga det kärnuppdrag som revisorerna har i den 

utsträckningen att den möter intressenternas förväntningar och på det sättet kan minska 

förväntningsgapet
53

.   

 

Svanströms syn på revisorrollern  

Tobias Svanström har i sin forskning valt att studera mindre och medelstora företags 

relationer till deras revisorer. Fokuset i studien fanns på det rådgivningsutbyte som sker 

mellan revisorerna och företagen. Svanström anser att behovet av rådgivning har ökat på 

grund av att de mindre och medelstora bolagen är tvungna att anpassa sig till de förändringar 

som sker i omvärlden i form av globalisering, teknologiska förändringar, komplexa regelverk 

samt nya konkurrens förutsättningar
54

. Sedan 1980- talet har behovet för extern rådgivning 

och konsulttjänster ökat kraftigt hos de mindre och medelstora företagen på grund av att 

företagen själva saknar den kompetens som behövs internt, för att sköta företagen på ett 

effektivt sätt
55

.  

 

Det resultat som Svanström erhöll i sin kvalitativa studie var att relationen mellan revisorn 

och företagen förändras med tiden på grund av externa och interna förändringar. Exempel på 

detta är lagstiftningen om att en revisor ska vara oberoende, denna regel påverkade företagens 

möjlighet till att få både rådgivning och granskning utförd av en och samma revisor
56

. Dock 

                                                           
51

 Öhman, P. Perspektiv på revision: tankemönster, förväntningsgap och dilemman s. 44 
52

 Ibid, s. 105 & 107 
53

 Ibid, s. 230 & 231 
54

 Svanström, T.Revisor som rådgivare- En studie av mindre och medelstora företags relationer till revisorn s. 55  
55

 Ibid, s. 45 
56

 Ibid, s 140 
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visar Svanströms studie att införandet av lagstiftning om oberoende inte har lett till någon 

större förändring i revisorers sätt att ge rådgivning till företagen. Svanströms uppfattning är 

att företagen saknar den grundläggande kunskap om vad revisorn har för skyldigheter och vad 

dennes uppdrag består av. Därför behövs företagen utbildas om vad revisorn har 

arbetsuppgifter samt vilken roll revisorn kan anta vid sidan av sin granskning, med detta 

kommer företagens förväntningar på revisorn att uppfyllas
57

.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
57

Svanström, T.Revisor som rådgivare- En studie av mindre och medelstora företags relationer till revisorn s.141  
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4 Empiri och Analys 
 

I detta kapitel redovisas den data som samlats in samt de slutsatser som kan tas från 

enkätundersökningen.  

4.1 Enkätundersökning och respondenterna 

Jag valde att genomföra enkätundersökningen via telefonsamtal till aktiebolagen, detta för att 

insamlandet av data skulle vara så tidseffektivt som möjligt. I min undersökning har jag 

avgränsat mig till aktiebolag som är aktiva, har färre än 20 anställda och finns inom 

Stockholms län. För att ta kontakt med de olika företagen valde jag att ta ut ett register från 

AffärsData Företag. När jag sedan hade utfört telefonsamtal till dessa nummer vart resultatet 

följande; 43 stycken som valde att svara på enkäten resterande ville inte svara, var inte 

intresserade, hade telefonnummer som upphört m.m. Av dessa 43 stycken vart det sedan ett 

bortfall på 6 stycken då dessa inte var aktuella för undersökningen, på grund av att de 

aktiebolagen inte hade kontakt med revisorn. Totalt har 37 stycken respondenter tagit del i 

denna undersökning. 

4.2 Enkätens resultat och analys 

Nedan kommer resultaten från enkätundersökningen redovisas i olika diagram. Varje siffra i 

diagrammet som redovisas nedan motsvarar en respondent. De första frågorna är utformade 

för att annat kunna säkerställa vem som svarar på enkäten. Därefter kommer en bivariat 

analys att genomföras, där frågor som ställas ger mig möjlighet att studera och beskriva 

förväntningsgapet hos aktiebolagen. De respondenter som svarar vet ej på fråga 10 till 19 

kommer att räknas som att de har ett förväntningsgap då de inte är medvetna om revisorns 

arbetsuppgifter och där med inte kan ta ställning till frågan. Resultaten som sammanställt från 

de olika respondenterna kommer att utgöras av frekvenstabeller. 
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Respondenterna tillfrågades i första frågan hur många anställda de hade i sitt företag, av dessa 

37 stycken erhölls följande svar.  

 
Diagram 4.1 

Det var ingen av de tillfrågade aktiebolagen som hade fler än 20 stycken anställda. I min 

undersökning hade jag valt att avgränsa mig till färre än 20 anställda för att kunna studera och 

beskriva förväntningsgapet hos de riktigt små aktiebolagen. 

 

Diagram 4.2 

För att i den mån det är möjligt kunna säkerställa att det var rätt person som svarade på 

enkäten ställdes en kontroll fråga. Där respondenten fick besvara vilken roll denne hade i 

företaget. Av de 37 respondenterna var det 12 som var ägare, 13 som vara både ägare och 

anställd samt 12 som endast var anställd. 
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Diagram 4.3 

Även detta är en kontroll fråga för att försöka säkerställa att det är rätt respondent som 

besvarar enkäten. De respondenter som svarat till viss del eller nej på den här frågan har en 

annan anställd som ansvarar för ekonomin i företaget. Jag har dock valt att fortsätta fråga 

dessa respondenter, eftersom företaget har kontakt med revisorn och att de där med har tankar 

och förväntningar om vad en revisor har för uppgifter. Det blir där med är möjligt för mig att 

kunna beskriva och studera förväntningsgapet utifrån deras svar.   

 

 

Diagram 4.4 
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Resultatet på fråga 4 om vem som sköter den löpande bokföringen i företaget, besvarades 

enligt diagrammet ovan. Tidigare i studien har det nämnts att data som samlats in består av 

vad 37 respondenter har gett för svar. I diagrammet ovan är det dock 43 respondenters svar 

som redovisas, det beror på att 6 av dessa kommer att utgöra ett bortfall som kommer att 

redovisas i nästa diagram. Jag ansåg att det inte var relevant att redovisa bortfallet i diagram 

4.1, 4.2 och 4.3 då de inte var aktuellt för studien.  

 

I aktiebolagen kan det vara svårt att skilja mellan vad revisorn har för uppgifter samt vad som 

bokföringsbyrån/redovisningskonsulten gör, speciellt i de fall då bolaget över huvudtaget inte 

har kontakt med revisorn. Detta bekräftas till viss del av resultatet som presenterade ovan av 

de företag som svarat, att det är revisorn som sköter den löpande bokföringen. En revisor 

arbetar inte med den löpande bokföringen om det sedan är han/hon själv som kommer att 

granska den. Detta på grund av att det kan rubba revisorns opartiskhet, vilket inte får ske 

enligt aktiebolagens 9 kapitel. De två aktiebolag som svarat att det är revisorn som sköter den 

löpande bokföringen visar på att det brister i kunskap om vad revisorns arbetsuppgifter bestå 

av.   

 

Diagram 4.5 

Fråga 5 ställdes endast till de respondenter som på fråga 4 svarat att det var 

bokföringsbyrå/redovisningskonsult som sköter den löpande bokföringen i företaget. Varför 

endast dessa respondenter fick svara på fråga 5 var för att se om de överhuvudtaget hade 

kontakt med någon revisor. De respondenter som svarade ja på frågan var inte längre aktuella 

för min underökning och blev där med ett bortfall, i detta fall 6 stycken respondenter.   
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4.3 Bivariat analys 

I detta avsnitt har jag valt att genomföra en bivariat analys efter varje presenterat diagram, 

detta för att mer ingående kunna studera och beskriva förväntningsgapet. De svar som t.ex. en 

respondent har gett på fråga 6 har sedan jämförts med vad samma respondent svarat på 

exempelvis fråga 10. Detta tillvägagångssätt ger mig möjlighet att se vad respondenter har 

svarat på frågorna utifrån deras preferenser, samt hur deras förväntningsgap ser ut. 

Inom revision kan en revisor anta olika roller beroende på vilket uppdrag som denne har. 

Krister Moberg nämner i Bolagsrevisorn att en revisor kan agera i den ”klassiska 

revisorsrollen” eller i den ”utvidgade revisorsrollen”. I den klassiska rollen utför revisorn 

kontroller av företagets näringsverksamhet, medan revisorn i den utvidgade revisorrollen 

agerar som konsult och kan ge råd om bokslut, avskrivningar osv. I de resultat som 

presenteras nedan kommer revisor att utgå från den klassiska rollen, vilket innebär att revisorn 

i dessa fall inte får ge råd rörande bokslut, avskrivningar med mera.          

 

 

Diagram 4.6 

Respondenterna svar som redovisas i diagramet ovan visar att de flesta av aktiebolagen 

antingen har kontakt med revisorn varje månad eller varje kvartal. Dock är det en viss 

spridning bland respondenterna om hur ofta de har kontakt med sin revisor. Bland de två 

respondenterna som svarat på alternativet annat, så framgår det att den ena har kontakt med 

revisorn när denna har behov av det, och den andre respondenten har kontakt med revisorn 

vid bokslutet.  
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Diagramet 4.6 visar att 24 av respondenterna har kontakt med revisorn varje kvartal eller varje 

månad. När dessa respondenter fick svara på frågan om revisorn granskade alla händelser och 

allt material som ligger till grund för årsredovisningen var det 20 stycken som svarade ja eller 

vet ej. Vid jämförelse med de aktiebolag som har kontakt med revisorn en gång om året eller 

vartannat kvartal så var det totalt 8 respondenter, av dessa svarade samtliga att revisorn 

granskar alla händelser och allt material som ligger till grund för årsredovisningen. I 

aktiebolagslagen 9 kapitel står det att revisorn ska granska bolaget årsredovisningen till den 

grad som god revisionssed kräver. Detta innebär att revisorn inte ska granska alla händelser 

och allt material som ligger till grund för årsredovisiningen utan ska ta stickprov så att denne 

kan göra bedömningar om väsentlighet och risk. Resultatet som erhållits visar på att det finns 

ett förväntningsgap mellan vad företagen tror att revisorn ska göra och vad revisorn får och 

bör göra enligt regelverken.  De företag som har mindre kontakt med revisorn visar på att 

förväntningsgapet är större än de som har mer regelbunden kontakt.   

 

 

Diagram 4.7 

Diagramet ovan visar att aktiebolagen upplever att de har en positiv och bra kommunikation 

med sin revisor. Det var 18 stycken respondenter som ansåg att de har mycket god 

kommunikation med revisorn. Dessa 18 respondenter fick sedan besvara frågan om de ansåg 

att revisor ska upptäcka och rapportera om det förekommer någonting olagligt i 

verksamheten, vilket resulterade i att 16 svarade ja. Samma fråga ställdes även till de 

respondenter som svarat att kommunikationen är bra mellan företaget och revisorn och 

resultatet vart att 12 svarade att revisorn ska upptäcka om det förekommer någonting olagligt. 
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Skillnader mellan de två grupperna är inte stor och där med går det att konstatera att oavsett 

om aktiebolagen upplever att de har bra eller mycket bra kommunikation så föreligger det ett 

förväntningsgap.  

En revisors ska inte aktivt söka efter oegentligheter när denne granska ett företag, men 

revisorn har dock skyldighet att agera om brottsmisstanke finns avseende bolagets VD eller 

bolagets styrelseledamot
58

. Enligt ovan fram går det att aktiebolagen förväntar sig att det 

tillhör revisorns arbetsuppgifter att upptäcka oegenligheter och rapportera dem, vilket tyder på 

att det finns ett förväntningsgap. Detta resultat stämmer med Porters teori, vilket innebär att 

företagen har ett rimlighetsgap som speglas av de förväntningar som företaget har på revisorn 

och vad revisorerna rimligen kan utföra. Det är inte möjligt för en revisor att granska alla 

händelser och allt material som ligger till grund för årsredovisningen för varje företag som de 

reviderar.   

 

Diagram 4.9 

Respondenterna anser att de har tillräcklig med information om de regler som styr revisorns 

arbete. Av dessa 29 respondenter som anser att de har tillräcklig information var det cirka 20 

som ansåg att det tillhör revisorns arbete att hitta fel i årsredovisningen. I den klassiska 

revisorsrollen består inte revisors arbetsuppgift av att leta efter fel i årsredovisningen utan att 

granska och kontrollera de poster som utgör en risk för väsentliga fel i enlighet med god 

revisionssed.   

                                                           
58

 Moberg, Krister. Bolagsrevisorn Oberoende, ansvar, sekretess 3 uppl. s. 201 
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Diagram 4.8 

Frågan ovan ställdes för att kunna skapa en uppfattning om respondenterna har blivit 

informerade om vad revision innebär, och där med även blivit informerade om vad revisorn 

har för arbetsuppgifter. De flesta av respondenterna svarade ja på frågan, det fanns dock 6 

stycken som inte hade blivit informerade av sin revisor. 

De 28 respondenter som svarat ja på ovanstående fråga fick sedan besvara ytterliggare en 

fråga angående om deras revisor upprättar bokslut för företaget. Av dessa svarade 15 att det är 

revisorn som upprättar bokslutet. Bland de respondenter som svarat nej i diagramet ovan var 

det 4 stycken som på samma följdfråga som ovan trodde att det är revisorn som upprättar 

boksultet. Enligt Peter Öhman är revisionen som revisorn utför idag väldigt komplex och 

utgör därmed en gro grund för att förväntningsgapet ska kunna uppstå. Resultatet ovan visar 

att 15 av aktiebolagen som blivit informerade om vad revision innebär fortfarande har ett 

förväntningsgap om vad revisorn ska göra samt vad denne har för arbetsuppgift. I de 

aktiebolag som inte blivit informerade om vad revision innebär finns ett större 

förväntningsgap.  
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Diagram 4.10 

För att kunna studera och beskriva om förväntningsgapet, hade enkäten utformats så att 

aktiebolagen fick svara på frågor om vad deras revisor gör. De frågor som har använts för att 

kunna studera förväntningsgapet är från fråga 13 (Granskar din revisor alla händelser och allt 

material) till fråga 19 (Tillhör det revisorns arbete att hitta fel i årsredovisningen) som 

redovisas i diagramet ovan. De svar som erhålls av respondenterna speglar vad aktiebolagen 

har för förväntningar på revisorn samt vad revisorn faktiskt får göra.  

 

I aktiebolagslagens 9 kapitel står det att revisorn ska granska bokföringen, årsredovisningen 

samt styrelsens och VD:s förvaltning av företaget. Respondenterna tillfrågades i enkäten om 

revisorn granskar bokföringen i företaget, svaren som erhölls var att 30 respondenter svarade 

ja på frågan, vilket är det korrekta alternativet enligt aktiebolagslagen. Vidare ställdes frågan 

om revisorn granskar förvaltningen av företaget, de svar som erhölls visar att 27 stycken 

svarade ja. Granskning av förvaltningen av företaget tillhör revisorns arbetsuppgifter enligt 

regelverken. De respondenter som inte svara ja på dessa ovanstående två frågor visar på att ett 

mindre förväntningsgap existerar mellan revisorerna och aktiebolagen.  

 

I diagramet 4.10 tillfrågas de 37 respondenterna om de får råd av sina revisorer angående 

skatter. De respondenter som svarade att de fick råd om skatter från sin revisor var 27 
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stycken. Revisorn skall enligt 9 kapitlet i aktiebolagslagen särskilt granska att bolaget fullföljt 

sina skyldigheter ifrågan om avgifter och skatter. Det vill säga revisorn får inte ge råd om 

skatter i de fall där denne agerar i den klassiska revisorsrollen. De företag som behöver hjälp 

med skatter kan vända sig till konsulter som är inriktade på skattefrågor, ta kontakt med 

skatteverket för råd, eller vända sig till revisor som har en konsultroll för att få hjälp. I detta 

fall är gapet mellan företagen och revisorn väldigt stort då 27 stycken av aktiebolagen 

förväntar sig att revisorn ska ge råd om skatter. Enligt FAR uppstår ett förväntningsgap 

mellan revisorn och dennes uppdragsgivare ofta inom områden som berör årsredovisningen. 

Detta beror på att kommunikationen mellan revisorn och företaget inte fungerar som den bör. 

Vilket genererar att förväntingarna hos företagen är större än vad de egentligen bör vara med 

hänsyn till revisorns arbetsuppgifter. 

 

Aktiebolagen får i enkäten vidare besvara om de får råd om avskrivning från sin revisor. Det 

var 19 respondenter som svarade ja, 12 respondenter svarade nej och 6 respondeter som 

svarade vet ej. Enligt god revisionssed får revisorn i den klassiska reviorsrollen som tidigare 

nämnt inte granska sitt eget arbete och får därför inte ge råd om avskrivningar. Däremot hade 

revisorn haft i uppdrag att vara konsult skulle denne kunnat ge råd om avskrivningar. Av 

svaren som erhållts ansåg 19 stycken att revisorn får ge råd om avskrivningar fastän det inte 

tillhör den klasskiska revisornsrollens arbetsuppgifter. Återigen går det att se att ett gap finns 

mellan företagens förväntningar på revisorn samt vad revisorn får göra.  

  

Diagramet 4.10 visar att respondenterna fick svara på om deras revisor ger råd om 

periodiseringsfonder. Svaren som erhölls från respondenterna var att 23 stycken svarade ja, 10 

respondenter svarade nej och 4 företag svarade vet ej. Enligt god revisionssed får inte revisorn 

i den klassiska revisorsrollen ge råd om avskrivningar om det sedan är denne själv som 

kommer att granska företaget, detta på grund av att revisorn där med riskerar att inte vara 

opartisk i sin bedömning och granskning. Svanström har i sin undersökning kommit fram till 

att revisorer erbjuder mer hjälp än vad dessa bör göra trots reglering av revisorns obereoende 

via lagstiftning.    

 

Respondenterna fick besvara frågan om revisorn ger råd om hur beslut kan fattas rörande 

verksamheten. De svar som erhölls var att 12 respondenter svarade ja, 20 respondenter 

svarade nej och 5 stycken svarade vet ej.  Revisorn har i sitt yrke endast en kontrollernde roll 

och är där med skild från aktiebolagets beslutprocess. Svaren som respondenterna gett visar 
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att aktiebolagen är medvetna om att det inte tillhör revisorns uppgift att fatta beslut rörande 

verksamheten. Dock finns ett gap bland dem som svarat ja på frågan.    

Sista frågan i enkäten bestod av en öppen fråga där respondenten själv fick berätta om det 

fanns någonting som denne önskade att deras revisor gjorde som han/hon inte får göra idag. 

Bland de 37 respondenterna fram kom bland annat dessa svar: 

 29 respondenter svarade nej, allt är bra som det är 

 Önskar att revisorn fungerade som konsult 

 Önskar att revisor fick göra bokslut och bokföring 

 Ja, fast det är en kostnadsfråga 

 Sänka arvodet 

 Att revisorn ska vara nischade mot små företag och därmed vara kostnadseffektiva 

 

De aktiebolag som vart tillfrågade i undersökningen verkade vara intresserad av att få ned 

kostnaden för revisorn. Vid mindre arvode skulle företagen välja att ha mer kontakt med 

revisorn.  
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5 Slutsatser och diskussion 

I detta kapitel framförs mina slutsatser och tankar om studien. 

5.1 Slutsatser  

I denna studie var jag intresserad av att beskriva och studera förväntningsgapet mellan revisor 

och aktiebolag. Det har i tidigare forskning framgått att ett förväntningsgap existerar, vilket 

bekräftas av bland annat Brenda Porter, Peter Öhman samt FAR. Det som är unikt med 

förväntniningsgapet är att forskare och revisionsorgan än idag inte har kommit fram till en 

gemensam definition av det. 

Undersökningen som genomfördes i denna studie hade en kvantitativ ansats. Data som 

samlades in och bearbetades visade liknande resultat som forskarna har konstaterat i sina 

undersökningar. Det vill säga att ett förväntningsgap existerar mellan företagen och 

revisorerna samt att detta går att studera, vilket går att utröna i analysen som är gjord i kapitel 

4.  

Det som fram går i undersökningen är att företagen har orimliga förväntningar på revisorn 

t.ex. vid granskning av allt material och alla händelser som ligger till grund för 

årsredovisningen, men även i de fall då aktiebolagen förväntar sig att revisorn ska upptäcka 

oegentligheter. Dessa orimliga förväntningar som går att se i resultaten från undersökningen 

stämmer med vad Porter konstatera i sin teori om förväntningsgapet. Där hon menar att 

förväntningsgap till viss del uppstår på grund av att företag har orimliga förväntningar på 

revisorn. 

I undersökningen framgick det även att vissa revisorer inte förklarat till sina klienter om vad 

revision innebär, vilket kan resultera i att ett förväntningsgap uppstår. Orsaken till att 

förväntningsgapet uppstår kan vara att standard för hur kommunikation mellan revisor och 

klient bör fungera innehåller brister. Bristfällig standards kan orsakas av att det inte står exakt 

i regelverk vad revisorn ska göra, men även att olika revisorer kan uppfatta standarden på 

olika sätt och där med erbjuder vissa revisorer företagen mer respektive mindre. Dessa 

slutsatser stämmer med vad Porter har redogjort för i sin teori, i vilket hon konstaterar att ett 

prestationsgap uppstår på grund av bristfällig standard eller bristfällig prestation från revisorn. 
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I enkätundersökningen som genomfördes visade svaren från respondenterna att de upplever 

att de har en bra kommunikation med sin revisor. Trots det speglar resultaten från studien att 

ett förväntningsgap finns, detta framgår bland annat av att företagen inte förstått vad revisorn 

har för arbetsuppgifter i den klassiska revisornsrollen. Frågan som kan ställas är om företagen 

upplever att kommunikationen är bra på grund av att revisorn är trevlig, eller om de upplever 

att kommunikationen är bra på grund av att revisorn är tydlig gällande dennes arbetsuppgifter, 

resultaten som erhållts tyder på det tidigare. Dessa slutsatser stämmer med FAR:s teori om 

förväntningsgapet, där FAR menar att kommunikationen mellan företagen och revisorn inte 

fungerar som den bör, och att det är detta som orsakar att förväntningsgapet uppstår.  

Studien visade även att de tillfrågade respondenterna upplevde att de har kunskap om vad den 

klassiska revisorsrollen styrs av för regler. Dock visade resultaten  att företagen i själva verket 

inte vet, utan att svaren som de gett speglar deras förväntningar om vad revisorn ska göra. 

Precis som Öhman har konstaterat i sin teori om förväntningsgapet går det att se att företag 

har svårt att förstå de komplexa regelverken.  

I kapitel 4 av denna undersökning framgår det av resultaten att företagen förväntar sig att 

revisorn ska agera som rådgivare, utöver den granskning som denne ska utföra enligt den 

klassiska revisorsrollen. Detta kan bero på att företagen förväntar sig att revisorn ska ge råd 

om saker och ting som ligger utanför deras arbetsuppgifter. Liknande slutsatser har även 

Svanström kommit fram till i sin studie där det framgår att företagen förväntar sig att revisorn 

ska ge råd utöver den revision som denne utför. 

5.2 Egna tankar 

Efter att studerat resultaten och genomfört min analys anser jag att förväntningsgapet uppstår 

på grund av okunskap, komplexa regler, och till viss del på grund av brist av intresse från 

aktiebolagen. Det är inte endast revisorn som är ansvarig för att ett förväntningsgap uppstår 

utan även de mindre aktiebolagen då de har ett ansvar att sköta sin verksamhet. En del av 

aktiebolagen upplever revisorn som ett nödvändigt ont som tar höga arvoden. I och med den 

slopade revisionsplikten som innförts för mindre aktiebolagen kommer det bli intressant att se 

om företagen i framtiden kommer att fortsätta att ha en revisor eller om de kommer att avstå. 
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5.3 Förväntningsgapets effekter   

Efter att ha studerat förväntningsgapet går det att konstatera att det är viktigt för 

revisionsorganen samt lagstiftaren att agera för att motverka förväntningsgapet. Åtgärder som 

tidigare vidtagits har inte räckt och man bör ta nya tag med att försöka överbrygga detta 

förväntningsgap. De åtgärder som främst behövs är att utbilda de mindre företag om vad 

revision innebär samt vad revisorer har för arbetsuppgifter. Dock behöver även revisorerna 

utbildas om hur de genom sitt agerande kan minska förväntningsgapet, exempelvis genom att 

ha en mer öppen och tydlig kommunikation.  

Ett förväntningsgap mellan revisorer och företag är inte bra för samhället då revisorer kan 

hjälpa till att varna, och i den mån det är möjlig, att förhindra eventuella konkurser. 

Aktiebolag är viktiga i samhället då de hjälper till att minska arbetslösheten. En bra relation 

mellan revisorn och företagen skulle även ge företagen möjlighet att utvecklas och bli större 

vilket ger samhället en bättre välfärd.  

5.4 Kritik 

Resultaten som redovisat i kapitel 4 och 5 bör man vara kritisk mot då bortfallet är stort och 

det där med inte går att säkerställa på ett statistiskt sätt. Det är även viktigt att vara kritisk till 

de svar som respondenterna gett, då de kan innehålla en viss felmarginal. Denna felmarginal 

kan ha uppstått på grund av att revisorer idag agerar utöver den klassiska revisorsrollen när de 

reviderar i mindre aktiebolag och därmed ger råd till företagen rörande verksamheten. Dock 

indikerar resultaten och slutsatserna på liknande resultat som tidigare forskning givit. Det vill 

säga att ett förväntningsgap finns mellan företag och revisorer och att detta går att studera.  

5. 5 Förslag till vidare forskning  

Området inom förväntningsgapet är brett och det finns flera intressanta aspekter som går att 

forska i. Det som kan vara intressant att forska vidare i, är att man undersöker om det skiljer 

sig i hur förväntningsgapet ser ut mellan både företagsledningen samt revisorer för ett och 

samma bolag, det vill säga om förväntningsgapet skiljer sig beroende på ur vilket perspektiv 

man ser.  
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7 Bilaga 

Enkät  
1. Hur många är anställda i företaget? 

              0 - 5     6 - 10     11 - 15  16 – 20   Fler än 20 

2. Vilken roll har du i företaget? 

 Ägare  Ägare och anställd    Anställd     

3. Ansvarar du för ekonomin i företaget? 

 Ja   Till viss del   Nej     Vet ej  Annat:___________________________ 

4. Vem sköter den löpande bokföringen? 

 Jag    Annan anställd     Bokföringsbyrå/redovisningskonsult  Revisorn 

Om svar på fråga 4 är bokföringsbyrå/redovisningskonsult, ställ då fråga 5: 

5. Är det bokföringsbyrå/redovisningskonsult som har kontakt med revisorn?  

       Ja     Nej    Både jag och bokföringsbyrån/ redovisningskonsulten  Vet ej 

Om svar på fråga 5 är ja, behövs inte ytterliggare medverkan.  

6. Tycker du att du har tillräcklig information om de regler som styr revisorns arbete? 

 Ja     Nej    Ej intresserad    Vet ej  

7. Har din revisor upplyst dig om vad revisionen innebär? 

 Ja   Till viss del   Nej     Vet ej 

8. Hur ofta har du kontakt med din revisor? 

       1-2 gånger i månaden   2-4 gånger i månaden   Varje månad  

      Varannan månad   Varje kvartal   Vartannat kvartal 

       En gång om året   Har ej kontakt med revisor  Annat;_________________ 

9. Hur tycker du att kommunikation mellan dig och din revisor är? 

 Mycket bra  Ganska bra  Bra   Inte så bra  Mycket dåligt  Vet ej            

 Har ej kontakt med revisor  

10. Upprättar din revisor bokslut för företaget? 

             Ja   Nej     Vet ej 
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11.  Granskar din revisor bokföringen? 

 

 Ja   Nej     Vet ej 

 

12. Granskar din revisor förvaltningen av företaget? 

 

 Ja   Nej     Vet ej 

 

13. Granskar din revisor alla händelser och allt material som ligger till grund för 

årsredovisningen? 

 

 Ja   Nej     Vet ej 

 

14.  Ger din revisor råd om skatter? 

 

 Ja   Nej     Vet ej 

 

15.  Ger din revisor råd om avskrivningar på t.ex. maskiner, fastigheter? 

 

 Ja   Nej     Vet ej 

 

16. Ger din revisor råd om periodiseringsfonder? 

 

 Ja   Nej     Vet ej 

 

17.  Ger din revisor råd om hur beslut kan fattas rörande verksamheten? 

 

 Ja   Nej     Vet ej 

 

18. Anser du att revisor ska upptäcka och rapportera om det förekommer någonting 

olagligt (t.ex. personal som utfört olagliga handlingar som påverkar bokföringen)? 

  

 Ja   Nej     Vet ej 

 

19.  Anser du att det tillhör revisorns arbete att hitta fel i årsredovisningen? 

 

 Ja   Nej     Vet ej 

 

20. Finns det någonting som du önskar att din revisor gjorde som hon/han inte gör idag? 

_____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________ 


