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Sammanfattning 

Revisorn är den oberoende part som ska granska, kvalitetssäkra och ge social och affärsmässig trygghet till 

företagens finansiella rapporter, för intressenternas räkning. I och med tidigare redovisningsskandaler har 

revisorsprofessionen blivit ifrågasatt huruvida de utför sina åtaganden. Eftersom de olika 

intressentgrupperna efterfrågar olika typer av information har de således även skilda förväntningar och 

uppfattningar om hur revisionen skall utföras. Att revisorerna och intressenterna har olika förväntningar 

leder till att så kallade förväntningsgap uppstår. Vi fann det intressant att undersöka de bakomliggande 

faktorerna och att kartlägga tidigare åtgärder för kunna minska förväntningsgapet. Genom 

litteraturstudier och en kvantitativ enkätundersökning på de två primära intressentgrupperna, har vi 

utformat en modell som skildrar förväntningsgapets bakomliggande faktorer och hur de stegvis leder till 

ett ökat förväntningsgap. Modellen beskriver även vår teoretiska lösning på hur förväntningsgapet skall 

minskas. Slutligen presenteras grunderna till vad vi anser vara en mer praktisk åtgärd för att minska 

förväntningsgapet, då vi anser att en eliminering av gapet är en utopi. 

 

Abstract 

The auditor is the independent part which main task is to revise, guarantee the quality and to give social 

and businesslike security to the company’s financial reports. Along with previous accounting scandals the 

audit profession has been questioned whether they follow the undertaking or not. The various interest 

groups have different demands on the type of information which also leads to different expectations and 

opinions of the audit performance. The various expectations between the audit profession and the 

interest groups lie behind the upcoming of an expectation gap. We found it interesting to investigate the 

basic factors and to map out earlier measures for the expectation gap. By studying relevant literature and 

by doing a quantitative survey on the two most primary interest groups, we have designed a model that 

describes the expectation gap’s basic factors and how they, step by step, leads to an increased 

expectation gap.  The model also describes our theoretical solution on how the expectation gap can be 

decreased. Finally we introduce the main reasons to, what we believe, is a more practical measure to 

decrease the expectation gap while we consider that eliminate the expectation gap is a utopia. 
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1. INLEDNING 

 

 

Avsnittet inleds med en bakgrund som berör uppsatsens ämnesområde. Denna efterföljs sedan av en 

problemdiskussion som berör den komplexa värld revisorn verkar i. Vidare presenteras frågeställningen, 

syftet och avgränsningen som studien behandlar. 

 

 

1.1 PROBLEMBAKGRUND 

Enligt svensk lag från 1895 skall ett bolags räkenskaper och förvaltning granskas av en revisor. Lagarna har 

blivit fler och idag finns många olika lagar som reglerar revision och revisorsarbetet. De generella 

bestämmelserna för revisorernas olika uppdrag (revision, rådgivning, utredningar med mera) finns 

fastställda i revisorslagen. Det väsentligaste i lagen är att revisorn skall arbeta i överensstämmelse med 

god revisorssed och att revisionen skall vara så omfattande och detaljerad som god revisionssed kräver. 

Båda begreppen god revisorssed och god revisionssed är reglerad i lag men begreppens innebörd bestäms 

genom praxis. I Sverige och andra länder, såsom USA och England, har revisorsprofessionen tillåtits 

bedriva en stark självreglerad verksamhet och därigenom bidragit till att utveckla praxis. Den svenska 

professionen, har via sin starka ställning, kunnat påverka normsättningen och revisionens utformning 

under stora delar av revisionens utveckling. På senare tid har internationaliseringen av revision medfört 

att den svenska professionen fått anpassat en del redovisnings och revisionsstandarder efter IFRS:s och 

ISA:s riktlinjer.
1
 

Professionens dilemma är, att det under åren inträffat en hel del redovisningsskandaler vilket medfört att 

allmänheten har ifrågasatt revisorernas självreglerande verksamhet. Den mest omtalade skandalen i 

Sverige är Kreugerkraschen som inträffade på 1930-talet. Företagets tillgångar övervärderades genom 

interna transaktioner samtidigt som fordringar redovisades som likvida medel. Att bedrägerierna kunde 

ske utan att den ansvarige revisorn slog larm, blev en bidragande faktor till den minskande tilliten till hela 

revisorsprofessionen. Revisorerna kritiserades för att de inte lade tillräckligt med uppmärksamhet på att 

upptäcka försummelser och bedrägerier. Även deras duglighet att försäkra företagens livskraft och 

förmåga att skydda investerarnas och samhällets intresse har ifrågasatts.
2
 Kreugerkraschen ledde till en 

omfattande förändring och utveckling av revisionen.
3
 Det infördes åtgärder för att förhindra liknande 

                                                                 

1 Öhman, P, Perspektiv på revision: tankemönster, förväntningsgap och dilemman, Doctorial thesis 14, 2007 
2 Öhman et al., Swedish auditor’s view of auditing: Doing things right versus doing the right things, 2006 
3 Jönsson, S, Role making for accounting while the state is watching, Accounting, Organizations and Society, Vol.16, 1991 
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händelser, bland annat krävdes högre utbildning och kompetens för revisorer.
4
 Trots åtgärderna har 

redovisningsskandaler fortsatt att inträffa, de mest uppmärksammade fallen är Enron och WorldCom. 

Intressenterna kring de skandalomsusade företagen satte sin tilltro till att de finansiella rapporterna 

avspeglade verksamheterna. Efter avslöjandena ökade kritiken och många upprörda frågor ställdes kring 

revisorsprofessionen och dess arbete.
5
 Följaktligen har allmänheten även undrat huruvida 

revisorsprofessionen och revisorerna är oberoende, har integritet samt eftersträvar hög etik och moral i 

sin yrkesutövning. Revisorerna har, å andra sidan, hela tiden hävdat att det är orimligt att de ska agera 

moralisk polis över företagen. De anser sig inte heller ha några sådana åtaganden enligt de lagar och 

regler som styr revisorns arbete.
6
 

 

1.2 PROBLEMDISKUSSION 

Revisorerna utför sitt yrke i en komplex miljö med flera grupper av intressenter som skall tillfredsställas. 

Intressentgrupperna har olika förväntningar på revisionen beroende på vilken relation de har med 

företaget och på vilket informationsbehov de har. Revisorn är den oberoende parten som ska granska och 

kvalitetssäkra information från företagen för intressenternas räkning. Revisorernas huvuduppgift är att 

tillhandahålla social och affärsmässig trygghet i redovisningen. De är länken mellan företagen och 

intressenterna. Objekt ska granskas och information ska kvalitetssäkras av revisorerna, men vilka objekt 

och vilken information som ska behandlas måste, av praktiska skäl prioriteras av revisorerna.
7
 

Revisorernas prioriteringar styrs framför allt av deras tankemönster, men de måste även följa ett utbrett 

regelverk när de utför ett uppdrag, utvärderar information och fattar beslut. Det är inte enbart företagens 

årliga finansiella rapporter som ska revideras utan revisorerna är också tvungna att undersöka företagens 

förvaltning och ledning. De måste kontrollera det reviderade företagets skatter och andra avgifter och 

rapportera misstänkta ekonomiska brott till myndigheterna. Informationen som de redovisningsskyldiga 

överlämnar till intressenterna kan delas in i två delar, den första innehåller information om vad som redan 

har hänt och den andra delen behandlar information om vad som kommer att hända. När revisorerna skall 

uttala sig om huruvida informationen återges på ett korrekt sätt eller ej, är information om tidigare 

händelser betydligt enklare att kvalitetssäkra och försvara. Således kommer mer tid att läggas ned på den 

informationen. Dock är framtida information ofta mer relevant för vissa intressenter. Att revisorerna och 

intressenterna har olika förväntningar och uppfattningar om hur revisionen skall utföras, leder till att ett 

så kallat förväntningsgap uppstår.
8
 

I de fall revisionen inte uppfyller intressentens förväntningar eller om det granskade materialet innehåller 

brister, kommer förtroendet för revisorn att sjunka och om intressenterna inte har fullt förtroende för 

revisionen kommer revisorn att få stå till svars för brister och fel som uppdagas. När professionen 

                                                                 

4 Johansson et al., Uppdrag revision (kap 2 Eva Wallerstedt), 2005 
5 Öhman, P, 2007 
6 Johansson et al., Uppdrag revision (kap 4 Öhman), 2005 
7 Ibid. 
8 Öhman et al., Swedish auditor’s view of auditing: Doing things right versus doing the right things, 2006 
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kritiserats har deras arbete inriktats ännu mer mot att kvalitetssäkra den redovisningsinformation som är 

verifierbar, det vill säga historisk information, istället för att tillmötesgå intressenternas efterfrågan. De 

anser sig lämna den information som fordras och att de inte upplever några brister i granskningen. 

Förväntningsgapet bidrar därmed till en ond cirkel där revisorernas och intressenternas uppfattning om 

revisionen, utifrån ett utförar- respektive användarperspektiv, går isär istället för att mötas. Förtroendet 

för revisorerna och revisionen kommer således att sjunka ytterligare vilket bidrar till att förväntningsgapet 

förvärras och att fler förväntningsgap uppstår. 

Om intressenterna saknar förtroende för revisionen eller uppfattar den som otillräcklig, resulterar det i att 

företagens externredovisning upplevs opålitlig. Finansiella rapporter som är missvisande kan leda till att 

investerare och kreditgivare fattar felaktiga beslut. Det i sin tur kan äventyra samhällsekonomin. 

Dessutom betonar en del forskare att revisionen spelar ut sin roll på sikt om den inte uppfyller 

intressenternas krav och förväntningar. Ovanstående problematik gör det angeläget för alla parter, kring 

en revision, att hitta lösningar som minskar eller eliminerar förväntningsgapet. 

 

1.3 FRÅGESTÄLLNING 

Vi finner det intressant att undersöka vilka lösningar på problematiken kring förväntningsgapen som 

tidigare presenterats och om en minskning, eller till och med en eliminering, av förväntningsgapen är 

möjlig. 

 

 Är det möjligt och i så fall hur kan förväntningsgapen inom revision minskas eller elimineras? 
 
 

1.4 SYFTE 

Syftet med uppsatsen är att undersöka och beskriva, vilka faktorer som bidrar till förväntningsgapens 

existens. 

Vi ska även kartlägga vilka tidigare lösningar som framarbetats för att minska eller eliminera 

förväntningsgapen. 

Vi ska också lämna förslag till åtgärder, som vi anser, ska kunna eliminera eller åtminstone minska 

förväntningsgapet. 
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1.5 AVGRÄNSNING 

Vi har valt att avgränsa vår undersökning till börsnoterade bolag, då ämnet är relativt outforskat och 

tidigare studier är inriktade mot noterade bolag. Ytterligare avgränsning gör vi till bolag som är 

registrerade på large cap listan. Då intressentgrupperna kring ett bolag är många, avgränsar vi studien 

även till de primära intressenterna, ägare och kreditgivare. 

 

1.6 DISPOSITION 

Kapitel 2 inleds med en genomgång av revisionen enligt gällande regelverk. Vidare har vi gjort en 

beskrivning av intressenter kring revisionen och fördelar samt nackdelar med regler kontra professionellt 

omdöme. Vi belyser de bakomliggande faktorerna för förväntningsgapens existens. Kapitlet avslutas med 

en kartläggning över tidigare föreslagna åtgärder för minskning av förväntningsgapen. 

 

Kapitel 3 börjar med en redovisning av vårt metodval, som är en kvantitativ enkätundersökning. Vi har 

beskrivit hur vi gått till väga för att få fram det teoretiska och empiriska materialet. Vidare förklaras hur 

urvalet av respondenter har utförts och hur enkäten utformats. I kapitlet har vi även behandlat bortfall 

och källkritik. 

 

Kapitel 4 presenterar det empiriska materialet i form av sammanställda tabeller utifrån enkätsvaren. 

Frågorna framställs var för sig med respektive intressentgrupps svar. De båda intressentgruppernas svar 

presenteras i samma tabell, för att underlätta jämförelsen mellan dem. 

 

Kapitel 5 består av en analys baserad på en jämförelse mellan de teoretiska föreställningarna och den 

empiriska insamlingen. Kapitlet är upplagt efter samma struktur som det teoretiska kapitlet, med syfte att 

stringensen skall upprätthållas. 

 

Kapitel 6 inleds med en slutdiskussion innehållande egna reflektioner kring ämnet. Därefter följer en 

slutsats som besvarar frågeställningen och syftet. Uppsatsen avslutas med ett förslag till fortsatt 

forskning. 
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2. TEORI 

 

 

I kapitlet behandlas revisionen enligt gällande regelverk med grundläggande bestämmelser. Vidare 

presenteras för- och nackdelar med regler kontra professionellt omdöme för att sedan övergå till faktorer 

och tidigare åtgärder bakom förväntningsgapet. 

 

 

2.1 REVISION ENLIGT GÄLLANDE REGELVERK 

 

2.1.1 GRUNDLÄGGANDE BESTÄMMELSER 

I aktiebolagslagen kapitel 10 regleras revisionen av aktiebolag. Revisorn skall granska bolagets 

årsredovisning och bokföring samt styrelsens och den verkställande direktörens förvaltning. Granskningen 

skall vara så ingående och omfattande som god revisionssed kräver. Varje räkenskapsår skall avslutas med 

att revisorn lämnar en revisionsberättelse till bolagsstämman. I samband med revisionen skall revisorn till 

styrelsen och verkställande direktören göra de påpekanden och erinringar som följer god revisionssed. 

Endast den som är auktoriserad eller godkänd revisor kan utses som revisor för ett aktiebolag. Revisorn 

får inte befinna sig i en jävsituation med bolaget som revideras och inte heller lämna upplysningar om 

företagets angelägenheter eftersom tystnadsplikt föreligger. Om det vid revisionen uppstår misstanke om 

brott, skall revisorn utan oskäligt dröjsmål, underrätta styrelsen om sina iakttagelser och efter senast två 

veckor skall revisorn avgå från sitt uppdrag. Upplysningsplikt råder och alla upplysningar som 

bolagsstämman begär måste lämnas till stämman, i den mån det inte är skadligt för bolaget. Vidare är 

revisorn skyldig att lämna upplysningar om bolagets angelägenheter till medrevisor, lekmannarevisor och, 

om bolaget satt i konkurs, konkursförvaltaren. I brottmål måste även upplysningar om bolagets 

angelägenheter lämnas till undersökningsledaren.
9
 

  

                                                                 

9 Aktiebolagslagen kap.10 Revision, Sveriges rikes lag, 2008 
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2.1.2 MÅL OCH SYFTE 

Eftersom aktieägarna inte personligen svarar för bolagets skulder är det viktigt att bolagets resultat och 

ekonomiska ställning redovisas på ett korrekt sätt. Intressenterna är beroende av att kunna lita på 

information som bolaget lämnar. För att säkerställa informationen anses det nödvändigt att bolaget 

granskas av revisorer. Revisionens syfte är således att ge trovärdighet till den ekonomiska information 

som bolaget lämnar, vilket är en angelägen förutsättning för att näringslivet skall fungera på ett effektivt 

sätt. Föreningen Auktoriserade Revisorer (FAR) definierar revision på följande sätt: ”Revision är att kritiskt 

granska, bedöma och uttala sig om redovisningen och förvaltningen.”
10

 

 

2.1.3 GOD REVISIONSSED 

God revisionssed är det som styr inriktningen och omfattningen av det arbete som krävs för att verkställa 

ett revisionsuppdrag. FAR har genom sina utarbetade förslag och modeller för revisionens utförande, 

bidragit till hur normsättningen och praxis, utformats.
11

 Regeringen har övervägt att lagstadga en del av 

de mera grundläggande normerna för god revisionssed. Utredningar har dock visat att, om vissa normer 

lagfästs och andra inte, riskerar revisorns granskning att begränsas eftersom en reglering skulle kunna 

orsaka motsägelser mot andra icke reglerade normer. Genom att granskningens inriktning och omfattning 

har knutits till uttrycket god revisionssed, kan den fortlöpande anpassas till utvecklingen inom 

revisionsområdet.
12

 God revisionssed är med andra ord detsamma som god sed bland erfarna revisorer 

med stor integritet och professionellt omdöme.
13

 

 

2.1.4 GOD REVISORSSED 

FAR har utfärdat yrkesetiska regler för alla medlemmars verksamhet med alla slags av uppdrag. Däri ingår 

god revisorssed som anses vara en allmän plikt för en revisor. God revisorssed begränsas inte enbart till 

det egentliga revisionsuppdraget, utan är även tillämplig på de andra närliggande uppdrag som 

förekommer inom ramen för revisorsyrkets utövande, som rådgivning, skattefrågor med mera.
14

 

Huvuddragen i FAR: s regler för god revisorssed är; yrkesmässigt uppträdande, oberoende, oförenlig 

verksamhet, tystnadsplikt, förhållande till kollegor, publicitet och arvodesdebitering. Den enskilde 

revisorn står under uppsyn av FAR och kommerskollegium och kan bli tilldömd varningar och uteslutning 

om god revisorssed ej uppfylls i yrkesutövandet.
15

 

                                                                 

10 Moberg, K, Bolagsrevisorn, Lund, 2006 
11 Johansson, S-E, Revision, kontroll, effektivitet, utveckling, Lund, 1987 
12 Proposition 1997/98:99 "Aktiebolagets organisation" (sid. 147 f.)  
13 http://www.farsrs.se/portal/page?_pageid=33,38330&_dad=portal&_schema=PORTAL, 2008-04-04 kl. 12:21 
14 Ibid., 2008-04-04, kl. 12:35 
15 Johansson, S-E, 1987 

http://www.farsrs.se/portal/page?_pageid=33,38330&_dad=portal&_schema=PORTAL
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2.1.5 RAPPORTERING 

Revisorn lämnar olika slag av rapporter till olika beslutsfattare i företaget, de kan vara både muntliga och 

skriftliga. Ofta kan rapporterna vara påpekanden om iakttagelser och kritiska synpunkter på den interna 

kontrollen i företaget. Även brister i de interna kommunikations- och informationssystemen kan vara 

föremål för rapportering. I regel lämnar revisorn konstruktiva förslag till förbättringar i samband med 

påpekanden. Alla påpekanden som är av den karaktären att de måste åtgärdas, skall rapporteras till VD 

och styrelsen och det skall göras snarats möjligt så att företaget kan rätta till felen innan 

revisionsberättelsen skall skrivas.
 

Fel i årsredovisningen som inte överrensstämmer med 

årsredovisningslagen eller god redovisningssed måste rapporteras i revisionsberättelsen. Ofta 

förekommer det fel som är väsentliga men som företaget hunnit åtgärda innan bolagsstämman. Den 

typen av fel behöver inte rapporteras till aktieägarna och allmänheten i revisionsberättelsen. Misstänker 

revisorn att brott föreligger skall det rapporteras till åklagare.
16

 

Den enda årliga offentliga rapporten är revisionsberättelsen. Där rapporterar revisorn till bolagsstämman 

om årsredovisningen upprättats enligt årsredovisningslagen. Revisorn skall även styrka eller avstyrka att 

resultat och balansräkning fastställs, hur vinsten skall disponeras och om styrelseledamöterna och VD 

beviljas ansvarsfrihet. Revisionsberättelsen skall vara styrelsen tillhanda senast tre veckor före ordinarie 

stämma. Om en revisionsberättelse inte innehåller några anmärkningar skall den utformas enligt den 

standard som FAR har fastställt. Dock skall det inte tas för givet att en revisionsberättelse enligt 

standardutformning inte kan innehålla fel. I FAR: s mall står det att revisorn genom planeringen och 

genomförandet av revisionen i rimlig grad har försäkrat sig om att det inte finns några väsentliga fel. Inom 

en månad efter bolagsstämman skall revisionsberättelsen skickas in till Patent- och registreringsverket. 

Företaget måste i samband med publiceringen av årsredovisningen även offentliggöra 

revisionsberättelsen. Om ett börsbolags revisionsberättelse skulle avvika från standardutformningen är 

det allvarligt och leder till uppmärksamhet. Det är därför ovanligt att orena revisionsberättelser 

förekommer i börsbolag.
17

 

  

                                                                 

16 FAR:s revisionsbok, 2004 
17 Ibid. 



Förväntningsgapet inom revision 

 

 

 
8 

 

2.2 INTRESSENTER 

Intressenterna kring ett bolag, använder den reviderade ekonomiska informationen till olika ändamål. 

Figuren och följande text visar exempel på vilka intressenter som finns och vilken information de 

efterfrågar. 

 

Figur 1: Egen bearbetning över olika intressenter av revision, där de primära intressenterna är placerade överst. 

 Ägarna, i börsnoterade bolag, är ofta många och vanligtvis är det de större ägarna som sitter 

med i företagets ledning. Revisionen blir då de mindre ägarnas hjälp att lita på den ekonomiska 

informationen. 

 Kreditgivare, är intresserad av information från revisorn, då de utifrån den finansiella 

informationen bedömer och analyserar huruvida företaget är kreditvärdigt eller inte. 

 Skatteverket, använder den finansiella informationen för att ta ut rätt skatter och avgifter. 

 Kunder, använder den reviderade informationen för att bedöma säkerheten i bolaget. Vid 

exempelvis förskottsbetalningar. 

 Leverantörer, vill veta företagets betalningsförmåga då de ofta levererar på kredit. 

 Anställda, kan vara intresserade av hur företagets verksamhet fortlöper och att de kan känna sig 

trygga i sin anställning. 

Som figuren visar, finns det ett flertal olika intressentgrupper kring ett bolag. Dock brukar ägarna och 

kreditgivarna anses vara de primära intressenterna för att företaget överhuvudtaget skall kunna 

existera.
18

 Fortsättningsvis i vår rapport avses de primära intressenterna, ägarna och kreditgivarna, när vi 

benämner intressenterna. 

                                                                 

18 FAR, Revision en praktisk beskrivning, Stockholm: FAR Förlag, 2005 
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2.3 FÖRDELAR OCH NACKDELAR MED REGLER 

2.3.1 FÖRDELAR 

Det allmänt positiva med regler är att det innebär en trygghet för den som ska rätta sig efter dem. Det 

finns riktlinjer att följa och därför behövs inte egna beslut tas i svåra lägen. Regler styr att alla gör likadant 

i givna situationer. Uppgifterna som utförs efter regelverket blir säkerställda och det blir lättare att 

försvara sina handlingar i olika situationer om reglerna finns som grund.
 19

 Inom revision är det positivt 

med regler för revisorn då de styr honom mot målet med att hålla en oberoende ställning gentemot det 

reviderade företaget. För revisorerna kan också mer regler vara positivt av bekvämlighetsskäl, det blir 

enkelt och smidigt att följa uppsatta regler i deras fortlöpande arbete.
20

 Det som är positivt med regler ur 

företagets synvinkel är att de kan förlita sig på att revisionen, som har gjorts på deras finansiella 

rapporter, är utförd på ett hederligt och betryggande sätt. Även ur intressenternas perspektiv kan mycket 

regler innebära att de kan försäkra sig om informationens tillförlitlighet. Revisionen följer lagar och regler 

och den information som revideras blir garanterad.
21

 

2.3.2 NACKDELAR 

Nackdelen med för mycket regler är att det kan uppstå en likgiltighet inför dem. Om det blir för många 

regler som ska följas kan det innebära att allmänheten istället ignorerar dem.
 22

 

På ett liknande sätt, är nackdelen med ett utökat regelverk inom revision, att det blir omöjligt att följa alla 

konkreta regler. Det kan innebära att revisorerna kan framstå som otillräckliga i sitt yrkesutövande.
23

 Det 

betyder också att revisionen inte blir reliabel då revisorn tvingas göra ett urval av reglerna.
24

 Företaget 

kan anse att revisorn inte utfört sitt arbete på ett tillfredställande sätt och på den grunden eventuellt inte 

anlita revisorn igen.
25

 Med mycket regler tenderar revisionen att bli defensiv och att revisorerna enbart 

granskar hård information som är kvantitativ, reliabel och lättare att kontrollera. Det underlättar 

revisorernas arbete och kan nyttjas som försvar i en eventuell rättstvist. Om de baserar sitt utlåtande på 

enbart hård information som är verifierbar, så kommer revisionen däremot att erhålla en mindre mängd 

mjuk information, vilket kan bli missvisande för en del av intressenterna.
26

 Det är inte säkert att det som 

ska redovisas enligt lagar och rekommendationer är det som är mest intressant för intressenterna att få 

reviderat.
27

 

                                                                 

19 Johansson et al., Uppdrag revision (kap 3 Westerdahl), 2005 
20 Ibid. 
21 Öhman et al., 2006 
22 Johansson et al., (kap 5 Tschudi), 2005 
23 Ibid. 
24 Arruñada, B, Audit quality: attributes, private safeguards and the role of regulation, 2000 
25 Johansson et al., (kap 5 Tschudi), 2005 
26 Arruñada, 2000 
27 Johansson et al., (kap 3Westerdahl), 2005 
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2.4 FÖRDELAR OCH NACKDELAR MED PROFESSIONELLT OMDÖME 

2.4.1 FÖRDELAR 

Revisionen är förutom regler även baserad på revisorns professionella omdöme. Det är revisorns egna 

omdöme som han, genom sin kompetens inom yrket, kan utöva i komplexa situationer. Fördelen, 

generellt sett, med professionellt omdöme är att användaren besitter en kompetens inom det aktuella 

området. Det i sin tur gör att ett förtroende skapas för den personen. Dessutom används en helhetssyn 

via det professionella omdömet vilket gör att komplexa situationer kan lösas på ett enklare sätt.
 28

 

Fördelen för revisorerna med ett större användande av omdömet är att de får mer spelrum i deras 

bedömningar i svåra situationer som möjligtvis inte reglerna täcker in. Ur intressenternas aspekt är det 

positivt att revisorn kan visa en bild av det reviderade företaget som också innehåller mjuk information. 

Det är den informationen som är framtidsorienterad, kvalitativ och svår att verifiera, exempelvis 

VD kommentarer och framtidsutsikter.
29

 

2.4.2 NACKDELAR 

En annan faktor som också spelar in är revisorernas egenskaper som är individuella och skiftar från person 

till person. Därför kan inte omdömet följa någon mall och inte heller utspela sig på samma sätt i liknande 

situationer. Det som är professionellt omdöme i företagets ögon kan te sig oprofessionellt i 

intressenternas ögon och vice versa.
30

 

Med en större utsträckning av det professionella omdömet och mindre regler kan revisorerna lättare ge 

efter för företagens krav då de har föga riktlinjer att gå efter. Det blir till nackdel för revisorerna då de ska 

upprätthålla sitt oberoende gentemot företaget. Revisionen kan anses bli mindre pålitlig och trygg om det 

professionella omdömet i stor utsträckning får råda. För intressenterna blir inte revisionen tillförlitlig om 

revisorerna inte är neutrala i sin revidering och sitt förhållningssätt.
31

 Det föreligger också en risk att 

revisorerna försummar deras huvudsakliga uppgift som är att värna om intressenterna, för att i stället bli 

de reviderade företagens förespråkare. Dessutom verkar revisorerna ha en benägenhet att bry sig mindre 

om de förorsakar skada för anonyma intressenter än för det anlitande företagets ledning.
32

 

  

                                                                 

28 Arruñada, 2000 
29 Ibid. 
30 Ibid. 
31 Ibid. 
32 Öhman et al., 2006 
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2.5 FAKTORER BAKOM FÖRVÄNTNINGSGAPET 

Förväntningsgapet kan brytas ner i mindre delar och delas in i olika typer av förväntningsgap. Olika 

förväntningsgap uppstår vid olika situationer i revisionen som, vid bestämmandet av syftet, inriktningen 

på revisionen, kommunikationen mellan intressenterna och revisorn och när det gäller professionens 

självreglering.
33

 

2.5.1 REVISIONENS SYFTE 

I FAR: s revisionsstandard i Sverige som även i allt väsentligt överrensstämmer med ISA: s (International 

Standards on Auditing) utformning, definieras revisionens syfte enligt nedan. 

”Målet för den lagstadgade revisionen i Sverige är att revisorn ska lämna en revisionsberättelse. Revisorn 

ska granska årsredovisningen, bokföringen och företagsledningens förvaltning för att göra det möjligt för 

honom eller henne att uttala sig i revisionsberättelsen om dels huruvida årsredovisningen, i alla väsentliga 

avseenden, har upprättats enligt lag om årsredovisningar och därmed ger en rättvisande bild av 

företagets resultat och ställning enligt god redovisningssed i Sverige, dels i tillämpliga fall, huruvida 

ansvarsfrihet kan beviljas eller ej. Granskningen skall också göra det möjligt för revisorn att göra de övriga 

uttalanden eller anmärkningar eller lämna de upplysningar som revision kan kräva eller som följer av 

annat regelverk som styr revisionen av företaget ifråga”.
34

 

Intressenterna lever ofta med uppfattningen att revisorn vid revisionen skall granska alla händelser och 

allt material som framställts, vilket i verkligheten inte skulle vara möjligt. Revisorerna i sin tur menar att 

om intressenterna har den föreställningen kring revisionen så har de helt missuppfattat revisionens syfte. 

Revisionens syfte måste bestämmas genom förhandling mellan berörda intressenter och inte som ovan då 

revisorsprofessionen har varit högst delaktig i utformningen.
35

 Intressenternas syn på rättvisande bild 

skiljer sig ofta från revisorernas syn.
36

 I en enkätundersökning, gjord av forskare på området, där 

svarsalternativen var sant eller falskt på frågan om revisionens syfte var att upptäcka svagheter och fel i 

räkenskaperna, så svarade den största delen av intressenterna sant.
37

 

2.5.2 REVISIONENS INRIKTNING 

Revisorerna har en omvärld och en intern värld som styr inriktningen för deras arbete. Omvärlden består 

främst av granskningsobjektet. För att kunna utföra granskningen krävs att revisorn beaktar och har rimlig 

kunskap om regelverk och marknadsförutsättningar som gäller för revisionsobjektet. Revisorns interna 

värld består av byrån och revisorsprofessionen och även de har krav och villkor som är avgörande för hur 

                                                                 

33 Johansson et al., (kap 4 Öhman), 2005 
34 Internationell redovisningsstandard i Sverige: IFRS/IAS, Stockholm: FAR förlag, 2007  
35 Sikka, P, et al., The impossibility of elimanating the expectations gap: some theory and evidence, 1998 
36 Shaikh, J & Talha, M, Credibility and expectation gap in reporting on uncertainties, 2003 
37 Ojo, M, Eliminating the audit expectations gap: Myth or Reality, 2006 
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revisorn inriktar och utför revisionen.
38

 I början av 1900-talet, var revisorns viktigaste uppgift att söka 

efter oegentligheter i de reviderade företagens finansiella redovisningar.
39

 Detta förändrades under 

århundradet till att mer vara en sekundär arbetsuppgift
40

. Dock har en del intressenter fortfarande synen 

på revisorn som en polis, snarare än en oberoende granskare av de finansiella rapporterna, vilket kan 

bidra till det växande förväntningsgapet.
41

 Revisionsbyråernas verksamhetsområde har även det 

förändrats och är idag lika mycket konsultbyråer som revisionsbyråer.
42

 

Ett annat förväntningsgap som uppstår vid revisionens inriktning är bedömningen av huruvida företaget är 

livskraftigt eller ej. Enligt de grundläggande redovisningspostulaten måste ett företag vara under going 

concern.
43

 Revisorerna menar att deras ansvar kan begränsas till att försäkra sig om att företaget med 

rimlig säkerhet är livskraftigt ett år framåt. Intressenterna förväntar sig att begreppet livskraftigt sträcker 

sig längre än ett år.
44

 

2.5.3 REVISIONENS KOMMUNIKATION 

Förutom revisionsberättelsen är det bara via bolagsstämman som intressenterna kan ta del av revisorns 

arbete och revisorn kan svara på vilka brister de sett i sin revision. Ofta kan inte revisorerna svara 

fullständigt genom att de har tystnadsplikt och får således inte lämna kurspåverkande information om 

inte alla aktieägare har möjlighet att ta del av informationen. Revisorn får inte heller utlämna information 

som kan skada bolaget. Revisionsberättelserna för börsbolagen innehåller sällan några anmärkningar. När 

rapporteringen från revisorn är så standardiserad och nästan aldrig innehåller några påpekande om 

brister, kommer intressenterna att ifrågasätta revisionen och det leder till ett förväntningsgap.
45

 Det finns 

teorier om att utformningen av revisionsberättelsen skulle vara en bidragande orsak till 

förväntningsgapet.  Enligt dessa teorier ger revisionsberättelsen upphov till olika tolkningar om vad som 

är revisorns ansvar i granskningen av ett företags redovisning samt att revisionsberättelsen inte heller 

preciserar vart företagsledningens ansvar ligger.
46

 Många frågetecken och förväntningar kring ansvar och 

uppgifter skulle klargöras om utformningen av revisionsberättelsen gjordes på mer överskådligt och 

tydligt sätt.
 47

 En utökad revisionsberättelse skulle även ge en större förståelse för intressenterna 

angående ansvarsfördelningen mellan ägare och revisorn.
48

 Om revisorerna i revisionsberättelsen öppet 

informerade intressenterna om vilka väsentlighetskriterium de använt sig av, så skulle revisorn inte kunna 

                                                                 

38 Johansson et al., (Kap 9 Johansson), 2005 
39 Sikka et al., 1998 
40 Ojo, 2006 
41 Koh, H.C  & Woo, E.S, The expectation gap in auditing, Managerial Auditing Journal, 13:3, 1998 
42 Johansson et al., (Kap 10 Jönsson), 2005 
43 Deegan, C & Unerman, J, Financial accounting theory, 2006 
44 Johansson et al., (Kap 4 Öhman), 2005 
45 Johansson et al., (Kap 7 Catasús och Gröjer), 2005 
46 Butler, S & Zibelman, M & Ward, B, The expectation Gap: Auditors and Investors Perceptions of Auditors Fraud detection 
responsibilities, European Accounting Association, 2000 
47 Strawser, R, The new auditor’s report: will it close the expectations gap in communications?, 1990 
48 Nair, R & Rittenberg, L, Message percieved from audit, review and compilation reports: extention to more diverse groups. Auditing, 
a journal of Practice and Theory, Vol. 7, 1987 
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anklagas för felaktigheter som ligger under väsentlighetsnivån för granskningen.
49

 Revisorer och 

intressenter har ofta olika uppfattningar om vad revisorn skall granska och bedöma innan en ren 

revisionsberättelse utfärdas. Kraven på revisorer är vanligtvis högre från intressenternas sida än kraven 

enligt gällande regelverk.
50

 Andra tänkbara eller bidragande faktorer till förväntningsgapet är att 

revisorerna bidrar med förväntningar, när de för att skapa en trovärdighet till sitt arbete och på samma 

gång skydda sig mot kritiska påhopp, högljutt hävdat att deras arbete fokuserar kring oberoende, 

integritet och objektivitet. Dessa ord kan bidra till, att förväntningarna på revisionen och förväntningar på 

vad revisorn kan åstadkomma, ökar.
51

 Revisorns ansvar och arbete missförstås ofta av intressenterna. 

Tydligare formuleringar av revisionsstandards skulle minska förväntningsgapet då revisorns ansvar och 

förpliktelser skulle vara lättare att för intressenterna att förstå.
52 

Det finns brister i utformningen av 

revisionsstandarder och framför allt brister i förståelsen för dem. Ofta förstår inte intressenterna vad 

revisorn och revisionen skall åstadkomma samt att de båda grupperna inte har samma syn på vad 

begreppet rättvisande bild står för.
53

 Rättvisande bild för revisorerna är att gällande regelverk följs, 

medan det för intressenterna innebär överensstämmelse med god representation av verkligheten.
54

 

2.5.4 REVISIONENS SJÄLVREGLERING 

Eftersom revisorsprofessionens syfte inte är att systematiskt söka efter fel vid revisionen så har de heller 

inte arbetat för att det skall införas sådana regler för revisorerna. Samtidigt anser intressenterna att 

revisorns syfte är att söka efter fel. Om professionen skulle ställa sig bakom och aktivt arbeta för 

införandet av sådana regler skulle samtidigt deras status återigen höjas eller så skulle åtminstone 

ytterligare förfall av professionens förtroende kunna hindras.
55

 Även annan kritik riktas mot 

revisorsprofessionen. Ett exempel, är att varje gång det inträffar en större redovisningsskandal så 

bemöter professionen kritiken med att skylla på speciella omständigheter, individuella misstag från en 

revisor eller att revisorn handlat inkompetent. Inget nämns om att reglerna och utformningen av 

revisionen behöver ses över. Att bemöta kritik på detta sätt anses leda till ett större förväntningsgap.
56

 

Revisorsprofessionen kritiseras ofta för att deras självreglerande verksamhet kan leda till standarder som 

sätter professionens egenintresse, istället för allmänhetens, i första hand.
 57

 Om professionen inför 

standarder som gynnar deras egenintresse, kommer det att medföra att individerna i professionen ökar 

sitt självintresse.
58

 

                                                                 

49 Shaikh & Talha, 2003 
50 McEnroe, J.E & Martens S.C., Taxman, Accounting Horizons, 2002 
51 Sikka et al., 1998 
52 Ojo, 2006 
53 Shaikh & Talha, 2003 
54 Johansson et al., (Kap 7 Catasús och Gröjer), 2005 
55 Sikka et al., 1998 
56 Shaikh & Talha, 2003 
57 Deegan & Unerman, 2006 
58 Gay,G, & Schelluch, P, & Baines, A Perceptions of messages conveyed by review and audit report, Accounting, Auditing and 
Accountability Journal, 1997 
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2.6 ÅTGÄRDER MOT FÖRVÄNTNINGSGAPET 

2.6.1 REVISIONENS SYFTE 

För att kunna fastställa ett gemensamt syfte som revisorsprofessionen och intressenterna accepterar, 

krävs förhandlingar mellan dessa parter. En del forskare anser att förväntningsgapet inte kommer att 

kunna elimineras utan på sin höjd begränsas. En av anledningarna är att de anser att revision är en social 

företeelse som ständigt utsetts för nya problem och att olika parter i samhället omdefinierar innebörden 

och syftet av ordet revision.
59

 Revisionen är inte statisk utan den måste anpassas till samhällets 

förändringar för att fylla sitt syfte, även förväntningarna på revisionen ändras men i långsammare takt än 

revisionen. För att minska förväntningarna om vad revision innebär så har revisorerna gjort försök att 

utbilda och upplysa intressenterna om revisionens syfte. Insatserna för att minska förväntningsgapet har 

dock varit relativt kraftlösa.
60

 

2.6.2 REVISIONENS INRIKTNING 

Intressenterna har en föreställning om att revisorn vid revisionen kritiskt skall granska alla delarna av 

företaget och sytematiskt söka efter felaktigheter medan revisorn menar att det är omöjligt att granska 

allt. De väljer ut en del material som granskas i syfte att införskaffa information för att kunna uttala sig om 

huruvida regler efterföljs.
61

 Revisionen bygger på sannolikhetsbedömningar och inte på den exakta 

vetenskap som en del av intressenterna verkar tro.
62

 

Ett förslag på hur förväntningsgapet skulle kunna minskas är, att det ska framgå mer preciserat vad 

revisorn ska granska och vilket ansvar revisorn har i revisionen. Samtidigt måste det preciseras vilket 

ansvar och vilka skyldigheter som ägarna har gentemot företaget.
63

 Om ägarna och kreditgivarna förstår 

revisorernas förväntningar och vice versa, skulle risken för ett förväntningsgap minska.
64

 

2.6.3 REVISIONENS KOMMUNIKATION 

En omfattande undersökning har genomförts, där en enkät med frågor kring hur respondenterna 

(intressenterna) uppfattar revisorns ansvar och hur de uppfattar ledningens ansvar, skall besvaras. 

Intressenterna i undersökningen var tjänstemän på bankkontor av olika storlek. Instruktionen till enkäten 

var att respondenten före ifyllnad skulle läsa den bifogade revisionsberättelsen som var av traditionellt 

standardutförande. När forskarna fått in svaren skickades enkäten ut ytterligare en gång, skillnaden var 

att den nu bifogade revisionsberättelsen hade fått ett förenklat utseende och tydligare formuleringar. Det 

                                                                 

59 Sikka et al., 1998 
60 Shaikh & Talha, 2003 
61 Sikka et al., 1998 
62 Shaikh & Talha, 2003 
63 Strawser, 1990 
64 Broderick, A.J. Role theory, roll management and service performance. The Journal of Service Marketing. VOL 12, NO 5, 1998 
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lades även till text för att ytterligare förtydliga vad som var revisorns respektive företagsledningens 

ansvar. Resultaten i undersökningen visade på att svaren skilde sig åt beroende på bankens storlek. Men 

slutsatsen blev att den senare revisionsberättelsen minskade förväntningsgapet och att den även på ett 

betydligt bättre sätt klargjorde ledningens ansvar. Det visade sig också att effekten på förväntningsgapet 

minskade mer på de banker som var mindre. Det gick även fastställa att de flesta av respondenterna 

tyckte att den nya revisionsberättelsen medförde ett bättre värde för intressenterna.
65

 

Utöver en förenklad revisionsberättelse finns förslag om att revisorn ska skriva ett granskningsutlåtande 

som bilaga till revisionsberättelsen och som ska publiceras tillsammans med årsredovisningen, i syfte att 

göra revisionen mer transparent.
66

 Det bör dock poängteras att den allmänna uppfattningen hos 

intressenterna är, att ett företag som fått en ren revisionsberättelse är livskraftigt och hederligt.
67

 

Ett tredje förslag till åtgärd för att minska eller eliminera förväntningsgapet inom kommunikation, är att 

revisorn och klienten upprättar ett så kallat uppdragsbrev. Uppdragsbrevet är ett avtal som upprättas 

mellan revisorn och bolaget som skall granskas, i syfte att i detalj specificera vilket ansvar revisorn har och 

i vilken utsträckning revisorn skall granska bolaget i sin revision.
68

 I FAR SRS finns några olika standarmallar 

för hur ett uppdragsbrev kan vara formulerat, mallen beskriver vad revisionsuppdraget omfattar och 

innehåller nedanstående punkter. 

 Granskning enligt aktiebolagslagen av Bolagets bokföring och årsredovisning samt styrelsen och 

verkställande direktörens förvaltning av bolaget som syftar till att ge oss underlag för vår 

revisionsberättelse till bolagsstämman, 

 Annan granskning och rapportering som det enligt aktiebolagslagen ankommer på bolagets 

revisor att utföra ”lagstadgade tilläggsuppdrag”, 

 Biträde och rådgivning som föranleds av iakttagelser vid sådan granskning och annan jämförbar 

rådgivning (revisions rådgivning). 

 För uppdraget gäller FAR: s fastställda allmänna villkor för lagstadgad revision av aktiebolag (med 

följande tillägg, avvikelser eller förändringar). Uppdraget omfattar inte annan rådgivning som går 

utöver revisions rådgivning. För sådana tjänster, t.ex. redovisnings- och deklarationsbiträde, 

gäller särskilda villkor.
69

 

  

                                                                 

65 Strawser, 1990 
66 Johansson et al., (Kap 7 Catasús och Gröjer) 2005 
67 Fadzly, N.M & Ahmad, Z, Audit expectation gap- the case of Malaysia, Managerial Auditing Journal, 2004 
68 Shaikh & Talha, 2003 
69 http://www.farsrs.se/portal/page?_pageid=33,1&_dad=portal&_schema=PORTAL 2008-04-09, kl.13:56 

http://www.farsrs.se/portal/page?_pageid=33,1&_dad=portal&_schema=PORTAL
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2.6.4 REVISIONENS SJÄLVREGLERING 

Ledorden för revisorsprofessionen har under alla år varit oberoende, objektivitet och integritet. När 

intressenterna tvivlar på dessa ledord, som mer än något annat gett professionen dess legitimitet, är det 

naturligt att det uppstår ett förväntningsgap.
70

 Att professionen skyller på olika omständigheter när 

redovisningsskandaler uppdagas istället för att lyssna och ta till sig av kritiken, leder till att gapet vidgas 

ytterligare.
71

 I och med redovisningsskandaler under årens lopp, har professionens anseende kraftigt 

minskats. Professionen har beskyllts för att ha infört nya revisionsstandarder i syfte att ge sken av att de 

har vidtagit åtgärder mot problemen, men standarderna har upplevts som bristfälliga.
72

 Bristfälliga 

standarder brukar benämnas som skillnaden mellan vad revisorn kan förväntas göra och vad revisorn, 

enligt gällande regelverk, ska göra.
73

 Den största anledningen till professionens förfall kan vara att den 

professionella revisionskulturen slagits ut av en konsultkultur.
74

 Flera författare påpekar att en av de 

största anledningarna till professionens dåliga anseende är intressenternas obefogade förväntningar på 

revisionen. För att återställa revisorprofessionens anseende måste revisorerna vara mer revisor och 

mindre affärsman i sitt yrkesutövande.
75

 Professionens anseende skulle stärkas om det fanns flera och 

mindre revisionsbyråer och inte som nu när de fyra största (KPMG, Deloitte, Ernst & Young, Öhrlings) 

dominerar branschen. Dominansen i de stora bolagen skapar i sig en standardisering på bekostnad av 

professionalismen.
76

 

2.7 SAMMANFATTNING 

Revisorn skall granska bolagets årsredovisning och bokföring samt styrelsens och den verkställande 

direktörens förvaltning. Granskningen skall vara så ingående och omfattande som god revisionssed kräver. 

Varje räkenskapsår skall avslutas med att revisorn lämnar en revisionsberättelse till bolagsstämman. 

Revisionens syfte, enligt gällande regelverk, är att ge trovärdighet till den ekonomiska information som 

bolaget lämnar, vilket är en angelägen förutsättning för att näringslivet skall fungera på ett effektivt sätt. 

För att revisorns ska kunna utföra sitt arbete, krävs att han både följer de lagstadgade reglerna men även 

sitt professionella omdöme. Intressenterna kring ett bolag, använder den reviderade ekonomiska 

informationen till olika ändamål. Ägarna och kreditgivarna anses vara de primära intressenterna för att 

företaget överhuvudtaget skall kunna existera. Då intressenterna efterfrågar mer och annan information 

än vad revisionen ger, uppstår ett förväntningsgap. Det finns flera olika typer av förväntningsgap, bland 

annat gällande revisionens syfte, inriktning, kommunikation och självreglering. Uppfattningen om hur en 

minskning av förväntningsgapen kan ske eller ej, skiljer sig åt mellan olika forskare. Förslag på lösningar 

har presenterats men ännu existerar förväntningsgapen. 

                                                                 

70 Johansson et al., (Kap 9 Johansson), 2005 
71 Shaikh & Talha, 2003 
72 Sweeney, B, Bridging the expectation gap – on shaky foundations, Accountancy Ireland, vol. 2:2, 1997 
73

 Porter, B, An empirical study of the audit expectations, Performance gap, accounting and business research, Vol 24, 1993 
74 Johansson et al., (Kap 10 Jönsson), 2005 
75 Shaikh & Talha, 2003 
76 Johansson et al., (Kap 10 Jönsson), 2005 
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3. METOD 

 

 

I kapitlet presenteras författarnas val av forskningsmetod och tillvägagångssätt. Vidare redogörs för hur 

teoretisk och empirisk data insamlats. Det är även beskrivet hur det insamlade materialet sammanställts. 

Avslutningsvis görs en genomgång av undersökningens trovärdighet. 

 

 

3.1 METODVAL 

Forskningens syfte var avgörande för vårt metodval. En undersökning med kvalitativa djupintervjuer hade 

kunnat ge oss djupare förståelse och eventuella uppfattningar och idéer som vi inte själva reflekterat 

över. Dock hade en kvalitativ studie begränsat undersökningen till ett mindre antal kreditgivare och 

representanter för ägarna. Det hade blivit svårare att generalisera uppfattningar och förväntningar kring 

revision. Vi valde därför att använda en kvantitativ enkätundersökning då vi ansåg att en sådan skulle 

kunna leda till generaliseringar av de svar vi fick från respondenterna. Vid en kvantitativ undersökning är 

det viktigt att alla frågor är relevanta och likadana för alla respondenter
77

. För att minimera risken att 

utelämna någon väsentlig fråga och att minska språkliga och dispositionsmässiga felaktigheter, valde vi att 

genomföra en mindre pilotstudie. Studien lämnades ut till sex personer som var insatta i 

ämnesproblematiken. Personerna valdes ut subjektivt eftersom att pilotstudiens syfte var att ge oss 

feedback på enkätens utformning. 

 

3.2 TILLVÄGAGÅNGSSÄTT 

3.2.1 FÖRFÖRSTÅELSE 

Vi har tidigare studerat redovisning och revision samt dess bakomliggande teorier genom studier vid 

Mittuniversitetet. Studierna har legat till grund för vår förförståelse inom uppsatsämnet. Tack vare 

ämneskunskapen har vi således kunnat välja ut och fördjupa oss i, för uppsatsen, relevant litteratur. 

  

                                                                 

77 Holme, I M, och Solvang, B K, Forskningmetodik om kvalitativa och kvantitativa metoder, Lund, Studentlitteratur, 1997  
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3.2.2 TEORIINSAMLING 

Som teoretisk utgångspunkt använde vi oss av sekundärdata såsom litteratur, vetenskapliga artiklar och 

Internetsidor inom revisionsområdet. Vi studerade Aktiebolagslagen och FAR:s revisionsbok för att få mer 

kunskap inom de lagstadgade reglerna för revision och revisorer. Vi har tagit hjälp av Mittuniversitets 

bibliotekspersonal för att hitta lämplig litteratur och artiklar i bibliotekets databas MIMA och även 

sökmotorn Google på Internet användes med sökord såsom förväntningsgap, intressenter och revision. 

Allt insamlat material granskades för att hitta de avsnitt som är relevanta för frågeställningen och syftet. 

 

3.2.3 URVAL OCH EMPIRISK DATAINSAMLING 

Vi bestämde tidigt i arbetet att vi skulle koncentrera oss på de primära intressenterna, alltså ägare och 

kreditgivare. Eftersom börsen är indelad i olika listor, valde vi att avgränsa studien till bolag med svenska 

huvudkontor på Large cap-listan, där de största bolagen är registrerade. Sammanlagt skickades enkäten 

till 61 bolag av de 67 registrerade. Det är många ägare i de stora börsnoterade bolagen och således svårt 

att få kontakt med någon specifik ägare. Därför valde vi att skicka enkätfrågorna till representanter för 

ägarna, det vill säga ledningen, VD eller ekonomiansvarig. Gällande kreditgivarna, valde vi ut tre kända 

banker, Handelsbanken, Nordea och Swedbank. Vi valde kontor belägna i de tre största städerna 

Stockholm, Göteborg och Malmö och för att få en mer geografisk spridning valdes även Umeå som är en 

av de större städerna i Norrland. För att få fler respondenter kompletterades urvalet med två ytterligare 

kreditinstitut, Carnegie och Danske bank. Då svaren i enkäten inte är knutna till det specifika 

kreditinstitutet skickade vi enkäten till fyra personer på varje kontor, förutom till de två sistnämnda där vi 

endast fick kontakt med en person. Sammanlagt skickades enkäten till 50 anställda vid olika kreditinstitut. 

Enkäterna skickades med e-post till personer med anknytning till företagsledningen, det vill säga VD, vice 

VD eller ekonomiansvarig, efter att vi ringt respektive kontor och erhållit aktuella e-postadresser. I många 

fall blev vi hänvisade till den ekonomiansvarige då det kan vara svårt att nå VD:ar på denna nivå. 
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3.2.4 ENKÄTKONSTRUKTION 

I teorin beskrivs förväntningsgapets existens i fyra olika områden; syfte, inriktning, kommunikation och 

självreglering.  Frågorna i enkäten arbetades fram i syfte att matcha teoriavsnittet. Vi formulerade 

frågorna utifrån varje område och valde att använda bundna svarsalternativ. Vi försökte att begränsa 

antalet frågor utan att kvaliteten försämrades. Det gjordes eftersom att ju längre tidsåtgång enkäten 

kräver, desto färre svar kan man förväntas erhålla
78

. Som tidigare nämnts prövades enkäten först på en 

pilotgrupp för att undvika missuppfattningar och språkfel. I enkäten användes fem svarsalternativ som var 

graderade från instämmer inte till instämmer helt. Respondenter får då ett mittenalternativ om han eller 

hon inte kan ta ställning i någon riktning på frågan. Om fyra svarsalternativ hade använts, skulle det 

medföra att vi tvingat respondenten att ta ställning, hoppa över frågan eller att lämna ett felaktigt svar
79

. 

3.2.5 BORTFALL 

Det är vanligt att ett större eller mindre bortfall uppstår i enkätundersökningar. Det kan finnas 

respondenter som inte vill eller kan svara på frågorna eller som inte är närvarande. Därför var det 

angeläget för oss att få bortfallet så litet som möjligt.
80

 Enkäten skickades ut med e-post och i brevet skrev 

vi ett sista datum för svar. Två dagar innan enkätens förfallodatum, skickade vi ut en påminnelse via e-

post till respondenterna som ännu inte hade svarat. Till populationen ägarrepresentanter skickades 61 

enkäter ut, varav vi erhöll 33 fullständigt ifyllda svar. 2 enkäter var ej fullständiga då det saknades svar och 

där svar lämnades tog de ingen ställning och således blev de irrelevanta för studien och utelämnades i 

sammanställningen. Med de 33 svaren blev svarsfrekvensen 54 % för ägarrepresentanterna. Till 

populationen kreditgivare skickades 50 enkäter, varav vi erhöll 28 fullständigt ifyllda svar. 4 enkäter 

uteblev från sammanställningen då de på liknande sätt, som för ägarrepresentanterna, kändes irrelevanta 

för studien. Svarsfrekvensen blev därmed 56 % för populationen kreditgivare. 

I metodlitteratur förs ett resonemang om att en svarsfrekvens på 50 % är tillfredsställande, 60 % är bra 

och över 70 % är mycket bra.
81

 Då vår genomsnittliga svarsfrekvens för båda populationerna uppnådde 

55 %, är det ett tillfredsställande resultat. En trolig orsak till bortfallen i svarsfrekvensen hos 

ägarrepresentanterna skulle kunna vara att svarstiden för enkäten sträckte sig över en tid då flertalet av 

bolagen på Large Cap-listan hade bolagsstämma och presenterade sina årsrapporter. Respondenter vi 

valde att skicka enkäten till är personer som är högst delaktiga vid bolagets stämma och presentation, 

vilket kan ha medfört att enkäten fick låg prioritet. En annan förklaring till bortfallen, som gäller båda 

intressentgrupperna, är den relativt korta svarstiden för enkäten. Då tidsramen för uppsatsen är tio 

veckor medgavs inte möjlighet till längre svarstid. Om vi hade skickat ut ännu en påminnelse till 

respondenterna, hade svarsfrekvensen kunnat öka ytterligare. 

                                                                 

78 Ejvegård, R, Vetenskaplig metod, Studentlitteratur: Lund, 2003 
79 Holme och Solvang, 1997 
80 Arbnor, I och Bjerke, B, Företagsekonomisk metodlära, Studentlitteratur, Lund, 1994 
81 Jacobsen, D, I, Vad, hur och varför; Om metodval i företagsekonomi och andra samhällsvetenskapliga ämnen, Studentlitteratur, 
Lund, 2002 
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3.3 BEARBETNING AV DATA 

Vid sammanställningen av enkätsvaren, var det av stor vikt att separera svaren från de två olika 

intressentgrupperna. Ett kalkylblad i Excel upprättades i vilket svaren från varje enskild enkät kontinuerligt 

registrerades. För att säkerställa att inga inmatningsfel skulle ske, arbetade vi tillsammans under 

sammanställningen av enkätsvaren. Vidare skrev vi ut alla enkäterna i pappersform och matade in svaren 

ytterligare en gång för att garantera tillförlitligheten. Efter vi sammanställt råmaterialet, upprättades 

tabeller i Word i form av stapeldiagram. För att underlätta jämförelsen mellan de två 

intressentgruppernas syn på revision valde vi att presentera de båda gruppernas staplar i samma tabell. 

 

3.4 KÄLLKRITIK 

Vi valde att avgränsa studien till att endast inkludera de primära intressentgrupperna som är ägarna och 

kreditgivarna. Vi insåg svårigheterna med att få enkäten ifylld direkt av någon av de större ägarna, därför 

valde vi att skicka enkäten till representanter för ägarna, det vill säga företagsledningen. Svaren vi erhållit 

får sägas representera de röststarka ägarnas åsikter, då det är de som tillsatt företagsledningen. De större 

ägarna och företagsledningen har en inblick i företaget och kännedom om dess verksamhet som de 

mindre ägarna inte har. Vi är därför medvetna om att svaren möjligtvis kan ha sett annorlunda ut om vi 

skickat dem till ägare med små poster. 

Vid sammanställandet av enkätsvaren ansåg vi att svaren var tillfredsställande för kopplingen till teorin. 

Undantaget var dock fråga 6 där mer än hälften av respondenterna valde att inte ta ställning i påståendet, 

vilket har lett till att vi kan analysera svaret men inte generalisera respektive intressentgrupps åsikt i 

påståendet. 
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4. EMPIRI 

 

 

Nedan presenteras det emiriska materialet i form av sammanställda tabeller utifrån enkätsvaren. 

Frågorna presenteras var för sig med respektive intressentgrupps svar.  

 

 

Av sammanlagt 111 utskickade enkäter erhölls 61 svar varav 33 från ägarrepresentanter och 28 från 

kreditgivare. Det medför att i varje tabell har ägarrepresentanterna 5 svar mer än kreditgivarna. Vi valde 

ändå att presentera de båda intressentgrupperna i samma tabeller för att underlätta för jämförelsen 

mellan dem. 

4.1 ENKÄTSVAREN I TABELLFORM 

 

Fråga 1: Jag anser att revisionens syfte är att upptäcka svagheter och fel i räkenskaperna. 

 

Tabellen visar att de två intressentgrupperna är eniga om att revisionens syfte är att upptäcka svagheter 

och fel i räkenskaperna. Alla kreditgivarna instämde helt i påståendet medan 2 ägarrepresentanter valde 

att inte ta ställning och 6 stycken instämde, men inte helt. 
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Fråga 2: Jag anser att revisorn vid revisionen ska granska alla händelser och allt material som presenteras 

i rapporterna. 

 

Tabellen för fråga 2 visar en större spridning bland svaren, framförallt hos ägarrepresentanterna. 

Kreditgivarna var i stort sätt eniga och instämde helt i påståendet. 9 respondenter valde att inte ta 

ställning, varav 8 från ägarrepresentanterna och 1 från kreditgivarna. 

 

Fråga 3: Jag anser att revisorns uppgift är att granska historiska transaktioner som går att verifiera. 

 

Tabell 3 visar på en samstämmighet mellan intressegrupperna. 26 ägarrepresentanter samt 23 

kreditgivare instämde helt i påståendet medan resterande respondenter svarade i rutan bredvid. 
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Fråga 4: Jag anser att revisorns uppgift är att systematiskt leta efter fel i rapporterna. 

 

Tabellen åskådliggör en spridning mellan svarsalternativen och emellan intressegrupperna. 4 

ägarrepresentanter har svarat att de inte instämmer i påståendet och 16 stycken valde rutan bredvid. 

Vidare valde 8 stycken att inte ta ställning. 5 svarade i rutan bredvid instämmer helt. I samma ruta 

svarade även 5 kreditgivare medan resterande instämde helt i påståendet. 

 

Fråga 5: Jag anser att revisorernas uppgift är att granska framtida prognoser och analyser. 

 

Tabellen påvisar en skillnad i de båda intressentgruppernas åsikter. I påståendet svarade 18 

ägarrepresentanter att de inte instämde och 12 stycken i rutan bredvid.  2 stycken valde att inte ta 

ställning och 1 ägarrepresentant och 3 kreditgivare svarade i rutan bredvid instämmer helt. 25 

kreditgivare svarade att de instämde helt i påståendet. 
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Fråga 6: Jag anser att revisorn, via revisionsberättelsen, lämnar tillräcklig utförlig information om hur 

revisionen utförts. 

 

I påståendet i fråga 6 har 17 ägarrepresentanter och 14 kreditgivare valt att inte ta ställning. Vidare visar 

tabellen att 5 ägarrepresentanter svarade i rutan bredvid instämmer inte och 10 stycken i rutan bredvid 

instämmer helt och 1 instämmer helt i påståendet. 3 kreditgivare instämmer helt och övriga 11 svarade i 

rutan bredvid. 

 

Fråga 7: Jag anser att uttrycket ”rättvisande bild” står för god representation av verkligheten snarare än 

att regler följs. 

 

Tabellen visar en enighet mellan ägarrepresentanterna och kreditgivarna då 29 av 33 ägarrepresentanter 

och alla kreditgivare instämmer helt i påståendet. De återstående 4 ägarrepresentanterna svarade i rutan 

bredvid. 
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Fråga 8: Jag anser att revisorsprofessionen framarbetar och fastställer revisionsstandards på ett 

tillfredsställande sätt. 

 

Här visar tabellen att 2 ägarrepresentanter instämmer helt i påståendet och 23 svarar i rutan bredvid, 

vidare valde 8 stycken att inte ta ställning. Bland kreditgivarna svarade 3 stycken att de inte instämmer i 

påståendet medan 21 svarade i rutan bredvid och 4 respondenter valde att inte ta ställning. 

 

Fråga 9: Jag anser att revisorsprofessionen bör vara mer styrd av lagstadgade regler. 

 

Ingen respondent instämde helt i påståendet. Däremot svarade majoriteten av ägarrespondenterna att de 

inte instämde i påståendet. Vidare valde 8 stycken att svara i rutan bredvid och 5 tog inte ställning. Av 

kreditgivarna valde 9 stycken att inte ta ställning medan de resterande 19 svarade i rutan bredvid 

instämmer helt. 
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Fråga 10: Jag anser att revisorsprofessionen har tillräcklig kompetens för att jobba med färre regler och 

mer med sitt egna professionella omdöme. 

 

I den avslutande tabellen visas att respondenterna var relativt överrens i påståendet. Totalt 3 stycken 

valde dock att inte ta ställning, 1 ägarrepresentant och 2 kreditgivare. 3 från varje intressentgrupp 

svarade i rutan bredvid instämmer helt. Övriga 29 respektive 23 respondenter valde att instämma helt i 

påståendet. 
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5. ANALYS 

 

 

I kapitlet kopplas och analyseras resultatet i det empiriska materialet mot den teoretiska ansatsen. Vi 

följer det teoretiska kapitlets struktur för att upprätthålla en genomgående stringens i uppsatsen. 

 

 

Enligt svensk lagstiftning är det revisorns uppgift att kritiskt granska ett företags årsredovisning och 

bokföring samt att göra uttalanden om ledningens förvaltning. Lagen säger att granskningen skall vara så 

omfattande som god revisionssed kräver. God revisionssed har utformats utifrån förslag och modeller 

som FAR utarbetat och som, i sin tur, legat till grund för hur praxis och normer har fastställts. Lagen kräver 

att revisorn skall planera och genomföra granskningen i en sådan omfattning att han i rimlig grad 

försäkrat sig om att inga väsentliga fel förekommer i det reviderade materialet. Syftet, enligt gällande 

regelverk, är alltså att revisionen skall ge trovärdighet till de finansiella rapporterna som ett företag 

redovisar. Vår undersökning visar dock på att de två intressentgrupperna, ägarrepresentanter och 

kreditgivare anser att revisionens syfte är att upptäcka svagheter och fel i räkenskaperna.  

Revisorsarbetet är i en ständig balans mellan att följa lagstagade regler och användande av ett 

professionellt omdöme. Fördelen med mycket regler inom revision, är ur revisorernas synvinkel, att det 

blir enklare att upprätthålla oberoendet. Dessutom blir det löpande revisionsarbetet enklare och 

smidigare om uppsatta regler finns att följa. Fördelen mycket regler, sett ur intressenternas perspektiv, är 

att den reviderade informationen blir tillförlitlig och garanterad. Nackdelen med mycket regler är att 

revisionen riskerar att bli defensiv vilket leder till att revisorerna koncentrerar revisionen till att granska 

hård information som är verifierbar. Avsaknaden av reviderad mjuk information i rapporterna kan 

upplevas som en ofullständig revision för en del intressentgrupper och således även bidra till ett 

förväntningsgap. I vår undersökning visade det sig stämma, då kreditgivarna efterfrågade mer lagstadgade 

regler. Fördelen för revisorerna med ett större användande av det professionella omdömet, är att det kan 

underlätta deras bedömningar i svåra och komplexa situationer. Revisorerna får då också ett större 

spelrum att kunna uttala sig om den framtida, mjuka informationen eftersom det finns färre regler att 

anpassa revisionen efter. Det innebär fördelar för de intressentgrupper som efterfrågar den mjuka 

informationen. Nackdelen med ett utbrett användande av det professionella omdömet är att revisorerna 

får färre riktlinjer att följa och de kan lättare ge efter för klientens krav och således kan oberoendet 

påverkas gentemot företaget. Om revisorerna i revisionen, inte är neutrala, blir inte heller rapporterna 

tillförlitliga för intressenterna. Resultatet av enkätundersökningen visar att kreditgivarna efterfrågar mer 

granskning och uttalanden kring den mjuka informationen. 
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Enligt tidigare teorier lever ofta intressenterna med uppfattningen att revisorn skall granska alla händelser 

och allt material som framställts vid revisionen men i verkligheten är det inte praktiskt genomförbart. Vår 

undersökning visade sig stödja tidigare forskning till stor del avseende kreditgivarnas svar, då de flesta 

respondenterna instämde helt i påståendet att revisorns uppgift är att granska allt material som 

presenteras i rapporterna. Dock svarade ägarrepresentanterna mer utspritt och någon generell åsikt gick 

ej att utläsa. Tidigare forskning har visat att de flesta intressenterna anser att revisionens syfte är att 

upptäcka svagheter och fel i räkenskaperna. Det påståendet kan ytterligare generaliseras genom vår 

undersökning då merparten av de respondenter, som ingick i studien, svarade instämmande i frågan. 

Intressenterna syn på revisionens syfte skiljer sig mot revisorernas syn, då de menar att revisionens syfte 

är att ge trovärdighet till den ekonomiska informationen genom utfärdandet av en ren 

revisionsberättelse. Den i sin tur föregås av att revisorn skapat sig en bild av företaget och försäkrat sig 

om att materialet inte innehåller väsentliga fel. I och med de olika synsätten på syftet är 

förväntningsgapet ett faktum.  Då revisionen inte är statisk utan ständigt måste anpassas till, och i samma 

takt, som samhällets förväntningar anser forskare att det är svårt att kunna fastställa ett gemensamt 

syfte. 

I början av 1900-talet var revisorns viktigaste uppgift att söka efter oegentligheter i företagens finansiella 

redovisning. Under århundradet förändrades det till att vara en sekundär arbetsuppgift. Dock har en del 

intressenter fortfarande synen på revisorn som en polis, snarare än en granskare av de finansiella 

rapporterna. Vår undersökning visar att merparten av kreditgivarna anser att revisorns uppgift är att 

systematiskt leta efter fel i rapporterna, medan ägarrepresentanternas syn stämmer bättre överrens med 

revisorernas. Revisorerna är av åsikten, att snarare göra sannolikhetsbedömningar, istället för att söka 

efter fel i rapporterna.  Vidare har revisorerna inriktat sitt arbete mot att granska historiska transaktioner, 

som är verifierbara vilket båda intressentgrupperna i undersökningen anser vara viktigt. Kreditgivarna 

tycker även, till skillnad från ägarrepresentanterna, att framtida prognoser och analyser skall granskas 

mer ingående vid revisionen. Då mjuk information inte går att verifiera och är svår att styrka, inriktar inte 

revisorerna sitt huvudsakliga revisionsarbete mot den typen av information. Tidigare forskning har också 

indikerat att ansvarsfördelningen mellan revisor och företaget måste preciseras då annars denna faktor 

leder till ett förväntningsgap. 

Det är endast i revisionsberättelsen och på bolagsstämman som intressenterna kan ta del av revisorns 

arbete, dock bör det tas i beaktning att stämman endast är öppen för aktieägare. För övriga intressenter 

finns enbart revisionsberättelsen att tillgå. Revisionsberättelserna i börsbolag är standardiserade och 

innehåller sällan några anmärkningar om fel och brister, vilket har ifrågasatts av intressenterna. Den 

standardiserade revisionsberättelsen ger upphov till olika tolkningar om ansvarsfördelningen i 

granskningen av ett företags räkenskaper. Många frågetecken och förväntningar skulle kunna klargöras 

genom att revisionsberättelsen utformas på ett mer överskådligt och tydligt sätt som forskare visat i 

tidigare studier. I vår undersökning valde den största delen av respondenterna att inte ta ställning i 

påståendet om att revisionsberättelsen lämnar tillräckligt utförlig information om hur revisionen utförts. 

Majoriteten av de som tog ställning instämde dock i påståendet. Forskare har presenterat ett förslag om 

att revisorn ska skriva ett granskningsutlåtande som en bilaga till revisionsberättelsen och som skulle 

publiceras tillsammans med årsredovisningen. Granskningsutlåtandet skulle syfta till att göra revisionen 

mer transparent. En annan faktor inom kommunikation som ligger till grund för ett förväntningsgap är 
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intressenternas och revisorernas uppfattning om innebörden i uttrycket ”rättvisande bild”. Revisorerna 

anser att uttrycket innebär att lagar och regler efterföljs medan vår undersökning visar att de två 

undersökta intressentgrupperna anser att uttrycket står för en god representation av verkligheten, vilket 

även stödjer resultat från tidigare forskning. 

Revisorsprofessionens ledord har alltid varit oberoende, objektivitet och integritet. Intressenterna har 

flera gånger betvivlat om revisorerna uppfyller dem. När redovisningsskandaler uppdagats, har 

professionen skyllt på olika omständigheter istället för att lyssna och ta till sig av kritiken. Professionen 

har även beskyllts för att ha infört bristfälliga revisionsstandarder. Forskare brukar benämna bristfälliga 

standarder som skillnaden mellan vad revisorn förväntas göra och vad revisorn, enligt gällande regelverk, 

ska göra. Vår undersökning visar på tydliga skillnader mellan de två intressentgruppernas åsikter gällande 

huruvida professionen framarbetar och fastställer revisionsstandarder på ett tillfredsställande sätt. 

Ägarrepresentanterna är tillfredställda med professionens sätt att framarbeta och fastställa 

revisionsstandarder, till skillnad från kreditgivarna som inte är helt nöjda. Undersökningen visar också att 

kreditgivarna är den intressentgrupp som anser att professionen bör vara mer regelstyrd medan 

ägarrepresentanterna, som var nöjda med professionens sätt att framarbeta standards, inte är för en mer 

reglerad revision. Tidigare forskare inom ämnet, menar att den största anledningen till det minskade 

förtroendet till professionen beror på att revisionskulturen slagits ut av en konsultkultur. För att återställa 

revisorsprofessionens anseende måste revisorerna vara mer revisor och mindre affärsman. Vidare anser 

forskarna att professionens ställning skulle stärkas om konkurrensen i revisionsbranschen var större och 

inte som nu, då den domineras av de fyra stora revisionsföretagen. Dominansen i sig, skapar en 

standardisering av revisionen på bekostnad av professionalismen. Kreditgivarna, i vår undersökning, är för 

en mer regelstyrd revision. Trots det, visar resultatet av enkätundersökningen att såväl 

ägarrepresentanterna som kreditgivarna ändå anser att professionen besitter en tillräcklig kompetens för 

att jobba med färre regler och mer med sitt professionella omdöme. Problemet med det minskade 

förtroende för revisorsprofessionen i kombination med en standardisering av revisionen bidrar till ett 

förväntningsgap. 
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6. SLUTDISKUSSION OCH SLUTSATS 

 

 

I kapitlet diskuteras våra egna reflektioner kring faktorerna bakom förväntningsgapet. Den efterföljs av en 

slutsats som uppfyller studiens syfte och besvarar frågeställningen. Slutligen ges förslag till vidare 

forskning. 

 

 

6.1 SLUTDISKUSSION 

6.1.1 REVISIONENS SYFTE 

Revisorerna som genomför revisionen följer FAR: s rekommendationer, mål och syfte. 

Rekommendationerna innehåller en del ord och meningar som revisorerna tolkar på ett sätt och 

intressenterna på ett annat, ett exempel på det är uttrycket ”rättvisande bild”. Så länge revisorerna och 

intressenterna har olika uppfattningar och tolkningar om vad revisionens syfte och mål är, kommer det att 

finnas ett förväntningsgap. Sikka m.fl. (1998) menar att revisionens syfte måste fastställas genom 

förhandlingar mellan berörda intressenter. Men är det praktiskt genomförbart? Kring ett bolag finns olika 

intressenter som ägare, kreditgivare, leverantörer och skattemyndigheten. De olika intressenterna har 

olika önskemål på revisionen. Vid en förhandling skulle det bli svårt att bestämma vilken intressents 

önskemål man först skulle tillgodose. En möjlighet skulle vara att inrikta sig på de två primära 

intressenterna som enligt Deegan & Unerman (2006) är ägarna och kreditgivarna. Problemet kvarstår 

dock, då vi i vår undersökning sett att önskemålen mellan dessa två intressentgrupper, skiljer sig åt. Vi 

anser att det är omöjligt att utse vilken intressent av ägarna och kreditgivarna som är den mest primära 

för ett företags existens. Därför skulle det inte heller gå att utforma revisionen efter den ena partens 

önskemål och efterfrågan. I enlighet med Shaikh och Talha (2003) anser vi, att allmänheten måste utbildas 

och upplysas om vad revisionens syfte egentligen är och står för. Dessutom skulle den upplysningen tona 

ner de ibland obefogade förväntningar, som Shaikh och Talha (2003) beskriver, att allmänheten har på 

revisionsarbetet. 
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6.1.2 REVISIONENS INRIKTNING 

Den största bidragande faktorn som ligger till grund för att ett förväntningsgap uppstår när det gäller 

revisionens inriktning, är frågan om huruvida revisorerna i sin granskning systematiskt skall söka efter 

felaktigheter. Ena intressentgruppen, kreditgivarna, anser enligt vår undersökning, att det bör vara 

revisorns uppgift. Enligt Koh och Woo (1998) menar revisorerna, att det inte är deras uppgift att agera 

moralisk polis över företagsledningen. De anser istället att deras åliggande är att granska bolaget och 

sedan kunna uttala sig om huruvida bolaget visar en rättvisande bild eller ej. Det innebär att 

räkenskaperna inte innehåller väsentliga fel och att revisorn kan styrka resultat och balansräkningar. För 

att revisorn skall kunna uttala sig om huruvida materialet innehåller fel eller brister måste han granska 

materialet så pass ingående att han med största sannolikhet inte missar några fel. Båda dessa 

angreppssätt borde rimligtvis leda till att samma fel och brister uppdagas. Alltså menar båda sidor att de 

vill uppnå samma sak men de uttrycks på olika sätt och det leder till ett förväntningsgap.  

Ett annat problem som bidrar till ett förväntningsgap inom revisionens inriktning, är huruvida ett bolag är 

livskraftigt eller ej. Problemet består egentligen av tre aspekter; revisorerna menar att de inte kan 

garantera ett företags livskraftighet till längre än ett år, intressenterna i sin tur, förväntar sig enligt Öhman 

(2005), att revisorerna ska intyga livskraftigheten betydligt längre än så och revisorernas normsättande att 

enbart uttala sig om ett år framåt i tiden strider mot redovisningspostulatet om going concern. Enligt vår 

uppfattning strider revisorprofessionen mot regelverket, då redovisningspostulaten är det mest 

grundläggande som ska efterföljas inom redovisning. 

6.1.3 REVISIONENS KOMMUNIKATION 

För samtliga intressenter förutom aktieägarna, är revisionsberättelsen det enda sättet att ta del av 

revisorernas arbete med revisionen. Revisionsberättelsen är standardiserad och kan upplevas som 

informationsmässigt otillräckligt. Trots det, har det visat sig i vår undersökning, att de primära 

intressentgrupperna ändå upplever att en ren revisionsberättelse ger legitimitet och tillförlitlighet till de 

finansiella rapporterna. Catasús & Gröjer (2005) har i tidigare forskning gett förslag om att ett 

granskningsutlåtande tillsammans med revisionsberättelsen. Den åtgärden skulle klargöra och ge 

intressenterna en inblick i vad revisorn uträttat i revisionsarbetet och samtidigt kunna minska 

förväntningsgapet. Vi anser att den åtgärden, tillsammans med Shaikhs förslag om att publicera ett 

uppdragsbrev där ansvarsfördelningen mellan företagsledningen och revisorn preciseras, skulle leda till 

att förväntningar minskar och frågetecken klargöras. Å andra sidan, medför införandet av dessa åtgärder 

svårigheter, då revisorn har en tystnadsplikt att uppfylla. Den innebär bland annat att revisorn inte får 

lämna kurspåverkande uppgifter om inte alla aktieägare har möjlighet att ta del av dem samtidigt och inte 

heller utlämna information av sådan karaktär som skulle kunna skada bolaget. Exempel på skadlig 

information för bolaget är i allra högsta grad revisionspåpekanden. 
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6.1.4 REVISIONENS SJÄLVREGLERING 

I och med de redovisningsskandaler som inträffat under årens lopp har revisorsprofession ständigt varit 

föremål för kritisk granskning. När professionen tappat i anseende men fortfarande har inflytande över 

hur revisionen skall utformas, så följer det sig naturligt att det uppstår ett förväntningsgap. Flera tidigare 

forskare, däribland Shaikh och Talha, beskriver en revisorsprofession som inte anser att det finns några 

problem inom revisionen. Professionen menar även att intressenternas eventuella förväntningar, som inte 

infrias, ofta beror på deras naiva och okunniga syn på vad revision innebär. Professionen skulle kunna inta 

en ödmjukare ställning och vara mer lyhörd om vilka brister intressenterna upplever i revisionen. 

Samtidigt bör det beaktas att det är svårt för professionen att utforma revisionsstandards som 

tillfredställer alla intressenter. Det kan vi även utläsa i vår undersökning där ägarrepresentanternas och 

kreditgivarnas åsikter går isär. Ägarrepresentanterna uppfattar revisionsprofessionens sätt att framarbeta 

revisionsstandards på ett tillfredsställande sätt medan kreditgivarna, som gärna ser en utökad granskning 

av mjuk information, var mindre nöjda. Följaktligen efterfrågar kreditgivarna även en mer regelstyrd 

revision. Samtidigt visar dock vår undersökning att de båda primära intressentgrupperna anser att 

revisorsprofessionen har tillräcklig kompetens för att, på ett utökat sätt, arbeta mer med sitt 

professionella omdöme vilket borde, enligt vår tolkning, innebära att det finns ett relativt stort förtroende 

för revisorsprofessionens kompetens. Jönsson (2005) menar att en åtgärd, för att ytterligare stärka 

kreditgivarnas förtroende för revisorsprofessionen, skulle vara att revisionsbyråerna sysslade just med 

revision och inte med konsultverksamhet. En lösning, som vi ser det, är att lagstadga om ett förbud för 

revisionsbyråer att ha konsultuppdrag på bolag som de även reviderar. Å andra sidan kan det leda till ett 

missnöje hos ägarrepresentanterna då de ser fördelar med att använda revisorn som konsult då denne 

redan är insatt i företagets verksamhet. Om hela regelsystemet skulle ändras och professionens inflytande 

drastiskt skulle minska, kvarstår ändå frågan om vem som ska reglera revisionen. Troligtvis blir svaret 

staten, men då skulle förmodligen nya företagsskandaler leda till att staten ifrågasätts på samma sätt som 

revisorsprofessionen. Samma förväntningsgap skulle då fortfarande existera. 
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Kommunikation 

Inriktning 

Syfte 
Revisorsprofessionen 

6.2 SLUTSATS 

Genom vårt arbete har vi konstaterat att förväntningsgapet bygger på flera olika faktorer. Vi anser att 

förväntningsgapet uppstår främst av en bakomliggande faktor, nämligen revisionens syfte. De andra 

påverkande faktorerna kommer som en följd av att parterna har olika syn på syftet och leder till att gapet 

ytterligare vidgas. Detta beskrivs i figuren nedan. 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

          Förväntningsgapet                                     Förväntningsgapet 
 

Figur 2: Egen modell över förväntningsgapets uppkomst, tillväxt och minskning 

Figuren utgår, som scenario 1 visar, ifrån att revisorsprofessionen har ett syfte och mål med revisionen 

medan intressenterna har en annan förväntning och syn på revisionens syfte. Det är början till det 

växande förväntningsgapet. 
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På grund av att revisorerna och intressenterna har olika syften och mål med revisionen, leder det till att 

de båda parterna förväntar sig olika inriktningar av revisionen.  Eftersom revisorerna arbetar utifrån 

professionens fastställda syften och mål, inriktas revisionsarbetet till att uppfylla dessa. Samtidigt har de 

olika intressentgrupperna förväntningar om att revisorerna ska inrikta arbetet så att det uppfyller 

intressenternas syften och mål. Revisorernas inriktning upplevs inte som tillfredsställande för 

intressenterna, vilket resulterar i att förväntningsgapet ökar. 

Då inriktningen på revisorernas arbete skiljer sig från intressenternas förväntningar, kommer även 

kommunikationen dem emellan att försvåras och leda till att förväntningsgapet ytterligare vidgas. 

Intressenterna uppfattar inte revisorernas rapportering som tillräckligt utförlig, då rapporteringens 

innehåll är svår att applicera på deras egna förväntningar på revisionens syfte och inriktning. 

När intressenterna upplever att deras förväntningar på revisionen inte uppfylls, kan det leda till att deras 

förtroende för revisorsprofessionen minskar. Det blir då ett problem för intressenterna att acceptera att 

en profession utan förtroende ändå har så stort inflytande över revisionen. Det leder till ett missnöje med 

professionens arbete och de kommer att utsättas för än mer kritik. 

Vi anser att en eliminering eller åtminstone en minskning av förväntningsgapet måste ske i tre steg, 

nämligen genom fastställande av revisionens syfte, inriktning och kommunikation. I enlighet med Sikka 

m.fl. (1998) menar vi, att revisionens syfte måste bestämmas genom förhandlingar mellan berörda parter 

som ett första steg i en teoretisk lösning att minska förväntningsgapet. Ett gemensamt syfte, som scenario 

2 i figuren visar, skulle reducera den grundläggande faktorn bakom förväntningsgapet. Å andra sidan, 

skulle det i praktiken vara svårt att ena professionen och samtliga intressentgrupper kring ett gemensamt 

syfte för revisionen. 

Om de berörda parterna ändå skulle kunna enas kring ett gemensamt syfte, kan revisorerna inrikta sitt 

arbete efter de syften och mål som både professionen och intressenterna tillsammans fastställt. Det, i sin 

tur, skulle leda till att inriktningen på revisorns arbete motsvarar de förväntningarna som intressenterna 

har och gapet skulle minska eller elimineras. 

När de två första faktorerna bakom förväntningsgapet är eliminerade eller minskade, är vi övertygande 

om att kommunikationen i sig inte medför ett förväntningsgap. Då är parterna redan överrens och 

införstådda med faktorer som ansvarsförfördelningen, innebörden av en ren revisionsberättelse och 

betydelsen av uttrycket ”rättvisande bild”. När parterna förhandlat och fastställt riklinjerna för revisionen 

tillsammans, kan inte heller professionen kritiseras för sin självreglering. Vi är dock medvetna om att 

ovanstående lösning är av teoretisk karaktär och att en applicering i praktiken får ses som en vision. Ett 

mer realistiskt och konkret förslag som vi tror skulle kunna minska förväntningsgapet och därmed bidra till 

att stärka tillförlitligheten för den externa redovisningen och på så vis underlätta för beslutsfattande, är 

en indelning av revisionen i två delar. Den ena delen skulle vara obligatorisk och behandla den hårda, 

historiska informationen som är verifierbar och som revisorerna säger sig med stor säkerhet kunna uttala 

sig om. Den andra delen skulle styras av efterfrågan och innehålla uttalanden om den mjuka, framtida och 

icke verifierbara informationen. En sådan slags revision skulle utföras av en ”revisionsanalytiker”, istället 

för en traditionell revisor, då vi anser att det är orimligt att begära att en revisor ska kunna sätta sig in i 



Förväntningsgapet inom revision 

 

 

 
35 

 

och med säkerhet kunna uttala sig om alla de branscher som de reviderade företagen verkar i. Ansvaret 

för analysens tillförlitlighet skulle ligga hos företagsledningen, som har bäst branschkännedom. 

6.3 FÖRSLAG TILL VIDARE FORSKNING 

Förslag till vidare forskning inom ämnet kan vara att låta undersökningen innefatta fler intressentgrupper 

för att även belysa deras förväntningar på revisionen. Speciellt intressant skulle det vara att undersöka 

småägarnas förväntningar, då vi tror att de skiljer sig från de ägaråsikter vi erhållit i vår undersökning.  

En annan intressant infallsvinkel skulle vara att mer ingående utveckla vårt förslag om en uppdelad 

revision. Frågor som skulle kunna tas i beaktning är; Vilka lagändringar krävs?, Hur skall indelningen av de 

respektive revisionerna fastställas?, I vilken grad ska företagsledningen ställas till svars för ansvaret i 

uttalanden om framtiden?, etc. 
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Bilaga 

Enkätfrågor 

 

För varje fråga nedan sätter du ett kryss I den rutan  
som stämmer bäst överens med din åsikt. 

Fråga 

 

Instämmer 

inte 
   

Instämmer 

helt 

Jag anser att revisionens syfte är att upptäcka 
svagheter och fel i räkenskaperna. 

     

Jag anser att revisorn vid revisionen ska granska alla 
händelser och allt material som presenteras i 
rapporterna. 

     

Jag anser att revisorns uppgift är att granska historiska 
transaktioner som går att verifiera. 

     

Jag anser att revisorns uppgift är att systematiskt leta 
efter fel i rapporterna. 

     

Jag anser att revisorernas uppgift är att granska 
framtida prognoser och analyser. 

     

Jag anser att revisorn, via revisionsberättelsen, lämnar 
tillräcklig utförlig information om hur revisionen 
utförts. 

     

Jag anser att uttrycket ”rättvisande bild” står för god 
representation av verkligheten snarare än att regler 
följs. 
 

     

Jag anser att revisorsprofessionen framarbetar och 
fastställer revisionsstandards på ett tillfredsställande 
sätt. 

     

Jag anser att revisorsprofessionen bör vara mer styrd 
av lagstadgade regler. 

     

Jag anser att revisorsprofessionen har tillräcklig 
kompetens för att jobba med färre regler och mer med 
sitt egna professionella omdöme. 

     

 


