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Sammanfattning 
Examensarbete Civilekonomprogrammet 
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Handledare: Ola Nilsson 

Medbedömare: Anna Stafsudd 

Examinator: Karin Jonnergård  

Titel: Revisionens nytta och kommunikation 

 

Bakgrund: Revisorn har till uppgift att kvalitetssäkra sitt klientföretags redovisning, 

vilket ger en ökad pålitlighet för allmänheten. Att revisorn har en relation till sitt 

klientföretag som präglas av förtroende har visat sig vara viktigt för att få ut nödvändig 

information och kunna utföra revisionen på ett korrekt sätt, men samtidigt har revisorn 

krav på sig om att vara helt oberoende mot företaget de reviderar. De står inför 

påtryckningar från allmänheten om mer öppenhet och information om företaget, vilket 

kan ställas i relation till dess tystnadsplikt. Utifrån dessa dilemman har vi genomfört vår 

studie, där vi undersöka kommunikationen och relationen mellan revisorn och 

klientföretaget.  

 

Syfte: Att bidra till kunskap om den kommunikation som sker mellan revisor och 

företagsledning och deras uppfattningar kring det.   

 

Metod: För att genomföra vår studie har vi använt en deduktiv ansats där vi utgått från 

befintlig teori som sedan legat till grund för vår empiriska studie. Vi har genomfört 

intervjuer med revisorer och representanter från företagsledningar, och materialet 

härifrån har vi sedan analyserat för att få fram vårt resultat.  

 

Resultat: Det som både revisorer och representanter för företagsledningarna anser vara 

mest centralt för att bygga förtroende, är revisorns oberoende, tystnadsplikt och 

kompetens. Studien har också visat att revisionsberättelsen, som är revisorns 

kommunikation ut till allmänheten, till stor del förlorar sin nytta om den till största del 

består av standardtext, vilket gör att revisorn inte alltid uppfyller allmänhetens 

förväntningar. I relationen mellan revisor och företagsledning, upplevs ingen misstro 

mellan parterna, vilket blir en positiv effekt av det uppbyggda förtroendet.  

 

Nyckelord: Agentteori, oberoende, förhandlingar, revisionsberättelsen, 

förväntningsgapet, transparens, tystnadsplikt.   
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Abstrakt 
Master Thesis in Business Administration 

Authors: Caroline Nävemark och Linda Svensson 

Supervisor: Ola Nilsson 

Co-examiner: Anna Stafsudd  

Examiner: Karin Jonnergård 

Title: The usefulness and communication of audit 

 

Background: The auditor is responsible for quality assurance of his client company's 

accounts, which gives increased public confidence. That the auditor has a relationship 

with his client which is based on trust has proven to be important in order to obtain the 

necessary information and to be able to perform the audit properly, but at the same time 

the auditor is required to be completely independent of the company they are auditing. 

They are faced with pressure from the public regarding more transparency and 

information about the company, which may be in conflict to its confidentiality. Based 

on these dilemmas, we have conducted our study, examining the communication and 

relationship between the auditor and the client company.  

 

Purpose: To contribute knowledge about the communication between auditor and the 

top management team and their perceptions about it.  

 

Method: In order to complete our study, we have used a deductive approach, based on 

existing theory which has been the foundation of our empirical study.  

 

Conclusions: What both auditors and representatives of the top management teams 

consider to be most central to building trust are the independence of the auditor, 

confidentiality and competence. The study has also shown that the audit report, which is 

the auditor's communication to the public, largely loses its usefulness if it consists 

mostly of standard text, which means that the auditor does not always meet the public's 

expectations. In the relationship between the auditor and management, no mistrust is 

experienced between the parties, which will be a positive effect of the build-up of 

confidence.  

 

Keywords: Agency theory, auditor independence, audit negotiations, audit report, the 

expectation gap, audit transparency, professional secrecy.  
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1 Inledning 

I det inledande kapitlet presenteras en övergripande bakgrund om revision och dess 

betydelse som sedan leder oss in på studiens problemdiskussion. Därefter kommer 

studiens frågeställning, syfte samt varför denna studie avgränsas till Sverige 

presenteras. Kapitlet avslutas sedan med en disposition för studiens fortsättning. 

 

1.1 Bakgrund 

Ett övergripande syfte med revision är att den skapar trovärdighet i företagets finansiella 

rapportering genom den kvalitetssäkring som sker (se Öhman, 2007). Det anses vara 

avgörande för en väl fungerande kapitalmarknad enligt Deumes, Schelleman, Bauwhede 

och Vanstraelen (2012), vilket förklarar intresset för frågan kring hur revisionen ska 

utföras och inom vilka ramar det ska ske. Revision har länge varit omdebatterat och är 

ständigt högaktuellt i debatten kring det ekonomiska systemet. En kärnfråga som ofta 

debatteras handlar om revisionskvalité och en aspekt kopplad till det är nyttan av 

revision och huruvida revisionsberättelsen verkligen ger ifrån sig den information 

allmänheten efterfrågar (se Vanstraelen, Schelleman, Meuwissen & Hofmann, 2012). 

Fokus har alltså legat på det informationsflöde som sker mellan revisor och allmänhet 

för att revisionen ska kunna uppnå sitt övergripande syfte.  

 

Det som drivit debatten framåt handlar i grund och botten om att revisionen inte alltid 

upplevts bidra med den nytta den förväntas ha. Det finns flera som för fram tesen att 

utvecklingen av revision varit skandaldriven (se Nilsson, 2016). 

Revisionsmisslyckandena har fått stor uppmärksamhet i massmedia vilket lett till 

offentlig debatt och gett ökat tryck på tillsynsmyndigheterna att ingripa menar Deumes 

et al. (2012). Ett nära exempel är de senaste regelförändringarna som kopplas till 

finanskrisen 2008. Där identifierades problem med att revisionen inte bidrog med det 

som kan förväntas av flera instanser, och framförallt på EU-nivå kom det mycket 

konkreta svaret i form av ett nytt direktiv som främst berör revisionsberättelsens 

utformning, uttalande, upplysningar samt anmärkningar (Prop. 2015/16:162).  

 

Skandaler har, som ovan nämnt, varit drivande i utvecklingen av revision och 

revisorerna har ofta anklagats för att inte vara oberoende i förhållande till 
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företagsledningen, att de prioriterat sina arvoden framför att avslöja bedrägerier 

(Nilsson, 2016). Att revisorn ska vara oberoende i förhållande till företagsledningen är 

en av grundstenarna för revisorns profession tillsammans med deras kompetens och 

tystnadsplikt (Öhman, 2007). Då revisorn ska agera som kvalitetsgranskare är deras 

oberoende grunden för förtroendet mellan revisorn och allmänheten, också kallade 

redovisningsberättigade. Samtidigt ligger revisorns tystnadsplikt till grund för 

förtroendet mellan revisor och företag, även kallade redovisningsskyldiga.  

 

I Sverige ska revisorn inte enbart granska den finansiella informationen företagen 

lämnar ifrån sig. Revisorn ska också, till skillnad från de flesta andra länder, granska 

styrelsen och VD:n vilket kallas förvaltningsrevision. I denna granskning har revisorn 

kontakt med styrelse och ledning och frågan som då dyker upp är om revisorn verkligen 

kan vara hundra procent oberoende i förhållande till företaget då en relation mellan 

parterna byggs upp. Dessutom föreligger det en kommersiell affärsrelation mellan 

revisor och företag, då revisorernas arvoden bestäms i uppgörelser mellan revisor och 

företag. Det finns därför en misstanke från allmänheten om att revisorerna prioriterar 

sina arvoden och inte är helt objektiva i deras granskning (Vanstraelen et al., 2012). 

Öhman (2007) uttrycker därför revisorns oberoende som deras stolthet men också deras 

akilleshäl. 

 

1.2 Problemdiskussion 

Det är alltså flera aspekter, främst förväntan om revisorns kommunikation och revisorns 

oberoende samt dilemmat med att revisorn agerar för nära företaget, i den så kallade 

skandaldrivna utvecklingen som intresserat oss då det berör frågan om hur nära relation 

till klientföretaget en revisor kan ha. Att revisorn ska vara oberoende i förhållande till 

företagsledningen är en av grundstenarna för revisorns profession tillsammans med 

deras kompetens och tystnadsplikt. Då revisorn ska agera som kvalitetsgranskare är 

oberoendet grunden för förhållandet och förtroendet mellan revisorn och allmänheten 

som är redovisningsberättigade (Öhman, 2007). Att revisorerna anklagats för att inte 

vara oberoende i förhållande till företagsledning har lett till att det finns en utbredd 

misstro mot revisorer från allmänheten, vilket blir problematiskt då hela revisionsyrket 

bygger på förtroende för att få en fungerande kapitalmarknad (Deumes et al., 2012). 

Även Larsson (2007) menar att misstron mot revisorer är problematisk då förtroende 
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blir allt viktigare för experter och professionella då allmänheten och organisationer blir 

alltmer beroende av deras hjälp i dagens komplexa samhälle. Därav är också det 

synnerligen allvarligt, menar Cohen och Holder-Webb (2006) att agentteorin med dess 

grundantagande att alla agerar opportunistiskt är så pass utbredd samt anammad av 

ekonomistudenter. Enligt Cohen och Holder-Webb (2006) riskerar agentteorins 

dominans att skapa ett beteendemönster där det antas att varje individ drivs av 

egenintresse.  

 

Att det finns en misstro mot revisorer från allmänheten uppenbarade sig även i 

Vanstraelen et als. (2012) studier. Beror misstron på revisorer, att de agerar 

opportunistiskt och prioriterar sina arvoden, så pass utbredd på grund av agentteorin 

dominans i samhället? Vi anser att det uppstår ett dilemma med denna utbredda misstro 

mot att revisorer inte gör sitt jobb objektivt då revisorer är beroende av förtroende för 

att kunna uppfylla sitt syfte. Det är också tämligen besvärligt att revisorerna kritiseras 

för att inte vara oberoende, då oberoende enligt Öhman (2007) är en grundsten för 

förtroende mellan revisor och allmänhet. 

 

Förutom att skandalerna har bidragit till en misstro mot revisorer, med eller utan hjälp 

av agentteorins dominans, är även dessa förtroendekriser den främsta källan till det så 

kallade förväntningsgapet enligt Lee, Ali och Bien (2009). Förväntningsgapet kan 

definieras som vad revisorer förväntas leverera jämfört med vad revisorerna faktiskt 

levererar (Porter 1993; Lee et al. 2009). Lee et al. (2009) menar att allmänhetens 

ouppfyllda förväntningar leder till sämre trovärdighet och sämre rykte för revisorerna 

vilket också leder till sämre lönsamhet för hela branschen. Men också allmänhetens 

bristande förståelse för komplexitetens av revisionens funktion gör det svårt att 

revisorerna att leva upp till allmänhetens tämligen orimliga förväntningar. Revisorerna 

har dock även förväntningar på sig från företagen då det är företagen som är objekt för- 

samt betalar revisionen. Allmänhetens och företagens förväntningar behöver inte heller 

nödvändigtvis samspela, vilket gör det extra svårt för revisorerna att leva upp till de 

bådas förväntningar. Kan det vara revisorernas försök att leva upp till företagens 

förväntningar som gjort att de anklagats i massmedia för att inte vara oberoende i 

förhållande till företagsledningen? Men varför har endast allmänhetens förväntningar 

värdesatts och bedrivits forskning på, och inte företagens? 
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Debatten och tidigare forskning har koncentrerat sig på att förbättra informationsflödet 

som sker mellan revisor och allmänheten samt öka förtroendet däremellan (se 

Vanstraelen et al. 2012). Vår fundering är varför inte större fokus legat på relationen 

mellan revisor och företagsledning då kritiken till stor del bestått av att revisorer inte 

varit oberoende i förhållande företagsledningen. Det finns tidigare studier (Golen, 

Catanach Jr & Moeckel, 1997; Breon & Stellwag, 2009; Koski, Ehlen & Saxby, 2011) 

som visar att en god relation mellan revisorn och klienten resulterat i en mer effektiv 

revision då risken för misstro minskar och parterna bygger upp ett starkare förtroende 

för varandra. Hur relationen i sin tur påverkar kommunikations- och informationsflödet 

mellan parterna finner vi intressant att undersöka då det därigenom kan finnas potential 

för ytterligare effektivisering. Var läggs grunden för parternas kommunikation, då 

revisorns arbete präglas av regler om exempelvis fullständigt oberoende och 

tystnadsplikt? Dessa aspekter kan tänkas ha en stor påverkan för hur kommunikationen 

och informationsflödet utformas.  

 

Att studera andra förhållanden på revisionsarenan än de traditionella mellan revisor och 

allmänhet är något Öhman (2007) i sin studie uppmanar till inför fortsatt forskning. 

Öhman (2007) menar att ett intressant bidrag till forskningen vore att studera utifrån en 

agentteoretisk ansats, men att introducera revisor och företagsledningen istället för de 

vanliga principal- och agentförhållandena (ägare och företagsledning) som agentteorin 

utgår från. Baserat på Vanstraelen et als. (2012) intervjuer med allmänheten framkom 

det att allmänheten gärna ser mer av revisorns viktigaste fynd om företaget i 

revisionsberättelsen och gärna publicera delar av den interna kommunikation som sker 

mellan revisorn och företagsledningen. 

 

Att det ligger i allmänhetens intresse att se vad som sker i den interna kommunikationen 

mellan revisor och företagsledning bör enligt vår mening göra forskning om detta 

informationsflöde intressant. I Sverige där svensk lagstiftningen dessutom begär att 

revisorn ska utföra förvaltningsrevision antas det ske mer intern kommunikation mellan 

revisor och ledning än i andra länder. Därför vill vi i denna studie förklara samt skapa 

förståelse kring den kommunikation som sker mellan revisor och företagsledning, samt 
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deras uppfattningar och förväntningar kring detta vilket innefattar möjligheter, 

dilemman och utmaningar. 

 

Vi tänker oss att dilemman som förväntningsgap även kan finnas i förhållandet mellan 

revisor och företagsledning och inte endast mellan revisor och allmänheten. Att leva 

upp till företagens förväntningar kan tänkas bli en utmaning för revisorerna då de också 

ska hålla sig oberoende. Det här kan i sin tur ha en påverkan för kommunikationen och 

informationen mellan parterna utformas och därmed hur relationen ser ut. Då mycket av 

tidigare forskning kring informationsflödet som sker mellan revisor och företagsledning 

främst fokuserat på hur relationen bör vara uppbyggd (Golen et al., 1997; Ruyter & 

Wetzels, 1999; Breon & Stellwag, 2009; Koski et al., 2011), hoppas vi att denna studie 

kommer bidra med nya insikter då vi anser att det finns en kunskapslucka. I denna 

studie vill vi istället fokusera på hur kommunikations- och informationsflödet ser ut 

mellan revisor och klient och vad påverkar hur informationsflödet utformas.  

 

Då tidigare studier (Golen et al., 1997; Koski et al., 2011) visar att revisionen uppnår en 

högre effektivitet genom utvecklade relationer mellan revisor och klient, strävar denna 

studie också efter att bidra till en ökad förståelse om grundstenarna till relationen; 

kommunikation och information. Vi förväntar oss den insikt denna studie bidrar med, 

kommer till användning för framförallt svenska revisorer i deras dagliga arbete och i 

deras kontakt med företag. Det här leder oss in på nedanstående frågeställning.  

 

1.3 Frågeställning 

 

Vilken uppfattning har revisor respektive företagsledning om kommunikationen som 

finns mellan parterna? 

 

1.4 Syfte 

Syftet med denna studie är att bidra till kunskap om den kommunikation som sker 

mellan revisor och företagsledning och deras uppfattningar kring detta.  
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1.5 Avgränsning 

Denna studie har vi valt att avgränsa till Sverige och den svenska kontexten då Sverige, 

till skillnad från andra länder (med få undantag), har lagstadgad förvaltningsrevision. 

Förvaltningsrevision innebär i korthet att revisorn ska granska förvaltningen av bolaget 

och det antas därför vara en mycket speciell relation mellan revisor och företagsledning 

i Sverige jämfört med andra länder som inte har lagstadgad förvaltningsrevision. Denna 

accentuerar dilemmat med en förväntan om mer tydlighet kring nyttan av revisionen och 

kanske även förväntan om mer nytta av revisionen kontra de begränsningar kraven på 

oberoendet kan antas ge. Vi har dessutom begränsade möjligheter med tanke på vårt 

valda tillvägagångssätt och tidsram för denna studie vilket inte gör det möjligt att 

inkludera andra länder.  

 

1.6 Disposition 

Kapitel 1 - Inledning 

I inledande kapitlet presenteras en övergripande bakgrund om revision och dess 

betydelse som sedan leder oss in på studiens problemdiskussion. Problemdiskussionen 

för bland annat ett resonemang om varför agentteori med dess grundantagande är 

problematiskt för revisionsyrket vilket mynnar ut i en frågeställning. Därefter kommer 

studiens syfte presenteras samt varför denna studie avgränsas till Sverige. Kapitlet 

avslutas sedan med en disposition för studiens fortsättning. 

 

Kapitel 2 - Metod 

Under kapitel två lägger vi fram den teori som varit grunden för vår studie, samt en 

motivering varför deduktiv forskningsansats valt. Kapitlet avslutas med hur vi arbetat 

källkritiskt under studiens gång. 

 

Kapitel 3 - Teoretisk referensram 

I denna del redogör vi för den teori och litteratur som studien utgått ifrån inför den 

empiriska undersökningen. Kapitlet är uppdelat i flera olika avsnitt som presenterar våra 

huvudsakliga ämnen; bolagsstyrning, informationsflödet mellan en revisor och företag 

och avslutas med de dilemman som finns i relationen mellan revisor och företag.  
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Kapitel 4 - Empirisk metod 

I kapitel fyra kommer vi redogöra för studiens tillvägagångssätt. Inledningsvis 

presenteras varför en kvalitativ metod har valts samt metod för datainsamling. Därefter 

presenteras studiens population och urval, operationalisering samt hur denna studie ska 

uppnå validitet och reliabilitet och hur vi tagit hänsyn till forskningsetik. Avslutningsvis 

redogörs studiens analysmetod.  

 

Kapitel 5 - Empirisk studie 

I detta kapitel presenteras studiens resultat. Inledningsvis redogörs resultatet efter 

intervjuguiden från intervjuerna som genomfördes med auktoriserade revisorer och 

därefter presenteras resultatet från intervjuerna med representanter från 

företagsledningar. 

 

Kapitel 6 - Diskussion och analys 

I denna del kommer studiens resultat diskuteras samt analyseras gentemot studiens 

använda teorier. Vi jämför de svar revisorerna och ekonomicheferna gav i intervjuerna, 

och kopplar samman med litteraturen som presenteras i kapitel 3. Kapitlet kommer 

disponeras efter uppbyggnaden i kapitel 3 för att få en lättöverskådlig bild.  

 

Kapitel 7 - Slutsatser 

I det avslutande kapitlet kommer studiens slutsatser redogöras där studien sammanfattas 

och resultat presenteras. De teoretiska och praktiska implikationerna, alltså vilken nytta 

studien kan få i teorin och för revisorer och företagsledningar i deras arbete, kommer 

presenteras. Vi kommer även ge förslag för framtida forskning, vilka baseras på 

studiens begränsningar.  
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2 Metod  

I följande avsnitt presenteras våra metodval samt en motivering till varför vi landat i 

respektive val. Vi börjar med en genomgång av agentteorin och varför denna varit en 

grund för vår studie. Förutom agentteorin har vi även använt senare forskning inom 

ämnet, vilket också kommer presenteras under kapitlet nedan. Vi kommer sedan gå in 

på val av forskningsansats och källkritik.  

 

2.1 Teoretisk utgångspunkt 

Inför studien har agentteorins grundtankar kombinerats med material från nyare 

forskning. Agentteorin är en teori inom bolagsstyrning vars huvudsakliga problematik 

är att det finns en separation mellan ägande och kontroll i bolag, vilket skapar 

informationsasymmetri (Fama 1980). Denna teori är den kanske mest vedertagna teorin 

inom bolagsstyrning och utgör en grund för vår studie. Agentteorin menar också att 

samtliga parter förväntas handla opportunistiskt (se Fama, 1980) vilket skapar en 

intressekonflikt då det finns en misstänksamhet från ägarna att företagsledningen ska 

agera på bekostnad av ägarna. Då revisorn ska kvalitetssäkra den information som går 

från ett bolag till allmänheten i form av bolagets årsredovisning, finner vi det intressant 

att närmare undersöka relationen mellan revisorn och klientföretaget samt hur stor del 

av informationen däremellan som egentligen når allmänheten. Vi vill därför testa 

agentteorin i förhållandet mellan revisorn och klientföretaget, då förtroende däremellan 

anses vara en förutsättning för att revisorn ska kunna utföra sitt arbete på ett korrekt sätt 

(se Öhman, 2007).  

 

Vår teoretiska referensram har också kompletterats med senare forskning. Tesen om 

misstro mot revisorer visas i den kritik revisorer fått i samband med skandaler om att 

inte vara oberoende gentemot sin klient (se Nilsson, 2016). Allmänheten anser bland 

annat att relevant information om bolaget inte alltid kommer till allmänhetens 

kännedom (Vanstraelen et al., 2012), vilket leder till ett gap mellan vad allmänheten 

förväntar sig att revisorn ska prestera och vad revisorn utför (Porter, 1993). I vår 

teoretiska referensram finns även denna forskning med som komplement till 

agentteorin, och utifrån det har vi formulerat syftet med vår undersökning; att bidra till 
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kunskap om den kommunikation som sker mellan revisor och företagsledning och deras 

uppfattningar kring det.  

  

Inför forskningen är det enligt Bryman och Bell (2013) viktigt att göra en 

litteraturgenomgång. Det huvudsakliga syftet med det är att undersöka vilka kunskaper 

som vi redan besitter inom ämnet samt för att få fram argument som stödjer varför vårt 

valda ämne har betydelse. Vi har därför läst litteratur och tidigare studier i ämnet då 

Bryman och Bell (2013) menar att det bidrar till högre kunskap inför vår forsknings 

metod- och teoridel.  

 

2.2 Forskningsansats 

Tidigare forskning har främst fokuserat på informationsflödet som sker mellan revisor 

och allmänhet (se Vanstraelen et al., 2012) och vi har därför utgått från befintlig 

forskning om agentteorin, revisorns roll, kommunikation och förväntningsgapet mellan 

revisorn och allmänheten. Dessa teorier har vi nu applicerat på förhållandet mellan 

revisor och klientföretaget, och utformat vår intervjuguide till den empiriska studien 

därifrån.  

 

En viktig del inom samhällsvetenskaplig forskning är att kunna koppla samman 

förhållandet mellan teori och empiri, och för att uppnå det kan antingen en deduktiv 

eller induktiv metod användas (Bryman 2011; Bryman & Bell 2013). Då vår studie 

grundar sig i redan existerande teori inom bolagsstyrning och revision föll det sig 

naturligt utgå från en deduktiv ansats. Patel och Davidson (2011) kallar deduktiv metod 

för att följa bevisandets väg, vilket innebär att forskningen utgår från redan existerande 

teorier för att sedan samla in material och dra slutsatser. Då det fanns mycket användbar 

teori sedan tidigare i ämnet, såg vi en fördel att dra nytta av detta inför denna studie 

samt att det går i linje med studiens syfte. Vi har därför i studiens operationalisering 

som presenteras under 4.4 Operationalisering utgått från teorin för att sedan formulera 

frågor inför vår empiriska studie, vilket sedan använts för att kunna besvara vår 

frågeställning och uppnå studiens syfte. 

 

Vid en induktiv forskningsansats hade vi istället först genomfört vår empiriska 

undersökning och därefter formulerat en teori utefter resultatet (Bryman & Bell, 2013; 



 

 

 

 

 

 

 

10 

Patel & Davidson, 2011), vilket inte passade studiens syfte. Patel och Davidson (2011) 

menar också att det funnits en risk för svårighet att generalisera resultatet genom 

induktiv metod då undersökningen blir utformad efter en speciell situation. Våra 

slutsatser hade alltså blivit mer tillämpbara i enskilda situationer. Att utforma en teori 

grundat på våra observationer skulle gett ett resultat som blivit vinklat, beroende på 

vilka observationer vi utfört, vilket inte är syftet med denna studie. Genom att deduktiv 

metod fick studien istället en högre objektivitet, och vi har kunnat i viss mån genomföra 

en analytisk generalisering som Yin (2007) kallar det (mer om vi uppnått analytisk 

generalisering i denna studie finns under 4.6.2 Validitet). Anledningen att objektiviteten 

kan antas bli högre med deduktiv metod är att forskningen grundar sig i teorier som 

testats sedan tidigare och därmed anses vara accepterade (Patel & Davidson, 2011). 

 

2.3 Källkritik  

Vi har utgått från en rad av olika källor inför vår studie där det rör sig om alltifrån 

vetenskapliga artiklar, debattinlägg i populärvetenskapliga tidskrifter, remissvar och 

andra formella dokument från myndigheter och andra organisationer till vår 

vetenskapliga litteratur. De vetenskapliga artiklarna har vi främst funnit via 

universitetsbibliotekets sökmotor OneSearch som samlar böcker, artiklar, tidskrifter, 

avhandlingar, konferensmaterial och rapporter från olika databaser men också genom 

sökmotorn Google Scholar. Vid vår teoriinsamling har vi framförallt sökt efter 

relevanta artiklar inom agency theory, auditor independence, audit negotiations, audit 

report, the expectation gap, audit transparency. De vetenskapliga artiklar vi använt oss 

av har granskats och godkänts innan de publicerats och de har därför goda 

förutsättningar för att uppnå en hög reliabilitet, vilket presenteras närmare under kapitel 

4.6.1. Reliabilitet.  

 

Den teoretiska grunden i denna studie består i stor utsträckning av tidigare forskning i 

form av publicerade vetenskapliga artiklar vilka anses ha god kvalité samt trovärdighet, 

då de först granskas och blir godkända innan publicering. Till stor del har vi använt oss 

av författare som är mycket citerade inom respektive ämne då vi ansåg att dessa också 

har en högre trovärdighet. Vi har trots detta haft en källkritisk inställning genom att vi 

har ställt oss frågor som “vem är det som förmedlar information, är den en forskare 

eller en journalist?” “vilket syfte har källan, presentera forskning, debattera eller 
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provocera?” och så vidare när vi  bedömt våra källor. Vi har också utgått från teorier 

som exempelvis agentteorin vilka anses som allmänt accepterade teorier. 
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3 Teoretisk referensram 

I nedanstående avsnitt ger vi en presentation av den teori som ligger till grund för våra 

studier. Vi börjar med att presentera svensk kod för bolagsstyrning och vilken roll 

revisorn har enligt den, för att sedan komma in på revisorns uppgifter och dilemman 

inom dess arbete.  

 

En revisor har flera faktorer att förhålla sig till i sitt arbete. Kraven som finns på 

revisorer styrs till stor del av Svensk kod för bolagsstyrning och reglerna utgår även från 

Svensk lagstiftning, som exempelvis Revisionslagen. Revisorns relation till sin klient 

påverkas till stor del av dessa regler, vilket i sin tur påverkar kommunikations- och 

informationsflödet mellan parterna. Dock kan det också uppstå dilemman i relationen, 

som en följd av existerande regler. Revisorer har fått kritik för att inte alltid göra det 

allmänheten förväntar sig, och därmed kan ett förväntningsgap uppstå (Porter, 1993; 

Lee et al., 2009; Öhman, 2007). I denna uppsats appliceras även denna teori på 

förhållandet mellan revisor och klient. Ytterligare ett dilemma som kan bli en 

konsekvens av reglerna för revisorns arbetssätt, är att revisorn enligt lag har 

tystnadsplikt i sin arbetsroll samtidigt som allmänheten efterfrågar större öppenhet 

(Öhman, 2007; Deumes et al., 2012).  

 

Det här kapitlet består av en genomgång av olika delar som påverkar revisorns 

arbetssätt och kommunikation, och dilemman som kan uppstå därigenom. En 

sammanställning av dessa delar presenteras i figur 3:1. 

 

 

Figur 3:1, modellen för revisorns arbetssätt som presenteras i det här kapitlet. 

 

  



 

 

 

 

 

 

 

13 

3.1 Revisorns roll enligt svensk kod för bolagsstyrning  

Runt om i världen har olika så kallade bolagsstyrningskoder blivit det som definierat 

bolagsstyrningssystemet och de krav som ställs på framförallt noterade bolag gällande 

bolagsstyrning i praktiken. I Sverige benämns denna ”Svensk kod för bolagsstyrning” (i 

fortsättningen benämnd Koden). Enligt Koden (2016) innebär god bolagsstyrning att 

bolaget styrs med ansvar och effektivitet med aktieägarens intresse i primärt fokus. 

Även om koden inte är lagstiftad har den fått stor betydelse då den är ett komplement 

till de mer formella lagarna genom den princip av kompletterande självreglering som 

har blivit praxis inom sättet att styra en stor del av företagen på detaljnivå. Att grunden 

för hur bolagsstyrningssystemet presenteras i koden går att finna i hur företaget är 

organiserat enligt hur det framställs i aktiebolagslagen är därför inte konstigt (Svensk 

kod för bolagsstyrning, 2016) 

 

Enligt Aktiebolagslagen ska svenska bolag bestå av tre beslutsorgan samt ett 

kontrollorgan (ABL, 2005:551). Beslutsorganen står i en hierarkisk relation där 

bolagsstämman utser styrelsen, som sedan utser VD:n. Kontrollorganet består av en 

revisor som har en övervakande roll. Detta är grunden för den modell (se figur 3:1) som 

presenterar det svenska bolagsstyrningssystemet enligt koden och som också benämns 

”den svenska modellen för bolagsstyrning” . (Svensk kod för bolagsstyrning, 2016) 

 

Figur 3:2. Den svenska modellen för bolagsstyrning (Svensk kod för bolagsstyrning, 

2016 s. 5) 

 

Enligt denna modell placeras alla ägare som primära intressenter med de mekanismer i 

hierarkin under som delar av det system som skall se till att detta intresse uppnås. 

Ägarna utser styrelsen på bolagsstämman som blir en länk mellan ägarna och 



 

 

 

 

 

 

 

14 

företagsledningen och som ska sköta den operativa verksamheten. Den praktiska 

lösningen som förespråkas enligt koden är att noterade bolag även ska ha ett särskilt 

revisionsutskott. Detta ska fungera som ett beredningsorgan åt styrelsen men är inget 

självständigt bolagsorgan. Revisionsutskottet ska bestå av minst tre stycken 

styrelseledamöter enligt Koden (2016) och majoriteten utav dessa ska vara oberoende i 

förhållande till bolagets större ägare och får inte heller ingå i företagsledningen. Minst 

en av styrelseledamöterna i revisionsutskottet ska dessutom ha redovisnings- och 

revisionskompetens. Enligt Koden (2016) ska revisionsutskottet svara för styrelsens 

arbete med att övervaka och kvalitetssäkra redovisningen, löpande träffa revisorn, 

fastställa riktlinjer för andra tjänster än revision som företaget får upphandla av 

företagets revisor samt utvärdera revisionsinsatsen. 

 

Företag som har fler än tre anställda, mer än 1,5 miljoner kronor i balansomslutning och 

mer än tre miljoner i nettoomsättning måste ha en revisor om de uppfyller minst två av 

dessa tre villkor (FAR online, u.å.). Även revisorn utses av ägarna på bolagsstämman 

och blir en utomstående kontrollfunktion. Revisorn ska granska företagets finansiella 

redovisning och göra riskbedömningar kring både den operativa ledningen av företaget 

såväl som styrelsens arbete. Enligt lagstiftningen, 5§ Revisionslagen (SFS 1999:1079) 

och 9:3 Aktiebolagslagen (SFS 2005:551)  ska revisorn granska årsredovisningen, 

bokföringen samt företagsledningens förvaltning och granskningen ska vara så ingående 

och omfattande som god revisionssed kräver. God revisionssed uppnås genom att 

upprätta revisionen enligt International Standards of Auditing (ISA) och att revisorn 

följer de grundläggande principerna och tillvägagångssätten och använder sin kunskap, 

erfarenhet och professionella omdöme. Detta är något som ständigt utvecklas både 

internationellt och nationellt, och i Sverige är det branschorganisationen FAR som 

arbetar löpande med att översätta samt anpassa ISA till svenska revisionsstandarder 

(Trohammar, 2006).  

 

Revisionens kvalitetssäkrning kan delas in i tre olika områden (Öhman, 2007). Det 

första är den räkenskapsrelaterade revisionen där redovisningens relevans och 

tillförlitlighet granskas. Bedömningen görs utefter årsredovisningen och de poster som 

presenteras i balans- och resultaträkningen. Nästa område är den förvaltningsrelaterade 

revisionen som behandlar hur väl lagar och regler, som exempelvis ABL, följs. Det 
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tredje området Öhman (2007) presenterar är den verksamhetsrelaterade revisionen. 

Denna del behandlar hur själva verksamheten sköts och det blir därmed även väsentligt 

för revisorn att ha förståelse för den bransch företaget är verksamt i. 

Verksamhetsrelaterad revision ska även kunna kopplas till att göra bedömningar om 

företagets möjligheter att fortsätta med sin verksamhet, alltså “going concern”.  

 

Det första steget i revisionsprocessen är att identifiera målet med revisionen (Öhman, 

2007). Det görs under planeringsfasen där den kommande revisionen ska struktureras 

upp utefter inriktning och tidsaspekter. Redan i ett tidigt skede bör revisorn också göra 

en riskanalys baserad på hur bolagets verksamhet är utformad, både internt och externt. 

Nästa steg i revisionsprocessen är granskningen av företaget. Vanligtvis har revisorn 

endast möjlighet att bedöma ett urval av de verifikationer och händelser som gjorts 

under räkenskapsårets gång. Urvalet bör därför bestå av de mest relevanta posterna som 

kan tänkas ha större betydelse för företagets resultat. Enligt Öhman (2007) har det under 

senare år blivit allt vanligare att revisorn lägger mer fokus på att granska företagens 

interna system och rutiner för rapportering, och mindre fokus på de specifika 

aktiviteterna som utförs. 

 

Koden (2016) uttrycker mer konkret än lagstiftningen vad revisorn ska utföra. Där 

framgår till exempel att revisorn ska granska protokoll från styrelsemötena för att se 

vilka diskussioner samt beslut som styrelsen fattat och att dessa inte står i strid mot 

bolagsstadgarna. Det ingår även att se till att de beslut som är tagna också har 

genomförts, framförallt de beslut som årsstämman fattat men också andra förhållande 

som är relevanta för bolagets förvaltning. Styrelsen måste därför dokumentera och 

lämna upplysningar till revisorn. Det är detta som kallas förvaltningsrevision och 

innebär att revisorn ska granska styrelsens samt VD:ns förvaltning av bolaget och se till 

att bolaget att fullgjort sina skyldigheter. Förvaltningsrevision regleras också närmare i 

RevR 209 (2016) som dock inte grundas på ISA utan på svensk lagstiftning och god 

revisionssed. Det grundläggande för förvaltningsrevision är att revisorn måste skaffa sig 

en god förståelse av verksamheten och dess miljö, vilket bland annat innefattar kunskap 

om den interna kontrollen och rutiner. 
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Syftet med förvaltningsrevision är att revisorn ska uttala sig om huruvida styrelsens 

samt VD:n bör beviljas ansvarsfrihet i revisionsberättelsen. Detta då Aktiebolagslagen 

(SFS 2005:551) inte är helt uttömmande gällande styrelsens och VD.ns uppgifter. 

Skulle revisorn exempelvis finna att VD:n gjort sig skyldig till försummelse som kan 

föranleda ersättningsskyldighet, eller en ledamot ha agerat på ett sätt som medför risk 

för bolaget att lida ekonomisk skada, så ska detta anmärkas i revisionsberättelsen. 

Revisorns uttalande omfattar enbart sådana handlingar eller underlåtenhet som som 

ledamoten eller VD:n vidtagit inom ramen för deras respektive uppdrag. Vid 

bedömningen om dessa parter ska få ansvarsfrihet bör revisor beakta tre 

ställningstagande. Dessa omfattar om bolaget har lidit eller att det finns risk att bolaget 

lider ekonomisk skada, om ledamotens eller VD:ns handling varit uppsåtlig, oaktsam 

eller underlåtit att agera samt om det föreligger ett orsakssamband mellan handlingen 

och skadan eller risken. (RevR 209, 2016) 

 

I grunden handlar allt om att tillgodose ägarnas behov men samtidigt finns det inslag i 

exempelvis koden som visar att det också kan utökas till att omfatta andra intressen om 

dessa ligger i linje med aktieägarintresset, exempelvis intresset hos bolagets borgenärer 

eller anställda. En av grundbultarna för att revisionen skall uppfylla det syfte den anses 

ha på ett effektivt sätt och bidra till att ägarna känner tillit till företaget är enligt den 

modell både lagstiftning och koden för fram att revisorn är oberoende. Det innebär att 

revisorn är helt opartisk i sitt arbete och inte låter sig påverkas av varken interna eller 

externa intressenter. (Svensk kod för bolagsstyrning, 2016) 

 

Revisorn har alltså rollen som kontrollorgan över svenska bolag och för att kunna utföra 

det på ett korrekt sätt krävs det att revisorn är oberoende från det reviderade företaget. I 

denna studie undersöks det genom en inledande fråga till revisorerna om hur deras 

arbetsprocess ser ut från att de åtagit sig ett uppdrag, samt hur de säkerställer 

oberoendet mot klientföretaget. Oberoendet blir en förutsättning för att 

revisionsuppdraget ska kunna antas, och det kan därmed ses som en grund för 

relationen. Informations- och kommunikationsflödet kan också tänkas påverkas av de 

regler revisorn står inför, vilket också undersöks i denna studies empiriska del.  
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3.2 Revisorns roll enligt agentteori  

Den förklaring till revisorns roll som koden ger är på många sätt lika den förklaring som 

ges med utgångspunkt i agentteorin, vilken kanske är den mest vedertagna teoretiska 

utgångspunkten för bolagsstyrningsteorier. Grunden är att det finns en separation mellan 

ägande och kontroll vilket skapar så kallade agentproblem (se Fama, 1980). Larsson 

(2007) beskriver hur denna tanke framförallt går att härleda till aktiebolagsformens 

intåg och den alltmer publika marknaden för handel med aktier. Vid separation av 

ägande och kontroll uppstår informationsasymmetri mellan ägare och företagsledning, 

även kallade principaler respektive agenter enligt agentteorin. Företagsledningen 

(agenten) som ska förvalta och sköta verksamheten har tillgång till både mer och bättre 

information än ägarna (principalen), som har begränsad insyn i verksamheten då de 

vanligtvis har en distans till företaget genom att de inte är aktiva i själva verksamheten. 

De flesta aktieägare räknas alltså som minoritetsägare som har svagt inflytande på grund 

av sin låga röstandel och har därför svårt att få sin röst hörd och få igenom beslut på 

bolagsstämman. Ibland finns dock en så kallad kontrollägare vilken kan övervaka och 

disciplinera ledningen genom att denna äger tillräckligt mycket röstandelar och har 

därför stort inflytande över företaget genom att göra sin röst hörd på bolagsstämman. 

Kontrollägare är måna om att företaget sköts på rätt sätt så de får maximal avkastning 

och är därför aktiva i sin ägarroll och övervakningen av ledningen (Jansson et al., 2013).  

 

Vad som är problematiskt enligt Fama (1980) inom denna teori är alla parter förväntas 

agera opportunistiskt på andras bekostnad. Alla parter inom teorin förväntas alltså att 

maximera sin egen nytta, vilket medför en risk för principalerna då agenterna förväntas 

vilja prioritera sina egna intressen istället för principalerna. Ägare och ledning drivs 

alltså av olika mål och har därmed olika uppfattningar om hur företagets verksamhet ska 

styras och bedrivas. För aktieägarna är vanligtvis målet hög avkastning på investerat 

kapital medan företagsledningen kan istället ha andra mål, exempelvis karriärsrelaterade 

och vill klättra i karriärstegen. Fama (1980) menar att en lösning till denna problematik 

är att motivera ledningen att agera för aktieägarnas intressen, bland annat genom att 

försöka skapa incitament och målkongruens. Belöningssystem är ett bra sätt att skapa 

målkongruens samt incitament som gör att agenten maximerar både sin egen nytta 

samtidigt som agenten maximerar principalens nytta. Kostnaderna för detta system 

brukar kallas agentkostnader. 
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En annan lösning för att minska agentproblematiken är kontroller av den redovisning 

agenten, alltså företaget, presenterar för allmänheten (Fama & Jensen, 1983). Agenterna 

är redovisningsskyldiga och principalerna är redovisningsberättigade. Genom att ställa 

krav på redovisningen, som informationsflödet främst består av mellan parterna, 

minskar informationsasymmetrin, och det är alltså här revision kommer in i bilden. 

Revisorn kan ses som en mellanhand då revisorn är en extern och oberoende part som 

granskar och kvalitetssäkrar redovisning åt ägarna, framförallt minoritetsägare, vilket 

utjämnar förhållandet mellan principal och agent och skapar förtroende (Öhman, 2007). 

Öhman (2007) avbildar detta trepartsförhållande med följande figur: 

 

 

Figur 3:3. Modellen om informationsflöden och kvalitetssäkring med fokus på 

förhållandet mellan redovisningsskyldiga, redovisningsberättigade och revisorer. 

(Öhman, 2007 sid 25) 

 

Trepartsförhållandet handlar om hur revisorn ska kvalitetssäkra samt skapa förtroende åt 

informationen åt de redovisningsberättigade (principalen), samtidigt som revisorerna 

behöver förtroende från sina klienter, alltså de redovisningsskyldiga (agenten) för att 

lyckas bygga upp långsiktiga relationer och få användbar information. Det är här 

agentteorin blir något problematiskt menar Öhman (2007) då detta trepartsförhållande är 

känsligt. Revisorn har två lojaliteter då revisorn har en traditionell affärsrelation med 
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sitt klientföretag samtidigt som revisorn ska minska informationsasymmetri mellan 

ägarna och ledningen genom att försäkra ägarna om att informationen företaget lämnar 

ifrån sig är pålitlig. Det finns alltså en fara att revisorer agerar i egenintresse och 

prioriterar sin inkomst (från uppdraget) och hellre är lojal mot sitt klientföretag än 

aktieägarna menar Jansson et al. (2013). Det är självklart ett stort problem då revisor ska 

granska företaget objektivt, därför har man bland annat infört regler mot att en revisor 

inte får vara både revisor och konsult i samma företag. Att lyckas skapa förtroende 

mellan parterna blir svårt på grund av den misstro som präglar agentteorin och att alla 

förväntas agera opportunistiskt. Det är också något Cohen och Holder-Webb (2006) 

behandlar i sin artikel och anser problematiskt. De menar att agentteorin med dess 

grundantagande är så pass utbredd och att teorin är så pass anammad av 

ekonomistudenter vilket riskerar att skapa ett beteendemönster bland studenterna där 

man antar att varje individ drivs av egenintresse. På grund av denna systematiska 

misstro är det av stor vikt att revisorn precis som framställs i den svenska 

bolagsstyrningskoden är oberoende för att ägarna ska känna förtroende (Öhman, 2007).  

 

Tanken om att det finns en separation mellan ägarna och ledningen, vilket också leder 

till misstro gör att de olika parterna inom bolagsstyrningen antas handla efter eget 

intresse. Denna studie undersöker fenomenet misstro i relationen mellan revisor och 

företagsledning genom att ställa frågor till intervjupersonerna gällande den information 

företagen lämnar ut till revisorn. Det undersöks om revisorerna upplever att deras 

klientföretag försöker undanhålla relevant information, samt om företagen upplever att 

revisorerna vill åt mer information än vad de har rätt till.  

 

3.3 Revisorns oberoende 

Som tidigare nämnt växte revision fram och blev framförallt viktigt när 

aktiebolagsformen infördes då separation mellan ägare och kontroll uppstod (Larsson, 

2007). Det medförde ett kontrollunderskott för ägarna och med deras numera 

begränsade insyn i verksamheten behövde de ett sätt att försäkra sig om att deras kapital 

förvaltades på ett bra sätt. Misstron på företagsledningen drev fram åtgärden att en 

oberoende part nu skulle granska och bedöma redovisningen som företaget lämnade 

ifrån sig och på så vis garantera ägarna att verksamheten sköttes (Öhman, 2007). Enligt 
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Fama och Jensen (1983) är oberoendet en förutsättning för en effektiv övervakning då 

ett beroende eller för nära relationer inte tillåter en tillräcklig kritisk granskning.  

  

Enligt Öhman (2007) finns det tre grundstenar för revisorn förtroende i den svenska 

kontexten vilka är kompetens, oberoende och tystnadsplikt. Revisorns oberoende är en 

förutsättning för att kunna skapa förtroende i förhållandet mellan revisorn och 

allmänhet, då oberoendet ska funka som en garanti att revisorn är objektiv i sin 

granskning och att revisionsberättelsen är tillförlitlig. Revisorn kan dock ses som mer 

eller mindre oberoende, och det beror bland annat på deras förmåga att inte påverkas av 

sina klienters påtryckningar och synpunkter. 

 

För att revisorn ska kunna se sig som oberoende måste revisorn innan hen får anta ett 

nytt revisionsuppdrag eller om ett uppdrag fått nya omständigheter göra en 

oberoendeprövning. Detta för att revisorn ska kunna utföra sitt uppdrag på ett opartiskt, 

självständigt samt på ett objektivt sätt. Till att börja med måste revisorn se över 

jävreglerna som återfinns 17 § Revisionslagen (SFS 1999:1076) och 9:17 

Aktiebolagslagen (SFS 2005:551). Jävreglerna består av sex stycken punkter, och 

revisorn måste uppfylla alla. I första punkten 17 § Revisionslagen (SFS 1999:1076) 

framgår det att revisorn inte får vara ägare eller delägare i företaget eller ett annat 

företag i samma koncern. Revisorn får inte heller ingå i företagsledningen eller dess 

dotterföretag eller biträda vid företagets bokföring eller medelsförvaltning eller 

företagets kontroll däröver enligt andra punkten. Som revisor får man inte heller vara 

anställd eller på något annat sätt ha en underordnad eller en beroende ställning till 

företaget eller någon som avses i punkt ett eller två. I den fjärde punkten framgår det att 

revisorn inte får vara verksam i samma rörelse som den som yrkesmässigt biträder 

företaget vid grundbokföringen eller medelsförvaltningen eller företagets kontroll 

däröver. Revisorn får dessutom inte vara gift, sambo, syskon eller släkting i rätt upp- 

eller nedstigande led till en person som avses i punkt ett och två eller är besvågrad med 

en sådan person i rätt upp- eller nedstigande led eller så att den ene är gift med den 

andres syskon. I den sjätte och sista punkten framgår det att revisor inte får stå i 

låneskuld till företaget eller ett annat företag i samma koncern eller har en förpliktelse 

som ett sådant företag ställt säkerhet för. 
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Efter att revisorn kontrollerat att hen inte är jäv måste hen även göra en analys om det 

föreligger några andra hot mot revisorns opartiskhet eller självständighet. Detta finns 

reglerat i en promemoria utgett av FAR - Analysmodellen för prövning av revisorers 

opartiskhet och självständighet (FAR, u.å.-b). I denna promemoria framgår sex olika 

former av hot mot revisorns opartiskhet och självständighet som hen måste beakta. 

Första hotet kallas för egenintressehotet och innebär att revisorn inte får ha direkt eller 

indirekt ekonomiskt intresse i uppdragsgivarens verksamhet, vilket till exempel kan 

vara aktieinnehav då företaget ekonomiska ställning då ligger i revisorn intresse. Det 

andra hotet som revisorn måste beakta är självgranskningshotet, hen får inte utföra 

rådgivning som inte utgör revisionsverksamhet till någon som omfattas av uppdraget. 

Revisorn får till exempel inte arbetat med redovisning som hen ska revidera. 

 

Partställningshotet som är det tredje hotet innebär att revisorn inte får ha uppträtt till 

stöd eller mot uppdragsgivarens ståndpunkt i någon rättslig eller ekonomisk 

angelägenhet. Revisorn får inte heller ha några nära personliga relationer till 

uppdragsgivaren eller till någon i dennes ledning vilket är det fjärde vänskapshotet. 

Vänskapshotet kan uppstå när revisorn arbetet med klienten under lång tid och genom 

detta byggt upp en personlig relation och vänskap. Det femte hotet kallas för 

skrämselhotet och innebär revisorn har utsatts för hot eller någon annan påtryckning 

som är ägnad att inge obehag. Detta kan ske när klienten vill påverka revisorns 

uttalande gällande redovisningen. Det sista hotet som kallas för generalklausulen 

innebär att revisor också ska pröva om det föreligger något annat hot än de redan 

uppräknade hotet som skulle kunna rubba förtroendet för revisorns opartiskhet eller 

självständighet. (FAR, u.å.-b) 

 

Skulle revisorn inte uppfylla något av kriterierna under oberoendeprövning måste 

revisorn avböja uppdraget för att inte rubba förtroendet eller eliminera hotet genom 

motåtgärder. Vad för åtgärd som krävs beror självklart på vilket hot som åligger samt 

hur starkt hotet är. Vid vissa hot räcker byråinterna åtgärder medan andra hot så som 

mera betydande ekonomiska intressen i klienten inte kan åtgärdas. Uppdagas det att 

revisorn åtagit sig ett nytt uppdrag eller ett befintligt uppdrag har sådana omständigheter 

som kan rubba förtroendet och revisorn inte kan anses som oberoende måste uppdraget 

avbrytas i förtid eller om granskning är slutförd måste resultatet ifrågasättas. Dessutom 



 

 

 

 

 

 

 

22 

kan revisorn bli drabbad av påföljder om hen brutit mot oberoendet. Påföljderna kan till 

exempel endast vara en varning eller varning tillsammans med straffavgift eller 

skadeståndsansvar mot de som lidit skada vilket kan vara aktieägare, uppdragsgivare 

eller andra intressenter. Revisorn har också straffansvar om revisorn uppsåtligen eller av 

oaktsamhet inte avslöjar bokföringsbrott och i de allvarligaste fall kan revisorn 

auktorisation återkallas. (FAR, u.å.-b) 

 

Då revisorns skadeståndsansvar inte har haft något tak (Öhman, 2007) har det 

diskuterats och utredningarna har genomförts. I SOU 2016:34 kommer de bland annat 

fram till bedömningen att skadeståndsansvaret bör var solidariskt mellan bolagsorgan. 

Men utredningen, till skillnad från Öhman (2007), kommer fram till att det inte bör 

införas någon begränsning av revisorns skadeståndansvar. Främsta argumentet för att 

inte införa någon beloppsbegränsning är att den skadelidande löper risk att inte få 

ersättning för hela skadan och det blir ett avsteg från den svenska skadeståndsrättliga 

principen om rätten till full ersättning. Öhman (2007) menar dock att på grund av 

revisorns skadeståndsansvar inte har något tak arbetar revisorn med stor försiktighet 

vilket kommer behandlas närmare nedan under kapitel 3.4.2 Revisorns arbetssätt och 

kommunikation.  

 

Relationen mellan revisor och klient kan ses som två parter vilka har ett affärsmässigt 

utbyte med varandra (Ruyter & Wetzels, 1999). Genom att lära känna klienten på ett 

mer personligt plan kan revisorn bättre avgöra huruvida klienten lämnar ut all relevant 

information revisorn kan tänkas behöva (Breon & Stellwag, 2011). De kan på så vis 

också lättare observera om klientens beteende avviker från det vanliga i någon känslig 

fråga, och om det i så fall är något som bör uppmärksammas. Det kan dock ställas i 

relation till antagandet om att revisorn behöver vara oberoende mot sin klient för att 

kunna utföra revisionen på ett effektivt sätt (Fama & Jensen, 1983). Att komma i en 

relation till sin klient där revisorn lär känna denne på ett personligt plan, men samtidigt 

vara helt oberoende vilket krävs enligt svensk lagstiftning, kan tänkas kunna komma i 

konflikt med varandra.  

 

I kapitel 3.1 presenteras revisorns roll som kontrollorgan inom bolagsstyrning och för 

att kunna utföra det krävs alltså oberoende från revisorns sida. Det är en förutsättning 
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för att att granskningen ska bli så pålitlig som möjligt, samt för att skapa förtroende hos 

intressenterna. Den här studien behandlar revisorns oberoende i den empiriska 

undersökningen genom frågor om det finns tillfällen där det kan krävas att revisorn 

tänjer på oberoendet och om det förekommer situationer som eventuellt kan hota 

oberoendet. För att undersöka hur revisorn arbetar för oberoendet, är det även något 

som kan diskuteras i samband med hur revisionsprocessen ser ut (se kapitel 3.1). Att det 

krävs ett fullständigt oberoende från revisorns sida gentemot sin klient, kan också få 

betydelse för dess relation. Figur 3.1 är utgångspunkten för denna studies teoretiska del, 

och där visas att kommunikations- och informationsflöde är viktiga delar i relationen 

mellan revisor och klient. Då oberoendet påverkar relationen kan det därmed också 

komma att påverka kommunikationen och informationen. Den empiriska studien 

behandlar även betydelsen av revisorns oberoende, både för klientföretagen och för hela 

revisionsprocessen.  

 

3.4 Informationsflöde 

Som redan redogjorts under 3.1 Bolagsstyrning ska revisorn i Sverige utföra 

förvaltningsrevision vilket inte grundas på ISA utan svensk lagstiftning. I denna 

granskning har revisorn kontakt med styrelse och företagsledning genom att ställa 

frågor för att kunna skaffa sig en god förståelse av verksamheten och dess miljö, vilket 

också innefattar kunskap om den interna kontrollen och rutiner. För att revisorn ska 

kunna granska detta måste det alltså ske ett informationsflödet mellan parterna. För att 

få bättre förståelse kommer detta delkapitel delas in i flera avsnitt.  

 

I den här uppsatsen syftar ordet kommunikation på den muntliga och skriftliga 

kommunikation som sker mellan revisorn och klienten, samt den information som når 

allmänheten i form av revisionsberättelsen. Med informationsflöde menas det utbyte en 

revisor har med sin klient i form av väsentlig information. Det kan precis som 

kommunikation ske både muntligt och via överlämning av skriftliga dokument. Som en 

del av kommunikations- och informationsflödet mellan parterna blir revisorns 

oberoende, tystnadsplikt och kompetens väsentliga delar då Öhman (2007) menar att 

dessa delar är förutsättningar för förtroende och effektiv kommunikation.  
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Golen et al. (1997) menar att kommunikationen mellan revisorn och klienten är viktig 

för revisionens effektivitet och tillförlitlighet. De menar att det på många sätt kan uppstå 

kommunikationshinder i relationen, och genom att identifiera och förhindra dessa kan 

revisionen uppnå högre värde. Koski et al. (2011) har undersökt kommunikationen 

mellan en redovisningsbyrå och dess klienter, vilket i denna studie appliceras på 

förhållandet mellan revisor och dennes klient. Även Koski et al. (2011) betonar vikten 

av kommunikation mellan olika parter i affärssammanhang och menar att det eventuellt 

kan vara den mest väsentliga delen för ett fungerande utbyte mellan parterna. För att 

kommunikationen och relationen ska fungera mellan revisor och klientföretag behövs 

bland annat förtroende då revisorn bland annat ska granska protokoll från 

styrelsemötena vilka kan innehålla företagshemligheter. Enligt Öhman (2007) finns det 

som tidigare nämnt tre komponenter som ligger till grund för förtroende vilka är 

oberoende, kompetens och tystnadsplikt. Oberoende har redan behandlats i avsnittet 

ovan (3.2 Oberoende), och kapitlet nedan handlar därför om revisorns tystnadsplikt.  

 

3.4.1 Revisorns tystnadsplikt som en del av relationen  

Tystnadsplikten är enligt Öhman (2007) en grundsten för kommunikationen mellan 

revisor och företagsledning då det framförallt är tystnadsplikten som bringar förtroende 

för revisorn, vilket krävs i relationen. Revisorns tystnadsplikt regleras bland annat i 9:41 

Aktiebolagslagen (SFS 2005:551) och 35 § Revisionslagen (SFS 1999:1079) där det 

framgår att revisorn inte får lämna upplysningar om bolagets angelägenheter till någon 

enskild aktieägare eller utomstående om det kan vara till skada för bolaget. 

Tystnadsplikten för revisorer regleras även i International Ethics Standards Board for 

Accountants (IESBA) Etikkod (2016), avsnitt 140 Tystnadsplikt, som 

branschorganisationen FAR sedan översatt till EtikU 2. Tystnadsplikten innebär bland 

annat att revisorerna inte får använda informationen till sin personliga- eller tredje mans 

fördel som de fått i förtroende till följd av deras professionella och affärsmässiga 

relationer (EtikU 2, 2016). Revisorer får inte heller dela med sig av sin information de 

mottagit genom sina professionella relationer till en nära affärspartner, närstående, 

potentiell kund eller arbetsgivare. Revisor måste alltid upprätthålla sin tystnadsplikt 

(EtikU 2, 2016).  
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Det framgår också ur EtikU 2 (2016) att revisorn måste respektera andra revisorers 

tystnadsplikt. Tystnadsplikten ska även respekteras om relationen mellan andra 

revisorer, kunder eller arbetsgivare upphör. Det finns dock vissa omständigheter när en 

revisor får eller kan tvingas lämna ifrån sig konfidentiell information. Ett exempel på en 

sådan omständighet kan vara när det finns en yrkesmässig plikt eller rätt att lämna ut 

information, om detta inte är förbjudet enligt lag, för att svara på en förfrågan eller 

utredning av ett medlemsorgan eller ett tillsynsorgan. För att avgöra om informationen 

kan lämnas ut ska vissa relevanta faktorer beaktas vilka anges i EtikU 2 (2016). 

Exempel på detta är att revisorn måste beakta alla parters intressen, däribland tredje 

man, vars intressen kan påverkas eller skadas. 

 

3.4.2 Revisorns arbetssätt och kommunikation 

Koski et al. (2011) finner i sin studie bevis på att god kommunikation är positivt 

relaterat till nöjdare kunder. De finner också samband mellan en effektiv 

kommunikationsteknik och färre konflikter mellan parterna, vilket visar vikten av en 

fungerande kommunikation. Enligt de studier Öhman (2007) gjort visas det att revisorer 

vanligtvis utför sitt arbete med stor försiktighet, och att revisorer har en tendens att 

arbeta som de alltid har gjort. Det är viktigare att göra saker rätt än att göra rätt saker 

och Öhman (2007) menar att revisorer gör sitt jobb utan att varken reflektera eller 

ifrågasätta sina arbetsvanor. Även i Pentlands (1993) artikel kan man tolka revisorers 

arbete som tämligen konservativt då Pentland (1993) beskriver revisorernas arbetssätt 

som olika ritualer. Anledningen till att revisorerna arbetar efter ett sådant sett är främst 

för att det finns många olika lagar och regler som revisorn måste förhålla sig till, menar 

Öhman (2007).  

 

Revisorer har dock fått mycket kritik för sitt arbete och de har även fått ta på sig en stor 

del av skulden för olika ekonomiska misslyckanden som exempelvis Kreugerkraschen. 

Dessutom är revisorer enligt Revisionslagen (1999:1079) obegränsat 

skadeståndsskyldiga när de genomför sin granskning, bedömningar samt uttalanden och 

står därutöver under Revisorsnämndens övervakning (Öhman, 2007). Därmed har de 

ännu en anledning att vara försiktiga i sitt arbete och fokusera på att göra saker rätt. Det 

framkommer även ur Öhmans (2007) studie att revisorerna hellre följer riktlinjer och 

vill kunna legitimera sina handlingar än att informationen i revisionsberättelsen ska vara 
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värdefull och användbar för beslutsfattande för intressenterna. Flertalet revisorer ur 

Öhmans (2007) studie är medvetna om att de inriktar sig på att granska och bedöma 

sådant som de själva anser viktigt och inte det som är till mest intresse för 

intressenterna. Revisorerna medger att de kvalitetsgranskar den hårda och 

fragmentariska informationen, det vill säga siffror, objekt och lagar och lämnar över 

granskandet av den mjuka och riskhaltiga informationen till finansanalytiker, som 

revisorerna ser som sina medhjälpare.  

 

Även i Vanstraelen et al. (2012) studie framkommer det att revisorer är medvetna om att 

revisionsberättelsen inte innehåller den information som efterfrågas av användarna och 

hänvisar till de rådande förväntningarna och informationsklyftan mellan användare och 

revisorer. Revisorer är inte enligt Öhman (2007) speciellt intresserade av att frigöra sig 

från lagar och praxis och lämna utökade uttalanden till investerare då de är rädda om 

sitt skinn. Det framkommer dock i både Öhmans (2007) och Vanstraelen et al. (2012) 

forskning att revisorer är villiga att ge ytterligare information i revisionsberättelsen för 

att minska det så kallade förväntningsgapet, så länge de kan legitimera sina handlingar 

samt att det inte urholkar sekretessen. Dock var det flertal revisorer som ändock 

betvivlade att förväntningsgapet skulle minska då användare inte förstår komplexiteten i 

revisorns arbete och att revisionsberättelsen istället endast kommer bli information 

overload, det vill säga alldeles för omfattande och svåröverskådligt. Revisorerna som 

Vanstraelen et al. (2012) intervjuade trodde dessutom att mer information har risk att 

leda till en ökning av rättstvister samt att ju mer information i revisionsberättelsen desto 

högre kostnader i form av resurser och tid krävs av revisorer. Det är också något Lee et 

al. (2009) poängterar i deras studie. Ju mer information desto högre kostnader då 

revisorns arbetsuppgifter expanderar, vilket blir svårargumenterat då efterfrågan på mer 

information ligger hos användarna och inte hos företagen som bär kostnaden för detta.  

 

I en undersökning gjord av KANTAR SIFO (2017) på uppdrag av 

branschorganisationen FAR undersöktes vad allmänheten, företagsledning samt 

politiker ansåg om nyttan med revision, hur förtroendet ser ut för revisions- och 

redovisningsbranschen samt vad dessa tre grupper har för kännedom om FAR. Det 

resultat som är av störst intresse för denna studie är vad företagsledning anser om nyttan 

med revision samt om de har förtroende för revisorer. Det visade sig i undersökningen 
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att 88 % av de 300 personer som utgör gruppen företagsledning har ganska + mycket 

stort förtroende för revisorer. Det fanns dock vissa små skillnader i förtroendet för 

revisorer beroende på hur många anställda företaget har. Ju fler anställda ett företag 

hade, desto större förtroende. Däremot uppgav 100 % av företags ledningarna att de 

hade ganska + mycket förtroende för sin egen revisor. Nyttan av revisorn fick liknande 

resultat som förtroendet gällande att ju fler anställda ett företag har, desto större nytta 

ansåg företagsledningen att revisorn hade.  

 

Då kommunikation i olika är det verktyg som används för att revisorn ska få tillgång till 

relevant information från företagsledningen, undersöks det i denna studie vilka 

kommunikationsverktyg som används och hur kommunikationen ser ut. Eftersom 

revisionsberättelsen är revisorns kommunikation ut till allmänheten, gör det även en 

empirisk undersökning på vilka förväntningar som finns på just revisionsberättelsen.  

 

En bristande kommunikation leder enligt Golen et al. (1997) till att revisorn kan få 

svårare att samla in relevant information för revisionen. Kommunikation är också något 

som anses vara viktigt för att skapa förtroende, vilket enligt Öhman (2007) är en viktig 

del av revisionen. Exempel på kommunikationshinder som kan uppstå mellan revisorn 

och klienten är enligt Golen et al. (1997) bristande information från de olika parterna, 

brister i revisorns trovärdighet och kunskap samt att revisorn inte lyssnar och/eller inte 

ger tillräcklig feedback till sin klient. Attityden hos de olika parterna är också något som 

kan skapa kommunikationshinder och Golen et al. (1997) menar att det behöver finnas 

en ödmjukhet i relationen för att undvika det. De anser också att barriärerna kan minska 

genom att ekonomistudenter får utbildning i effektiv kommunikation. Koski et al. 

(2011) presenterar fyra olika delar för effektiv kommunikation mellan två företag (som 

exempelvis revisor och klient); att kommunikationen sker regelbundet, att 

kommunikationsflödet sker åt båda hållen (tvåvägskommunikation), bestämda policys 

för kommunikationen, samt gemensamma mål.  

 

För att uppnå en effektiv revision behöver revisorer också utveckla sina relationer till 

klienterna (Breon & Stellwag, 2009). I kontakten med din klient är det därför en fördel 

för revisorn att lära känna företaget som helhet samt företagets anställda. I många fall 

har revisorn endast kontakt med ett fåtal anställda i klientföretaget, som exempelvis 
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dess ekonomichef och controller. Breon och Stellwag (2009) anser att revisorn bör vara 

försiktig med att ha ett alltför litet kontaktnät inom företaget, då de på så vis kan gå 

miste om relevant information. Kommunikationsbarriärer är vanligt förekommande 

mellan en revisor och dess klient, och är någon som behöver brytas för att effektivisera 

revisionen (Golen et al., 1997). Dessa barriärer kan förhindras genom att revisorn 

interagerar med fler anställda inom företaget för att få en bättre helhetsbild (Breon & 

Stellwag, 2009). En annan väsentlig del för att undvika barriärer mellan revisorn och 

dennes klient är att revisorn är tillräckligt påläst om företaget och dess verksamhet. Det 

är inte bara en förutsättning för en stärkt relation mellan parterna (Breon & Stellwag, 

2009), utan också för att kunna skapa förtroende däremellan (Öhman, 2007).  

 

3.4.3 Förhandlingar mellan revisorn och klientföretaget  

Årsredovisningen som presenteras för allmänheten består till stor del av förhandlingar 

mellan revisorn och företagsledningen (Gibbins, Salterio & Webb 2001; Brown-Liburd 

& Wright 2011). Gibbins et al. (2001) menar att dessa förhandlingar därmed påverkar 

den bild investerare och intressenter får av företaget. Förhandlingarna styrs enligt 

författarna av flera faktorer, som exempelvis vilka sorts problem som ska förhandlas 

och vilken relation revisorn och företagsledningen har till varandra. Enligt Brown-

Liburd och Wright (2011) kan revisionskommittén spela en stor roll när det gäller 

medling mellan ledningen och revisorn. I sin förhandling förväntas revisorn också till 

stor del påverkas av sakkunniga, och revisionskommitténs kunskap.  

 

Brown-Liburd och Wright (2011) beskriver förhandlingarna mellan revisorn och dess 

klient som en trestegsprocess. I första steget planeras och förbereds förhandlingarna för 

att båda parter ska kunna framföra sina tankar. Nästa steg är själva förhandlingen, och 

tredje steget är resultatet. Under förberedelserna behöver både revisorn och företaget 

överväga vilka mål och intressen de har i förhandlingen, och för revisorn är det särskilt 

viktigt att vara insatt i sin klients position för att kunna ge en rättvis bild i 

årsredovisningen.  

 

Hellman (2006) har utfört en studie inom frågan om förhållandet mellan revisorn och 

dess klient från ett svenskt perspektiv. Det diskuteras om vad revisionskvalitet 

egentligen innebär, då revisorn både måste uppfylla de krav och regler som finns enligt 
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revisorslagen, samtidigt som värde ska skapas för klienten. Hellman (2006) refererar till 

Behn et al. (1997) som menar att revisorns ansvar för klientens behov, är en viktig 

komponent för att som revisor få nöjda kunder. Nytta för klientens företag presenteras 

också som en viktig del i relationen mellan revisor och klient. Vad som egentligen är 

“bra revision” menar Hellman (2006) beror på vilka de externa intressenterna av 

årsredovisningen är, också vilken nytta redovisningen ger för dessa. Revisorn levererar 

inte alltid det som klienten efterfrågar, och här kan ett förväntningsgap i många fall kan 

uppstå.  

 

Enligt Brown och Popova (2016) har revisionskommitténs uppgifter förändrats mycket 

under de senaste två decennierna. Tidigare har de haft en mer passiv roll vars främsta 

syfte är att granska redovisningen, medan de nu istället blivit allt mer kritiska för att se 

till att kvalitet uppnås i redovisningen. För att det ska kunna göras har det också blivit 

allt viktigare med en bra kommunikation mellan revisionskommittén och företagets 

revisor. Brown och Popova (2016) skriver också att revisionskommittén har till uppgift 

att tydliggöra vilka förväntningar den externa revisorn har (vilket kan tolkas som en 

åtgärd till förväntningsgapet som presenteras i kapitel 3.3). Författarna hävdar att 

revisorer till stor del använder preferenser från revisionskommittén i sin granskning. 

Deras studie visar också att revisorn påverkas olika mycket beroende på 

företagsledningens incitament att påverka. Om ledningen lägger mycket kraft på att 

påverka revisorn, påverkas revisorn också mer av revisionskommittén än om ledningen 

inte har starka incitament att påverka, enligt Brown och Popova (2016).  

 

3.4.4 Revisionsberättelsen 

Revisorn ska enligt 6 § Revisionslagen (SFS 1999:1079) lämna en revisionsberättelse 

efter varje räkenskapsår och hur revisionsberättelsen ska utformas framgår av 27-32 §§ 

Revisionslagen (SFS 1999:1076). I revisionsberättelsen ska det framgå om företagets 

årsredovisning upprättats enligt gällande lag, och om redovisningen ger en rättvisande 

bild av bolaget i enlighet med god revisionssed i Sverige. Detta eftersom företagets 

intressenter har en begränsad insyn i företaget och måste kunna lita på rapporteringen. 

Dock är revisorn endast skyldig att rapportera väsentliga fel som hen upptäckt i 

revisionsberättelsen, rapporten innehåller därmed inte uttalanden om sådant som endast 

utgör mindre avsteg. Om revisorn i sin granskning upptäcker att företaget inte fullgjort 



 

 

 

 

 

 

 

30 

sina skyldigheter enligt 30 § Revisionslagen (SFS 1999:1076) ska detta anmärkas i 

revisionsberättelsen. Det brukar kallas en oren revisionsberättelse och ska vila på en 

rimlig grund av revisionsbevis. En revisionsberättelse utan anmärkningar kallas för  ren 

revisionsberättelse. En ren revisionsberättelse innebär dock inte att redovisningen inte 

innehåller några fel, utan endast inte innehåller några väsentliga avvikelser från god 

redovisningssed.  

 

Hur revisionsberättelsen ska utformas återfinns i RevR 700 där flera exempel återfinns, 

och i bilaga 4 finner du exempel 1 från RevR 700 som är en revisionsberättelse för 

aktiebolag utan koncern. Revisionsberättelsen ska inte enbart innehålla uttalanden 

gällande redovisningen utan även uttalande huruvida styrelsen samt den verkställande 

direktören bör beviljas ansvarsfrihet eller inte gentemot bolaget. Även denna del ska 

innehålla anmärkningar om revisorn funnit under granskningen att någon handlat i strid 

med ABL eller gjort sig skyldig till försummelse som kan föranleda 

ersättningsskyldighet enligt 29 § Revisionslagen (SFS 1999:1079). 

 

3.4.4.1 Nya revisionsberättelsen  

Inför 2017 har nya bestämmelser tillkommit om revisionsberättelsen som trädde kraft 

för räkenskapsår som avslutas 31 december 2016 eller senare. Denna utveckling av 

revisionsberättelsen tog fart efter finanskrisen 2008 och har främst drivits fram av EU 

politiker som ansåg att det fanns brister inom revision och därför gett ut nya EU 

direktiv. De nya direktiven bygger på ISA 700, 701 (som är helt ny), 705, 706, 570, 260 

samt ytterligare små förändringar i några ISA. Dessa ISA standarder har FAR sedan 

översatt samt bearbetat för att passa svenska standarder som blivit RevR 700, RevR 701 

och RevR 705 (Balans, 2015 nr. 1). Dessa bestämmelser publicerades i oktober 2016 av 

FAR men innan bestämmelserna fastställdes bjöd FAR in till två stycken remissrundor 

(FAR, u.å.-a). Remissvaren som kom in till FAR, som är offentliga och vi kan ta del av, 

kom  från Revisorsnämnden (2016), Ekobrottsmyndigheten (2015), Finansinspektionen 

(2016), Bolagsverket (2016), Svenskt näringsliv (2016) och Sveriges advokatsamfund 

(2015). Samtliga remissvar ställde sig positivt till förändringar även om de hade vissa 

mindre synpunkter gällande utformning och tydligare formalia utifrån deras perspektiv 

och användning av revisionsberättelsen. Trots efterfrågan på mer information i 

revisionsberättelsen av allmänheten (Vanstraelen et al. 2012) uttryckte 
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Finansinspektionen (2016) och Ekobrottsmyndigheten (2015) dock en viss oro över att 

revisionsberättelsen nu kommer bli alldeles för omfattande och svåröverskådlig. 

Ekobrottsmyndigheten (2015) nämnde också det så kallade förväntningsgapet i sitt 

remissvar och har förhoppningar om att de nya utökade kraven kommer minska detta 

gap. Mer om förväntningsgapet finner du under kapitel 3.5 Dilemma - 

förväntningsgapet.  

 

RevR 700 behandlar utformningen av revisionsberättelsen och baseras i huvudsak på 

ISA 700. Syftet med denna rekommendation är att ge revisorerna fasta standarder och 

vägledning för innehållet i revisionsberättelsen gällande modifierade uttalanden, lämna 

upplysningar och anmärkningar samt hur man ska rapporterar väsentliga felaktigheter. 

Modifierade uttalanden innebär att revisorn använder en avvikande mening eller avstår 

från att uttala sig i revisionsberättelsen. RevR 701 är kompletterande vägledning för 

revisionsberättelsens utformning och andra rapporteringskrav och är baserad på ISA 

701.  

 

RevR 705 innehåller även den vägledning för revisorns rapporteringen, men då i 

samband med att det konstaterats att det finns väsentliga felaktigheter i annan 

information. RevR 705 beaktar de svenska förhållandena vilket inte ISA gör, därför 

tillkommer det information i RevR 705 som inte finns i ISA. Ett särdrag för den svenska 

revisionsberättelsen, till skillnad från ISA, är att den innehåller flera uttalanden från 

revisorn och inte bara ett. Den svenska revisionsberättelsen är alltså något mer komplex 

än vad som anges i ISA och detta är något revisorn måste vara uppmärksam på när hen 

läser ISA. 

 

3.4.5 Sammanfattning  

I kapitel 3.4.3-3.4.4 presenteras de delar som huvudsakligen präglar informationsflödet 

mellan revisor och klient. Grunden till kommunikations- och informationsflödet mellan 

parterna läggs i form av relationen som därmed blir en förutsättning för en effektiv 

revision (Golen et al., 1997; Öhman, 2007; Koski et al., 2011). Revisorn har olika regler 

att förhålla sig till i sin yrkesroll. I denna studie fokuseras det främst på oberoende, 

vilket behandlas i kapitel 3.3, samt tystnadsplikt som diskuteras under 3.4.1. Dessa 
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regler har en stor påverkan för informationsflödet mellan revisorn och klienten (se figur 

3:1) då revisorn behöver anpassa relationen utifrån dessa grunder.  

 

I denna studie undersöks informationsflödet i frågor kopplade till hur kommunikationen 

och relationen mellan revisor och klient utformas, samt hur de olika parterna arbetar 

med denna relation. Vidare studeras om det förekommer förhandlingar mellan parterna 

under framställningen av årsredovisningen. Revisionsberättelsen är revisorns 

kommunikation och information ut till allmänheten som presenteras i samband med 

årsredovisningen, vilket kan ses som ett mål med revisionen. Denna studie undersöker 

därför också vilken betydelse revisionsberättelsen har och vilka följder nya 

revisionsberättelsen kan tänkas få.  

 

3.5 Dilemma – förväntningsgapet 

Öhman (2007) presenterar revisionsarenan som en grund för två olika förhållanden, där 

det ena handlar om samhällsaffärer och det andra gäller affärer i samhället. 

Revisionsprofessionen har till uppgift att backa upp revisorerna i sitt arbete och ge dem 

förutsättningar för att kunna agera professionellt i sitt arbete. Politiker som ansvarar för 

området har gett revisionsprofessionen sitt uppdrag, och på så sätt har 

revisionsprofessionen ett samhällsansvar där revisorerna utför samhällsaffärer. 

Revisorerna utför också affärer i samhället, då revisionsbyråerna står i konkurrens med 

varandra och kunderna (alltså företagen) förväntar sig ett väl utfört arbete till pressade 

priser.  

 

Förväntningsgap inom revision är ett vanligt förekommande fenomen som fått allt större 

plats i debatten under senare år. Förväntningsgapet kan definieras på många olika sätt, 

men den gemensamma grunden är att revisorer och intressenter har olika uppfattningar 

om vad revisionen ska innehålla (Öhman, 2007). Ett exempel på en tydligare definition 

är att förväntningsgapet är skillnaden mellan vad revisorn presterar och vad samhället 

förväntar sig att revisorn ska åstadkomma (Porter, 1993; Lee et al., 2009). Porter (1993) 

presenterar förväntningsgapet i en modell (se figur 3.2). Hon fokuserar på två 

huvudsakliga komponenter som analytiker menar har betydelse för förväntningsgapet. 

Dels kan det finnas en skillnad mellan vad samhället förväntar sig att revisorn ska 

uppfylla, och vad revisorn rimligen kan förväntas prestera, och dels kan det finnas ett 
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gap mellan samhällets rimliga förväntningar och vad revisorn uppfattar ska presenteras. 

(se även Lee et al., 2009)  

 

 

Figur 3.4. Porters modell för förväntningsgapet (Porter, 1993 sid 50) 

 

Porter (1993) har utfört en studie där hon undersökt 30 uppgifter en revisor utför, och 

det visar sig att 25 av dessa leder till ett förväntningsgap mot samhällets förväntningar. 

Hon menar att gapet leder till ett minskat förtroende för revisorerna, och att åtgärder 

därför behöver åtas. Debatten kring minskat förtroende på grund av förväntningsgapet 

har ökat kraftigt under senare år. Porter, Ó hÓgartaigh och Baskerville (2012) skriver att 

förväntningsgapet kan variera kraftigt i olika länder, och en anledning till att gapet är 

mindre i vissa länder är medvetenhet om bolagen, dess utveckling och finansiella 

områden. Medvetenheten ökar då också för revisorns arbete. Gapet kan också variera 

beroende på hur sträng övervakningen av revisorerna är, och hur tillgänglig information 

om revisorns arbetsprocesser är i landet. Enligt Porter et al. (2012) är alltså medvetenhet 

hos allmänheten en viktig faktor för att förväntningsgapet ska minska, då många 

eventuellt har en felaktig bild om revisorns uppgifter. Allmänheten behöver få en bättre 

inblick i vad en revisor faktiskt gör för att också kunna få mer rimliga förväntningar 

som bättre motsvarar revisorns utförda arbete.  

 



 

 

 

 

 

 

 

34 

Det finns en tanke om att det blir revisorn som många gånger får bära ansvaret för 

finansiella misslyckanden, då allmänheten förväntar sig att revisorn ska upptäcka dessa 

risker i god tid. Allmänheten förväntar sig även att få ut relevant information om 

företaget, efter att årsredovisningen reviderats (Koh & Woo, 1998). Något som kan leda 

till ett minskat förväntningsgap är en utökad revisionsberättelse. Koh och Woo (1998) 

hänvisar främst till studier som gjorts i USA, Storbritannien och Australien. Resultatet 

härifrån visar att en utökad revisionsberättelse, ger allmänheten en bättre förståelse för 

vilka uppgifter en revisor har. Genom bättre förståelse blir förväntningarna mer 

anpassade efter hur revision ser ut i praktiken, vilket annars är en del av 

förväntningsgapet (Porter, 1993).  

 

Det här visar också att en ökad medvetenhet och mer utbildning om revision, minskar 

förväntningsgapet (Koh & Woo, 1998). Användare av revisionen som har mer kunskap 

om revision, förväntar sig mindre ansvar av revisorn än vad opålästa användare gör. 

Genom mindre förväntningar gällande revisorns ansvar, blir således förväntningsgapet 

också mindre. En ökad medvetenhet om revisorns uppgifter och ansvar, bör uppstå 

genom att information om det ges i sammanhang som till exempel möten för ett bolags 

intressenter, visar studier som Koh och Woo (1998) presenterar.  

 

Koh och Woo (1998) hänvisar också till Humphrey et al. (1993) som istället för en 

utökad revisionsberättelse och större medvetenhet hos allmänheten, menar att en lösning 

på förväntningsgapet är att utöka revisorns oberoende. Det här en aspekt som i många 

fall kan ge ett förväntningsgap, då revisorn utvecklar en relation till företaget de 

reviderar under arbetsprocessens gång. Då revisorns oberoende är en av de viktigaste 

aspekterna för att revisorn ska få förtroende från allmänheten (Öhman, 2007), kan det 

också leda till ett förväntningsgap om revisorn inte antas vara helt oberoende gentemot 

företaget som revideras. Ett förslag för att öka oberoendet är att ha ansvariga för 

revisorerna som ser över att revisionen sker under fullständigt oberoende och, alltså en 

slags kontroll av kontrollanterna (Koh & Woo, 1998). Ytterligare en lösning är att 

revisorerna får mer ansvar för åtaganden som kan vara till nytta för bolagets 

intressenter. Det kan exempelvis handla om större kontroller för bolagets interna 

system, och mer direktrapportering från revisorns sida.  
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Att det existerar ett förväntningsgap i någon form mellan revisorer och allmänheten, har 

fastställts av både revisorer och forskare (Koh & Woo, 1998). Det kan både bero på 

allmänhetens okunskap om en revisors uppgifter, men även att revisorn i flera 

sammanhang inte visat sig utföra ett tillräckligt bra arbete för allmänhetens nytta. Det är 

också dessa två aspekter Porter (1993) framhäver av förväntningsgapet; performance 

gap och reasonableness gap (se figur 3.2).  

 

Det som förutom oberoendet med dess komponenter diskuteras kring förväntansgapet är 

de facto en helt annan aspekt och som kan sägas vara raka motsatsen till en förväntan 

om oberoende och det är förväntan om att revisorn ger företaget mer än en 

standardiserad revisionsrapport. Det förväntas att de bidrar med något mer och faktum 

är att det inom forskningen visar sig att revisorns relation till klienten inte är så 

distanserad som man kan tro om man läser om grunderna för oberoendet.  

 

I denna uppsats används teorin om förväntningsgapet mellan revisorer och allmänheten 

för att undersöka hur det ser ut i praktiken. Är förväntningsgapet något revisorer 

upplever och påverkar det deras arbetssätt? Om revisorn står inför yttre påtryckningar 

om att uppnå allmänhetens förväntningar, blir frågan om det också påverkar 

informationsflödet till sin klient för att minska förväntningsgapet till allmänheten. 

Teorin om förväntningsgapet appliceras även på förhållandet mellan revisorer och deras 

klienter för att undersöka om det existerar något förväntningsgap däremellan, och i så 

fall hur det påverkar kommunikationen och relationen.  

 

3.6 Dilemma - tystnadsplikt versus transparens 

Relationen mellan revisor och klient är något som präglar hur trovärdig och effektiv 

revisionen blir (Golen et al., 1997; Ruyter & Wetzels, 1999; Breon & Stellwag, 2011). 

Tystnadsplikt är en viktig del i denna relation som också är ett krav revisorn har på sig 

enligt svensk lag. Å andra sidan finns finns ett förväntningsgap från allmänhetens sida 

som grundar sig i att revisorn inte levererar det allmänheten förväntar sig (Porter, 1993; 

Öhman, 2007; Lee et al., 2009). Här kan ett dilemma uppstå i form av att revisorn har 

tystnadsplikt gentemot företaget, samtidigt som allmänheten förväntar sig mer 

information.  
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Revisorn har som tidigare nämnt tystnadsplikt, vilken fungerar som en grundsten för 

förtroende mellan revisorn och redovisningsskyldiga (Öhman, 2007). Dock ställs 

tystnadsplikten inför revisorns upplysningsplikt vilken regleras i 9:45-46 

Aktiebolagslagen (SFS 2005:551) och 36 § Revisionslagen (SFS 1999:1079). Revisorns 

upplysningsskyldighet innebär bland annat att revisorn är skyldig att lämna 

upplysningar om företagets angelägenheter till konkursförvaltaren om företaget försatts 

i konkurs, men också till undersökningsledaren under förundersökning i ett brottmål. 

Revisorns upplysningsskyldighet gäller också gentemot bolagsstämman, där revisorn är 

skyldig att lämna upplysningar om bolagsstämman begär det, men i den mån det inte är 

till väsentlig skada för bolaget enligt 9:45 Aktiebolagslagen (SFS 2005:551) samt EtikU 

2 (2016).  

 

Revisorns tystnadsplikt ställs inför påtryckningarna från allmänheten som efterfrågar 

mer insyn i företag och mer information i revisionsberättelsen. Vanstraelen et al. (2012) 

anser dessutom att mer öppenhet i rapporterna skulle minska det skadliga 

förväntningsgapet då de menar att det är just bristen på transparens som fortsätter driva 

debatten. Vanstraelen et al. (2012) påpekar dock att det inte handlar om ju mer 

information desto bättre, utan värdefull information om företaget är det som användarna 

efterfrågar. Användarna är intresserade av mer avslöjande information om företaget, 

såsom väsentliga riskområden, kvalitén på det interna kontrollsystemet, revisorns 

utvärdering av redovisningsprinciper och praxis, kritiska uppskattningar och ledningens 

bedömningar. Revisorerna Vanstraelen et al. (2012) intervjuade höll med om att det går 

att förbättra informationen i revisionsberättelsen, dock under förutsättningen att det 

krävs enligt lag och inte underminerar den sekretess de har. Det går i linje med det 

resultat Öhman (2007) fick fram i sin studie, alltså att revisorerna hellre följer riktlinjer 

och vill kunna legitimera sina handlingar än att informationen ska vara värdefull. 

Öhman (2007) anser att genom att sänka revisorernas utsatthet blir de mer villiga att 

göra något utanför ramarna, vilket man kan lyckas med genom att exempelvis införa ett 

tak för de skadestånd som kan utkrävas av dem. Men ett starkt skäl till att revisorerna 

inte vill lämna utökad information handlar alltså om deras tystnadsplikt, som de inte vill 

underminera.  
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Deumes et al. (2012) lyfter debatten om lagstiftarens påtryckningar på revisorer, då 

revisorerna som tidigare nämnt fått mycket kritik för sitt arbete och fått ta på sig stor del 

av skulden för ekonomiska misslyckanden (Öhman, 2007). Enligt Deumes et al. (2012) 

tror lagstiftare att ökad öppenhet från revisorerna skulle förbättra revisionskvalitén, 

vilket Deumes et al (2012) nästintill avvisar då de endast hittar ett svagt samband i deras 

studie. Ökad öppenhet i revisionsberättelsen har inget samband med förbättrad 

revisionskvalité enligt Deumes et al. (2012). Dock fann Deumes et al. (2012) ett svagt 

samband mellan revisionskvalité och ökad öppenhet om revisionsbyråns egna system 

för intern kvalitetskontroll, vilket de större revisionsbyråer var bättre på än de mindre 

byråerna.  

 

I denna uppsats undersöks det hur revisorer och klienter upplever dilemmat med 

revisorns tystnadsplikt i förhållande till allmänhetens efterfrågan på information. Det 

undersöks om det är något parterna upplever i praktiken och hur det påverkar 

revisorernas arbetssätt. Om revisorn kan tänka sig lämna ut mer information till 

allmänheten blir frågan om det påverkar kommunikations- och informationsflödet 

mellan revisor och klient.  
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4 Empirisk metod 

I följande kapitel kommer vi redogöra studiens tillvägagångssätt. Inledningsvis 

presenteras varför en kvalitativ forskningsmetod har valts samt tillvägagångssätt. 

Vidare kommer vi presentera studiens population och urval, operationalisering samt 

hur denna studie ska uppnå validitet och reliabilitet och hur vi tagit hänsyn till 

forskningsetik. Avslutningsvis redogörs för studiens analysmetod.  

 

4.1 Tillvägagångssätt  

Vi har i denna studie valt att arbeta efter en kvalitativ forskningsmetod vilket, är en 

användbar metod enligt Bryman och Bell (2013) när man utgår från en generell 

frågeställning och vill uppnå detaljrikedom. För att vi skulle kunna besvara vår 

frågeställning och uppnå vårt syfte med studien behövdes en djup och beskrivande bild. 

Kvalitativ forskning brukar kännetecknas av att målet är att göra en beskrivning av en 

företeelse och har alltså sitt fokus på ord (Eneroth, 1984). Det är också därför vi i denna 

studie genomfört intervjuer vilket enligt Bryman och Bell (2013) är det mest använda 

tillvägagångssättet inom kvalitativ forskning samt anses vara en attraktiv metod då man 

med hjälp av intervjuer kan bli väldigt djupgående. Kvalitativa intervjuer har just sin 

styrka i att forskaren är flexibel och lägger tyngden på respondentens uppfattning och 

synsätt och på så sätt får mycket fylliga och detaljerade svar.  

 

Bryman och Bell (2013) menar att det finns två huvudsakliga tekniker för intervjuer 

inom kvalitativ forskning vilka är ostrukturerad och semistrukturerad intervju. Vi har 

använt oss av den semistrukturerade intervjun i denna studie. Semistrukturerad intervju 

innebär att forskaren innan intervjun förbereder frågor utifrån specifika teman som 

forskaren identifierat och vill undersöka. Vi förberedde därför innan intervjuerna en 

intervjuguide med öppna men konkreta frågor. Intervjupersonen hade då möjlighet att 

ge fritt utformade svar, men det var vi som styrde intervjun genom våra frågor. 

Semistrukturerad intervju har just sina fördelar gentemot den ostrukturerade intervjun 

att den är målinriktad och fokuserar direkt på problemet som forskaren söker, menar 

Yin (2007). Dessutom ger denna typ av intervju djupa och goda insikter.  
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Hade vi istället valt att använda oss av ostrukturerad intervju i denna studie hade vi 

endast haft olika teman att utgå ifrån under intervjuerna och frågeställningarna hade 

blivit förhållandevis informella och ordningsföljden hade varierat. Intervjun hade inte 

blivit lika målinriktad och vi hade inte kunnat uppnå reliabilitet med denna studie då 

ordningsföljden hade varierat (läs mer om reliabilitet under 4.6.1 Reliabilitet). Bryman 

(2011) menar just på att semistrukturerade intervjuer har sin fördel gentemot 

ostrukturerade intervjuer i avseende att uppfylla reliabilitet, vilket också motverkar att 

våra tolkningar påverkas av våra egna subjektiva benägenheter. Vi ansåg också att 

semistrukturerade intervjuer var rätt tillvägagångssätt för denna studie då även andra 

forskare inom ämnet, som exempelvis Vanstraelen et al. (2012) har använt sig av denna 

typ av intervju i sin forskning.  

 

Vi valde att spela in våra intervjuer då Bryman och Bell (2013) samt Patel och 

Davidson (2011) menar att risken för felbedömningar minskar och vi på så vis 

försäkrade oss om att vi uppfattat respondenten korrekt. Det är nämligen en vanlig kritik 

mot intervjuer att det förekommer brister i resultatet just på grund av att intervjuaren 

inte minns vad respondenten svarade. Genom att vi förde inspelning kunde vi fokusera 

100 % på respondenten och på vad hen svarade, men också läsa av respondentens icke-

verbala beteende vilket vi säkerligen hade missat om vi istället valt att intensivt föra 

anteckningar. Vi var dock medvetna om att inspelning under intervjun kunde få 

respondenten att känna sig obekväm och att situationen kunde bli konstlad. Risken finns 

då att respondenten väljer att inte dela med sig av information. Vi försökte motverka 

detta genom att vi agerade avslappnat i förhållande till bandspelaren så att vårt beteende 

skulle smitta av sig och att respondenten kunde slappna av i större utsträckning. Vi 

småpratade även lite innan intervjun startade, samt hade i åtanke att varken reagera 

förvånande eller dömande på respondentens svar för att skapa en så positiv social 

relation som möjligt.  

 

Vi ansåg också att vi hade stor nytta av inspelningarna vid analysfasen då vi kunde få en 

ordagrann återgivning av intervjun, istället för den filtrering av minnen av intervjun som 

vi hade fått om vi istället endast suttit och antecknat (Bryman & Bell, 2013). Vi ansåg 

därför att fördelarna med att föra inspelning övervägde nackdelarna.  
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4.2 Population och urval 

Vi valt att genomföra fåtal men djupgående intervjuer, totalt åtta stycken varav fyra med 

auktoriserade revisorer och fyra med företagsledare. Alla intervjupersoner som valdes ut 

antogs ha kunskap (revisorerna genom deras auktorisation och företagsledare med insyn 

i företagens revision) om de företeelser vi valt att undersöka samt villighet att delta för 

att få så informationsrik intervju som möjligt. Vi ville dock få så stor variationsbredd 

och informationsinnehåll som möjligt och därför representerar våra respondenter 

auktoriserade revisorer från både större och mindre revisionsbyråer. Detta för att vi ville 

se om det existerade eventuella skillnader mellan storlekarna på revisionsbyrå i deras 

uppfattning. I vårt urval av respondenter som representerar företagsledning har vi 

respondenter från både börsnoterade och icke börsnoterade företag för att se om det 

existerar eventuella skillnader beroende på om företaget har ett revisionsutskott som 

Koden (2016) förespråkar att noterade bolag bör ha. Vi valde även ut respondenterna 

efter vilken bransch företagen är verksamma inom för att se om det existerade olika 

synsätt mellan branscherna. Vi har dessutom, i den mån det gått, matchat revisionsbyrå 

med företag för att kunna undersöka verkliga relationer. Vi har därför valt företag efter 

de revisionsbyråer vi intervjuat. 

 

4.3 Kodning för respondenter 

4.3.1 Kodning för revisorer 

Respondenterna från kategori revisorer kommer kodas som följande; 

R1 Auktoriserad revisor på en internationell revisionsbyrå som räknas till en av de 

“big four”
1
 med 1 129 anställda i Sverige. 

R2 Auktoriserad revisor på en revisionsbyrå med 19 anställda. 

R3  Auktoriserad revisor på en mindre revisionsbyrå med 4 anställda. 

R4 Auktoriserad revisor på en mindre revisionsbyrå med 3 anställda. 

 

  

                                                 
1
 I folkmun kallas de fyra största internationella revisionsorganisationerna ”big four”. 
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4.3.2 Kodning för företagsledare 

Respondenterna från kategori företagsledning kommer kodas som följande; 

F1 Ekonomichef på ett börsnoterat sågverksföretag med 187 anställda. 

F2 Ekonomichef på ett företag som är leverantör av internetbaserade program för 

företag, föreningar samt redovisnings- och revisionsbyråer med 189 anställda. 

F3 Ekonomichef på ett företag som är handelsaktör inom design, möbler och 

heminredning med 160 anställda. 

F4 Ekonomichef på ett börsnoterat företag som är verksamma inom rekrytering och 

uthyrning av kvalificerade tjänstemän med 1 469 anställda. 

 

4.4 Operationalisering 

Syftet med denna studie är att bidra till kunskap om den kommunikation som sker 

mellan revisor och företagsledning och deras uppfattningar kring det. Då syftet ledde 

oss fram till en en deduktiv metod har vår teoretiska referensram lett fram till ett antal 

empiriska frågor (Bryman & Bell, 2013).  

 

Vid utformningen av studiens intervjuguider hade vi i åtanke att dåligt formulerade 

frågor kan skapa skevhet i resultatet. Det vill säga, risken att frågorna kunde bli 

vinklade eller ställda på ett sådant sätt att respondenten svarade det hen trodde vi ville få 

fram. Vi motverkade detta genom att vi noggrant gick igenom frågorna flertal gånger 

innan intervjun. Vi utformade också frågorna enligt en tratt-modell, där vi började med 

öppna allmänna frågor som vi sedan specificerade och blev mer djupgående genom 

följdfrågor då vi hela tiden hade i åtanke att frågorna skulle vara konkreta trots att 

frågorna skulle vara av öppen karaktär. Vi var även lyhörda under intervjuerna och har 

haft flexibilitet och följt upp på de frågor som respondenten speciellt framhållit, då det 

är viktigt enligt Bryman och Bell (2013) att ha flexibilitet i semistrukturerade och göra 

uppföljning på de frågor som respondenten själv betonar. Men trots flexibilitet utgick vi 

från intervjuguiden då Silverman (2015) menar att det är viktigt att ställa frågorna i 

samma följd för att uppfylla reliabilitet.  
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Vi sammanställde frågor i två intervjuguider, en för de intervjuer med revisorerna och 

en för ekonomicheferna. Skillnaderna i uppläggen är relativt få men vi ansåg att 

intervjuguiderna behövde anpassas eftersom det är två olika parter med olika uppgifter 

inom relationen, som ska intervjuas. Intervjuguiden för revisorer benämner vi med 

siffror och intervjuguiden för representanter från företagsledning benämns med 

bokstäver. Frågorna i intervjuguiderna fick inte riktigt samma följd som de olika delarna 

i kapitel 3. Anledningen är att de olika delarna i kapitel 3 går in i varandra och vi ville få 

en naturlig ordningsföljd som gjorde det lätt för respondenten att följa frågorna. 

 

4.4.1 Bolagsstyrning  

Vår fråga om bolagsstyrning ställdes för att vi skulle kunna få en helhetsbild av hur 

revisionsprocessen ser ut, samt hur kommunikationen sker mellan revisorn och det 

reviderade bolaget. Genom att vi ställde denna fråga kunde vi jämföra om 

revisionsprocessen och kommunikationen motsvarar hur det beskrivs i kapitel 3 av 

Öhman (2007) och Svensk kod för bolagsstyrning (2016) (se avsnitt 3.1). Fråga 1 

ställdes till revisorerna för att få en övergripande bild av revisionsprocesen men även 

för att se om processen skiljer sig mellan att vara revisor på en större eller mindre 

revisionsbyrå. 

 

1) Kan du övergripande beskriva hur revisionsprocessen ser ut, från att du åtagit dig 

revisionsuppdraget, till att du signerat årsredovisningen? 

 

4.4.2 Agentteori  

Enligt Fama (1980) uppstår agentproblematik i form av att det finns en separation 

mellan ägande och kontroll vilket skapar informationsassymmetri. Grundantagandet 

inom teorin är att de olika parterna agerar opportunistiskt för att uppnå egen 

vinstmaximering. Det finns därför en misstro mot företagsledning från ägarna att 

företagsledningen agerar i egenintresse och inte sätter ägarnas behov i första rum. Fama 

och Jensen (1983) menar att en lösning på detta är att införa ett kontrollorgan med en 

övervakande roll. Revisorn kan ses som en slags mellanhand mellan aktieägarna och 

företagsledningen och har en enligt svensk lagstiftning och svensk kod för 

bolagsstyrning en övervakande roll. Öhman (2007) menar dock att det här 

trepartsförhållandet blir känsligt just på grund av misstron som råder inom agentteorin 
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att den ena parten ska agera i egenintresse på bekostad av den andre. Dessa tankar 

gällande antagandet om att ledningen agerar opportunistiskt ledde fram till fråga 4 i 

intervjuguiden för revisorer och fråga C i intervjuerna för ekonomicheferna då vi ville 

undersöka om denna misstro finns i praktiken. 

 

4) Förekommer det att företaget du reviderar antingen undanhåller information eller 

lämnar ut viss information i ett försök att få uppmärksamheten riktas mot andra 

områden? 

 

C) Upplever du som företag att revisorn vill åt information som du som företag anser 

att revisorn inte har rätt till?  

 

Med dessa frågor ville vi se om det är vanligt förekommande att företaget undanhåller 

information eller försöker rikta revisorn uppmärksamheten åt annat håll för att 

maximera sin egen nytta genom att revisorn går miste om information som är dåligt för 

företaget och att företagsledningen på så sätt agerar i egenintresse.  

  

4.4.3 Oberoende  

Då revisorer ses som ett kontrollorgan med en övervakande roll mellan aktieägare och 

företagsledning är det enligt Fama och Jensen (1983) av yttersta vikt att kontrollorganet 

är oberoende för att kunna göra en objektiv och tillförlitlig granskning. Öhman (2007) 

menar även han att revisorns oberoende är en förutsättning för att kunna bygga upp ett 

förtroende mellan parterna och för att ägarna ska känna sig trygga med den information 

de får till sig. Innan revisorerna antar sig ett uppdrag ska ge genomföra en 

oberoendeprövning. Vi har dock valt att inte ställa en specifik fråga angående just 

oberoendeprövning trots att det anses vara en viktig del i revisorns revisionsprocess för 

att vi, som tidigare nämnt, vill undvika ledande frågor i så stor utsträckning som möjlig 

och istället fokusera på det som respondenten själv framhöll. Men oberoende är som 

sagt en en viktig del och en grundsten för förtroendet och förhållandet mellan revisor 

och allmänhet enligt Öhman (2007). Oberoende undersöktes därför i våra intervjuer 

genom fråga 5 till revisorerna och fråga D till representanterna för företagsledningarna.  
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5) Ni revisorer ska ju vara oberoende i förhållande till företaget ni reviderar, finns det 

exempel på tillfällen/situationer då du anser att du måste tänja på detta oberoende?  

a) Kan du ge exempel på de risker/situationer som kan uppstå under revisionsprocessen 

som hotar ditt oberoende? 

b) Har du något exempel på någon gång då du eller någon kollega kritiserats för att ni 

inte uppfattats som helt oberoende av allmänheten?  

 

D) Vilken betydelse har revisorns oberoende för dig som företag?  

a) Har det uppstått tillfällen/situationer då du ansåg att revisorn tänjt på sitt 

oberoende?  

 

Även i fråga 3 och fråga B som behandlades under 4.4.1 Bolagsstyrning gällande 

relationen och förtroendet mellan revisorn och klientföretaget antas oberoende vara en 

viktig del. Vi har dock valt att inte inkludera ordet oberoende i frågan om vad som 

anses viktigt för att skapa en god relation, då vi anser att det kan komma att påverka 

respondentens svar genom att frågan blir ledande.  

 

4.4.4 Informationsflöde  

4.4.4.1 Revisorns tystnadsplikt som en del av relationen 

Tystnadsplikt är enligt Öhman (2007) en förutsättning för att revisorn och företaget de 

reviderar, ska kunna ha en relation som präglas av förtroende. Det ska i sin tur leda 

vidare till ett informationsflöde som gör att båda parterna ska känna sig trygga i sina 

arbetsroller gentemot varandra. Förtroende behandlar vi i fråga 3 och fråga B, vilka 

presenteras under 4.4.4.2 Revisorns arbetssätt och kommunikation. Vi har valt att inte 

ställa direkta frågor om tystnadspliktens betydelse då vi är intresserade av vad 

respondenterna själva anser vara viktigt för förtroendet. Tystnadsplikt anses enligt 

teorin vara en viktig komponent för relationen, men som tidigare nämnt ville vi undvika 

ledande frågor för att inte skapa skevhet i resultatet, genom att respondenten svarar det 

hen tror vi vill. 
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4.4.4.2 Revisors arbetssätt och kommunikation 

För att bygga upp ett förtroende mellan revisorn och företaget de reviderar antas bra 

kommunikation vara en viktig del. I svensk kontext är det även lagstadgat att revisorn 

ska utföra förvaltningsrevision, det vill säga granska och uttala sig om huruvida 

styrelsens samt VD:n bör beviljas ansvarsfrihet, och det antas därför ske mer 

kommunikation mellan parterna än i andra länder. Vi ställer oss därför fråga 2 till 

revisorerna och fråga A till ekonomicheferna hur kommunikationen mellan parterna 

under hela revisionsprocessen gång.   

 

2) Kan du beskriva närmare hur kommunikationen sker mellan dig och företaget du 

reviderar under processens gång? 

a) Vad diskuteras? 

b) Hur kontinuerlig är kommunikationen? 

c) Vilka kommunikationsverktyg används? 

d) Vad upplever du att det finns för förväntningar från företaget på den information 

revisorn ska tillhandahålla under revisionsprocessens gång? Skiljer det sig mot din 

uppfattning om vad som ska kommuniceras? 

e) Vad upplever du att det finns för förväntningar från företaget på din rapportering? 

Skiljer det sig mot din prestation?  

 

A) Kan du beskriva kommunikationen sker mellan dig som företag och företagets 

revisor under räkenskapsåret? 

a) Vad diskuteras? 

b) Hur kontinuerlig är kommunikationen? 

c) Vilka kommunikationsverktyg används? 

d) Upplever du att revisorns tillhandahållande av information under revisionsprocessen 

motsvarar era förväntningar? På vilket sätt? 

e) Upplever du att revisorn uppfyller företagets förväntningar på rapporteringen i 

revisionsberättelsen? På vilket sätt?  

 

Dessa frågor, precis som fråga 1, är väldigt generell och hade som syfte att få en 

övergripande inblick hur revisionsprocessen fungerar enligt de olika respondenterna 

men med fokus på kommunikationen. Detta var dessutom den inledande frågan i 



 

 

 

 

 

 

 

46 

intervjuerna med ekonomicheferna och därför av väldigt öppen karaktär då vi 

konstruerat våra frågor enligt en trattmodell.  

 

För att få en tydligare bild av revisorns arbete ansåg vi det också vara av vikt att se hur 

revisorn arbetar för att skapa en god relation till sina klienter och bygga upp ett 

förtroende. Vi ansåg det också intressant att se hur företagsledningen arbetar för att 

skapa en god, förtroendefylld relation med sin revisor. Till revisorerna ställdes därför 

fråga 3 som behandlar och till ekonomicheferna ställdes motsvarande fråga B.   

 

3) Vilket förhållande har du i generell mening till företaget du reviderar?  

a) Hur arbetar du med att skapa bra relationer på lång sikt? 

b) Hur skapar man en bra relation till företaget vid ett nytt uppdrag?  

c) Vad är mest centralt för att skapa förtroende i relationen? 

 

B) Vilket förhållande har du som företag i generell mening till revisorn?  

a) Hur upplever du att företaget revisorn arbetar för att skapa en bra relation med er 

på lång sikt? 

b) Hur arbetar ni för att skapa en bra relation till företagets revisor? 

c) Vad är mest centralt för att skapa förtroende i relationen?  

 

4.4.4.3 Förhandlingar mellan revisorn och klientföretaget 

Gibbins (2001) samt Brown-Liburd och Wright (2011) ser årsredovisningen som en 

produkt vilken baseras på förhandlingar mellan revisorn och representanter för det 

reviderade företaget. De anser också att årsredovisningen kan vara en viktig faktor för 

att skapa en bra bild av företaget hos allmänheten och intressenter. Dessa påståenden 

ligger till grund för fråga 6 och 7 med revisorer, samt fråga E och F för ekonomichefer 

som behandlade förhandlingar mellan revisorn och klientföretaget. Genom att vi ställde 

dessa frågor undersöktes i vilken utsträckning förhandlingar sker i praktiken, och vad 

som ligger till grund för dessa förhandlingar samt utfallet.  

 

6) Upplever du som revisor att du och företaget du reviderar har olika uppfattningar 

om vad och hur mycket information som ska presenteras för intressenterna? 
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E) Upplever du som företag att du och företagets revisor har olika uppfattningar om 

vad och hur mycket information som ska presenteras för intressenterna genom 

årsredovisningen och revisionsberättelsen? 

 

7) Anser du att det sker förhandlingar mellan dig och företaget du reviderar om vad 

som ska presenteras i årsredovisningen? 

a) Hur brukar dessa förhandlingar gå till? 

b) Vad brukar det förhandlas om? 

c) Vem upplever du har störst inflytande till beslut om årsredovisning och vad är det 

som påverkar utfallet? 

d) Anser du att mycket av den kommunikation som sker mellan dig som revisor och 

företaget du reviderar inte kommer ut till allmänheten? 

 

F) Upplever du att det sker förhandlingar mellan dig som företag och företagets revisor 

om vad som ska presenteras i årsredovisningen? 

a) Hur brukar dessa förhandlingar gå till? 

b) Vad brukar det förhandlas om? 

c) Vem upplever du har störst inflytande till beslut om årsredovisning och vad är det 

som påverkar utfallet? 

d) Upplever du att mycket kommunikation som sker mellan dig som företag och 

företagets revisor inte kommer ut till intressenterna? 

 

4.4.4.4 Revisionsberättelsen 

Revisionsberättelsen är den del av revisorns arbete som når ut till företagets intressenter 

och allmänheten (Öhman, 2007). Då revisorn kan ses som ett kontrollorgan mellan 

företaget och dess intressenter (Svensk kod för bolagsstyrning, 2016) antas 

revisionsberättelsen ha betydelse för intressenternas bild av företaget. Genom fråga 10 

till revisorerna samt H och I till ekonomicheferna ville vi få svar på vilken vikt 

revisorerna respektive ekonomicheferna anser att revisionsberättelsen har. Inför år 2017 

har det även kommit nya standarder för vad revisionsberättelsen ska innehålla, den så 

kallade nya revisionsberättelsen. Genom frågorna nedan undersökte vi också vilket 

förväntat utfall den nya revisionsberättelsen kommer ge intressenterna.  
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10) Anser du att mer information i revisionsberättelsen skulle ge allmänheten större 

värde? 

a) Anser du att de nya utökade kraven som integrerats inom RevR med hänvisning till 

ISA (nya revisionsberättelsen) ger allmänheten mer värde? 

 

H) Upplever du att intressenterna värdesätter revisionsberättelsen? 

a) Upplever du att revisionsberättelsen är en ligger till grund för att intressenter ska 

våga investera eller samarbeta med er som företag? 

 

I) Hur bedömer du att informationsvärdet var för intressenterna i revisionsberättelsen 

innan de nya revisionsstandarderna som trädde i kraft för räkenskapsår som avslutas 

31 december 2016 eller senare? 

a) Hur bedömer du informationsvärdet är för intressenterna i nya revisionsberättelsen 

med hänvisning till de nya revisions standarderna? 

b) Anser du att ytterligare upplysningar i revisionsberättelsen skulle ge intressenterna 

ett större värde? 

 

4.4.5 Dilemma – Förväntningsgapet 

Förväntningsgapet innebär i teorin att revisorer och allmänheten har olika uppfattningar 

om vad revisionen ska innehålla, och att revisorn på så sätt inte lever upp till 

allmänhetens förväntningar (Porter, 1993). Genom fråga 9 och 11 undersökte vi om 

revisorer upplever det här gapet, och hur de gör för att skapa ett förtroende hos 

allmänheten som eventuellt kan minska gapet. Då tidigare studier fokuserat på 

förväntningsgapet mellan revisor och allmänheten, ville vi nu applicera denna teori på 

förhållandet mellan revisorn och företagsledningen. Följdfrågorna d och e under fråga 2 

respektive följdfrågorna d och e  fråga A ger oss möjlighet att få svar på om det 

existerar något förväntningsgap i den relationen.  

 

9) Upplever du att det finns en skillnad mellan vad allmänheten förväntar sig du som 

revisor ska granska/rapportera jämfört med vad du faktiskt granskar/rapporterar? 

a) Om ja, kan du ge ett exempel på någon förväntning allmänheten har på 

rapporteringen som inte stämmer överens med den faktiska rapporteringen? 
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b) Anser du att denna eventuella skillnad beror på att allmänheten har orimliga 

förväntningar på revisorns arbete, eller att revisorn och allmänheten har olika 

uppfattningar om vad revisorn bör prestera? 

 

11) För att revisorer ska kunna uppfylla sin roll som kvalitetsgranskare och bringa 

trovärdighet till den finansiella rapporteringen behöver revisorer allmänhetens 

förtroende, hur upplever du att revisionsbranschen arbetar för detta? 

a) Hur arbetar du och din byrå för att uppnå förtroende? 

 

2) 

d) Vad upplever du att det finns för förväntningar från företaget på den information 

revisorn ska tillhandahålla under revisionsprocessens gång? Skiljer det sig mot din 

uppfattning om vad som ska kommuniceras? 

e) Vad upplever du att det finns för förväntningar från företaget på din rapportering? 

Skiljer det sig mot din prestation? 

 

A) 

d) Upplever du att revisorns tillhandahållande av information under revisionsprocessen 

motsvarar era förväntningar? På vilket sätt? 

e) Upplever du att revisorn uppfyller företagets förväntningar på rapporteringen i 

revisionsberättelsen? På vilket sätt? 

 

4.4.6 Dilemma - Tystnadsplikt versus Transparens 

I 9:41 Aktiebolagslagen samt 35 § Revisionslagen, framgår det att revisorn har 

tystnadsplikt gentemot utomstående om sådana angelägenheter som kan tänkas vara till 

skada för bolaget. Dock framgår det också av 9:45-46 Aktiebolagslagen och 36 § 

Revisionslagen, att revisorn är skyldig att ge ut väsentlig information till 

bolagsstämman och med revisorer, så länge det inte är till skada för bolaget. Här uppstår 

ett dilemma med revisorns arbete. Hur hanteras tystnadsplikten när intressenter och 

allmänheten i många fall kan tänkas vilja ha mer inblick i bolaget för att kunna fatta 

beslut gällande exempelvis investeringar och samarbeten? Vanstraelen et al. (2012) 

anser att om allmänheten får ut mer värdefull om bolaget, skulle det också minska 



 

 

 

 

 

 

 

50 

förväntningsgapet. Dilemmat om tystnadsplikt i förhållande till upplysningsplikt 

behandlas i fråga 8 med revisorerna och fråga G och J med ekonomicheferna.  

 

8) Ni revisorer arbetar ju i grunden utifrån tystnadsplikt men har samtidigt krav på att 

bidra till transparens. Hur upplever du att man kan möta dessa krav? 

a) Kan du ge exempel på tillfällen då dessa aspekter kolliderar? 

b) Kan du ge exempel på tillfällen då du anser att du måste tänja på tystnadsplikten för 

att tillmötesgå behovet av transparens? 

c) Kan du ge exempel på tillfällen då du kritiserats för att inte lämna ut tillräckligt 

mycket information? 

d) Anser du ökad transparens skulle öka revisionskvaliteten? 

 

G) Revisorer arbetar utifrån tystnadsplikt men har samtidigt krav på att bidra till 

transparens. Hur upplever du som företag att revisorn möter dessa krav? 

a) Kan du ge exempel på tillfällen då dessa aspekter kolliderar? 

b) Kan du ge exempel på tillfällen då du anser att revisorn tänjer på tystnadsplikten för 

att tillmötesgå behovet av transparens? 

c) Anser du ökad transparens om revisorns arbete skulle öka revisionskvaliteten? 

  

J) Hur ser du som företag på att lämna ifrån er ytterligare information via 

årsredovisning och revisionsberättelsen? 

 

4.5 Kvalitetsmått 

De typiska kvalitetsmåtten för en kvalitativ studie är enligt Bryman och Bell (2013) 

tillförlitlighet, överförbarhet, pålitlighet och bekräftelse. Men de typiska kvalitativa 

kvalitetsmåtten är egentligen endast anpassning av de typiska kvantitativa 

kvalitetsmåtten reliabilitet och validitet. Tillförlitlighet och överförbarhet går under 

validitet och pålitlighet under reliabilitet. Därför har vi i denna studie valt att istället 

använda “ursprungsmåtten” reliabilitet och validitet. Bryman (2011) menar dessutom att 

de typiska kvantitativa kvalitetsmåtten går att anpassa för mer kvalitativa studier, så 

som vår intervjustudie. I denna kvalitativa intervjustudie har vi arbetat kontinuerligt 

med reliabilitet och validitet under hela datainsamling och analysfasen och hur vi 

uppnått dessa kvalitetsmått beskrivs här nedan. 



 

 

 

 

 

 

 

51 

 

4.5.1 Reliabilitet 

Reliabilitet innebär i korthet att studien ska vara tillförlitlig samt följdriktig (Bryman & 

Bell, 2013) och är en viktig faktor att tänka på vid datainsamlingen, menar Yin (2007). 

Reliabilitet i intervjustudier handlar både om att påvisa noggrannheten i genomförandet 

såväl som att tillförsäkra sig om att informationsflödet mellan respondenten och 

intervjuaren är tillförlitligt, vilket innebär att man försäkrar sig om att datan som samlas 

in inte förvanskas eller faller bort (Bryman & Bell, 2013; Yin, 2007). Vi har uppnått 

detta i vår intervjustudie genom att systematiskt dokumentera vårt tillvägagångssätt för 

att grundligt redogöra att de metoder vi använt tillförsäkrar tillförlitligheten i 

informationsflödet, genom att föra protokoll som Yin (2007) kallar det. Detta har vi 

gjort för att en annan forskare ska komma fram till samma resultat genom att följa 

samma tillvägagångssätt som vårt (Yin, 2007). Dock menar Bryman (2011) att det finns 

svårigheter med att uppfylla reliabilitet inom kvalitativ forskning då de ofta behandlar 

aktuella händelser och sociala miljöer vilka inte går att frysa och det därför blir intill 

omöjligt för andra forskare att återupprepa undersökningen och komma fram till samma 

resultat. 

 

Vi har därför försökt uppnå reliabilitet genom att föra inspelning under intervjuerna. 

Patel och Davidson (2011) menar att inspelning skapar värde eftersom man då har 

möjlighet att lyssna i repris och på så vis försäkrar sig om att man uppfattat 

respondenten korrekt och inte råkar göra felbedömningar. Genom inspelning har vi även 

kunnat transkribera våra intervjuer för att sedan återkoppla till respondenten och kunna 

verifiera att inga feltolkningar uppstått vilket på så vis ökat vår reliabilitet. 

 

4.5.2 Validitet 

Validitet kan sägas vara ett mått på giltighet, där man verkligen mäter det man vill mäta 

och det kan delas upp i olika delar enligt Bryman och Bell (2013). De olika delarna är 

viktiga att tillämpa i olika delar av studien menar Yin (2007). Genom att vi beaktade 

rivaliserande förklaringar har vi motverkat att dra felaktiga slutsatser eller falska 

samband av misstag för att kunna uppfylla kriteriet intern validitet. Intern validitet 

handlar just om att dra hållbara och korrekta slutsatser vilket framförallt är 

betydelsefullt vid analysen, menar Yin (2007). Intern validitet är dock framförallt 
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viktigt i kvantitativa studier enligt Bryman och Bell (2013) men Yin (2007) anser att 

intern validitet även går att uppnå i kvalitativa studier även om det är svårare, genom 

bland annat rätt forskningsdesign där man ställer sig frågor som är slutsatsen korrekt?. 

Även Bryman (2011) menar att intern validitet faktiskt är uppnåeligt inom kvalitativa 

studier då de oftast innehåller långvariga observationer och forskaren har möjlighet att 

säkerställa överensstämmelsen mellan begrepp och observationer. 

 

Extern validitet är ett vanligt hinder för icke kvantitativa studier (Bryman & Bell, 2013; 

Bryman, 2011; Yin, 2007) då det handlar om generalisering. Kritiker mot kvalitativa 

studier menar att kvalitativ forskning inte har tillräcklig grund för att kunna generalisera 

resultatet från studien till andra miljöer. Yin (2007) menar dock att kvalitativa studier 

bygger på analytisk generalisering likt experiment och inte på statistisk generalisering 

vilket surveystudier bygger på, och som kritikerna ofta jämför med. Även Bryman 

(2011) menar att generalisering inom kvalitativ forskning ska generaliseras till teorin 

och inte populationer. Frågan man dock bör ställa sig är om intervjupersonerna 

representativa när de är slumpmässigt utvalda enligt Bryman (2011). Våra 

intervjupersoner kan inte representera en hel population men vårt resultat är ändå ett 

bidrag till teorin och går att jämföra med liknande grupper även om det inte fullt ut går 

att generalisera.  

 

Vi har också försökt uppnå ekologisk validitet som enligt Bryman och Bell (2013) 

handlar om hur fenomenet/resultatet från studien kan tillämpas/överföras i människors 

vardag och sociala miljöer. Då vi undersöker den verkliga världen och inte utför något 

experiment i ett laboratorium anser vi vårt resultat uppfyllt ekologisk validitet.  

 

4.6 Forskningsetik 

De grundläggande etiska frågorna vi har behandlat i denna studie är integritet, 

frivillighet, konfidentialitet och anonymitet och berör alla personer som varit direkt 

inblandade i forskningen. Dessa etiska frågor har Bryman (2011) delat in i fyra olika 

krav vilka han benämner informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet 

och nyttjandekravet. Dessa krav har en tendens att överlappa varandra men är ändå 

viktiga att skilja på för att förebygga negativa konsekvenser. Vi har tagit hänsyn till 

forskningsetik i denna studie genom att vi informerat våra respondenter om studiens 
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syfte, att medverkan är frivillig och anonym, samt om respondenten önskar har hen haft 

rätt att hoppa av. Vi har också innan start av inspelning frågat respondenten om denne 

godkänner inspelning av intervjun.  

 

Då revisorer har tystnadsplikt och inte får lämna upplysningar om ett företags 

angelägenheter till utomstående enligt 9:41 ABL (SFS 2005:551), var det varit extra 

viktigt för oss att ta hänsyn till dessa etiska frågor när vi genomförde våra intervjuer 

med revisorerna för att inte på något sätt skada respondentens professionella status.  

  

4.7 Analysmetod 

Vi valde att genomföra analysen kontinuerligt under vår datainsamling, alltså påbörjat 

analys efter varje intervju, då Bryman och Bell (2013) menar att analysen annars lätt 

kan kännas som en övermäktig uppgift. Vi började med att analysera intervjun som 

helhet för att sedan bryta ner intervjun och gjorde en mer djupgående analys. 

 

Vi har använt oss av ett angreppssätt kallat innehållsanalys. Innehållsanalys kan 

användas både vid deduktiv och induktiv metod och väljs beroende på syftet med 

studien (Elo & Kyngäs, 2008; Hsiu-Fang & Shannon, 2005). Vi har använt oss av 

deduktiv innehållsanalys vilken brukar användas då forskaren vill testa befintlig 

forskning i ett nytt sammanhang enligt Elo och Kyngäs (2008), då det alltså redan finns 

mycket teorier, modeller, tankekartor och litteratur inom ämnet. Bryman och Bell 

(2013) definierar innehållsanalys som en objektiv och systematisk teknik för att 

beskriva innehållet i den litteratur som används inför en studie. Vi såg det som en stor 

fördel att kunna nyttja den forskning som tidigare gjorts inom bolagsstyrning, revision 

och förväntningsgapet. Genom att vi studerade de resultat som presenterades i 

vetenskapliga tidskrifter kunde vi få en djup förståelse och förkunskap inför den 

empiriska studie vi själva skulle utföra. 

 

Innehållsanalys utförs enligt Elo och Kyngäs (2008) genom att man kategoriserar och 

kodar sin data. I vår studie innebar det att vi försökte hitta nyckelord i de svar vi fick 

från våra respondenter för att sedan finna teman, alltså nyckelord som hänger ihop. 
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5 Empirisk studie 

I följande kapitel presenteras studiens resultat. Inledningsvis redogörs resultatet efter 

intervjuguiden från intervjuerna som genomfördes med auktoriserade revisorer och 

därefter presenteras resultatet från intervjuerna med representanter från 

företagsledningar. 

 

5.1 Intervjuer med revisorer 

5.1.1 Revisorns roll enligt Svensk kod för bolagsstyrning 

Under det första temat lyfte samtliga revisorer betydelsen av att genomföra 

oberoendeprövning samt att studera branschen som klientföretaget är verksam inom för 

att se vilka eventuella risker som existerar. Dessa rutiner är framförallt viktiga när 

revisorn ska anta sig ett nytt revisionsuppdrag men måste även beaktas varje år vid 

bibehållande av uppdrag. Oberoendeprövning genomförs för att se om revisorn är 

självständig gentemot klientföretaget. “Den påskrivande revisorn får till exempel inte 

utföra andra tjänster eller ha en relation till bolaget som på något sätt gör att revisorn 

inte kan anses som oberoende. Jag skulle inte få revidera min frus bolag för att ta ett 

exempel” - respondent R1. För de större revisionsbyråerna som också är verksamma 

inom andra länder, måste revisorn dessutom beakta revisionsbyråns kontor utomlands 

inte har en relation med klientföretaget för att kunna anse sig själv som helt oberoende 

berättade respondent R1. Revisorn måste även göra en id kontroll på styrelseledamöter 

med hänvisning till penningtvättslagen för att försvåra brottslig verksamhet. Respondent 

R1 förklarade att detta inledande moment brukar kallas uppdragsadministration och 

innebär i alltså korthet att revisorn kontrollerar att hen är självständig gentemot sin 

klient och andra förutsättningar för revisionen som till exempel vilka 

redovisningsprinciper som klienten använder.  

 

Revisorerna berättade att all revision följer det principbaserade regelverket ISA vilket 

gör revisionen något standardiserat. Detta är dock något som underlättar arbetet för 

revisorerna. Respondent R2 berättade att många mindre företag kan till exempel vara 

väldigt olika gällande affärsidé och ägarstyrning men ur ett revisionperspektiv finns det 

många likheter mellan företagen vilket gör det möjligt för revisorerna att följa ett 

standardiserat angreppssätt. Men även om revisorn kan följa ISA till stor del är det dock 
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otroligt viktigt enligt samtliga revisorer att inte glömma bort sitt egna tänkande och sitt 

professionella omdöme. Respondent R2 poängterade att ”Man måste använda sitt 

professionella omdöme i varje uppdrag eftersom alla företag har sina egna egenheter 

och man kan därför inte som revisor följa ISA slaviskt. Men det är också något som är 

centralt i ISA, att revisorn ska vara skeptisk inställd. Man ska vara skeptisk och 

använda sitt professionella omdöme trots att allt verkar vara i sin ordning” - respondent 

R2. 

 

Trots att regelverket ISA gör revisionen någorlunda standardiserat är dock processen 

väldigt varierande beroende på hur stort företaget är samt vilken bransch de är 

verksamma inom. Respondenterna berättade att arbetsprocessen inleds med att upprätta 

en övergripande revisionsstrategi och att få en förståelse för klientföretaget. “Man 

ställer frågor till företagsledningen för att få en bra förståelse för verksamheten, hur 

den fungerar, men också branschen, för att sedan kunna göra en planering över 

processen” - respondent R2. Respondent R3 betonade vikten av att genomföra en 

grundlig planering över revisionsprocessen. “En bra planering över revisionsprocessen 

underlättar inte enbart mitt arbete, det ger också revisionen mer kvalité” - respondent 

R3. En bra planering gör även att arbetet kan koncentreras mot de poster där de 

väsentliga risker existerar lyfte respondent R4. Revisorerna gör en bedömning av vilka 

poster som är väsentliga och var riskerna kan finnas då målet med revision är att hämta 

tillräckliga samt ändamålsenliga revisionsbevis för att kunna upprätta 

revisionsberättelsen. Vid större företag görs även en övergripande granskning av de 

rutiner, kontroller och system som finns, främst för att se om de är tillförlitliga eller om 

det kommer krävas närmare granskning av siffrorna. Små företag har oftast inte dessa 

system och kontroller och därför blir det mer substansgranskning. “Om det är ett mindre 

bolag görs vanligtvis inte så mycket löpande under året, det blir mer än engångsinsats 

att göra själva granskningen. Om det är ett större bolag sker processen mer löpande 

under året. Arbetet inleds sedan med planering där det görs en bedömning av vilka 

poster som är väsentliga, vart riskerna finns och vart krutet ska hamna. Vi jobbar efter 

väsentliga belopp där syftet inte är att granska varenda krona, utan istället se till större 

perspektiv” - respondent R1. “När bokföringsåret är slut görs en bokslutsgranskning 

och då blir det mer granskning av siffrorna även hos större bolag och samt bedömning 

av värderingar och stämmer av att allt stämmer. Detta mynnar sedan ut i en 
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årsredovisning som revisorn granskar och efter detta skriver revisorn sin rapport, det 

vill säga revisionsberättelsen” - respondent R1. 

 

5.1.2 Revisorns roll enligt agentteori 

Under det andra temat, Revisorns roll enligt agentteori, framgick det att ingen av 

revisorerna upplever att deras klienter frekvent försöker undanhålla information eller 

rikta revisorns uppmärksamhet åt andra håll för att på så vis underhålla information som 

kan få företaget att se sämre ut. Men detta är också något de beaktar redan innan de 

antar sig ett nytt uppdrag, “Innan jag antar mig ett uppdrag bedömer jag risken för att 

oegentligheter ska förekomma, vissa branscher är man ju mer misstänksam mot än 

andra” - respondent R4. Samtliga revisorer uppgav dock att de någon gång har stött på 

fall då företagsledningen försökt försköna sanningen men att det är ytterst sällan det 

förekommer. Om det uppdagas att klienten exempelvis försöker undanhålla information 

är den enkla lösning enligt revisorerna att informera klienten att man misstänker att 

något inte verkar stå rätt till och underrättar klienten att de är skyldiga att lämna ifrån 

sig den information revisorn behöver. Trots att det har förekommit fåtal fall då 

företagsledningen försökt agera opportunistisk, trodde revisorerna att det är tack vare 

tystnadsplikten som det sker så sällan. Respondent R3 berättade “Jag upplever det inte 

som vanligt förekommande att mina kunder försöker undanhålla information från mig. 

De ger mig den information jag efterfrågar. Och även om jag inte hittar några 

väsentliga felaktigheter så kan de ju fortfarande ha något fuffens för sig, men då är ju 

jag omedveten om det. Så det kanske visst är vanligt förekommande. Men det är väldigt 

sällan jag hittar väsentliga fel som verkar vara en medveten felaktig handling” - R3. 

 

Respondent R1 beskrev även hur viktigt det är att ställa frågor till företagsledningen om 

deras syn på kontrollaktiviteter. “Som revisor vill man veta vilken syn företagsledningen 

har på intern kontroll för att se om företagskulturen är präglad av ärlighet och korrekt 

agerande” - Respondent R1. Respondent R1 berättade att företagsledningens 

engagemang i intern kontroll är viktigt för att visa både revisorn och andra intressenter 

att företaget sysslar med en ärlig verksamhet. “Att företaget har en intern kontroll är 

viktigt för att företaget själva ska kunna hitta fel genom att övervaka intäkter och 

kostnader, så de sedan kan följa upp om större avvikelser inträffar samt bedriva andra 

kontroller såsom avstämningar och attester” - respondent R1. Har ett klienten 



 

 

 

 

 

 

 

57 

fungerande intern kontroll behöver inte revisorn genomföra lika mycket granskning av 

siffrorna utan kan istället koncentrera sig på att granska själva kontrollaktiviteten. Detta 

granskas genom att revisorn bedömer tillförlitligheten i kontrollaktiviteten genom att 

ställa frågor till både företagsledning och anställda samt till exempel följa en hel 

transaktionskedja. Men som framgick under det första temat, Revisorns roll enligt 

Svensk kod för bolagsstyrning, får revisorn inte glömma bort att vara skeptisk inställd. 

Trots att allt verkar vara i sin ordning så kan det förekomma medvetna oegentligheter 

från företagsledningen och därför måste revisorn vara på sin vakt. Men som tidigare 

nämnt upplever inte revisorerna att medvetna oegentligheter från företagsledningen som 

vanligt förekommande. 

 

De intervjuade revisorerna i denna studie reviderade framförallt mindre företag och som 

framgick under första temat Revisorns roll enligt Svensk kod för bolagsstyrning så har 

små företag oftast inte dessa system och kontroller och därför blir det mer 

substansgranskning för denna studies respondenter.  

 

5.1.3 Revisorns oberoende 

Oberoende som det tredje temat behandlar, var också något som kom på tal under första 

temat, Revisorns roll enligt Svensk kod för bolagsstyrning, då oberoendeprövning är ett 

av de första kraven revisorn ska beakta vid accepterande av ett revisionsuppdrag. 

Respondenterna berättade att innan de antar sig ett nytt uppdrag, eller om ett pågående 

får ändrade förutsättningar ska revisor testa om hen är oberoende. Samtliga 

respondenter menade på att detta var en enkel process då de följer en analysmodell FAR 

upprättat. Respondent R1 berättade att “analysmodellen som vi revisorer använder inför 

varje uppdrag är ett av de medel som skapar förtroende för revisorer” - R1. 

Oberondeprövning bringar förtroende genom att revisorn garanterar att hen är opartisk, 

självständig och objektiv i sin granskning. 

 

Frågan som direkt behandlade oberoende i intervjuguiden handlade om respondenterna 

identifierat några risker eller situationer som kan hota deras oberoende samt om de 

någon gång känt att de behövt tänja på oberoendet. Svaret vi fick på denna frågan var att 

ingen av revisorerna ansåg att de någon gång tänjt på sitt oberoende. Respondenter 

medgav däremot att det absolut kan bli en svår balansgång då revisorn många gånger får 
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en personlig relation med sin klient. “När man har arbetat i många år med en klient får 

man en personlig relation. Vi pratar ju inte enbart business, man får ju höra att “nu har 

frugan lämnat mig” och man får ju även en insyn i mångas privatekonomi när det är 

små ägarledda företag” - respondent R3. Att kunna vara personlig och få personlig 

kontakt med personerna inom företaget uppgav respondent R3 och R4 var betydelsefullt 

för en bra relation samt kommunikation.  

 

Alla respondenter uppgav att mindre företag lätt blandar ihop revisorn med 

redovisningskonsulten, och därför ber om tjänster som revisorn tyvärr ej kan genomföra 

för att inte hota oberoendet. Ett vanligt exempel var att mindre företag, oftast ägarledda, 

bad om råd vid upprättande av avtal men också om revisorn kunde hjälpa till att 

företräda/representera företaget. Vid sådana situationer uppgav respondenterna att de 

var tvungna att avböja och istället rekommendera företagen att vända sig till en jurist 

vid exempelvis frågor om avtal. “Det händer relativt ofta att företagen frågar om man 

inte kan följa med på något viktigt möte och hjälpa till att företräda företaget, 

framförallt är de oroliga när de ska skriva på ett avtal, då vill de ha mina synpunkter” - 

respondent R3. Alla respondenter menade på att större företag har bättre rutiner och 

system och därför inte kommer med sådana förslag som skulle kunna riskera att hota 

revisorns oberoende. Samtliga revisorer menade också att de har tydliga riktlinjer och 

system gällande hur kombiuppdrag, där revisionsbyrån både sköter företagets revision 

och redovisning, ska skötas för att inte på något sätt hota oberoendet. Genom att olika 

personer sköter olika områden samt att revisionsbyrån har olika datasystem som inte 

alla på revisionsbyrån har tillgång till är det lätt att hålla isär och inte riskera oberoendet 

“Vi har olika dataprogram på den här byrån, så den som jobbar med redovisning 

kommer inte in i revisionsprogrammen” - respondent R4. Respondent R2 poängterade 

även: “Noterade bolag har dessutom en begränsning av hur mycket extra icke-revision 

tjänster utöver revision som får utföras vilket också underlättar att upprätthålla 

oberoendet” - respondent R2. 
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5.1.4 Informationsflöde 

5.1.4.1 Revisorns tystnadsplikt som en del av relationen  

Under temat Revisorns tystnadsplikt som en del av relationen valde vi som tidigare 

nämnt i operationaliseringen att inte ställa några direkta frågor kring revisorns 

tystnadsplikt då vi ville undvika ledande frågor för att kringgå skevhet i studiens 

resultat. Som väntat lyfte respondenterna tystnadsplikt under bland annat fråga 2 och 3 i 

intervjuerna. Respondenterna berättade att för god kommunikation samt för att 

företagen ska vara villiga att ge ifrån sig den information som revisorn behöver för sin 

granskning är tystnadsplikten av största vikt och en grundsten för relationen. 

Respondent R4 sa “Jag kan inte tänka mig att vårt arbete hade fungerat utan 

tystnadsplikten. Vi ställer ju mycket frågar till företagsledning under granskningen om 

både det ena och det andra, och de hade ju aldrig varit villiga att svara på vissa saker 

om vi inte hade haft tystnadsplikt” - respondent R4. Samtliga revisorer menar att med 

hjälp av tystnadsplikten kan företagen vara öppna med revisorerna. Som respondent R1 

uttryckte det “Bolagen är ju väldigt öppna med oss, och kör ju med väldigt öppna kort, 

och de ska ju känna det också, att den informationen de lämnar till oss stannar där, det 

är liksom ingenting de får läsa om i lokaltidningen imorgon” - R1. 

 

Samtliga revisorerna bedömer att det är framförallt tystnadsplikten som bringar 

förtroende för revisorerna samt att det är en förutsättning för att relationen mellan 

företag och revisor ska fungera. Revisorns tystnadsplikt gäller inte heller enbart mot 

allmänheten. “Tystnadsplikt och sekretess är också viktig inom företag, framförallt inom 

större noterade bolag, då det inte är säkert att alla parter inom företaget har tillgång 

till all sekretessbelagd information” - respondent R1. Revisorn måste därför vara 

noggrann med att inte råka föra någon information vidare, som exempelvis när revisorn 

ställer frågor till personalen på redovisningsavdelning så får revisorn inte tala om något 

företagsledningen sagt under sin granskning. Det är viktigt att revisorn tar sin 

tystnadsplikt på största allvar, att all information som inte ska ut i årsredovisning 

stannar hos revisorn. Skulle revisorn råka yppa något som går under tystnadsplikten 

trodde samtliga revisorer att de skulle tappa förtroendet i samma sekund.  
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5.1.4.2 Revisorns arbetssätt och kommunikation 

Under temat Revisorns arbetssätt och kommunikation framgick det att revisorn har 

löpande kontakt med ledning, styrelse och i vissa fall också ägare, via möten, telefon 

och mail under året och revisionsprocessens gång. Dock är kommunikationen mycket 

varierande beroende på företag enligt respondenterna. I små ägarledda bolag är det 

främst ägaren som revisorn har kontakt med, och eventuellt deras redovisningsbyrå. 

“Hos de mindre bolagen där det inte sker så mycket granskning under året, består 

kommunikationen främst i form av information och är av mer informell form skulle jag 

säga” - respondent R1. “För de lite större uppdragen har man ofta ett formellt möte till 

en början, där tidsplaner sätts upp och avstämningar görs om vad revisorn behöver 

veta och är mycket informationsrikt. Sedan sker både granskningen och 

kommunikationen löpande över räkenskapsåret och revisorn gör några 

avrapporteringar till företagsledningen” - respondent R1. 

 

Samtliga revisorer upplever att de förväntningar företagen ställer på kommunikationen 

är att revisorn alltid ska informera vid ändring av lagar och regler, framförallt 

skatteregler, samt om några fel uppdagas i granskningen. “De förväntar sig att jag ska 

vara uppdaterad om lagar och regler när de kommer med frågor men också att jag på 

eget initiativ informerar ledningen om lagändringar som berör deras verksamhet. Det 

är ju framförallt skatteregler är de intresserade av” - respondent R3. Dessa 

förväntningar upplever respondenterna att de också lever upp till. Respondenterna 

uppgav att de även upplever att mindre företag har vissa förväntningar som revisorer 

inte riktigt lever upp till. “Mindre företagen ofta har för höga förväntningar på 

kontinuerlig kommunikation under hela året vilket jag kanske inte anser är nödvändigt 

då granskningen av dessa bolag sker som engångsinsats” - respondent R1.  

 

För bra kommunikationen krävs en god relation med klienten ansåg respondent R4 

vilket också respondent R3 lyfte under intervjun. Att kunna vara personlig och få 

personlig kontakt med personerna inom företag uppgav både respondent R3 och R4 var 

betydelsefullt. “Jag tycker det är viktigt att man är öppen och lite personlig för att få en 

bra relation. För mig är det också väldigt viktigt att jag kan vara rak och ärlig, för det 

är sån jag är. Men också bjuda lite på sig själv, jag säljer ju ändå en tjänst.” - 

respondent R4. Respondent R3 och R4 reviderar framförallt mindre ägarledda bolag 
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vilket var en stor orsak till varför de ansåg att personlig kontakt var viktigt då de oftast 

även får insyn i personens privatekonomi. När man har arbetat i många år med en 

klient får man en personlig relation. Vi pratar ju inte enbart business, man får ju höra 

att “nu har frugan lämnat mig” och man får ju även en insyn i mångas privatekonomi 

när det är små ägarledda företag” - respondent R3. Respondent R3 ansåg också därför 

att personkemi spelar en stor roll för en bra relation som krävs för god kommunikation. 

Men trots en personlig relation får det aldrig hota revisorns oberoende betonade båda 

respondent R3 och R4, vilket också redan nämnts under temat 5.1.3 Revisorns 

oberoende.  

 

För att underlätta revisorns arbete uppgav samtliga respondenter att god kommunikation 

är en viktig komponent bland annat för bra planering vilket bidrar till att kunna 

genomföra revisionen på ett effektivt sätt. För god kommunikation krävs en förtroende 

fylld relation vilket samtliga respondenter var eniga om. Respondenterna uppgav att 

tystnadsplikten är grundstenen för att skapa förtroende och oerhört viktigt för att 

kommunikation ska kunna ske. Respondent R3 påpekade även att göra ett proaktivt 

jobb, visa engagemang samt oberoendet är grunden för en förtroende fylld relation, 

vilket behövs både vid nya uppdrag men även vid bibehållande av uppdrag. Respondent 

R4 ansåg även att kommunikationen underlättas om man är rak och ärlig. Vid nya 

uppdrag är det extra att revisorn är tydlig vad som gäller påpekade respondent R4 under 

intervjun “Man måste va tydlig med vad som gäller, och jag är därför väldigt rak och 

ärlig mot mina kunder. Kanske speciellt vid nya uppdrag.” - respondent R4. 

 

5.1.4.3 Förhandlingar mellan revisorn och klientföretaget 

Under temat förhandlingar mellan revisorn och klientföretaget framgick att i 

kommunikation som sker mellan revisorn och företaget förekommer det ibland 

förhandlingar om vad och hur mycket information som ska hamna i årsredovisningen. 

Dessa förhandlingar uppstår då revisorn och företagsledningen har olika uppfattningar. 

Förhandlingarna behandlar oftast värderingsfrågor, förbrukat aktiekapital eller någon 

väsentlig händelse som inträffat efter bokslutsdagen som ändå bör presenteras i 

årsredovisningen enligt våra respondenter. Förhandlingar gällande värderingsfrågor 

behandlar ofta att varulagret bör skrivas ner då vissa delar är osäljbart av olika 

anledningar.  
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Respondenterna påtalade dock att de inte skulle kalla dessa samtal för förhandlingar 

utan snarare att det ibland uppstår diskussioner mellan revisorn och företagsledningen. 

Respondent R1 ansåg att det blir fler diskussioner desto större företag då dessa ska 

presentera mer information i årsredovisning. Respondent R3, som till störst del 

reviderar ägarledda företag, uppgav att det ofta uppstår diskussioner när bolagets 

ekonomi går sämre. “Diskussionerna handlar till övervägande del om att jag påtalar att 

större förluster som skett efter bokslutsdagen även bör presenteras i årsredovisningen. 

Detta är ofta något företagen försöker argumentera emot då de inte vill då de inte vill 

stå i dåliga dager. Även förbrukat aktiekapital är en vanligt förekommande diskussion” 

- respondent R3. “Många företag inte är medvetna om det att krävs upprättande av en 

kontrollbalansräkning när mer än hälften av aktiekapitalet är förbrukat” - respondent 

F2. I princip samtliga fall får revisorn sin åsikt igenom gällande vad som bör 

presenteras i årsredovisningen enligt våra respondenter. Företagen presenterar hellre den 

ogynnsamma informationen än att få en anmärkning i revisionsberättelsen. 

 

Som tidigare nämnt är tystnadsplikten av största vikt för kommunikationen och även så 

i dessa förhandlingar. Majoriteten av kommunikationen som sker mellan parterna menar 

respondenterna inte kommer ut till allmänheten genom årsredovisningen. Dessa 

förhandlingar är bara en liten del av kommunikationen, men kontentan är fortfarande att 

kommunikationen till största del stannar mellan parterna. Det är endast resultatet av 

förhandlingarna som möjligtvis presenteras i årsredovisningen, trots att det kanske är 

diskussion kring resultatet är det viktigaste mellan revisorn och företagsledningen. 

 

5.1.4.4 Revisionsberättelsen 

Under temat Revisionsberättelsen framgick det av svaren att respondenterna anser att 

rapporteringen går mot mer transparens med hänvisning till de nya ISA standarderna. 

Dock rådde det delade meningar bland respondenterna om värdet den nya 

revisionsberättelsen. Samtliga respondenter ansåg att revisionsberättelsen nu tyvärr 

kommer bli för omfattande för gemene man och därav inte ge mer värde. Dessutom 

upplever revisorerna att majoriteten inte läser revisionsberättelsen, mycket på grund av 

att revisionsberättelsen framförallt består av standardtext. Men respondent 1, 2 och 3 var 

ändå av uppfattning att de nya ISA kraven kan ge mer värde för de intressenter som 
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faktiskt läser revisionsberättelsen. ”Revisionsberättelsen kanske blir mer intressant att 

läsa, jag tror dock att den kan bli väldigt varierande beroende på vem som är revisor. 

Men jag ska pensionera mig så det där slipper jag” - respondent R3. Respondent R2 var 

den mest skeptiska av respondenter till nya revisionsberättelsen värde “den kommer nog 

också så småningom endast bestå av standardtext” - respondent R2. 

 

Även om revisionsberättelsen upplevs som betydelselös för allmänheten framgick det 

under intervjuerna att respondenterna upplever att revisionsberättelsen åtminstone har 

betydelse för företagen. Dock är inte inte själva texten som är av vikt då texten är 

standardiserad i rapporten. Revisionsberättelsen ses mer som en kvalitetsstämpel för 

företagen enligt våra respondenter uppfattning “ingen vill ju ha en oren 

revisionsberättelse” - respondent F4, varav den alltså inte är helt betydelselös.  

 

5.1.5 Dilemma - Förväntningsgapet 

Under temat Dilemma - Förväntningsgapet gick samtliga respondenternas svar i samma 

linje. Allmänheten har ringa förståelse om vad en revisor är och gör och därav är det 

inte märkligt att det finns ett förväntningsgap. Men enligt respondenterna är det inte 

endast allmänheten som har bristande förståelse om revisorerna. Även mindre företag 

har bristfällig kännedom, vilket respondent R1 förmodade beror på att mindre företag 

inte har samma kontinuerliga kontakt med sin revisorn i jämförelse med större företag. 

“Den vanligaste missuppfattningen bland allmänheten och mindre företag är att de inte 

förstår skillnaden på redovisning och revision, och inte heller redovisningsekonom eller 

revisor. Småföretagare säger att de ska gå till revisorn när de egentligen ska till 

redovisningsbyrån” - respondent R1. Samtliga revisorer upplever att just på grund av 

denna bristande kunskap om revisorer orsakar felaktiga förväntningar.  

 

De förväntningar som respondenterna upplever att företagsledning har på revisorer var 

framförallt att revisorn ska agera som rådgivare, vara proaktiv men framförallt 

uppdatera företagsledningen om skatteregler, vilket egentligen framgick under temat 

Revisorns arbetssätt och kommunikation. “De förväntar sig att jag ska vara uppdaterad 

om lagar och regler när de kommer med frågor men också att jag på eget initiativ 

informerar ledningen om lagändringar som berör deras verksamhet. Det är ju 

framförallt skatteregler är de intresserade av” - respondent R3. Dessa förväntningar 
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ansåg också respondenten att hen levde upp även om det . Men allmänhetens 

förväntningar är svårare att leva upp framhöll respondenterna under temat. Respondent 

R2 berättade: “Jag upplever att allmänheten tror att vi sitter och granskar varenda 

kvitto och därför blir de jätteförvånade när revisorn inte upptäckt vissa fel när olika 

skandaler diskuterats i media”. Respondent R2 menade på att det är inte är märkligt att 

allmänhetens förväntningar på revisorns granskning och rapportering inte stämmer 

överens med verkligheten med tanke på deras bristande kunskap. Respondent R2 

upplever att allmänheten tror att varenda kvitto granskas och att revisorn anmärker på 

alla felaktigheter vilket inte stämmer. Revisorn granskar långt ifrån alla kvitton utan gör 

för det mesta endast stickprov utifrån en arbetsväsentlighet som räknats ut i samband 

med planeringen av uppdraget. Inte heller alla fel anmärks i rapporteringen, en så kallad 

oren revisionsberättelse, utan endast väsentliga fel påpekas. 

 

Den bristande kunskapen om revisorer orsaker även bristfälligt förtroende för 

revisorerna framgick av svaren under temat. Trots att revisorerna granskas hårt menar 

samtliga revisorer att deras utbildning samt tillsyn från FAR och Revisionsnämnden inte 

bringar förtroende hos allmänheten för revisorer trots att hela branschen med hjälp av 

FAR anstränger sig. Två av revisorerna, R1 och R4, menade också att på att de 

blåsväder som revisorer ibland hamnar i inte alltid är rättfärdigade. “Ibland handlar det 

till exempelvis om tolkningsrätten och då går den allmänna debatten lite väl hårt åt 

revisorer kan jag tycka” - respondent R4. 

 

5.1.6 Dilemma - Tystnadsplikt versus transparens 

Under temat Dilemma - Tystnadsplikt versus transparens uppenbarade det sig att 

respondenterna i stort sett inte upplever teorins påtryckningar från allmänheten gällande 

mer öppenhet och insyn i företagen. Samtliga respondenter betonade dessutom att de 

aldrig skulle underminera tystnadsplikten, även om påtryckningarna skulle bli hårdare. 

Detta dilemma är alltså inget problem i praktiken enligt respondenterna. Samtliga 

uppgav därutöver att de är så inbitna i tystnadsplikten och är väl medvetna om vad de 

kan säga och inte. Därav kommer dilemmat inte heller bli ett problem längre fram enligt 

respondenterna. Åtminstone inte så länge revisorn får behålla sin tystnadsplikt. “Finns 

ingen anledning att tillmötesgå mer transparens när vi har tystnadsplikt” - respondent 

R4. 
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Två av respondenterna, R1 och R4, berätta dock att de har upplevt påtryckningar om 

mer insyn, även om det sker sällan. Det har förekommit att en intressent eller journalist 

vänder sig direkt till revisorn i ett försök få extra information. Detta händer som tidigare 

nämnt sällan och är inte heller något som respondenterna upplever som något 

bekymmer. Respondenterna hänvisar till sin tystnadsplikt och förmedlar ingen 

information utöver vad som framkommer i årsredovisningen. Respondent R3 berättade 

om en situation där tystnadsplikten blev ifrågasatt när hen var revisor i två företag där 

företag A hade en stor fordran på företag B. R3 visste att företag B började gå dåligt och 

med största sannolikhet inte skulle kunna betala sin skuld till företag A. Det slutade med 

att företag B gick i konkurs och att företag A gick en stor förlust om sin fordran. 

Eftersom företag A var medveten om att R3 var reviderade för både företagen upplevde 

R3 att företag A hade förväntningar på att R3 borde informerat dem om att fordran är en 

befarad förlust. Detta kunde R3 självklart inte göra eftersom det hade brutit mot 

tystnadsplikten. Tystnadsplikten menade samtliga revisorer att det var inget de någonsin 

satte på spel, då skulle hela förtroendet rubbas. 

 

Att mer transparens i revisorns arbete skulle ge bättre revisionskvalité rådde det delade 

meningar om bland respondenterna. Respondent R2 menade att det kanske fanns 

möjlighet till ytterligare förbättring men att revisorer redan är så hårt granskade samt 

genomgår lång utbildning som hela tiden uppdateras så att det antagligen inte skulle bli 

någon skillnad. “Jag tror inte att mer insyn skulle ge bättre kvalité i mitt arbete, 

möjligtvis skulle det kunna ge allmänheten bättre förståelse för revisorn arbete” - 

respondent R4. 

 

5.2 Intervjuer med representanter från företagsledning 

5.2.1 Revisorns roll enligt Svensk kod för bolagsstyrning 

Temat Revisorns roll enligt Svensk kod för bolagsstyrning behandlade hur 

revisionsprocessen ser ut och en fråga ställdes till representanterna från gruppen 

revisorer för att bland annat se om processen skiljer sig beroende på storleken på 

revisionsbyrå. Hur revisionsprocessen ur representanterna från företagsledningen 

synvinkel behandlas istället kort under temat Revisorns arbetssätt och kommunikation, 
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där frågor gällande kommunikationen med revisorn under processens gång hanteras. 

Därav ställdes ingen direkt fråga gällande revisionsprocessen till representanterna från 

företagsledning och vi går istället direkt vidare till nästa tema. 

 

5.2.2 Revisorns roll enligt agentteori 

Under temat Revisorn roll enligt agentteorin var respondenterna eniga, revisorerna 

gräver inte efter information som, enligt respondenterna, revisorn inte har rätt till. 

Samtliga respondenterna var av åsikten att det i själva verket inte finns någon 

företagsinformation som revisorn inte har rätt till att veta. “Det är ju vår skyldighet att 

tillhandahålla revisorn information” - respondent F4. Respondenterna klargjorde under 

intervjuerna att alla föredrar en öppen dialog med sin revisor, och att detta är möjligt 

tack vare revisorns tystnadsplikt.  

 

Enligt respondent F3 är en bra relation med sin revisor en förutsättning för öppen 

dialog, vilket hen inte ansåg att de haft föregående räkenskapsår med sin revisor. 

“Revisorn måste visa engagemang för verksamheten och vara insatt i branschen för att 

vi ska känna en trygghet och lämna ifrån oss all information” - respondent F3. 

Respondent F3 fortsatte att som företagsledningen blir man självklart mindre 

tillmötesgående när man känner av att sin revisorn inte tar uppdraget på allvar. 

Respondent F3 var föregående räkenskapsår mycket missnöjd med sin revisor, vilket 

bland annat förklaras av att revisorn varken ägnade tid eller visade intresse för 

uppdraget. Mer om varför respondent F3 inte var nöjd med årets revision kommer 

diskuteras i kommande kapitel.  

 

Respondent F2 påpekade att om revisorn upplever att företagsledningen undanhåller 

information kan revisorn, med all sin rätt, bli misstänksam om att oegentligheter 

försiggår. Detta ansåg respondent F2 endast skulle förvärra situationen. Är syftet att 

undanhålla sårbar information från revisorn och hen blir misstänksam, kommer revisorn 

säkerligen bli ännu mer angelägen om att gräva djupare efter information. Man uppnår 

helt enkelt motsatt effekt och därjämte har man skapat osund relation med sin revisor 

menar respondent F2. 
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5.2.3 Revisorns oberoende 

Även under temat Revisorns oberoende gick respondenternas svar i samma linje, 

revisorns oberoende är viktigt. Ingen av respondenterna kunde dock motivera konkret 

varför revisorns oberoende upplevdes viktigt för dem. Respondent F1, F3 och F4 

medgav att revisorns oberoende inte är något de reflekterat över. Respondent F1 

menade på att revisorns roll är tydlig och att revisorerna har tydliga riktlinjer hur 

exempelvis interna processer ska hanteras, därav krävs det inga övervägande om 

revisorns oberoende från företagsledningens håll.  

 

Trots att det sker en hel del kommunikation mellan företagsledning och revisorn som är 

tämligen personlig, har respondenterna aldrig upplevt att revisorn inte agerat oberoende. 

“Vi får också årligen redovisat om det skulle dykt upp något som kan påverka den 

bilden och att man är överens om att det inte finns något som kan påverka oberoendet”- 

respondent F1. Respondent F2 berättade att i deras fall är de medvetna om risken som 

skulle kunna hota revisorns oberoende på grund av den bransch de är verksamma inom. 

Även om de inte vidtagit några konkreta åtgärder hittills så har de trots allt diskuterat 

dilemmat med andra revisionsbyråer. Men respondent F2 kunde inte uppleva risken har 

påverkat revisorns oberoende men att de har identifierat risken och därför kan undvika 

den. 

 

Respondent F2, vars företag är verksamma i redovisningsbranschen, är även skapligt 

insatt i revisorns arbete. Utöver att de identifierat hotet för företagets egen revisor 

berättade F1 att de genom dessa diskussioner med olika revisionsbyråer även har 

uppmärksammat andra vanligt förekommande hot mot revisorns oberoende. Att företag 

ber sin revisor om rådgivning gällande redovisning är det mest förekommande hotet 

mot revisorns oberoende menar respondent F2. Detta hot mot revisorns oberoende är 

dock ingen risk respondent F2 identifierat i deras fall.  
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5.2.4 Informationsflöde 

5.2.4.1 Revisorns tystnadsplikt som en del av relationen  

Att revisorns tystnadsplikt är en del av relationen mellan revisor och företagsledning 

blev tydligt även under intervjuerna med ekonomicheferna. Under intervjuerna framgick 

det att enligt respondenterna är revisorns tystnadsplikt tillsammans med kompetens de 

viktigaste beståndsdelarna för en bra relation. Tystnadsplikten ligger till grund för 

kommunikationen men bringar också förtroende för revisorn. “Vi har förtroende för vår 

revisor genom att han gör ett bra jobb” - respondent F4. När vi ber respondent F4 att 

beskriva mer specifikt vad det är som deras revisor gör för att de ska känna förtroende 

för honom får vi svaret “ja du, att han gör ett gediget arbete och att man känner att han 

har kunskap när man har frågor”. När vi frågar respondent F4 en ytterligare följdfråga 

om vad som istället skulle förstöra förtroendet får vi till svar “ja det skulle väl va om 

han inte informerar oss om sånt man tycker att en revisor bör informera om, om han tex 

upptäcker fel i redovisningen… eller om man fick reda på att han läckt ut information 

som på något vis skulle skada bolaget ”.  

 

När vi frågade de resterande respondenterna, F1, F2 och F3, togs tystnadsplikten upp 

tidigare under frågan. “Ja det som ger förtroende för en revisor är ju att han är seriös 

på så vis att han tar sitt arbete på allvar och upprätthåller sitt oberoende och sin 

tystnadsplikt såklart, man vill ju inte ha en oseriös revisor... Vi är ju dessutom ledande 

inom vår bransch därför känns kanske tystnadsplikten extra viktig för vår del” - 

respondent F2. 

 

5.2.4.2 Revisorns arbetssätt och kommunikation 

Under våra intervjuer med ekonomichefer framgick det att kommunikationen mellan 

företaget och revisorn sker kontinuerlig under hela räkenskapsåret. Företag som är 

börsnoterade ska enligt Koden (2016) ha ett revisionsutskott, vilket respondent F1 och 

F4 uppgav att deras företag har. Deras revisionsutskott träffar revisorn fyra gånger per 

år i samband med kvartalsrapporterna men det kan även förekomma fler möten. Utöver 

detta sker också löpande kommunikation med revisorn som tillhandahåller företagen 

information om förändringar och nyheter via telefon och mail.  
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Tre av respondenterna, F1, F2 och F4 uppgav att revisorn uppfyller företagets 

förväntningar gällande kommunikationen. Respondent F2 berättade att de fram tills nu 

har haft en liten, lokal revisionsbyrå som de varit väldigt nöjda med men att de nu har 

fått byta till en större revisionsbyrå, då de har växt sig större och den lokala 

revisionsbyrån framförallt arbetar med mindre bolag. Därav kunde respondent F2 inte 

svara på om deras nuvarande revisionsbyrå uppfyller deras förväntningar. Respondent 

F2 betonade att de har varit väldigt nöjda med sin lilla, lokala revisionsbyrå då revisorn 

aldrig lämnade några frågetecken. De inte bytt revisionsbyrå av någon annan anledning 

än att de har växt ifrån varandra. 

 

Till skillnad från F1, F2 och F4 berättade respondent F3 att de var väldigt missnöjda 

med föregående räkenskapsår revision, främst på grund av avsaknad av kontinuerlig 

kommunikation samt att revisorerna var väldigt svåra att få kontakt med vilket varit 

eländigt. Respondent F3 berättade att det hade varit flera revisorer inblandade i 

föregående räkenskapsår revision, och att det därav upplevts som att ingen enskild 

revisor ansvarade över revisionen. Detta upplevde respondent F3 även försvårade 

möjligheten att få konkreta svar på företagets frågor eftersom ingen av revisorerna de 

haft kontakt med under året tog ansvar.  

 

Att kommunikationen sker löpande mellan revisor och företag menar samtliga 

respondenter är en viktig del för att upprätthålla en bra relation och något 

respondenterna förväntar sig. Samtliga ekonomichefer berättade att de uppskattar när 

revisorn hör av sig med information och nyheter. “Att revisorn hör av sig med 

information om vad nya regler kommer innebära för oss uppskattas enormt, att det inte 

är enbart vi som behöver höra av oss och till exempel fråga vad det kommer innebära 

för oss med dessa nya regler” - respondent F1. Men också revisorns kompetens och 

tystnadsplikt var centrala utöver kontinuerlig kommunikation för en bra relation, vilket 

redan redogjorts under 5.2.4.1 Revisorns tystnadsplikt som en del av relationen. 

Respondent F3 betonade också vikten av att revisorn ska hålla det hen lovar. “Det 

största problemet i år var väl att vi aldrig fick någon status på var de befann sig i 

revisionsprocessen och att de sa att de skulle återkomma, “jag ringer imorgon” och så 

hörde man ingenting förrän jag själv fick höra av mig efter ytterligare tre dagar.” - F3. 
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Den icke formella kommunikationen var också viktig för att bygga en bra relation med 

revisorn ansåg respondent F4. Företagets ansvar för att bygga en bra relation med 

revisorn var enligt F1 och F2 att vara helt transparenta. “Revisorn känner sig trygg i att 

vi som företag vill göra rätt” - respondent F2. Respondent F3 ansåg att båda parter har 

liknande ansvar för att bygga en bra relation. “En öppen dialog med revisorn och hålla 

revisorn uppdaterad om vad som händer i företaget är lika viktigt som att revisorn 

håller företaget uppdaterad om nya regler” - respondent F3. 

 

5.2.4.3 Förhandlingar mellan revisorn och klientföretaget 

Som tidigare nämnt sker det både formell och informell kommunikation mellan revisorn 

och företagsledningen och däribland förhandlingar. Samtliga respondenter berättade att 

det förekommer att revisorn och företagsledningen har skilda meningar om vad samt 

hur mycket information som ska komma med i årsredovisningen. Det förekommer 

exempelvis förhandlingar om hur ägarförhållanden ska redovisas enligt respondenterna. 

Då ingen av ekonomicheferna tog upp värderingsfrågor i sina svar ställde vi det som 

följdfråga till samtliga ekonomichefer, då samtliga revisor respondenter nämnde 

värderingsfrågor under sina intervjuer. Svaren vi fick från ekonomicheferna på denna 

följdfråga var jämförelsevis vaga, det kunde förekomma men det var ingen vanlig 

förhandlingsfråga enligt våra respondenter. 

 

Vem som har störst inflytande över besluten om vad som hamnar i årsredovisningen var 

respondenterna inte eniga om. Respondent F1 och F4 uppgav att de lyssnade mycket på 

sina revisorer och att de har största inflytandet. “Jag skulle inte vilja påstå att vi har 

olika uppfattningar om vad ska hamna i årsredovisning, det finns bestämmelser om vad 

som ska presenteras i årsredovisningen, och oftast har revisor bäst koll på regelverken” 

- respondent F1. Respondent F2 och F3 däremot menade att årsredovisningen är 

företagets produkt och därav är det företagens röst som väger mest gällande vad som 

ska presenteras i årsredovisningen. Men för det mesta är respondenterna och revisor 

överens om vad som ska hamna i årsredovisning påpekade samtliga respondenter.  

 

Av informationsflödet som sker mellan revisor och företag är det lite information som 

når allmänheten enligt respondenterna. “Informationen som når intressenter är den som 

årsredovisningen presenterar, ingen annan information ska komma ut, då har ju revisor 
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brutit mot sin tystnadsplikt” - sa respondent F3 bestämt. “Av allt det som vi diskuterar 

med vår revisor är det ju egentligen väldigt lite som når ut till intressenter genom 

årsredovisningen och revisionsberättelsen presenterar ingen ytterligare information 

heller” - respondent F2.  

 

5.2.4.4 Revisionsberättelsen 

Under temat 5.2.4.4 Revisionsberättelsen framgick att respondenterna upplever 

revisionsberättelsen som tämligen oväsentlig då deras uppfattning är att allmänheten 

inte läser revisionsberättelsen. “Revisionsberättelsen består endast av standardtext, den 

behöver du bara läsa en gång” skrattade respondent F1 och menade på att 

revisionsberättelsen inte ger läsaren något värde. Samtliga respondenter var av 

uppfattningen att revisionsberättelsen inte ger intressenterna något värde förutom när 

revisionsberättelsen är oren. Är revisionsberättelsen däremot oren kan det hindra 

intressenter från att investera enligt respondenterna. Men en ren revisionsberättelse ger 

inte intressenterna något extra värde.  

 

Att nya revisionsberättelsen skulle ge allmänheten mer värde var det något skilda 

meningar om bland respondenterna. Respondent F1 och F4 tror nya revisionsberättelsen 

kommer ge intressenterna mer värde då den förhoppningsvis inte enbart kommer 

innehålla standardtext. Respondent F2 och F3 var inte av samma uppfattning, “Det 

spelar ingen roll om revisionsberättelsen kommer innehålla mer information när det 

ändå är så få som faktiskt läser den” - Respondent F3. Däremot är allmänheten 

intresserade av mer information via årsredovisningen enligt respondenterna. Men detta 

var dock inget som respondent F3, eller de andra respondenterna var intresserade 

tillmötesgå. 

 

5.2.5 Dilemma - Förväntningsgapet  

Temat Dilemma - förväntningsgapet behandlade framförallt skillnaden mellan 

revisorers och allmänhetens uppfattningar om vad revisionen ska innehålla, och att 

revisorn inte lever upp till allmänhetens förväntningar. Därav ställdes ingen direkt fråga 

gällande förväntningsgapet till respondenterna från företagsledning. Vi berörde dock 

ämnet under temat 5.2.4.2 Revisorns arbetssätt och kommunikation där frågor gällande 
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företagsledningen förväntningar på revisorns tillhandahållande av information 

behandlades.  

 

Som vi redan varit inne på, ansåg respondenterna F1, F2 och F4 att deras revisorer levde 

upp till deras förväntningar gällande revisorns tillhandahållande av information och 

kommunikationen överlag. Förväntningarna som respondenterna har är att revisorn ska 

ta kontakt med företagsledning när lagar och regler uppdateras samt informera om hur 

dessa kommer påverka dem. Men också ge företagsledningen statusuppdateringar hur 

revisionsprocessen går, samt om revisorn stött på problem som skulle kunna innebära 

anmärkning i revisionsberättelsen. Respondent F3, som var den enda av respondenterna 

som inte ansåg att deras revisor levde upp till deras förväntningar, berodde just på 

avsaknad av kontinuerlig kommunikation samt att revisorerna var väldigt svåra att få 

tag på. 

 

Vad vi ännu inte behandlat är respondenternas svar angående deras förväntningar 

gällande rapportering i revisionsberättelsen. Förväntningarna gällande 

revisionsberättelsen var dock varken höga eller specifika. “Vi kan ju inte påverka 

revisionsberättelsen innehåll mer än att vi försöker ge en så  rättvisande bild av 

företaget i vår redovisning och att vi på så sätt inte får några anmärkningar i 

revisionsberättelsen” - respondent F2. Även respondent F1 och F4 påpekade att 

innehållet i revisionsberättelsen är upp till revisorn och inget som företaget kan påverka 

och därav har respondenterna inga förväntningar på rapporten. “Vi förväntar oss 

självklart att revisorn uppdaterar oss om hon hittar några fel som hon tänker anmärka i 

revisionsberättelsen så vi får en chans att ändra i exempelvis redovisning så vi slipper 

få den där anmärkningen i revisionsberättelsen” - respondent F3.  

 

5.2.6 Dilemma - Tystnadsplikt versus transparens 

Under temat Dilemma - Tystnadsplikt versus transparens framgick det av 

respondenternas svar att ingen av respondenterna upplever att revisorn tänjer på sin 

tystnadsplikt trots påtryckningar från allmänheten om mer transparens och information 

om företagen. “Skulle det förekomma att revisorer gav vika för påtryckningar skulle vi 

ju aldrig kunna dela med oss av affärshemligheter eller annan information. Men då 

skulle inte heller revisorerna kunna utföra sitt arbete om vi vägrade dela med oss av 
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information. Det blir som en ond cirkel” - respondent F2. Därför är tystnadsplikten av 

största vikt och det är tystnadsplikten som bringar förtroende så företagen kan ha en 

öppen dialog revisorn. 

 

Inte heller respondent F3 upplever att revisorerna tillmötesgår efterfrågan på mer 

information eller insyn “Allmänheten har inget att säga till om, revisorer styrs inte av 

det” - respondent F3. Respondent F1 och F4 var även de av samma åsikt, respondent F4 

påpekade även att hen inte upplever att revisorerna är intresserade att ge ut mer 

information än vad som redan presenteras. “Revisorerna är på företagens sida i denna 

fråga, och de är nog inte heller intresserade av att göra mer än av regelverken kräver” - 

respondent F4.  

 

Men det är inte enbart revisorerna som är ointresserad av att lämna ifrån sig mer 

information eller göra mer än vad regelverken kräver som respondent F4 uttryckte det. 

Samtliga respondenterna svarade att de inte var intresserade av lämna ut mer 

information i varken årsredovisningen eller genom revisionsberättelsen. “Skulle vi 

lämna ifrån oss mer information än vad vi redan gör kommer vi inte ha några 

affärshemligheter kvar, hur ska vi då kunna konkurrera med varandra?” - respondent 

F1.  

 

Att mer transparens skulle ge bättre revisionskvalité genom att allmänheten får mer 

inblick i revisorernas arbete hade respondenterna vaga åsikter om. Även om 

allmänheten skulle få mer insyn trodde inte respondent F2 att allmänheten skulle kunna 

göra korrekta bedömningar om revisorn arbete. Men samtliga respondenter gav ett svagt 

medgivande att revisionskvalitén skulle kunna öka då revisorerna får ytterligare press på 

sig. “Det skulle bli svårare för revisorerna att missköta sig om de fick ännu ett vakande 

öga över sig, och det har jag inget emot. Men jag vet faktiskt inte om allmänheten är 

speciellt intresserade egentligen” - respondent F3. Respondent F1 var mindre övertygad 

“Revisorerna är ju redan övervakade, därav tror jag inte mer insyn i deras arbete skulle 

förbättra någonting” -  respondent F1. 
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6 Diskussion och analys 

I detta kapitel kommer studiens resultat diskuteras samt analyseras gentemot studiens 

använda teorier. Vi jämför de svar revisorerna och ekonomicheferna gav i intervjuerna, 

med den teori som presenteras i kapitel 3. Kapitlet kommer disponeras efter kapitel 3 

uppbyggnad för att få en lättöverskådlig bild.  

 

6.1 Bolagsstyrning 

Bolagsstyrning behandlades i intervjuerna med revisorer och här lyfte samtliga revisorer 

vikten av att studera branschen som klienten är verksam inom innan man antar sig ett 

uppdrag för att få förståelse och kunna identifiera eventuella risker vilket även Öhman 

(2007) redogör för. Samtliga revisorer lyfte också vikten av oberoendeprövning vilket 

Öhman (2007) beskriver som grundstenen för relationen mellan revisor och 

redovisningsberättigade. Vi går djupare in på respondenternas svar angående 

oberoendeprövning under avsnitt 6.3 Revisorns oberoende. 

 

Efter intervjuerna som gjorts i denna studie blir det tydligt att det finns flera motiv till 

varför revisorn och klienten bör arbeta aktivt för att utveckla sin relation. Också tidigare 

studier har visat vikten av att revisorn och klienten har en god relation (Golen et al. 

1997; Breon & Stellwag, 2011). Förtroende är ett begrepp som flitigt används i 

diskussionen kring revision vilket krävs för att bygga upp relationen mellan parterna 

vilket är nödvändigt kommunikationen. Genom väl fungerande kommunikation kan 

revisorn bli insatt i sin klients verksamhet och bransch, vilket underlättar att utföra 

revisionen på ett effektivt sätt, genom att klienten ger ut all väsentlig information. Från 

klienternas perspektiv känns det också givet att en god relation minskar risken för att 

information undanhålls från revisorn. Revisorn har möjlighet att styra över en viss del 

av den information som presenteras till allmänheten i form av årsredovisningen, vilket 

deras klienter värnar om. En god relation är därmed viktig för båda parterna. Dilemmat 

som kan uppstå är hur långt relationen kan gå utan att revisorns oberoende kan 

ifrågasättas. Revisorn bör upprätthålla en god relation till sin klient som effektiviserar 

arbetet, utan att revisorns oberoende hotas.  
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Respondenterna lyfte att revisionsprocessen är väldigt varierande beroende på vad typ 

av företag det är vilket inte framgår i Öhmans (2007) beskrivning. Utöver att 

revisionsprocessen är väldigt varierande, gick respondenternas svar i linje med det 

Öhman (2007) i sin studie beskriver. Respondenterna uppgav att de alla följer det 

principbaserade regelverket ISA när de reviderar vilket är i enlighet med det 

Aktiebolagslagen redogör för. Enligt Aktiebolagslagen ska granskningen vara så 

ingående och omfattande som god revisionssed kräver. God revisionssed uppnås genom 

att upprätta revisionen enligt ISA och att revisorn använder sin kunskap, erfarenhet och 

professionella omdöme. Respondenterna beskrev att efter de antagit uppdraget 

struktureras en planering upp med tidsplan och en bedömning görs av vilka poster som 

är väsentliga och var riskerna kan finnas vilket även Öhman (2007) beskriver. Vid större 

företag görs även en övergripande granskning av de rutiner, kontroller och system som 

finns, främst för att se om de är tillförlitliga eller om det kommer krävas närmare 

granskning av siffrorna. Små företag har oftast inte dessa system och kontroller och 

därför blir det mer substansgranskning. Revisorerna berättade också revisionsprocessen 

i mindre bolag blir mer en engångsinsats till skillnad mot större bolag där processen 

sker löpande under hela året. 

 

Av svaren vi fick från respondenterna skiljer sig inte revisionsprocessen mellan 

byråerna, utan beror på vilket typ av företag som granskas. Respondent R1 som tillhör 

en stor internationell revisionsbyrå hade mer erfarenhet av granskning av större företag 

än de övriga respondenterna och kunde därför redogöra en klarare bild av hur större 

revisionsprocessen genomförs. Att de övriga respondenterna inte gav lite uttömmande 

svar tror vi inte beror på avsaknad av kunskap, utan erfarenhet då dessa respondenter 

inte reviderade börsnoterade företag på daglig basis.  

 

Sammanfattningsvis är en bra relation präglad av förtroende en förutsättning för bra 

revision. Revisionsprocessen skiljer sig inte mellan byråerna utan processen beror på 

vilken typ av företag som granskas och respondenternas svar går i linje med vad som 

presenteras i svensk lagstiftning, den svenska bolagsstyrningskoden och tidigare 

forskning. 
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6.2 Revisorns roll enligt agentteorin  

Grunden inom agentteorin, vilken kanske är den mest accepterade utgångspunkten inom 

bolagsstyrning, är att det finns en separation mellan ägande och kontroll (Fama, 1980). 

En stor del av problematiken enligt Fama (1980) är att det uppstår 

informationsasymmetri mellan ägare och företagsledning på grund av separationen av 

kontroll samt att alla inom relationen förväntas handla opportunistiskt. En lösning på 

agentproblematiken är enligt Fama och Jensen (1983) att ett kontrollorgan med en 

övervakande funktion sätts in mellan aktieägarna och företagsledningen. Det här 

kontrollorganet kan alltså vara en revisor, vilket också stämmer överens med den 

svenska modellen för bolagsstyrning (Svensk kod för bolagsstyrning, 2016). 

 

Cohen och Holder-Webb (2006) ser det som ett problem att skapa förtroende mellan 

revisorn och företagsledningen med agentteorins dominans då det riskerar skapa ett 

beteendemönster då det inom teorin antas att parterna drivs av sitt eget vinstintresse. 

Det kan verka problematiskt då relationen mellan ledning och revisor bör präglas av 

förtroende (se Öhman, 2007).  

 

De uttalanden revisorerna gjorde under intervjuerna angående betydelsen av förtroende i 

sin relation till klienten var att det är av största vikt och det grundantagande som 

agentteorin framhäver att alla agerar opportunistiskt upplevs inte i praktiken. Därav 

verkar Cohen och Holder-Webb (2006) påstående om att agentteorins dominans skapar 

ett beteendemönster inte heller stämma. Ingen av revisorerna upplever det inte som 

vanligt förekommande att deras klienter försöker undanhålla information eller rikta 

revisorn uppmärksamheten åt annat håll för att maximera sin egen nytta genom att 

revisorn går miste om information som är dåligt för företaget. Inte heller 

ekonomicheferna anser att de inte ha någon anledning att undanhålla information för sin 

revisor framgick det. De ser det snarare som sin skyldighet att ge ut väsentlig 

information till sin revisor för att kunna få dennes hjälp. Ekonomicheferna upplever 

alltså inte heller att det finns några särskilda tendenser till misstro i relationen med sin 

revisor. 

 

För att undvika misstro och för att bygga förtroende mellan revisor och klientföretaget 

fick vi fram tre komponenter i våra intervjuer som ansågs vara särskilt viktiga. Det både 
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revisorerna och ekonomicheferna pekade på var betydelsen av revisorns oberoende, 

kompetens och tystnadsplikt vilket även går i linje Öhman (2007) redogörelse av 

förtroende. Tystnadsplikt och sekretess gör att företagen inte ser någon anledning att 

undanhålla information för sin revisor, då denne inte får lämna ut information som kan 

skada företaget. Det företagsledningen berättar för sina revisorer, kommer inte ut till 

allmänheten genom revisorn då revisionsberättelsen är den enda direkta 

kommunikationen en revisor har med allmänheten. Företaget kan därmed känna sig 

trygga med att vara öppna mot sin revisor och misstro blir inget faktiskt problem i 

relationen dem emellan. Dessa tre komponenter kommer diskuteras närmare under 6.3 

Revisorns oberoende samt under 6.4 Informationsflöde. 

 

Det som framkom genom intervjuerna som vi inte uppmärksammat inom tidigare 

forskning är vikten av en öppen dialog som både ekonomichefer och revisorer värderar. 

Att arbeta för en öppen dialog var något som särskilt revisorerna ansträngde sig för att 

uppnå. En öppen dialog underlättar deras arbete. Vår tes varför revisorer bemödar sig att 

arbeta hårdare för något som båda parter vill uppnå är det som respondent R4 tog upp 

under sin intervju. Revisorerna är den part som säljer sin tjänst, och precis som alla 

säljare, måste man sälja in sig själv. Lyckas inte revisorerna med detta blir de utan 

arbete. 

 

Avslutningsvis upplevs alltså inte agentteorins grundantaganden i praktiken och enligt 

respondenterna är detta tack vare revisorernas tystnadsplikt. Agentteorins antagande om 

misstro i relationen mellan revisor och klient, kan enligt denna studies resultat därmed 

förkastas. Men i linje med Öhman (2007) är även revisorns kompetens, tystnadsplikt 

och oberoende viktigt för en relation präglad av förtroende vilket motverkar att 

företagsledning agerar opportunistiskt och försöka undanhålla information från revisorn. 

Båda parter föredrar en öppen dialog vilket uppnås tack vare tystnadsplikten. Dock är 

det framförallt revisorerna som anstränger sig för att uppnå en bra kommunikation.  
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6.3 Revisorns oberoende 

Enligt den svenska modellen för bolagsstyrning (2016) fungerar revisorn som ett 

kontrollorgan med en övervakande roll. Koden (2016) uttrycker att revisorn arbetar för 

de redovisningsberättigade och ska därför vara helt oberoende från styrelse och 

företagsledning i sin granskning. Det framgår även i svensk lagstiftning att revisorn ska 

vara opartisk och självständig och vara objektiv i sin granskning och ställningstaganden 

(SFS 2001:883). Oberoende är också enligt Fama (1980) en förutsättning för att kunna 

bedriva effektiv övervakning. Öhman (2007) påpekar även vikten av revisorns 

oberoende för ett fungerande förhållande mellan revisorn och de 

redovisningsberättigade. Revisorns oberoende fungerar nämligen som en garanti för de 

redovisningsberättigade för att revisorn ska vara opartisk och objektiv i sin granskning 

och att revisionsberättelsen är tillförlitlig. 

 

Som tidigare nämnt (se kapitel 6.1 Bolagsstyrning) betonade samtliga revisorer vikten 

av en oberoendeprövning innan uppdrag antas eller om ett uppdrag fått nya 

omständigheter. Det görs för att revisorn ska kunna utföra sitt uppdrag på ett opartiskt, 

självständigt samt objektivt sätt. Skulle revisorn inte uppfylla något av kriterierna under 

oberoendeprövning måste revisorn avböja uppdraget för att inte rubba förtroendet eller 

eliminera hotet genom motåtgärder.  

 

Ingen av revisorerna gav oberoendeprövning särskilt stor uppmärksamhet under 

intervjuerna, även om de betonade vikten av den. Vi tolkar det som att detta moment må 

vara viktig men att det varken kräver någon större kraftansträngning eller tidsåtgång av 

revisorerna. Även ekonomicheferna berörde revisorns oberoende men la ingen heller 

större vikt vid detta under intervjuerna. Vi tolkade svaren under intervjuerna som att 

ekonomicheferna anser oberoendet som viktigt men det är revisorernas arbetsbörda och 

därav lägger de ingen energi på att resonera kring detta. 

 

Den som framförallt lyfte oberoendeprövning av respondenterna var respondent R1. Då 

R1 representerar en stor internationell revisionsbyrå tyder vi det som att 

oberoendeprövning är mer omfattande för dem och därmed blir en viktigare del av 

processen. Respondent R1 berättade att när man arbetar på en revisionsbyrå som även 

finns utomlands, måste revisorn beakta att revisionsbyråns kontor utomlands inte har en 



 

 

 

 

 

 

 

79 

relation med företaget för att kunna anse sig vara helt oberoende. Vi tror även att det 

blir viktigare för större revisionsbyråer att upprätthålla sin oberoende ställning. När 

skandaler har uppstått har revisorerna ofta har anklagats för att inte vara oberoende i 

förhållande till företagsledningen (Nilsson, 2016) och en misstro mot revisor har växt 

fram. Hamnar större kända byråer i blåsväder är det förödande för deras förtroende. Ett 

känt exempel är när Enron skandalen inträffade vilket orsakade deras revisionsbyrå 

Arthur Andersens upplösning och drev fram en intensiv utveckling på revisionsområdet. 

Vi tror självklart att det även är viktigt för de mindre byråerna att upprätthålla sitt 

oberoende, men när en större byrå kritiseras i massmedia blir förtroende inte bara skadat 

för byrån utan för hela revisionsbranschen.  

 

Att hålla sig oberoende kan vara en svår balansgång berättade revisorerna, speciellt när 

man arbetat med ett företag länge och byggt upp en personlig relation, alltså 

vänskapshotet (FAR, u.å.-b), vilket är vanligast med mindre ägarledda företag enligt 

revisorer då de ofta även får en inblick i deras privatekonomi. Revisorerna uppgav att de 

har tydliga riktlinjer och interna system gällande hur kombiuppdrag, där revisionsbyrån 

både sköter företagets revision och redovisning, ska skötas för att inte hota oberoendet. 

Noterade bolag har dessutom en begränsning av hur mycket extra icke-revision tjänster 

utöver revision som får utföras vilket också underlättar att upprätthålla oberoendet 

enligt R2. De upplever alltså inte att det föreligger något hot med självgranskning. 

Ingen av revisorerna ansåg att de någon gång fått tänja på sitt oberoende och inte heller 

ekonomicheferna uppgav att de hade någon gång varit med detta.  

 

Revisorerna betonade vikten av att hålla sig oberoende då de just har en övervakande 

roll och måste vara helt opartiska och objektiva i sin granskning och för att 

kapitalmarknaden ska fungera. De berättade också att de kan bli av med sin 

auktorisation och att de är övervakade av Revisorsnämnden. De gav oss intrycket att de 

vill upprätta oberoendet för att inte bli utsatt  av granskning av Revisorsnämnden, vilket 

stärker Öhmans (2007) tes om att revisorer är rädda om sitt skinn. Även 

ekonomicheferna betonade att revisorns oberoende var viktigt, men kunde inte riktigt 

motivera varför det var viktigt för dem. Vi upplevde under intervjuerna med 

ekonomicheferna att de ansåg att det är viktigt att revisorn håller sig oberoende för att 
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företaget inte hamna i dåliga dager på grund av revisorn har slarvat, men att det är 

revisorns ansvar.  

 

Även om det inte upplevs problem kopplade till revisorns oberoende enligt denna 

studie, är det en mycket viktig del inom revision. Oberoendeprövning tolkas som en 

naturlig del av revisionsprocessen, enligt denna studie. Samtidigt kan oberoendet antas 

bli hotat till viss del som en följd av att revisorn också utvecklar en relation till sin 

klient (Golen et al., 1997; Öhman, 2007; Koski et al., 2011). Att revisorer som ovan 

nämnt får en personlig relation till exempelvis ägarledda bolag, kan innebära hot mot 

oberoendet. Det kan därför antas att oberoende inte endast bör vara något som faller sig 

naturligt i revisionsprocessen, det kan också behövas mer aktivt arbete för oberoende. 

Med stöd av existerande lagar och regler finns det stora incitament för revisorer att mer 

aktivt arbeta för ett fullständigt oberoende och därmed minimera riskerna att oberoendet 

hotas.  

 

Sammantaget är revisorns oberoende viktigt enligt både revisorer och ekonomichefer 

enligt denna studie. Oberoendet anses viktigt för att upprätthålla en fungerande och 

tillförlitlig kapitalmarknad men för respondenternas egna del upplever vi att samtliga 

respondenter anser att det är viktigt att revisorn håller sig oberoende för att inte själva 

stå i dåliga dager. 

 

6.4 Informationsflöde 

6.4.1 Revisorns tystnadsplikt som en del av relationen 

Revisorernas tystnadsplikt är enligt Öhman (2007) en grundsten för kommunikationen 

och relation mellan revisor och företag då det är tystnadsplikten som bringar förtroende 

vilket både revisorerna och ekonomicheferna bekräftade. Revisorns tystnadsplikt 

regleras bland annat i Aktiebolagslagen (SFS 2005:551) och Revisionslagen (SFS 

1999:1079) där det framgår att revisor inte får lämna upplysningar om bolagets 

angelägenheter om det kan vara till skada för bolaget till någon enskild aktieägare eller 

utomstående. Tystnadsplikten för revisorer regleras också i International Ethics 

Standards Board for Accountants (IESBA) Etikkod (2016). 
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Vi formulerade som tidigare nämnt ingen konkret fråga i våra intervjuguider gällande 

tystnadsplikt men fick det ändå klart för oss att samtliga respondenter, både revisorer 

och ekonomichefer, värderar tystnadsplikten högst i relationen mellan revisor och 

klient. Utan tystnadsplikten intygande samtliga respondenter att revisionen inte hade 

gått att genomföra då revisorerna får ta del av företagshemligheter. Det klienten berättar 

för sin revisor stannar också där, och det kan tänkas vara den största anledningen till 

varför ett företag inte har någon vinning i att dölja material från sin revisor.  

 

I intervjuerna med revisorerna framgick det att de aldrig skulle kunna tänka sig att 

underminera tystnadsplikten och då det skulle förstöra förtroendet och relationen mellan 

revisor och företag. Baserat på Öhmans (2007) studie visas det dock revisorer är rädda 

om sitt rykte då revisorerna bland annat är övervakade av revisorsnämnden. Det här är 

ytterligare en tänkbar anledning till varför revisorer är måna om sin tystnadsplikt. Det 

var dock inget som varken revisorerna eller ekonomicheferna framhävde. Vi upplever 

respondent R3:s historia, vilken vi fick berättat för oss under 5.1.6 Dilemma - 

Tystnadsplikt versus transparens att hen inte ville bryta tystnadsplikten trots att 

relationen med företag A kanske skulle få sig en törn, beror på att respondent R3 är rädd 

om sitt eget rykte och därför aldrig skulle underminera tystnadsplikten. Med det menar 

vi inte att respondent R3 gjorde fel, respondent R3 utförde sitt arbete på korrekt sätt. 

Frågan vi ställer oss är om R3 hade underminerat tystnadsplikten om hen inte hade 

riskerat en granskning av Revisorsnämnden.  

 

Trots att respondenterna i denna studie framhäver förtroendet från sina klienter som den 

främsta anledningen till varför de inte skulle bryta mot tystnadsplikten under några 

omständigheter, kvarstå det faktum att revisorn också granskas i sitt arbete. Om revisorn 

begår fel i sin yrkesroll riskerar hen inte bara kritik från allmänheten och media som kan 

få negativa konsekvenser för ryktet. En revisor som begår misstag riskerar också 

påföljder från Revisorsnämnden då yrket till stor del är styrt av lagar och regler. 

Revisorns incitament att följa regler gällande exempelvis tystnadsplikten och 

oberoendet ökar därmed. Att det är revisor värnar om klientens förtroende antas därför 

inte vara den enda anledningen till varför reglerna efterföljs.  
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Golen et al. (1997) skriver om kommunikationshinder och att dessa bör undvikas för en 

effektiv revision. Baserat på de intervjuer som utförts i denna studie kan tystnadsplikt 

ses som det viktigaste verktyget för att indirekt förebygga kommunikationshinder. 

Revisorerna menar att det inte finns någon anledning att bryta tystnadsplikten för att 

bibehålla en god relation till sina klienter. Då de till stor del också styrs av existerande 

lagar och regler, finns det som ovan nämnt ytterligare incitament för att inte frångå 

tystnadsplikten. Deras klienter har inte heller anledningar att undanhålla information 

från sin revisor, då revisorns tystnadsplikt gör att företagshemligheter inte kommer ut 

till allmänheten. Tystnadsplikten kan därför ses som ett verktyg för en mer öppen 

kommunikation och relation, vilket enligt tidigare studier (Golen et al., 1997; Öhman, 

2007; Koski et al., 2011) också visat sig effektivisera revisionsprocessen.  

 

För att sammanfatta ovanstående diskussion är revisorns tystnadsplikt grundstenen för 

förtroende mellan revisor och företag, vilket också konstaterats i tidigare studier (se 

Öhman, 2007). Med hjälp av tystnadsplikten finns ingen misstro i förhållandet mellan 

dessa parter och båda kan känna sig trygga med att kommunikationen som sker mellan 

dem också stannar där. Tack vare tystnadsplikten kan företagen köra med öppna kort 

och har inget dölja för revisorn vilket också är något revisorn upplever.  

 

6.4.2 Revisorns arbetssätt och kommunikation 

För att upprätthålla en sund relation mellan revisorn och företaget, krävs en god och 

kontinuerlig kommunikation enligt samtliga respondenter, både revisorer och 

ekonomichefer. Det blev särskilt tydligt i vår studie att det är viktigt med en bra 

kontinuerlig kommunikation mellan revisorn och företaget de reviderar, då den enda 

ekonomichef som inte var nöjd med företagets revisor uppgav att det finns stora brister i 

dess kommunikation. Kommunikation är också en förutsättning för att revisorn ska få 

den information som behövs för att kunna utföra sitt arbete under revisionsprocessen. 

Den praktiska lösningen som förespråkas enligt koden är att noterade bolag även ska ha 

ett särskilt revisionsutskott som ska fungera som ett beredningsorgan åt styrelsen men är 

inget självständigt bolagsorgan. Respondent F1 och F4 berättade att deras 

revisionsutskott träffar revisorn fyra gånger per år i samband med kvartalsrapporterna 

men att det även förekommer fler möten. Utöver det sker också löpande kommunikation 

och revisorn tillhandahåller företaget information om förändringar och nyheter. 
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Revisorerna berättade att kommunikationen är mycket varierande beroende på företag. I 

de små ägarledda bolagen är det främst ägaren och eventuellt deras redovisningsbyrå 

som revisorn har kontakt med. Det sker därmed varken granskning eller kommunikation 

löpande under året i någon större utsträckning. Den kommunikation som sker med de 

mindre bolagen under året består främst av information och är något  mer informell än 

med de större bolagen. För de större uppdragen har revisorerna kontinuerlig 

kommunikation då granskningen sker mer löpande under året. 

 

Kommunikation är ett centralt verktyg för en effektiv affärsmässig relation mellan två 

parter (Golen et al., 1997; Koski et al., 2011) och genom en god kommunikation 

effektiviseras också revisionen (Golen et al., 1997). Att samtliga respondenter i denna 

studie betonar vikten av kommunikationen mellan revisor och klient, visar att det 

eventuellt är något båda parterna bör arbeta mer aktivt för. I intervjuerna gavs en känsla 

av att kommunikation är något som faller sig naturligt i relationen mellan revisor och 

klient. Vad som kan tolkas av tidigare studier (Golen et al., 1997; Öhman, 2007; Koski 

et al., 2011) är dock att det inte alltid är tillräckligt att se kommunikation som något 

som kommer naturligt. Då en god kommunikation inte bara har betydelse för relationen 

och förtroendet mellan parterna, utan också för revisionens tillförlitlighet och 

effektivitet, är det ett verktyg båda parterna bör lägga mer tid på att utveckla. I denna 

studie bekräftas det också, som tidigare nämnt, genom att den enda respondent som inte 

var nöjd med relationen till sin revisor ansåg att bristande kommunikation är orsaken till 

missnöjet.  

 

Tystnadsplikten, som redan har behandlats under avsnitt 6.4.1 Revisorns tystnadsplikt 

som en del av relationen, var för både revisorer och ekonomichefer en förutsättning för 

att kommunikationen ska fungera, det är tystnadsplikten som bringar förtroende. 

“Bolagen är ju väldigt öppna med oss, och kör ju med väldigt öppna kort, och de ska ju 

känna det också, att den informationen de lämnar till oss stannar där, det är liksom 

ingenting de får läsa om i lokaltidningen imorgon” - respondent R1 uttryckte det. 

Ekonomicheferna betonade även att revisorns kompetens utöver tystnadsplikten var 

viktig för både förtroende och en sund relation med bra kommunikation. Respondent 

F3, som var missnöjd med förra räkenskapens revision, berättade också att revisorn 

måste kunna hålla det hen lovar. “Det största problemet i år var väl att vi aldrig fick 
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någon status på var de befann sig i revisionsprocessen och att de sa att de skulle 

återkomma, “jag ringer imorgon” och så hörde man ingenting förrän jag själv fick 

höra av mig efter ytterligare tre dagar.” - F3.  

 

Den icke formella kommunikationen var också viktig för att bygga en bra relation med 

revisorn ansåg F4. Företagets ansvar för att bygga en bra relation med revisorn var 

enligt F1 och F2 att vara helt transparenta. Revisorn känner sig trygg i att vi som företag 

vill göra rätt uttryckte F2. En öppen dialog med revisorn och hålla revisorn uppdaterad 

om vad som händer i företaget är lika viktigt som att revisorn ska håller företaget 

uppdaterad om nya regler och praxis. I övrigt upplevde både revisorerna och 

ekonomicheferna i våra intervjuer att revisorn lever upp till förväntningarna deras 

klienter har på kommunikation och information. Vi behandlar parternas förväntningar 

närmare under avsnitt 6.5 Dilemma - Förväntningsgapet.  

 

Kort sagt är kontinuerlig kommunikation något som ekonomicheferna efterfrågar och 

uppskattar när revisorn uppdaterar företagen om nya lagar och regler vilket även 

revisorerna var medvetna om att företagen efterfrågar. Båda parter, men kanske 

framförallt revisorerna, bör arbeta aktivt för god kommunikation då det också 

effektiviserar revisionen.  

 

6.4.3 Förhandlingar mellan revisor och klientföretaget  

Att det pågår förhandlingar om årsredovisningen mellan revisorn och klientföretaget 

bekräftades av samtliga respondenter. Dock gav våra respondenter intrycket av att 

förhandlingar sker, men inte alls i den mån Gibbins et al. (2001) samt Brown-Liburd 

och Wright (2011) anser. Dessa forskare menar att årsredovisningen i själva verket är en 

produkt av förhandlingar mellan revisorn och klientföretaget, medan resultatet i denna 

studie visar att förhandlingar endast är en liten del av årsredovisningen.  

 

Under intervjuerna upptäcktes också att revisorer och ekonomichefer har olika 

uppfattningar om vad det egentligen förhandlas om. Revisorerna framhävde 

värderingsfrågor, exempelvis av företagets varulager. Ekonomicheferna menade 

däremot att det inte sker några direkta förhandlingar om värderingsfrågor, utan att 

förhandlingarna som äger rum snarare handlar om årsredovisningens 



 

 

 

 

 

 

 

85 

informationsinnehåll. En tänkbar anledning till varför ekonomicheferna främst upplever 

informationsinnehållet som något vilket är värt att förhandla om, är att de inte vill lämna 

ut onödigt mycket information i sin årsredovisning. Samtliga ekonomichefer menar att 

de inte vill presentera mer information än nödvändigt, då det kan användas mot 

företaget av deras konkurrenter. Informationsinnehållet blir därför en ytterst väsentlig 

fråga för klientföretagen, enligt studiens respondenter. Värderingsfrågor kan tänkas vara 

av större vikt för revisorerna då de enligt tidigare studier (se Öhman, 2007) tenderar att 

göra saker rätt istället för att göra rätt saker. Att revisorer enligt denna studie upplever 

värderingsfrågor som något det förhandlas mycket om, kan bero just på tanken om att 

göra saker rätt. Då tillgångarna värderas i siffror vilket är mätbart på ett annat sätt än 

informationsinnehållet, kan revisorer lägga ett större fokus på det medan deras klienter 

snarare fokuserar på själva innehållet och informationen i årsredovisningen.  

 

Vanstraelen et al. (2012) lyfte att allmänheten gärna såg delar av den interna 

kommunikationen som sker mellan revisor och företagsledare kommer ut genom 

revisionsberättelsen. Det är något som samtliga respondenter, både revisorer och 

ekonomichefer, ansåg aldrig skulle kunna hända, då det skulle förstöra både förtroendet 

och relationen. Ekonomicheferna menade också på att de inte vill dela med sig av mer 

information än de gör då det skulle vara till konkurrenternas fördel. Ju mer information 

konkurrenterna har om företaget, desto större blir konkurrensen. Det handlar alltså inte 

bara om att företagen inte vill lämna ut information som eventuellt kan vara skadlig för 

bolaget. Genom att konkurrenter och allmänheten får mer information om företaget kan 

de också påverka marknaden i en större utsträckning. Exempelvis kan de använda sig av 

företagets strategi för att utveckla sin egen verksamhet, eller öka konkurrenskraften i 

branschen. Respondenterna i denna studies svar motsvarar också det resultat 

Vanstraelen et al. (2012) presenterar.  

 

Att revisorer inte heller har något intresse i att lämna ut information om den 

kommunikation som sker till klienterna, kan till stor del bero på tystnadsplikten. 

Tystnadsplikt är något revisorer är mycket måna om och inte vill riskera att bryta, enligt 

respondenterna i denna studie (vilket diskuteras närmare i kapitel 6.4.1 samt 6.6). Att 

lämna ut information om den interna kommunikationen mellan revisorn och klienten, 

gör att risken för att tänja på denna tystnadsplikt ökar. Intervjuerna i denna studie visar 
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att revisorer inte under några som helst förutsättningar vill tänja på tystnadsplikten, 

vilket kan vara en anledning till att inte lämna ut mer information om sin klient och 

kommunikationen till denna.  

 

Även i frågan om vem som egentligen har mest makt i förhandlingarna var revisorerna 

och ekonomichefer oense. Revisorerna ansåg de själva har mest inflytande över beslut, 

vilket endast hälften av ekonomicheferna höll med om. De övriga ekonomicheferna 

menar istället att årsredovisningen är företagets produkt och det är alltså också företaget 

som har makten. Den slutsats vi kan dra av dessa svar är att årsredovisningen förvisso är 

företagets produkt och det är också dem som beslutar om vad som ska finnas med. Dock 

har revisorernas expertis inom området en stor påverkan för företaget då de får en 

anmärkning i revisionsberättelsen om de inte följer god redovisningssed, en så kallad 

oren revisionsberättelse. Kanske är det omedvetet från klientföretagens sida, men det 

framgår i vår undersökning att företagen hellre lyssnar på sin revisor än att få en oren 

revisionsberättelse. Klienterna ser det kanske inte alltid som att det är revisorn som tar 

beslut i frågor rörande årsredovisningen, men samtidigt påverkas klienterna till stor del 

av sin revisor och dess uttalanden. Det är revisorn som i sin yrkesroll ska veta vilka 

regler klienten bör beakta och det är också något klienten vill ta hänsyn till för att 

undvika en oren revisionsberättelse. Enligt denna studie tolkas det därför som att 

revisorn i grunden har mer makt än vad företagen själva framhäver.  

 

Sammanfattat sker alltså förhandlingar mellan revisor och företag men inte i den 

utsträckningen teorin säger. Revisorerna och ekonomicheferna har skilda meningar i 

både vad som förhandlas och vem som har störst inflytande i beslutsfattningen men 

revisorns röst väger enligt denna studie tyngst.  

 

6.4.4 Revisionsberättelsen  

I revisionsberättelsen ska det framgå om företagets årsredovisning upprättats enligt 

gällande lag och om redovisningen ger en rättvisande bild av bolaget i enlighet med god 

revisionssed i Sverige (SFS 1999:1079). Dock är revisorn endast skyldig att rapportera 

väsentliga fel som hen upptäckt i revisionsberättelsen och rapporten innehåller därmed 

inte uttalanden om sådant som endast utgör mindre avsteg. Om revisorn i sin granskning 
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upptäcker att företaget inte fullgjort sina skyldigheter ska det anmärkas i 

revisionsberättelsen.  

 

Hur stort värde revisionsberättelsen egentligen har för bolagets intressenter och 

allmänheten kan ifrågasättas, åtminstone utifrån vad våra respondenter har förmedlat. 

Både revisorer och ekonomichefer ansåg att allmänheten inte har något direkt intresse 

för revisionsberättelsen. Intresset ligger snarare i själva årsredovisningen. Troligtvis är 

en anledning att revisionsberättelsen består av standardtext som är i princip likvärdig 

oavsett vilket företag det gäller. Ekonomicheferna ansåg att det enda intresset 

allmänheten och deras intressenter har av revisionsberättelsen är om den är ren eller 

oren och ligger inte direkt till grund för investeringsbeslut enligt ekonomicheferna. 

Resultatet förvånade oss något då vi innan intervjuerna var av uppfattningen att 

revisionsberättelsen var viktig för investeringsbeslut. Ekonomichefernas förhållandevis 

negativa attityd till revisionsberättelsen, att den inte ger intressenterna något större 

värde, känns ändå något motsägelsefullt. Med tanke på att det framgick under frågorna 

som gick under temat Förhandlingar mellan revisor och klientföretaget av både 

revisorerna och  ekonomicheferna att företagen hellre lyssnar på revisorn under 

förhandlingarna än att få en oren revisionsberättelse. Revisionsberättelsen verkar 

därmed ha en betydelsefull mening. Denna studie har dock inte undersökt allmänhetens 

uppfattning gällande revisionsberättelsen värde utan endast vad revisorers och 

företagsledningens tolkning och vi kan därför inte konstatera att revisionsberättelsen ger 

så pass lite värde som revisorerna och ekonomicheferna uppgav. 

 

En ytterligare anledning till varför revisorer och deras klienter upplever att allmänheten 

inte har något större intresse av revisionsberättelsen, kan tänkas vara att allmänheten 

efterfrågar lättläst information som också är lätt att förstå. Då revisionsberättelsen enligt 

denna studies respondenter till stor del består av standardtext kan informationen bli 

svårtolkad för den som inte är tillräckligt insatt i branschen. Vidare kan svårtolkad 

information också bli en del av förväntningsgapet då revisorer menar att 

förväntningsgapet främst uppstår på grund av okunskap från allmänhetens sida (se mer 

om förväntningsgapet i kapitel 6.5).  
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Tanken med nya revisionsberättelsen är att den ska ge mer information och eventuellt 

också ett större värde för intressenter och allmänheten då den ger utökade uttalanden 

från revisorn. Utifrån våra intervjuer är vår uppfattning att nya revisionsberättelsen 

kommer kan ge mer värde åt de som faktiskt läser revisionsberättelsen. Dock har vi fått 

uppfattningen om att det är väldigt få som läser revisionsberättelsen och vi ser inte att 

nya revisionsberättelsen kommer locka till sig fler antal läsare. Revisorerna menade 

även att nya revisionsberättelsen kommer bli för omfattande för gemene man. Det svaret 

var också något vi stötte på i remissvaret från Ekobrottsmyndigheten (2015) som FAR 

fick in under deras remissrundor gällande nya revisionsberättelsen. Flera respondenter 

trodde även nya revisionsberättelsen också så småningom kommer bestå av 

standardtext, och därför vi ser ingen anledning till varför nya revisionsberättelsen skulle 

få fler läsare än den nuvarande revisionsberättelsen, även om den ger mer värde. 

 

Sammanfattningsvis kan vi notera att revisionsberättelsen inte är av värde för 

allmänheten enligt denna studies respondenter då deras uppfattning är att 

revisionsberättelsen inte läses av allmänheten eller av intressenter främst på grund av att 

den består av standardtext. Det enda som är av värde enligt respondenterna är om 

revisionsberättelsen är ren eller oren. En ren revisionsberättelse ger inget extra värde 

men en oren revisionsberättelse kan få intressenter att dra öronen åt sig. 

 

6.5 Dilemma - förväntningsgapet  

Teoridelen i denna studie redogör främst för begreppet förväntningsgap i relationen 

mellan en revisor och allmänheten, då tidigare forskning (Porter, 1993; Koh & Woo, 

1998; Öhman, 2007; Lee et al., 2009) främst fokuserat på förhållandet däremellan. I 

denna studie har denna teori även applicerats på förhållandet mellan revisor och klient 

för att undersöka om det existerar något förväntningsgap däremellan. För att få ett större 

perspektiv på vad som påverkar revisorns arbetssätt har intervjuerna även gått in på 

förväntningsgapet mellan revisorn och allmänheten.  

 

När förväntningsgapet undersöktes framgick det att de förväntningar ekonomicheferna 

har på revisorerna främst kretsar kring informationsflödet mellan parterna. Revisorernas 

klienter förväntar sig att deras revisor hör av sig löpande och håller företagen 

informerade om status gällande revisionsprocessen, samt tillhandahåller företagen med 
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väsentlig information. Revisorerna upplever också att de lever upp till de flesta företags 

förväntningar. Dock upplever revisorer att mindre företag, ofta ägarledda, som bland 

annat har mindre erfarenhet av hur revision går till, hade orimliga förväntningar på 

framförallt kontinuerlig kommunikation men även revisorns arbetsområde. I övrigt är 

förväntningsgap mellan revisor och klient inget som denna studies respondenter 

upplever i praktiken. Indirekt läggs det fokus från revisorernas sida på att göra sin klient 

nöjd, vilket i sig blir ett slags arbete för att uppfylla sina klienters förväntningar. I 

branschen förekommer det däremot inte, enligt denna studies respondenter, något arbete 

som är direkt kopplat till begreppet förväntningsgap och förebyggande av det.  

 

Bristande kunskap om revisorns roll och arbete var även något som allmänheten har 

enligt revisorerna i denna studie. Revisorerna menar att det är just denna bristande 

kunskap som gör att både mindre företag och allmänheten har ouppfyllda förväntningar 

på revisorerna. Vi ser allmänhetens bristande kunskap även är en bidragande faktor till 

varför revisionsberättelsen inte läses i så hög utsträckning. Det här kallas enligt Porter 

(1993) för förväntningsgapet vilket är skillnaden mellan vad revisorn förväntas 

prestera, och vad som rimligen kan förväntas av revisorn. Den bristande kunskapen 

som finns hos allmänheten, och enligt våra respondenter även hos vissa småföretag, gör 

att revisorn får orimliga förväntningar på sig i sin yrkesroll. Det förväntningsgap som 

presenteras i tidigare studier (Porter, 1993; Koh & Woo, 1998; Öhman, 2007; Lee et al., 

2009) gör att revisorns arbete i vissa fall kan ifrågasättas. Uppfyller verkligen 

revisionen sitt fulla syfte? Om anledningen till att ett förväntningsgap existerar mellan 

revisorer och allmänheten är just bristande kunskap vilket denna studie visar, är det 

dock inget som märkbart bör påverka den enskilde revisorns arbetssätt. Att allmänheten 

och småföretagare får bättre kunskap om vad revision egentligen innebär kan snarare 

vara en fråga för branschen som helhet. Om ett förväntningsgap uppstår som beror på 

annat än bristande kunskap hos allmänheten, kan det dock tänkas att det borde finnas ett 

intresse från revisorer att i större utsträckning uppfylla allmänhetens förväntningar. 

Revisionen finns till stor del till för allmänheten och intressenter till företaget. Pentland 

(1993) beskriver revision som “rening av redovisningen”, vilket innebär en 

kvalitetssäkring för intressenternas skull.  
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Genom våra respondenters svar kan vi alltså notera att förväntningsgapet existerar i 

Sverige mellan allmänheten och revisorer, vilket främst beror på okunskap. I den 

litteraturstudie Koh och Woo (1998) utfört, framgår det att en stor del av tidigare 

forskning ser just ökad medvetenhet och kunskap som en aspekt vilken hade kunnat 

minska förväntningsgapet. Den tidigare forskningen fokuserar på att ökad kunskap om 

revisorns uppgifter borde ges till de intressenter som har anknytning till företaget, 

exempelvis bolagsstämman eller genom andra möten. Vår tanke efter att ha lyssnat på 

revisorernas svar i intervjuerna, är att denna tanke även borde appliceras till 

småföretagen och inte bara till dess intressenter. Att småföretagen får mer och bättre 

information om sin revisor, kan också leda till mer rimliga förväntningar från bolagets 

sida.  

 

En annan lösning för att öka medvetenheten hos intressenterna är en utökad 

revisionsberättelse (Koh & Woo, 1998). Deras studie visar att en utökad 

revisionsberättelse skulle ge allmänheten bättre förståelse för revisorns arbete. Den 

övergripande uppfattningen från våra respondenter är ett antagande som kan tolkas på 

samma sätt. I våra intervjuer framgår det att revisionsberättelsen inte är till någon större 

nytta för allmänheten då den till största del består av standardtext (se 6.4.4 

Revisionsberättelsen). Flera av våra respondenter menar dock att en utökad 

revisionsberättelse som inte endast består av standardtext, utan som istället blir mer 

utformad efter det specifika bolaget skulle ge nytta för allmänheten. Det skulle ge både 

mer nytta för intressenterna, samtidigt som både bolaget och allmänheten får bättre 

perspektiv på de uppgifter revisorn utför.  

 

Ett ämne som enligt tidigare studier (se Koh & Woo, 1998) visat sig vara ytterligare en 

orsak till att förväntningsgap uppstår mellan revisorn och allmänheten, är revisorns 

oberoende. Det har framgått att revisorns oberoende ären förutsättning för att kunna 

göra en professionell och objektiv revision hos sitt klientföretag (se kapitel 6.3). 

Tidigare studier har diskuterat kring att det kan vara relevant med någon som 

kontrollerar kontrollanterna (se Koh & Woo, 1998). Det innebär någon som är ansvarig 

för att revisorn som ska utföra revisionen är helt oberoende i förhållande till bolaget. 

Våra respondenter har dock inte upplevt att det är revisorns oberoende som orsakat 

eventuella förekomster av förväntningsgapet mellan revisorn och allmänheten. 
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Representanterna för företagsledningarna som deltagit i våra intervjuer, ser oberoende 

som viktigt (se kapitel 6.3), men inte som en orsak till ett evetuellt förväntningsgap, 

heller mellan revisorn och klientföretaget.  

 

Av representanterna från företagsledning var det endast en som ansåg att deras revisor 

inte levererar det som förväntas av företaget. Därmed vågar vi inte påstå att det finns ett 

förväntningsgap mellan revisor och klientföretag. Respondenten som ansåg att det finns 

ett förväntningsgap syftade främst på kommunikationen från revisorns sida, vilken 

respondenten inte ansåg vara tillräcklig. I övrigt upplevde samtliga respondenter att 

revisorerna utför det företagen förväntar sig, både när det gäller kommunikation och 

rapportering.  

 

Sammanfattningsvis visar denna studie att det inte existerar något förväntningsgap i 

relationen mellan revisorer och företagsledning då revisorerna lever upp till företagens 

förväntningar som framförallt består av förväntan på kontinuerlig kommunikation. 

Däremot upplever både revisorerna och ekonomichefer att det finns ett förväntningsgap 

mellan revisor och allmänheten vilket främst beror på okunskap från allmänhetens sida.  

 

6.6 Dilemma - tystnadsplikt versus transparens 

Revisorns tystnadsplikt är som tidigare nämnt av största vikt för relationen mellan 

revisorn och företaget (se Öhman, 2007). Tystnadsplikten ställs dock mot revisorns 

upplysningsplikt vilken regleras i både Aktiebolagslagen (SFS 2005:551) och 

Revisionslagen (SFS 1999:1079). Revisorns upplysningsskyldighet innebär bland annat 

att revisorn är skyldig att lämna upplysningar om företagets angelägenheter till 

konkursförvaltaren om företaget försatts i konkurs, men också till undersökningsledaren 

under förundersökning i ett brottmål.  

 

Under temat dilemma - tystnadsplikt versus transparens framgick det av revisorerna att 

de aldrig skulle tänja på sin tystnadsplikt för att tillmötesgå efterfrågan av transparens så 

länge det inte är lagstadgat. Ekonomicheferna var av samma uppfattning, att revisorer 

inte har större lust att lämna ut ytterligare information. Det stödjer även Öhmans (2007) 

tes om att revisorer inte vill lämna ut ytterligare information utan stöd i lagstiftningen. 

Dock ställs revisorns tystnadsplikt både inför allmänhetens och lagstiftarens 
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påtryckningar om efterfrågan på mer transparens. Även om revisorerna menar att de inte 

på något sätt skulle frångå sin tystnadsplikt, kvarstår det faktum att revisorer också står 

inför påtryckningar från allmänheten. Frågan som uppstår därigenom är vilken påverkan 

dessa påtryckningar har för revisorns arbete. Revisorer har genom åren fått mycket 

kritik för sitt arbete, bland annat för förväntningsgapet som tidigare nämnts. En tänkbar 

anledning till varför allmänhetens förväntningar inte alltid stämmer överens med vad 

som presteras av revisorn, kan vara just att revisorn inte lämnar ut tillräckligt med 

information. Om revisorn ska kunna uppfylla dessa förväntningar i en högre 

utsträckning, kan det hamna i konflikt med att behöva tänja på tystnadsplikten. 

Revisionen är trots allt en viktig del för ett företags intressenter, vilket revisorn ständigt 

påminns om. 

 

Vanstraelen et al. (2012) anser att mer öppenhet, alltså mer information i rapporterna 

skulle minska det skadliga förväntningsgapet då de menar att det är just bristen på 

transparens som fortsätter driva debatten. Revisorerna ansåg dock inte att mer 

information skulle ge mer värde då de flesta inte bryr sig om att läsa 

revisionsberättelsen och att revisionsberättelsen med de nya kraven som kommer nu 

redan blir för omfattande för gemene man. Revisorerna ansåg inte heller att nya 

revisionsberättelsen som innehåller utökade uttalanden från revisorn skulle minska 

förväntningsgapet som Vanstraelen et al. (2012) påpekar i sin studie att mer information 

skulle göra och Ekobrottsmyndigheten (2015) som har förhoppningar att nya 

revisionsberättelsen ska göra.  Ekonomicheferna trodde inte heller att allmänheten eller 

intressenterna skulle värdera mer information via revisionsberättelsen, men däremot mer 

informationen i årsredovisningen skulle vara av intresse. Även om intressenterna 

efterfrågar mer information via årsredovisningen var det inget någon av 

ekonomicheferna ansåg att deras företag var villiga att tillmötesgå.  

 

Vi är dock av uppfattning att ökad transparens skulle kunna minska den 

informationsasymmetri som fortfarande finns mellan företagsledning och ägare. På så 

vis skulle ägarnas position stärkas, intressenter få mer beslutsunderlag och revisorns roll 

som kvalitetsgranskare skulle öka. Även risken för att revisorer anklagas för att inte 

vara oberoende i förhållande till företagsledningen (se Nilsson, 2016) skulle också 

troligtvis minska enligt vår uppfattning. Dessutom skulle revisorerna inte kunna gömma 
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sig bakom sin tystnadsplikt på samma sätt som de kan nu. Hamnar en revisor i 

blåsväder kan hen alltid hänvisa och gömma sig bakom sin tystnadsplikt vilket 

revisorerna i denna studie bekräftade. Då revisorerna har ett skadeståndsansvar utan 

beloppsbegränsning arbetar revisorerna enligt Öhman (2007) med stor försiktighet och 

skulle aldrig underminera tystnadsplikten. Men vi tror det skulle vara till revisorernas 

fördel också med ökad transparens om de fick stöd genom lagstiftningen, då vi är 

medvetna om att revisorer enligt Öhman (2007) vill kunna legitimera sina handlingar.  

 

Enligt Deumes et al. (2012) tror lagstiftare att ökad öppenhet från revisorerna skulle 

förbättra revisionskvalitén, vilket Deumes et al (2012) nästintill avvisar då de endast 

hittar ett svagt samband i deras studie. Att ökad transparens om revisorns arbete skulle 

öka revisionskvalitén trodde ekonomicheferna var möjligt då revisorerna får ytterligare 

press på sig. Revisorerna å andra sidan trodde inte ytterligare transparens skulle öka 

revisionskvalitén då revisorerna redan är så hårt kontrollerade samt genomgår en hård 

utbildning som ständigt uppdateras, vilket går i linje med det Deumes et al. (2012) kom 

fram i till i sin studie. 

 

Avslutningsvis visar alltså denna studie att revisorerna inte intresserade av att 

tillmötesgå efterfrågan på ökad transparens så länge det inte är lagstadgat vilket går i 

linje med Öhmans (2007) studie. Allmänhetens efterfrågan på mer information kan 

dock tänkas bidra till ett ökat förväntningsgap mellan revisorn och allmänheten, vilket i 

sin tur kan påverka revisorns arbete.  

 

  



 

 

 

 

 

 

 

94 

7 Slutsatser 

I det avslutande kapitlet presenteras de slutsatser studien uppnått. Studiens teoretiska 

och praktiska implikationer kommer redovisas, det vill säga hur forskningen kan 

användas i teorin och vilken nytta den kan bidra med för revisorer och företag. 

Slutligen redogör vi för studiens begränsningar, vilket också resulterar i förslag för 

framtida forskning.  

 

7.1 Slutsatser 

Syftet med denna studie är att bidra till kunskap om den kommunikation som sker 

mellan revisor och företagsledning och deras uppfattningar kring det. Vi har valt att 

avgränsa oss till den svenska kontexten då den är något unik med förvaltningsrevision.  

 

I vår studie framhävs det speciellt två viktiga komponenter för att skapa samt bibehålla 

en god relation mellan revisorn och klientföretaget, vilka är revisorns oberoende och 

tystnadsplikt. Tidigare studier har drivit tesen om att revision framförallt varit 

skandaldriven och revisorer har kritiserats för att inte vara oberoende vilket gjort att det 

riktats en misstro mot revisorerna (se Larsson, 2007; Öhman, 2007; Deumes et al., 

2012; Vantraelen et al., 2012). Denna studie visar dock inte några tendenser för 

misstroende. Respondenterna upplever inte att revisorn någon gång behövt tänja på 

varken sin tystnadsplikt eller oberoende och därav finns det inte heller någon 

misstänksamhet mot revisorerna.  

 

Samtliga respondenter, både revisorer och ekonomichefer, påpekar vikten av revisorns 

oberoende. Så länge revisorn kan ses som helt oberoende har det även visat sig vara en 

del för att motverka det så kallade förväntningsgapet (se Koh & Woo, 1998). Revisorns 

tystnadsplikt är också enligt samtliga respondenter en viktig del för att bygga 

förtroende. Våra respondenter menar att det inte finns någon anledning till eventuell 

misstro mot revisorer tack vare revisorns tystnadsplikt. Företagen känner sig trygga med 

att revisorn inte kan dela med sig av sin information som denne fått genom sina 

professionella relationer. Det stämmer överens med Öhmans (2007) antagande om att 

tystnadsplikt är en viktig grundsten för förtroende mellan revisorn och klientföretaget. 

Att respondenterna i denna studie menar att revisorns oberoende inte upplevs som något 
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problem, stämmer inte helt överens med tidigare studier (Larsson, 2007; Öhman, 2007; 

Deumes et al., 2012; Vantraelen et al., 2012) som visar att oberoendet i vissa fall blir 

hotat och att en misstro därför uppstår. Enligt denna studie är oberoende något som 

faller sig naturligt under revisionsprocessen. Då respondenterna samtidigt betonar 

vikten av revisorns oberoende kan det dock ses som att revisionsbranschen bör arbeta 

mer aktivt för oberoendet för att det inte ska kunna hotas. Det antagandet baseras även 

på tidigare studiers (Larsson, 2007; Öhman, 2007; Deumes et al., 2012; Vantraelen et 

al., 2012) resonemang.  

 

Gällande tystnadsplikten visar denna studie på liknande resultat som frågorna om 

oberoende. Samtliga respondenter menar att tystnadsplikten är en viktig del i relationen 

mellan revisor och klient, främst för förtroendets skull. Dock menar respondenterna 

också att tystnadsplikten faller sig naturligt och att revisorerna inte arbetar aktivt för att 

upprätthålla det. Att respondenterna inte upplever några problem med varken revisorns 

oberoende eller tystnadsplikt grundar sig i att revisorn bör upprätthålla en god relation 

till sin klient för att klienten ska få förtroende för sin revisor. Med tanke på att revisorn 

till stor del styrs av lagstiftning i sitt arbete, finns ytterligare incitament att inte bryta 

mot varken oberoende eller tystnadsplikt. Om revisorn frångår dessa regler riskerar de 

både påföljder från Revisionsnämnden samt kritik från allmänheten som kan skada dess 

rykte.  

 

Denna studie visar inte att det finns antydningar till misstro om att alla agerar 

opportunistiskt på det sätt tidigare studier i ämnet har påvisat. Ingen av våra 

respondenter upplevde det som vanligt att klientföretagen försöker undanhålla 

information för sina revisorer. Revisorerna ser det som en förutsättning att deras klienter 

är öppna med väsentlig information om företaget för att kunna revidera, och 

klientföretagen ser det som sin skyldighet att tillhandahålla revisorerna med 

information. Vårt resultat visar därmed inte att misstro i praktiken är att vanligt 

förekommande problem. Enligt agentteorin finns det en misstänksam att samtliga parter 

agerar opportunistiskt på grund av den informationsasymmetri som enligt agentteorin 

existerar. Vår studie visar dock inga tendenser av att misstro förekommer i någon större 

utsträckning mellan revisorer och företagsledning.  

 



 

 

 

 

 

 

 

96 

Det antagande som görs utifrån den teori och empiri som presenteras i studien, är att 

relationen mellan revisor och klient hade sett annorlunda ut om tystnadsplikten inte 

existerat. Revisorerna menar att de aldrig skulle tänja på tystnadsplikten vilket gör att 

det inte finns någon anledning till misstro. Klienten har ingen anledning att undanhålla 

information som kan vara känslig, då revisorn genom tystnadsplikten inte får lämna 

denna information vidare. Det grundantagande som finns inom agentteorin, att det 

existerar misstro inom bolagsstyrningsrelationer på grund av att parterna handlar efter 

egenintresse (Fama, 1980; Fama & Jensen, 1983) tolkar vi skulle existera i betydligt 

större utsträckning om inte tystnadsplikten skulle finnas.  

 

Förutom oberoende och tystnadsplikt som speciellt framhävs i vår studie finns en tredje 

komponent som också anses vara viktig för förtroendet i relationen. Både revisorer och 

ekonomichefer påpekade att revisorns kompetens och professionalitet och är kanske den 

viktigaste delen för att klientföretaget ska känna förtroende och därmed ge ut all 

väsentlig information till revisorn. Det vår studie visar stämmer alltså överens med 

Öhmans (2007) studie där revisorns oberoende, tystnadsplikt och kompetens lyfts fram 

som de viktigaste grundstenarna för att skapa förtroende. Genom förtroende och en god 

relation till sin klient, blir revisorns arbete också mer effektivt enligt tidigare studier 

(Golen et al., 1997; Öhman, 2007; Koski et al., 2011). Revisorn kan därför antas vilja 

utveckla relationen till sin klient för sin egen skull, då de därmed kan arbeta mer 

effektivt och få ett gott rykte på marknaden. Revisorn är trots allt i behov av ett gott 

rykte för att eventuellt kunna få fler kunder och utveckla sin egen yrkesroll.  

 

Tidigare forskning har också lyft fram en utökad revisionsberättelse som en möjlig 

lösning på förväntningsgapet som finns mellan revisorer och allmänheten (se Koh & 

Woo, 1998; Vanstraelen et al., 2012). Då revisionsberättelsen är revisorns enda 

kommunikation ut till allmänheten om det bolag som revideras, kan den antas spela en 

viktig roll för relationen mellan revisor och klient. Revisorns kommunikation ut till 

allmänheten kan ha en påverkan för företagets intressenter då revision ses som något 

som ökar tillförlitligheten för ett företags redovisning (Pentland, 1993). Det kan därför 

antas att det ligger i företagets intresse att få en positivt utformad revisionsberättelse 

som når allmänheten.  
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Enligt respondenterna i denna studie framgår det dock att revisionsberättelsen inte är till 

någon stor nytta för allmänheten. Flertalet av respondenterna menar att 

revisionsberättelsen främst består av standardtext som därför allmänheten inte har någon 

nytta av. Dock visar denna studie att revisionsberättelsen har en viss betydelse i form av 

om den är ren eller oren. Det värde allmänheten får av revisionsberättelsen är alltså att 

se så den inte är oren. Därmed ligger det också i företagets intresse att uppnå en ren 

revisionsberättelse. Respondenterna uppgav även att det till viss del förekommer 

förhandlingar mellan revisor och klient om vad som ska kommuniceras i 

årsredovisningen. Respondenterna uppgav även att det till viss del förekommer 

förhandlingar mellan revisor och klient om vad som ska kommuniceras i 

årsredovisningen. Även om årsredovisningen är företagets produkt, tenderar revisorerna 

att få ett stort inflytande över den.  

 

Slutsatsen av dessa svar är att revisorns expertis är något klienten inte kan ifrågasätta i 

alltför stor utsträckning, då de vill undvika en oren revisionsberättelse. Vår tanke efter 

att ha genomfört intervjuerna är att då revisionsberättelsen är revisorns ända 

kommunikation med allmänheten och den inte tillför tillräcklig nytta för allmänheten, 

kan det också leda till ett eventuellt förväntningsgap. Denna tanke går i linje med de 

tidigare studier Koh och Woo (1998) presenterar, som också framhäver en utökad 

revisionsberättelse som något vilket kan minska förväntningsgapet, så länge den 

utvecklas till mer specifik för varje bolag. Om revisionsberättelsen endast består av 

standardtext menar våra respondenter att större delen av allmänheten inte finner något 

direkt intresse i att läsa den.  

 

Revisorns expertis har alltså en stor betydelse för företagen och revisorn strävar efter en 

god och effektiv revision, vilket leder till att båda parterna strävar efter en bra relation 

till varandra. Tystnadsplikt och oberoende är aspekter en revisor måste ta hänsyn till i 

sitt arbete, vilket påverkar hur kommunikations- och informationsflödet kan utformas. 

Dessa aspekter har även positiva följder då de kan tänkas minska risken för misstro 

mellan parterna vilket också leder till minskad risk för att viktig information uteblir.  
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7.2 Teoretiska implikationer 

Informationsflödet och den kommunikation som sker mellan revisorn och 

klientföretagets ledning är ett område som är tämligen outforskat, då tidigare forskning 

främst fokuserat på relationen mellan revisorn och allmänheten (se Öhman, 2007; 

Vanstraelen et al. 2012), samt hur själva relationen mellan revisor och klient bör 

utformas (Golen et al., 1997; Ruyter & Wetzels, 1999; Breon & Stellwag, 2009; Koski 

et al., 2011). Vår studie syftar därför till att bidra till kunskap om den kommunikation 

som sker mellan revisor och företagsledning och deras uppfattningar kring detta, genom 

att relatera empirisk data till traditionella teoretiska förklaringar kring revisorns roll i 

bolagsstyrningssystemet. Genom att studera relationen mellan revisorn och 

klientföretaget, har vi från tidigare studier om revisorns uppgifter sett att det finns 

dilemman kopplade till revisionen.  

 

Genom vår studie utvecklar vi den kunskap som sedan tidigare finns i ämnet, genom att 

applicera förhållanden som innan främst studerats i relationen mellan revisorn och 

allmänheten, på relationen mellan revisorn och klientföretagen. Istället för att se hur 

relationen mellan revisor och klient bör utformas för att uppnå en effektiv revision (se 

Golen et al., 1997; Koski et al., 2011), fokuserar den här studien främst till hur 

kommunikations- och informationsflödet ser ut samt vad som påverkar det. Den misstro 

mot revisorer som i tidigare studier (se Larsson, 2007; Öhman, 2007; Deumes et al., 

2012; Vantraelen et al., 2012) antas vara ett problem, är något som inte anses finnas i 

särskilt stor utsträckning enligt resultatet i vår studie. Även agentteorins antagande om 

att samtliga parter inom ett bolag förväntas handla opportunistiskt, är inget som 

framgått i vår empiriska studie. Därmed kan vår studie ses som ett komplement till 

tidigare forskning, som ger andra aspekter på dessa tänkbara problem.  

 

I tidigare studier framgår det också att allmänheten efterfrågar mer information från 

revisorerna (se Vanstraelen et al., 2012). Det vi ville komplettera tidigare studier med, 

var revisionens faktiska nytta och användning av allmänheten i Sverige, utifrån våra 

respondenters perspektiv. Att allmänheten efterfrågar värdefull information, är känt 

sedan tidigare. Dock är vikten av att revisionsberättelsen inte endast skrivs efter 

standardtext, utan istället blir mer inriktad på det specifika bolaget något som vår 

empiriska studie framhäver.  
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De insikter som denna studie resulterat i, hoppas vi ska kunna bidra till ökad förståelse 

för relationen mellan revisor och klient. Då tidigare studier (Golen et al., 1997; Koski et 

al., 2011) visar att revisionen kan effektiviseras genom en god relation, anser vi att även 

kommunikations- och informationsflödet behöver studeras närmare för att kunna 

utvecklas. En del av den kunskapslucka som finns vill vi ska kunna fyllas genom denna 

studie. Vi vill även uppmuntra till fortsatt forskning inom ämnet då en effektivare 

relation kan ge nytta för både revisorer, företagen och allmänheten.  

 

7.3 Praktiska implikationer 

Genom vår studie vill vi bidra med ökad kunskap om kommunikationen mellan revisorn 

och klientföretagen, för att båda parterna såväl som allmänheten ska få ökad nytta av 

revisionen. För revisorernas del hoppas vi kunna bidra till en utveckling som leder mot 

en effektivare arbetsprocess. Genom att framhäva vilka delar klientföretagen värdesätter 

mest, kan revisorerna effektivisera och utveckla kommunikationen till sina klienter, 

vilket kan tänkas leda till att klienterna också blir ännu mer nöjda med sin revision. 

Tidigare studier (se Öhman, 2007), såväl som den undersökning vi nu genomfört 

framhäver revisorns oberoende, tystnadsplikt och kompetens som de viktigaste delarna 

för att skapa förtroende. Dessa delar är enligt vårt resultat också det revisorn bör lägga 

extra vikt vid för att utveckla relationen till sina klienter. Då kritik riktats mot att 

revisorer inte alltid uppfyller allmänhetens förväntningar, visar vår studie att fullständigt 

oberoende är en viktig del för att minska det eventuella förväntningsgapet. Vi anser 

därför att revisorerna bör arbeta ytterligare för ett fullständigt oberoende, samt framhäva 

det mot allmänheten. Gällande revisionsberättelsen, som är revisorns kommunikation ut 

till allmänheten, värdesätter allmänheten att den blir mer anpassad efter det aktuella 

bolaget. Standardtexter som är likvärdiga oavsett vilket företag det gäller är inte av 

samma intresse.  

 

Vi hoppas också att denna studie kommer ge nytta för klientföretagen genom ytterligare 

utvecklade relationer till sina revisorer. Genom ovan nämnda punkter, vill vi att vår 

studie ska ge en ökad pålitlighet för revisorerna, vilket företagen i sin tur också kan dra 

nytta av. En ökad pålitlighet för revisorerna kan tänkas leda till en ökad pålitlighet för 
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den granskning de utför vid revisionen. Allmänheten kan tänkas få ökad nytta av det 

gällande beslut om exempelvis investeringar och samarbeten med bolaget i fråga.  

 

7.4 Begränsningar och förslag till framtida forskning 

Denna studie har genomförts med hjälp av intervjuer med revisorer och representanter 

från företagsledningar. För att utveckla relationen ytterligare skulle även en tredje part 

kunna kopplas in i relationen, i form av bolagets styrelse. Enligt Den svenska modellen 

för bolagsstyrning (se Svensk kod för bolagsstyrning, 2016), är styrelsen ett av de tre 

beslutsorgan som är verksamma inom bolaget. De övriga två är bolagsstämman (alltså 

aktieägarna) och företagsledningen. Utöver dessa finns ett kontrollorgan som alltså är 

bolagets revisor. Då tidigare forskning främst fokuserat på förhållandet mellan 

aktieägare och revisorn (se Vanstraelen et al., 2012), vore det intressant att istället 

fokusera på hela den nedre delen av Den svenska modellen, vilken inkluderar styrelse, 

företagsledning samt revisorer. Att studera hela denna relation skulle leda till en mer 

överskådlig bild av bolagets förhållande till revisorn, och ge ytterligare aspekter på 

kommunikationen mellan revisorn och klientföretaget som eventuellt skulle kunna 

förbättras för en ökad effektivitet.  

 

Under våra intervjuer med revisorerna framhöll några av respondenterna att mindre 

företag ibland kan ha en felaktig uppfattning om vad revisorn har för uppgifter. Det kan 

eventuellt leda till ett förväntningsgap då revisorn inte kan uppfylla dessa förväntningar. 

Vi har dock inte utfört några intervjuer med mindre ägarledda företag, och för att kunna 

undersöka om dessa företag har förväntningar som revisorerna inte uppnår skulle 

intervjuer behöva utföras även med dem. Om det skulle finnas ett förväntningsgap 

mellan revisorer och mindre företag skulle en annan del i forskningen således bli att 

undersöka orsaken till det. De revisorer vi intervjuat som menar att de inte alltid uppnår 

de mindre företagens förväntningar, påpekar även att det beror på att dessa 

förväntningar är orimliga. Alltså blir antagandet att det är bristande kunskap hos mindre 

företag som orsakar ett eventuellt förväntningsgap, men det är något som skulle behöva 

studeras närmare för att kunna dra slutsatser om.  

 

I vår empiriska studie har vi genomfört totalt åtta intervjuer, fyra intervjuer med 

revisorer och fyra med representanter från företagsledningar. Naturligtvis blir resultatet 
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med generaliserbart om fler intervjuer genomförs. Att vi i vår studie inte hade möjlighet 

att genomföra fler intervjuer beror på den tidsram vi haft till förfogande, samt revisorers 

och representanter från företagsledningarnas begränsade tillgänglighet. För framtida 

forskning skulle vi därför rekommendera att genomföra fler intervjuer med de olika 

parterna för att eventuellt värva in ytterligare aspekter i studien.  
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I 
 

Bilagor 
Bilaga A – Intervjubrev till revisorer 

Hej! 

 

Vi heter Caroline Nävemark och Linda Svensson och läser fjärde året på 

civilekonomprogrammet vid Linnéuniversitetet. Under våren skriver vi vårt 

examensarbete i redovisning och gör en studie om revisorns rapportering vilket vi anser 

är ett högaktuellt ämne med tanke på de utökade kraven som integrerats inom RevR 

med hänvisning till ISA. 

 

Debatten och tidigare forskning fokuserar främst på den rapportering som sker mellan 

revisorn och användare av revisionsberättelsen, men vår tanke är att istället ringa in det 

värde som skapas i informationsflödet som sker mellan revisorn och företagets ledning 

och styrelse. 

 

Vår ambition är att kunna fånga detta i ett antal intervjuer med de aktörer som ingår 

relationen mellan revisor och företagsledning. Vår fråga till Dig är därför om du kan 

tänka dig hjälpa oss i denna studie som en av respondenterna. 

 

Intervjun beräknas ta 30–60 minuter och all datainsamling kommer vara konfidentiell. 

Vi vore mycket tacksamma om du vill hjälpa oss framåt i vår studie och ser fram emot 

ditt svar. Vid frågor kring detta kan du kontakta antingen oss eller vår handledare Ek. 

dr. Ola Nilsson (ola.nilsson@lnu.se).  

 

Med vänliga hälsningar, 

Caroline Nävemark och Linda Svensson 

cn222hk@student.lnu.se ls222iy@student.lnu.se 

  

mailto:ola.nilsson@lnu.se
mailto:cn222hk@student.lnu.se
mailto:ls222iy@student.lnu.se


 

 

 

 

 

 

 

II 

Bilaga B – Intervju brev till företagsledare 
Hej! 

 

Vi heter Caroline Nävemark och Linda Svensson och läser fjärde året på 

civilekonomprogrammet vid Linnéuniversitetet. Under våren skriver vi vårt 

examensarbete i redovisning och gör en studie om det värde som skapas i 

informationsflödet som sker mellan revisor och företagets ledning och styrelse. 

 

Vår ambition är att kunna fånga detta i ett antal intervjuer med de aktörer som ingår i 

relationen mellan revisor och företagsledning. Vår fråga till Dig är därför om du kan 

tänka dig att hjälpa oss i denna studie som en av respondenterna. Intervjun beräknas ta 

ca 20–30 minuter och sker via telefon eller mail. Alla respondenter behandlas anonymt i 

uppsatsen. 

 

Vi vore mycket tacksamma om du vill hjälpa oss framåt i vår studie och ser fram emot 

ditt svar! Vid frågor kring detta kan du kontakta antingen oss eller vår handledare Ek. 

dr. Ola Nilsson (ola.nilsson@lnu.se). 

 

Med vänliga hälsningar, 

Caroline Nävemark och Linda Svensson 

cn222hk@student.lnu.se ls222iy@student.lnu.se 
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III 

Bilaga C – Intervjuguide för revisorer 
1. Kan du övergripande beskriva hur revisionsprocessen ser ut, från att du åtagit 

dig revisionsuppdraget, till att du signerat årsredovisningen? 

 

2. Kan du beskriva närmare hur kommunikationen sker mellan dig och företaget du 

reviderar under processens gång?  

a) Vad diskuteras? 

b) Hur kontinuerlig är kommunikationen? 

c) Vilka kommunikationsverktyg används? 

d) Vad upplever du att det finns för förväntningar från företaget på den 

information revisorn ska tillhandahålla under revisionsprocessens gång? 

Skiljer det sig mot din uppfattning om vad som ska kommuniceras? 

e) Vad upplever du att det finns för förväntningar från företaget på din 

rapportering? Skiljer det sig mot din prestation? 

 

3. Vilket förhållande har du i generell mening till företaget du reviderar? 

a) Hur arbetar du med att skapa bra relationer på lång sikt?  

b) Hur skapar man en bra relation till företaget vid ett nytt uppdrag? 

c) Vad är mest centralt för att skapa förtroende i relationen? 

 

4. Förekommer det att företaget du reviderar antingen undanhåller information 

eller lämnar ut viss information i ett försök att få uppmärksamheten riktas mot 

andra områden? 

 

5. Ni revisorer ska ju vara oberoende i förhållande till företaget ni reviderar, finns 

det exempel på tillfällen/situationer då du anser att du måste tänja på detta 

oberoende? 

a) Kan du ge exempel på de risker/situationer som kan uppstå under 

revisionsprocessen som hotar ditt oberoende? 

b) Har du något exempel på någon gång då du eller någon kollega kritiserats för 

att ni inte uppfattats som helt oberoende av allmänheten?  

 

6. Upplever du som revisor att du och företaget du reviderar har olika uppfattningar 

om vad och hur mycket information som ska presenteras för intressenterna?  

 

7. Anser du att det sker förhandlingar mellan dig och företaget du reviderar om vad 

som ska presenteras i årsredovisningen? 

a) Hur brukar dessa förhandlingar gå till? 

b) Vad brukar det förhandlas om? 

c) Vem upplever du har störst inflytande till beslut om årsredovisning och vad 

är det som påverkar utfallet?  



 

 

 

 

 

 

 

IV 

d) Anser du att mycket av den kommunikation som sker mellan dig som revisor 

och företaget du reviderar inte kommer ut till allmänheten?  

 

8. Ni revisorer arbetar ju i grunden utifrån tystnadsplikt men har samtidigt krav på 

att bidra till transparens. Hur upplever du att man kan möta dessa krav? 

a) Kan du ge exempel på tillfällen då dessa aspekter kolliderar? 

b) Kan du ge exempel på tillfällen då du anser att du måste tänja på 

tystnadsplikten för att tillmötesgå behovet av transparens? 

c) Kan du ge exempel på tillfällen då du kritiserats för att inte lämna ut 

tillräckligt mycket information?  

d) Anser du ökad transparens skulle öka revisionskvaliteten? 

 

9. Upplever du att det finns en skillnad mellan vad allmänheten förväntar sig du 

som revisor ska granska/rapportera jämfört med vad du faktiskt 

granskar/rapporterar? 

a) Om ja, kan du ge ett exempel på någon förväntning allmänheten har på 

rapporteringen som inte stämmer överens med den faktiska rapporteringen?  

b) Anser du att denna eventuella skillnad beror på att allmänheten har orimliga 

förväntningar på revisorns arbete, eller att revisorn och allmänheten har olika 

uppfattningar om vad revisorn bör prestera?  

 

10. Anser du att mer information i revisionsberättelsen skulle ge allmänheten större 

värde? 

a) Anser du att de nya utökade kraven som integrerats inom RevR med 

hänvisning till ISA (nya revisionsberättelsen) ger allmänheten mer värde? 

 

11. För att revisorer ska kunna uppfylla sin roll som kvalitetsgranskare och bringa 

trovärdighet till den finansiella rapporteringen behöver revisorer allmänhetens 

förtroende, hur upplever du att revisionsbranschen arbetar för detta? 

a) Hur arbetar du och din byrå för att uppnå förtroende? 
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Bilaga D - Intervjuguide för företagsledning 
A) Kan du beskriva kommunikationen sker mellan dig som företag och företagets 

revisor under räkenskapsåret? 

a) Vad diskuteras? 

b) Hur kontinuerlig är kommunikationen? 

c) Vilka kommunikationsverktyg används? 

d) Upplever du att revisorns tillhandahållande av information under 

revisionsprocessen motsvarar era förväntningar? På vilket sätt?  

e) Upplever du att revisorn uppfyller företagets förväntningar på rapporteringen 

i revisionsberättelsen? På vilket sätt? 

 

B) Vilket förhållande har du som företag i generell mening till företagets revisor? 

a) Hur upplever du att företagets revisor arbetar för att skapa en bra relation 

med er på lång sikt? 

b) Hur arbetar ni för att skapa en bra relation till företagets revisor? 

c) Vad är mest centralt för att skapa förtroende i relationen? 

 

C) Upplever du som företag att revisorn vill åt information som du anser att 

revisorn inte har rätt till?  

 

D) Vilken betydelse har revisorns oberoende för dig som företag? 

a) Har det uppstått tillfällen/situationer då du ansåg att revisorn tänjt på sitt 

oberoende? 

 

E) Upplever du som företag att du och företagets revisor har olika uppfattningar om 

vad och hur mycket information som ska presenteras för intressenterna genom 

årsredovisningen?  

 

F) Upplever du att det sker förhandlingar mellan dig som företag och företagets 

revisor om vad som ska presenteras i årsredovisningen? 

a) Hur brukar dessa förhandlingar gå till? 

b) Vad brukar det förhandlas om?  

c) Vem upplever du har störst inflytande till beslut om årsredovisning och vad 

är det som påverkar utfallet?  

d) Upplever du att mycket av den kommunikation som sker mellan dig som 

företag och företagets revisor stannar mellan er och inte kommer ut till 

intressenterna?  

 

G) Revisorer arbetar utifrån tystnadsplikt men har samtidigt krav från allmänheten 

att bidra till mer inblick i företagen. Hur upplever du som företag att revisorn 

möter dessa krav? 

a) Kan du ge exempel på tillfällen då dessa aspekter kolliderar? 



 

 

 

 

 

 

 

VI 

b) Kan du ge exempel på tillfällen då du anser att revisorn tänjer på 

tystnadsplikten för att tillmötesgå behovet av transparens? 

c) Anser du ökad transparens om revisorns arbete skulle öka 

revisionskvaliteten? 

 

H) Upplever du att intressenterna värdesätter revisionsberättelsen? 

a) Upplever du att revisionsberättelsen ligger till grund för intressenters beslut 

att våga investera eller samarbeta med er som företag? 

 

I) Hur bedömer du informationsvärdet var för intressenterna i revisionsberättelsen 

innan de nya revisionsstandarderna som trädde i kraft för räkenskapsår som 

avslutas 31 december 2016 eller senare? 

a) Hur bedömer du informationsvärdet är för intressenterna i nya 

revisionsberättelsen med hänvisning till de nya revisionsstandarderna? 

b) Anser du att ytterligare upplysningar i revisionsberättelsen skulle ge 

intressenterna ett större värde? 

 

J) Hur ser du som företag på att lämna ifrån er ytterligare information via 

årsredovisning och revisionsberättelsen för att tillmötesgå intressenters 

efterfrågan? 

  



 

 

 

 

 

 

 

VII 

Bilaga E - Exempel 1 Revisionsberättelse i aktiebolag utan 
koncern 
Revisionsberättelse 

Till bolagsstämman i ABC AB, org.nr xxxxxx-xxxx 

 

Rapport om årsredovisningen 

Uttalanden 

Jag (Vi) har utfört en revision av årsredovisningen för ABC AB för år ÅÅÅÅ 

(räkenskapsåret...). [Bolagets årsredovisning ingår på sidorna x–y i detta dokument.] 

 

Enligt min (vår) uppfattning har årsredovisningen upprättats i enlighet med 

årsredovisningslagen och ger en i alla väsentliga avseenden rättvisande bild av ABC 

ABs finansiella ställning per den 31 december ÅÅÅÅ och av dess finansiella resultat 

[och kassaflöde] för året enligt årsredovisningslagen. Förvaltningsberättelsen är förenlig 

med årsredovisningens övriga delar. 

 

Jag (Vi) tillstyrker därför att bolagsstämman fastställer resultaträkningen och 

balansräkningen. 

 

Grund för uttalanden 

Jag (Vi) har utfört revisionen enligt International Standards on Auditing (ISA) och god 

revisionssed i Sverige. Mitt (Vårt) ansvar enligt dessa standarder beskrivs närmare i 

avsnittet Revisorns ansvar. Jag (Vi) är oberoende i förhållande till ABC AB enligt god 

revisorssed i Sverige och har i övrigt fullgjort mitt (vårt) yrkesetiska ansvar enligt dessa 

krav. 

 

Jag (Vi) anser att de revisionsbevis jag (vi) har inhämtat är tillräckliga och 

ändamålsenliga som grund för mina (våra) uttalanden. 

 

[Annan information än årsredovisningen 

Det är [styrelsen och verkställande direktören] som har ansvaret för den andra 

informationen. Den andra informationen består av [rapport X (men innefattar inte 

årsredovisningen och min (vår) revisionsberättelse avseende denna)]. 

 

Mitt (Vårt) uttalande avseende årsredovisningen omfattar inte denna information och 

jag (vi) gör inget uttalande med bestyrkande avseende denna andra information. 

 

I samband med min (vår) revision av årsredovisningen är det mitt (vårt) ansvar att läsa 

den information som identifieras ovan och överväga om informationen i väsentlig 

utsträckning är oförenlig med årsredovisningen. Vid denna genomgång beaktar jag (vi) 

även den kunskap jag (vi) i övrigt inhämtat under revisionen samt bedömer om 

informationen i övrigt verkar innehålla väsentliga felaktigheter. 



 

 

 

 

 

 

 

VIII 

 

Om jag (vi), baserat på det arbete som har utförts avseende denna information, drar 

slutsatsen att den andra informationen innehåller en väsentlig felaktighet, är jag (vi) 

skyldig(a) att rapportera detta. Jag (Vi) har inget att rapportera i det avseendet.] 

 

Styrelsens [och verkställande direktörens] ansvar 

Det är styrelsen [och verkställande direktören] som har ansvaret för att årsredovisningen 

upprättas och att den ger en rättvisande bild enligt årsredovisningslagen. Styrelsen [och 

verkställande direktören] ansvarar även för den interna kontroll som de bedömer är 

nödvändig för att upprätta en årsredovisning som inte innehåller några väsentliga 

felaktigheter, vare sig dessa beror på oegentligheter eller på fel. 

 

Vid upprättandet av årsredovisningen ansvarar styrelsen [och verkställande direktören] 

för bedömningen av bolagets förmåga att fortsätta verksamheten. De upplyser, när så är 

tillämpligt, om förhållanden som kan påverka förmågan att fortsätta verksamheten och 

att använda antagandet om fortsatt drift. Antagandet om fortsatt drift tillämpas dock inte 

om styrelsen [och verkställande direktören] avser att likvidera bolaget, upphöra med 

verksamheten eller inte har något realistiskt alternativ till att göra något av detta. [För 

K2-företag ska skrivningen lyda: ”Antagandet om fortsatt drift tillämpas dock inte om 

beslut har fattats om att avveckla verksamheten.”] 

 

Revisorns ansvar 

Mina (Våra) mål är att uppnå en rimlig grad av säkerhet om huruvida årsredovisningen 

som helhet inte innehåller några väsentliga felaktigheter, vare sig dessa beror på 

oegentligheter eller på fel, och att lämna en revisionsberättelse som innehåller mina 

(våra) uttalanden. Rimlig säkerhet är en hög grad av säkerhet, men är ingen garanti för 

att en revision som utförs enligt ISA och god revisionssed i Sverige alltid kommer att 

upptäcka en väsentlig felaktighet om en sådan finns. Felaktigheter kan uppstå på grund 

av oegentligheter eller fel och anses vara väsentliga om de enskilt eller tillsammans 

rimligen kan förväntas påverka de ekonomiska beslut som användare fattar med grund i 

årsredovisningen. 

 

Som del av en revision enligt ISA använder jag (vi) professionellt omdöme och har en 

professionellt skeptisk inställning under hela revisionen. Dessutom: 

 identifierar och bedömer jag (vi) riskerna för väsentliga felaktigheter i 

årsredovisningen, vare sig dessa beror på oegentligheter eller på fel, utformar 

och utför granskningsåtgärder bland annat utifrån dessa risker och inhämtar 

revisionsbevis som är tillräckliga och ändamålsenliga för att utgöra en grund för 

mina (våra) uttalanden. Risken för att inte upptäcka en väsentlig felaktighet till 

följd av oegentligheter är högre än för en väsentlig felaktighet som beror på fel, 

eftersom oegentligheter kan innefatta agerande i maskopi, förfalskning, 

avsiktliga utelämnanden, felaktig information eller åsidosättande av intern 

kontroll. 



 

 

 

 

 

 

 

IX 

 skaffar jag mig (vi oss) en förståelse av den del av bolagets interna kontroll som 

har betydelse för min (vår) revision för att utforma granskningsåtgärder som är 

lämpliga med hänsyn till omständigheterna, men inte för att uttala mig (oss) om 

effektiviteten i den interna kontrollen. 

 utvärderar jag (vi) lämpligheten i de redovisningsprinciper som används och 

rimligheten i styrelsens [och verkställande direktörens] uppskattningar i 

redovisningen och tillhörande upplysningar. 

 drar jag (vi) en slutsats om lämpligheten i att styrelsen [och verkställande 

direktören] använder antagandet om fortsatt drift vid upprättandet av 

årsredovisningen. Jag (Vi) drar också en slutsats, med grund i de inhämtade 

revisionsbevisen, om huruvida det finns någon väsentlig osäkerhetsfaktor som 

avser sådana händelser eller förhållanden som kan leda till betydande tvivel om 

bolagets förmåga att fortsätta verksamheten. Om jag (vi) drar slutsatsen att det 

finns en väsentlig osäkerhetsfaktor, måste jag (vi) i revisionsberättelsen fästa 

uppmärksamheten på upplysningarna i årsredovisningen om den väsentliga 

osäkerhetsfaktorn eller, om sådana upplysningar är otillräckliga, modifiera 

uttalandet om årsredovisningen. Mina (Våra) slutsatser baseras på de 

revisionsbevis som inhämtas fram till datumet för revisionsberättelsen. Dock 

kan framtida händelser eller förhållanden göra att ett bolag inte längre kan 

fortsätta verksamheten. 

 utvärderar jag (vi) den övergripande presentationen, strukturen och innehållet i 

årsredovisningen, däribland upplysningarna, och om årsredovisningen återger de 

underliggande transaktionerna och händelserna på ett sätt som ger en rättvisande 

bild. 

 

Jag (Vi) måste informera styrelsen om bland annat revisionens planerade omfattning 

och inriktning samt tidpunkten för den. Jag (Vi) måste också informera om 

betydelsefulla iakttagelser under revisionen, däribland de betydande brister i den interna 

kontrollen som jag (vi) identifierat. 

 

Rapport om andra krav enligt lagar och andra författningar 

Uttalanden 

Utöver min (vår) revision av årsredovisningen har jag (vi) även utfört en revision av 

styrelsens [och verkställande direktörens] förvaltning för ABC AB för år ÅÅÅÅ 

(räkenskapsåret...) samt av förslaget till dispositioner beträffande bolagets vinst eller 

förlust. 

 

Jag (Vi) tillstyrker att bolagsstämman disponerar (behandlar) vinsten (förlusten) enligt 

förslaget i förvaltningsberättelsen och beviljar styrelsens ledamöter [och verkställande 

direktören] ansvarsfrihet för räkenskapsåret. 

 

[Särskild förteckning över lån och säkerheter har upprättats i enlighet med vad som 

föreskrivs i aktiebolagslagen.] 
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Grund för uttalanden 

Jag (Vi) har utfört revisionen enligt god revisionssed i Sverige. Mitt (Vårt) ansvar enligt 

denna beskrivs närmare i avsnittet Revisorns ansvar. Jag (Vi) är oberoende i förhållande 

till ABC AB enligt god revisorssed i Sverige och har i övrigt fullgjort mitt (vårt) 

yrkesetiska ansvar enligt dessa krav. 

 

Jag (Vi) anser att de revisionsbevis jag (vi) har inhämtat är tillräckliga och 

ändamålsenliga som grund för mina (våra) uttalanden. 

 

Styrelsens [och verkställande direktörens] ansvar 

Det är styrelsen som har ansvaret för förslaget till dispositioner beträffande bolagets 

vinst eller förlust. Vid förslag till utdelning innefattar detta bland annat en bedömning 

av om utdelningen är försvarlig med hänsyn till de krav som bolagets verksamhetsart, 

omfattning och risker ställer på storleken av bolagets egna kapital, konsolideringsbehov, 

likviditet och ställning i övrigt. 

 

Styrelsen ansvarar för bolagets organisation och förvaltningen av bolagets 

angelägenheter. Detta innefattar bland annat att fortlöpande bedöma bolagets 

ekonomiska situation och att tillse att bolagets organisation är utformad så att 

bokföringen, medelsförvaltningen och bolagets ekonomiska angelägenheter i övrigt 

kontrolleras på ett betryggande sätt. [Den verkställande direktören ska sköta den 

löpande förvaltningen enligt styrelsens riktlinjer och anvisningar och bland annat vidta 

de åtgärder som är nödvändiga för att bolagets bokföring ska fullgöras i 

överensstämmelse med lag och för att medelsförvaltningen ska skötas på ett 

betryggande sätt.] 

 

Revisorns ansvar 

Mitt (Vårt) mål beträffande revisionen av förvaltningen, och därmed mitt (vårt) 

uttalande om ansvarsfrihet, är att inhämta revisionsbevis för att med en rimlig grad av 

säkerhet kunna bedöma om någon styrelseledamot [eller verkställande direktören] i 

något väsentligt avseende: 

 företagit någon åtgärd eller gjort sig skyldig till någon försummelse som kan 

föranleda ersättningsskyldighet mot bolaget, eller 

 på något annat sätt handlat i strid med aktiebolagslagen, årsredovisningslagen 

eller bolagsordningen. 

 

Mitt (Vårt) mål beträffande revisionen av förslaget till dispositioner av bolagets vinst 

eller förlust, och därmed mitt (vårt) uttalande om detta, är att med rimlig grad av 

säkerhet bedöma om förslaget är förenligt med aktiebolagslagen. 

 

Rimlig säkerhet är en hög grad av säkerhet, men ingen garanti för att en revision som 

utförs enligt god revisionssed i Sverige alltid kommer att upptäcka åtgärder eller 
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försummelser som kan föranleda ersättningsskyldighet mot bolaget, eller att ett förslag 

till dispositioner av bolagets vinst eller förlust inte är förenligt med aktiebolagslagen. 

 

Som en del av en revision enligt god revisionssed i Sverige använder jag (vi) 

professionellt omdöme och har en professionellt skeptisk inställning under hela 

revisionen. Granskningen av förvaltningen och förslaget till dispositioner av bolagets 

vinst eller förlust grundar sig främst på revisionen av räkenskaperna. Vilka 

tillkommande granskningsåtgärder som utförs baseras på min (vår) professionella 

bedömning med utgångspunkt i risk och väsentlighet. Det innebär att jag (vi) fokuserar 

granskningen på sådana åtgärder, områden och förhållanden som är väsentliga för 

verksamheten och där avsteg och överträdelser skulle ha särskild betydelse för bolagets 

situation. Jag (Vi) går igenom och prövar fattade beslut, beslutsunderlag, vidtagna 

åtgärder och andra förhållanden som är relevanta för mitt (vårt) uttalande om 

ansvarsfrihet. Som underlag för mitt (vårt) uttalande om styrelsens förslag till 

dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust har jag (vi) granskat [styrelsens 

motiverade yttrande samt ett urval av underlagen för detta för att kunna bedöma] [8] om 

förslaget är förenligt med aktiebolagslagen. 

 

Ort den DD månad ÅÅÅÅ 

[Namn på revisionsföretaget] [15] 

  

A.A. 

Auktoriserad/Godkänd revisor 
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