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Titel: Förväntningsgapets dynamik 

Inledning: Förväntningsgapet är skillnaden som finns mellan vad revisorer och 

användare av redovisningsinformation förväntar sig att en oberoende revisor ska göra. 

Sedan definitionen uppkom år 1974 har mycket forskning gjorts om förväntningsgap. 

Vad som är tämligen outforskat är hur gapet förändras över tid i ett land, och hur det 

påverkas av händelser i omvärlden. Denna kunskapslucka har motiverat denna studie. 

Problemformulering: Hur har förväntningsgapet förändrats i Sverige, från definitionens 

uppkomst fram till idag? På vilket sätt kan företagsskandaler och lagförändringar ha 

påverkat gapet? 

Syfte: Syftet är att identifiera och skapa förståelse för hur förväntningsgapet har 

förändrats i Sverige. Dessutom vill vi tydliggöra hur finanskriser, företagsskandaler och 

lagförändringar har påverkat gapet, samt om det finns något samband mellan dessa tre 

faktorer. Avsikten med uppsatsen är att bidra till förväntningsgapslitteraturen och att ge 

insikt i hur svenska normer utvecklas. 

Metod: Abduktion är den metod som använts i studien. Den teoretiska referensramen 

består av tidigare forskning och teori kring förväntningsgapet och rättssociologi. I den 

empiriska analysen användes en kvalitativ metod där material i form av sekundärdata 

samlats in. Utgångspunkten var FARs branschorganisations tidning, Balans. Denna 

källa har kompletterats med bland annat lagarbeten, böcker och hemsidor, vilket har 

legat till grund för analys och slutsats.     

Slutsats: Vårt resultat anger att förväntningsgapet är ett dynamiskt begrepp inom 

områdena: definition, beståndsdelar, förekomst, bidragande orsaker och 

minskningsåtgärder. Dessutom har dynamik påvisats i relation till rättssociologin och 

flera viktiga samband har tydliggjorts. 
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Title: The dynamics of the Audit expectation gap 

Introduction: The audit expectations gap is the difference that exists between what 

auditors and users of accounting information expects an independent auditor to do. 

Since the definition arose in 1974, much research has been done about the gap. What is 

relatively unexplored is how the gap changes over time within a country, and how it is 

affected by external events. This lack of knowledge has motivated this study. 

Problem: How has the audit expectation gap changed in Sweden, from the emergence 

of the definition until today? In which way have corporate scandals and legislative 

changes affected the gap? 

Purpose: The aim is to identify and create an understanding of how the audit 

expectation gap has changed in Sweden. Furthermore, we want to clarify how financial 

crises, corporate scandals and legislative changes have affected the gap, and if there is 

any connection between these three factors. The purpose of this paper is to contribute to 

the audit expectation gap literature and provide insight into how Swedish standards 

develop. 

Method: The study has been addressed from an abductive approach. The theoretical 

framework consists of previous research and theory about the audit expectation gap and 

the sociology of law. In the empirical analysis, a qualitative method was used, and 

material in the form of secondary data was collected. The starting point was FARs 

professional association magazine, Balans. This source was supplemented by including 

regulatory work, books and websites, which have been the basis for the analysis and 

conclusion. 

Conclusion: Our results indicate that the audit expectation gap is a dynamic concept in 

the areas of: definition, components, occurrence, contributing factors and reduction 

solutions. In addition, dynamics has been demonstrated related to the sociology of law 

and several important relationships have been clarified. 
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Kapitel 1 Inledning 

Kapitlet börjar med en beskrivning av revisorns roll och hur den hänger samman med 

allmänhetens förtroende för revision. Därefter kommer en redogörelse om hur 

minskning av förtroendet avspeglas i ett förväntningsgap. Problemdiskussionen som 

följer lyfter fram att det är viktigt att studera dynamiken i förväntningsgap i Sverige, 

och det mynnar ut i en problemformulering och syfte. 

 

1.1 Problembakgrund  

Revision är en oberoende granskning av redovisning och förvaltning som sker under en 

viss tidsperiod för ett företag. Det är en kritisk kontroll över att verksamheten följer 

regler och normer som finns för att skydda olika intressen. (Johansson et al 1987) 

Revisorernas roll är således att erbjuda service till alla aktörer som vill veta om den 

information som företag lämnar ut verkligen speglar verksamheten (Lee 1993 se Öhman 

2004). En revisor ska iaktta god revisionssed, vilket bland annat innebär att utföra 

uppgifter med opartiskhet, objektivitet och självständighet. Förenade Auktoriserade 

Revisorers (FAR) yrkesetiska regler, som kan ses som anvisningar för god revisionssed, 

uttrycker att revisionens grundläggande uppgift handlar om att bidra till förtroende för 

ekonomisk information som lämnas av företag och myndigheter. Revisionen är därmed 

en viktig förutsättning för ett väl fungerande samhälle och näringsliv. (Gometz 2006) 

  

Eftersom revisionens grundläggande uppgift handlar om att bidra till förtroende för 

ekonomisk information, blir det naturligt att fråga sig vad förtroende betyder. Mayer et 

al (1995) anger följande definition, som utvecklats för att fokusera på förtroende i en 

organisatorisk miljö som involverar två specifika parter: Förtroende är viljan av en part 

att vara sårbar för en annan parts handlingar. Detta baseras på förväntningar att den 

andra parten kommer att utföra en handling som är viktig för den part som innehar 

förtroendet, oavsett möjligheten att övervaka eller kontrollera den andra parten. Behovet 

av förtroende uppkommer endast i riskfyllda situationer. Denna definition av förtroende 

är tillämplig på en relation med en annan part som uppfattas agera mot de 

förtroendegivande.  Att vara sårbar antyder att det finns något av betydelse som kan gå 

förlorat. Den förtroendegivande har en vilja att ta risker. (Mayer et al 1995)  
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Denna definition passar in i vår kontext som är ur ett revisorsperspektiv. I detta fall är 

ena parten företagets intressenter och den andra parten är 

revisorerna/revisorsprofessionen. Det är intressenterna som är sårbara för revisorns 

handlingar då revisorn är den part som utför granskning av företagets finansiella 

rapporter och förvaltning. Företagets intressenter har därmed ett behov av förtroende för 

revisorerna eftersom de befinner sig i en riskfylld situation. En situation där långivarna 

kan förlora sina fordringar, där de anställda kan förlora sina jobb och där investerarna 

kan förlora sina pengar som de satsat i ett företag, som utan förvarning hamnar i 

konkurs eller är föremål för redovisningsbedrägerier. Intressenterna har därmed 

förväntningar på att revisorerna kommer att utföra deras plikter, trots att de inte kan 

övervaka dem. Revisorerna/revisorsprofessionen vill uppfattas som om de agerar i linje 

med intressenternas viljor. 

  

Sverige finansmarknadsminister Norman (2010) anser att: “Revisionsbranschen är inte 

vilken bransch som helst, den är så vital för all näringsverksamhet. Därför är det så 

ohyggligt viktigt att den här branschen uppbär ett högt förtroende”. Dobroţeanu et al 

(2009) menar att revisorsprofessionens insatser ifrågasatts under den senaste tiden, 

vilket har lett till att förtroendet rubbats. Enligt Boland (1982) och Cassel (1996) har 

revisorsprofessionen och revisorns arbete ingen mening och har ingenting att erbjuda 

utan allmänhetens förtroende och tillit. Gometz (2006) tar också upp det sjunkande 

förtroendet och han menar att sakkunniga personer anser att revisorsprofessionen i USA 

har misslyckats med sina uppgifter, och enligt honom verkar liknande även ha inträffat i 

Sverige. Det är bland annat företagskrascher och skandaler (exempelvis Enron och 

Worldcom), revisorers stigande vinstintresse och minskade oberoende som har lett till 

att förtroendet har försvagats, i USA liksom i Sverige. 

  

Samhällets bristande förtroende för revisorerna och revisorsprofessionen speglas bland 

annat i omgivningens förväntningar (Cassel 1996), och därför är förväntningar en 

oerhört viktig mekanism. Eftersom förväntningar är komplexa och svåra att förhålla sig 

till blir det svårt att skapa förtroende. Förväntningar förändras över tid och är därför 

dynamiska, dels beroende på förtroendegivarens karaktärsdrag och dels beroende på 

situationen de uppstår i. Förväntningarna utvecklas genom ett samspel mellan 

förtroendetagaren och förtroendegivaren. Samspelet utspelas genom kommunikation 

och utväxling av intryck, som tolkas och omtolkas av parterna. Det är viktigt att 



 
 

3 

 

förtroendetagaren förstår vilka förväntningar de har på sig, för utan medvetenhet om 

detta kan de inte motsvara och leva upp till dem. (Bergmasth & Strid 2006) 

 

Allmänheten har vissa förväntningar på vad en revisor ska uträtta, om dessa 

förväntningar inte stämmer överens med vad revisorerna anser sig uträtta så uppstår ett 

så kallat förväntningsgap. Det förekommer ett samspel mellan allmänheten och 

revisorprofessionen där ansvaret för kommunikationen av revisorernas uppgifter läggs 

på revisorerna. Det är således viktigt för revisorerna att veta vilka förväntningar som 

finns på dem för att kunna bygga upp ett förtroende. Ett alltför stort förväntningsgap 

leder inte enbart till försämrat förtroende utan även till ökade kostnader i form av 

monetära förluster och ryktesförluster, ökade advokatarvoden, skyhöga 

försäkringspremier och ökad reglering kring revision (Wolf et al 1999). Därmed finns 

det ett trepartsförhållande mellan allmänheten, revisorn och lagstiftaren.  

 

Vad kommer då hända med revisorsbranschen om hela förtroendet går förlorat? Om 

revisorerna inte tar hänsyn till intressenternas behov kommer förtroendet för 

revisorsprofessionen försämras, och det kommer bli allt svårare för dem att bygga upp 

det igen. Gometz (2006) menar att ett förtroende kan försvinna över en dag medan det 

krävs stora ansträngningar, tid och kostnader för att återskapa det. Skulle hela 

förtroende för revisorerna försvinna kan hela branschen förfalla. Ur revisorernas 

perspektiv är förväntningsgapet ett högst angeläget ämne att studera, då det är deras 

problem. 

  

Ur ett samhällsperspektiv är det viktigt med förtroende för revisorsbranschen. 

Anledningen till att revisionen är lagstadgad för alla aktiebolag, med undantag för 

mikrobolag, är för att det finns samhällsekonomiska nyttor med revision. En av 

fördelarna är att det skapar en trygghet för intressenterna. Enligt ABL 1:3 har 

aktieägarna inget personligt betalningsansvar, därför måste det finnas en revisionsplikt 

för att företagets intressenter ska känna sig skyddade (SFS 2005:551). Enligt 

agentteorin tillsätts revisorerna som en oberoende part för att minska 

informationsasymmetrin som finns mellan företagsledningen och ägarna. Revision kan 

då ses som en verksamhet som inskränker företagsledningens handlingsutrymme i 

redovisningshänseende och på så vis minskar risken för företagets intressenter. (Power 

1997 se Öhman 2007) Samhällets intresse och nytta av revision ligger också i 
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skattekontroll och brottsbekämpning, där brottsbekämpning också ligger i näringslivets 

intresse. Det är ett starkt samband mellan redovisning och beskattning, då redovisningen 

utgör underlag för skattekontroll. Revisionens positiva påverkan på kvaliteten i 

redovisningen främjar skattekontrollen. En viktig del i revisorernas arbete är att granska 

företagets risker för oegentligheter och lagöverträdelser som kan påverka 

årsredovisningen. Vid misstanke om brott ska de vidta åtgärder och anmäla detta. Detta 

är en påtryckningsmöjlighet för att få företagarna att följa lagstiftning och på så vis 

undanröja brott. (Andersson 2005) 

 

1.2 Problemdiskussion 

Det finns betydande forskning kring förväntningsgapet och ursprunget kan spåras ända 

tillbaka till 1800-talet (Humphrey & Turley 1992 se Lee et al 2009). Den första 

definitionen kom dock inte förrän mycket senare och lyder: “en skillnad mellan vad 

revisorerna och användarna av redovisningsinformationen förväntar sig att en 

oberoende revisor ska uträtta” (Liggio 1974 se Öhman 2007, s. 130). Efter att Liggios 

(1974) definition tillkom har den modifierats i viss utsträckning, men alltid med behåll 

av grundtanken: att det finns en skillnad mellan revisorns och allm nhetens 

u   attn n ar    n a a  de t d  a de  n t onerna to  re  sorsyrkets  art  och antydde att 

allm nheten  ar  elutb ldad och skulle d r  r klandras   r s na m ssu   attn n ar om 

re  sorns roll  Dobroţeanu 2009). På 90-talet började även revisorernas ansvar tas i 

beaktande, och definitionen på förväntningsgapet ändrades något. Porter (1993) var en 

av dem som ansåg att Liggios (1974) definition var alltför vag och ignorerade att 

revisorer, som människor, inte alltid beter sig i enlighet med regelverket. Hon hävdade 

istället att begreppet syftar på gapet mellan vad samhället förväntar sig av revisorn och 

revisorns fullföljande av sin uppgift på det sätt samhället uppfattar det. Bara genom att 

studera dessa två definitioners variation framgår tydligt att synen på förväntningsgapets 

innebörd förändrats över tid. Det verkar således, ur teoretisk synvinkel, som att 

förväntningsgap är ett begrepp som är dynamiskt. Definitionernas variation kan vara ett 

tecken på att förväntningsgapet även är föränderligt i andra hänseenden, detta eftersom 

att gapets lösningsåtgärder sannolikt speglar vilken definition av förväntningsgapet som 

används.  
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Åren efter definitionens tillkomst bildades Cohen-kommissionen vars uppgift var att 

undersöka om ett förväntningsgap faktiskt existerade.  De konstaterade att så var fallet 

och att det till stor del berodde på att revisionsbranschen misslyckats med att reagera 

och utvecklas i takt med förändringarna i näringslivet. (Wolf et al 1999) Hade 

revisionsbranschen utvecklats i takt med dessa förändringar och således också med 

förväntningarna från allmänheten så hade förväntningsgapet antagligen varit så pass 

litet att det aldrig uppmärksammats. Om förväntningsgapet varit konstant och linjärt 

över tid så hade revisorsprofessionen och lagstiftaren vid det här laget kunnat ta fram en 

lösning som eliminerat gapet. Att förväntningsgapet fortfarande är ett aktuellt ämne 

idag, och ännu mer i fokus än när definitionen uppkom för några årtionden sen, visar att 

allmänhetens förväntningar på revisionen förändrats. Detta visar på att 

förväntningsgapet är dynamiskt eftersom det förändrats och utvecklats i praktiken. Har 

händelser i omvärlden, så som företagsskandaler och finansiella kriser, påverkat gapet 

och lett till en dynamik?  

 

Företagsskandaler gör att debatten kring förväntningsgapet ständigt lyfts upp. 

Förväntningsgapet som företeelse finns alltid där men uppmärksammas först när 

exempelvis en företagsskandal inträffar, vilket gör det intressant att studera hur sådana 

skandaler påverkar och förändrar gapet. Exempelvis har konkurser i bolag en särskild 

betydelse vad gäller allmänhetens förtroende för revision. (Öhman 2007) Cassel (1996) 

menar också att finansiella kriser är av intresse när det gäller förväntningsgapet, 

eftersom det är då kritiken mot revisorerna blir tydlig. När oskyldiga parter, såsom 

företagets intressenter, utsätts för förluster på grund av exempelvis ekonomiska 

sammanbrott av skenbart hälsosamma företag, försöker de hitta någon att lägga skulden 

på (Power 1993 se Lee et al 2009). Intressenterna får då anledning att ifrågasätta om 

den andra parten, revisorn, genomfört sina plikter. När företagsskandaler uppkommer 

riktas därför uppmärksamhet mot vad revisorerna gör, men kanske framförallt mot vad 

de inte gör. I och med detta blir det ovillkorligen så att revisorerna måste agera och 

delta i debatten för att inte deras anseende ska sjukna ännu mer. 

  

Betydande konkurser och andra kritiska incidenter leder inte enbart till debatter om 

revisorers insatser utan medför oftast en utveckling av regleringen på området, för att 

liknande inte ska inträffa igen (Öhman 2007). Förändringar i regelverken ger uttryck för 

att det finns variation i synen på förväntningsgap. Som ett exempel kan förändringar av 
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revisionsberättelsen i regelverken tas upp. För att minska förväntningsgapet utvecklades 

ett förslag till en ny revisionsberättelse år 1989 av FAR. Dock gick inte den föreslagna 

revisionsberättelsen igenom och en ny reviderad version implementerades år 1997. 

Ytterligare en revidering av berättelsen gjordes år 2011 när International Standards on 

Auditing (ISA) infördes. (Engerstedt 2012) Under 2013 kan det bli aktuellt med 

ytterligare en omarbetning i Sverige. Enligt Ohlsson (2012) finns det förväntningar från 

marknaden om att revisorer ska ge mer information om deras bedömning i bolagen. 

Utvecklingen av revisionsberättelsen kan ge uttryck för att förväntningar om revisions 

roll har förändrats över tid och att revisorsyrket försöker anpassa sig efter marknadens 

önskemål och behov.  

 

Hur kan dessa regelförändringar i revisionsberättelsen förklaras? Har lagstiftaren tagit 

hänsyn till allmänhetens förändrade förväntningar på revisorns roll och därmed ändrat 

reglerna i enlighet med dessa? Eller har reglerna kommit till för att lagstiftaren vill 

  rs ka styra allm nhetens   r  ntn n ar? E tersom r ttssoc olo   “söker nå 

allmängiltig kunskap om sambandet mellan rättsliga och samhälleliga faktorer” 

(Forslund 1978, s 59) kan detta perspektiv förklara sambandet mellan regelförändringar 

och synen på förväntningsgap. Med de samhälleliga faktorerna menar Forslund (1978) 

de ekonomiska, politiska och sociala faktorerna. Rätten undersöks dels som en produkt 

av dessa faktorer och dels som en faktor som själv påverkar samhället. Det 

rättssociologiska perspektivet passar in i förväntningsgapsområdet eftersom reglering 

införs för att undvika att liknande företagsskandaler ska inträffa igen. Dessutom 

kommer reglering in som en central mekanism då det talas om hur förväntningsgapet på 

bästa sätt ska reduceras (Wolf et al 1999). Ett exempel på detta är att via lagstiftning 

utvidga revisorernas ansvar till att möta samhällets förväntningar bättre (O´Malley 

1993; Humphrey et al 1993; Lee et al 2009) och införa krav om utökad 

revisionsberättelse, vilket ger bättre förståelse för revisorns roller (Gay & Schelluch 

1993 se Lee et al 2009).   

 

Inom rättssociologi finns olika skolor som väljer att se på samverkan mellan reglering 

och samhälle från olika infallsvinklar. En av dessa infallsvinklar benämns som 

operationistisk rättssociologi, där rätten ses som en oberoende variabel och samhälleliga 

fenomen som beroende variabler. Då undersöks hur en förändring inom det legala 

systemet (den oberoende variabeln) medför eller tenderar att medföra en förändring 
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inom det sociala systemet (det beroende variabeln). Lagstiftarens syfte är då att styra 

människors beteende och är en del av den så kallade sociala styrningen, som innebär att 

lagstiftarna företar åtgärder för att påverka människornas handlande och tänkande i 

önskad riktning. (Forslund 1978) Om lagstiftaren tillvägagångssätt kan förklaras utifrån 

detta perspektiv i sina försök att minska förväntningsgap är det förvånansvärt att Öhman 

(2007) anser att trots vidtagna åtgärder om förändring i lagstiftning har 

förväntningsgapet i Sverige inte minskats i önskad utsträckning. De svenska revisorerna 

kännetecknas dessutom av sin konservativa hållning, vilket inte alls går ihop med att 

revisionen bör vara dynamisk och anpassas till intressenternas behov och rådande 

förhållanden. En annan infallsvinkel kan ses som motsatsen till föregående. Då 

betraktas de samhälleliga faktorerna som oberoende variabler och det legala systemet 

som beroende variabel. Inom det perspektivet undersöks hur de samhälleliga faktorerna 

påverkar rätten. Denna infallsvinkel benämns för rättsgenetik. (Forslund 1978) I vårt 

fall blir det att lagstiftaren svarar på de föreställningar om förväntningsgapet som kan 

utläsas från allmänheten. Genom att försöka minska förväntningsgapet på detta sätt kan 

allmänhetens förtroende för revisorerna stärkas. Det kan däremot även leda till alltför 

många, omfattande och detaljerade regler kring revision. Kontentan kan därför bli att 

revisorernas uppgifter blir ännu svårare att förstå för allmänheten och att revisorerna får 

ännu svårare att hålla koll på alla regleringar. Åtgärden att minska förväntningsgapet, 

som var den ursprungliga tanken, övergår därmed istället till en ökning av gapet.  

  

Forskningen kring förväntningsgap är synnerligen omfattande. Majoriteten av 

tillgänglig forskning är av kvantitativ karaktär och omfattar empiriska bevis angående 

huruvida ett förväntningsgap existerar i olika länder. Bland annat har bevis funnits i 

USA (Baron et al 1977), Australien (Low 1980 se Koh & Woo 1998), Storbritannien 

(Humphrey et al 1993), Singapore (Low et al 1980 se Salehi & Rostami 2009), 

Sydafrika (Gloeck & Ja er’s 1993 se Lee et al 2009) och S er  e  Nordén & S ensson 

2011). I samband med detta är det även mycket forskning om tillvägagångssätt för att 

minska gapet (Zikmund 2008; Wolf et al 1999) samt olika definitioner för vad 

begreppet innebär (Koh & Woo 1998; Dobroţeanu 2009)  Dessutom har     unn t en del 

undersökningar kring förväntningsgapets beståndsdelar (Porter 1993) och vilka 

kulturella skillnader som kan påverka det (Haniffa & Hudaib 2007). 
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Vad som är tämligen outforskat är hur förväntningsgapet förändrats över tid i ett land, 

samt hur det påverkats av olika händelser i dess omvärld. Vi ser helt enkelt en 

kunskapslucka i forskningen kring gapets dynamik och hur det utvecklats ur ett 

historiskt perspektiv. Vi kommer också att beakta rättssociologins olika perspektiv, att 

se rätten som beroende eller oberoende variabel i förhållande till förväntningsgapet. 

Eftersom detta inte har studerats tidigare så ger det oss ytterligare en anledning att 

utforska detta område. Världen förändras ständigt och de olika händelser vi diskuterade 

ovan, så som företagsskandaler och regleringsförändringar kan ha inverkan på 

förväntningsgapet. Humphrey et al (2009) gör en kvalitativ, historisk tillbakablick och 

påvisar att revisorsprofessionen svarar mycket aktivt med regleringar och 

standardiseringar, vad gäller åtgärder till följd av olika finanskriser. I och med detta 

visar det på att revisorsprofessionen är dynamisk. Vi har också funnit en vetenskaplig 

studie som berör förändringar av förväntningsgapet. Studien är uppbyggd i två delar. I 

den första delen görs en jämförelse mellan hur förväntningsgapet ser ut i Nya Zeeland 

och i Storbritannien. Författarna kommer fram till att gapets sammansättning och 

struktur till stor del ser likadan ut, men att gapet är större i Nya Zeeland. Den andra 

delen, som till viss grad kan relatera till det vi vill undersöka, fokuserar istället på hur 

gapet har förändrats inom respektive land under en viss tidsperiod. Där kommer 

författarna bland annat fram till att revisorernas prestation (och allmänhetens 

förväntningar) har förbättras under de två senaste decennierna. (Porter et al 2012) 

Någon studie motsvarande denna har inte gjorts i Sverige. 

 

Vi ställer oss därmed frågan, varför ingen valt att forska om förväntningsgapets 

förändringar och dynamik i Sverige tidigare? Kanske handlar det om svårigheter att 

genomföra en sådan undersökning ur en kvantitativ synvinkel eller att det tidigare 

funnits för lite information och material att tillgå. Eftersom Porter et al (2012) och 

Humphrey et al (2009) gjort liknande undersökningar i andra länder är det inte omöjligt 

att genomföra. Anledningen till varför det inte gjorts fler sådana studier tidigare kan 

vara att en viss tidsintervall måste ha förflutit för att en förändring ska kunna utläsas. 

Det verkar som att det först är på senare år som forskare fått upp ögonen och anser att 

det är möjligt att genomföra studier som tar hänsyn till tidsperspektivet. Genom denna 

studie tror vi att den viktiga kunskapsluckan kommer täppas till och att nya intressanta 

bidrag inom förväntningsgapslitteraturen och normvetenskapen kommer ges.  
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Avslutningsvis vet vi således att företagsskandaler och kriser påverkar 

förväntningsgapet och som ett svar på dessa skandaler och kriser brukar en lagändring 

träda in. Med hänsyn till ämnets komplexitet vet vi däremot inte hur dessa faktorer 

förhåller sig till varandra och vad det får för effekt på förväntningsgapet. Finns det 

något samband mellan faktorerna?  

  

Problemformulering: Hur har förväntningsgapet förändrats i Sverige, från definitionens 

uppkomst fram till idag? På vilket sätt kan företagsskandaler och lagförändringar ha 

påverkat gapet? 

1.3 Syfte 

Syftet är att identifiera och skapa förståelse för hur förväntningsgapet har förändrats i 

Sverige. Dessutom vill vi tydliggöra hur finanskriser, företagsskandaler och 

lagförändringar har påverkat gapet, samt om det finns något samband mellan dessa tre 

faktorer. Avsikten med uppsatsen är att bidra till förväntningsgapslitteraturen och att ge 

insikt i hur svenska normer utvecklas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

10 

 

Kapitel 2 Metod 

I detta kapitel ges en beskrivning av hur denna studie genomförts och varför vi valde att 

göra på detta sätt. De teoretiska utgångspunkterna och forskningsansats presenteras. 

Argument för varför vissa alternativ valts bort kommer även att föras. 

 

2.1 Teoretisk utgångspunkt och teorival 

Den teoretiska referensramen har delats upp i två delar. Den första delen består av 

tillgänglig och tidigare forskning rörande förväntningsgapet. För att studera hur 

förväntningsgapet har förändrats måste vi ta reda på vad gapet är och består av. I 

förväntningsgapsforskningen har följande fem faktorer kunnat urskiljas: definitioner, 

beståndsdelar, förekomst bidragande faktorer och minskningsåtgärder. Det är dessa fem 

faktorer som vi genomgående kommer att utgå ifrån i uppsatsens alla avsnitt. 

Teorigenomgången är också som nödvändigt för att få en grundläggande förståelse för 

vad begreppet förväntningsgap handlar om. Forskningen har främst hämtats från 

internationella undersökningar, som USA och Storbritannien, eftersom majoriteten av 

all forskning som gjorts inom förväntningsgapet kommer därifrån. Informationen kan 

till stor del generaliseras även till Sverige, då EU har en strategi som innebär att de har 

ett nära samarbete med internationella regleringsorgan, exempelvis International 

Accounting Standards Board (IASB). Detta innebär att Sverige implementerar många 

International Financial Reporting Standards (IFRS) rekommendationer. (Halling 2009) 

 

Den andra delen i vår teoretiska referensram kommer att bestå av rättssociologi. Ett 

rättssociologiskt perspektiv kommer att antas eftersom detta sannolikt kan förklara 

sambandet mellan finanskriser/företagsskandaler, lagförändringar och förväntningsgap. 

Efter att företagsskandaler inträffat så är det allmänt accepterat att det kommer in flera 

lagändringar för att hindra att liknande sker. (Humphrey et al 2009) En genomgång av 

de två olika rättssociologiska teorier som identifierats kommer att göras. Dessa två 

skolor är operationistisk rättssociologi och rättsgenetik. Dessa teorier beskriver 

förhållandet mellan samhälle och reglering från två motsatta perspektiv. Sambandet 

mellan samhälle och reglering kommer sedan att tas upp i empirin, för att slutligen 

kopplas till de två rättssociologiska teorierna i analysen.  
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Figur 1 Referensramens två delar 

2.2 Forskningsansats  

Ett deduktivt tillvägagångssätt innebär att utifrån en teori härleda olika 

hypotesprövningar som sedan testas (Bryman & Bell 2005). En svaghet med att enbart 

använda deduktion är att metoden ibland inte har något att deducera ifrån, enbart 

“  ssn n ar”  Al esson & Sk ldber  2008)  Att  st llet an  nda en  ndukt   ansats 

innebär att teori kan genereras utifrån praktiken (Bryman & Bell 2005). En svaghet med 

induktion är att den ibland inte anses kunna generera teori utan endast empiriska 

summeringar. (Alvesson & Sköldberg 2008) 

 

De flesta forskarna inom förväntningsgap har använts sig av en deduktiv ansats, där de 

genererar hypoteser utifrån teori. Detta etablerade tillvägagångssätt leder till att 

forskarnas resultat är väldigt lika. De kommer egentligen inte fram till resultat som 

markant skiljer sig ifrån alla andra, vilket tyder på att kunskap om förväntningsgapet ser 

ut så. I och med detta vill vi genomföra en studie som inte är traditionell inom 

förväntningsgapet och dessutom föra in ett rättssociologiskt perspektiv. För att uppnå 

vårt syfte kommer inslag av både induktion och deduktion användas, därför väljs en 
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abduktiv ansats till denna studie. Studiens deduktiva inslag innebär således att vi utgår 

från redan tillgänglig teori inom rättssociologi och litteratur om förväntningsgap som 

grund till den empiriska undersökningen. Detta görs eftersom det redan finns mycket 

användbar forskning och teori om rättssociologi och förväntningsgap. Däremot kommer 

hypotesprövning inte att användas, som är central i en deduktiv ansats. 

Hypotesprövning är en teknik som innebär att ett uttalande görs för att resultatet ska 

kunna generaliseras till en stor population. (Bryman & Bell 2005) Denna metod valdes 

bort eftersom att föreställningar är svåra att mäta kvantitativt, då de kan variera 

betydligt mellan olika personer och grupper. Men hänsyn till detta kommer resultatet av 

vår studie inte generaliseras till en större population. Eftersom teorin som vi utgår från i 

deduktionen inte kommer visa någon förändring så kommer även induktion användas. 

Induktionen kommer användas eftersom avsikten är att härleda ny teori utifrån det 

empiriska materialet som ska visa om förväntningsgapet har förändrats. En helt induktiv 

ansats valdes bort, då vi ville utgå från en bredare och rikare teoretisk grund, än den 

som vi från början förfogade över.   

 

Genom abduktion kommer vår teori och empiri att systematiskt förhålla sig till 

varandra. Denna metod valdes eftersom en användning av antingen induktion eller 

deduktion kommer leda till att studien blir mer styrd inpå ett förutbestämt mönster. 

Genom att använda abduktion kommer dessutom induktionens och deduktionens två 

svagheter att undvikas. Gissningar kommer att kringgås och för att inte enbart empiriska 

summeringar ska genereras kommer stöd tas från befintlig litteratur rörande 

förväntningsgap. Fördelen med att använda den abduktiva ansatsen är dessutom att 

studiens empiri kommer ta stöd från teorin, vilket kommer ge studien större 

trovärdighet. (Alvesson & Sköldberg 2008)Vi är medvetna om att en abduktiv ansats 

kommer innebära viss svårighet när det gäller vår icke-beprövade metod och struktur. 

När det gäller metoden tror vi att den successivt kommer växa fram med mer kunskap, 

genom att testa oss fram och med hjälp av handledning. 

 

                                    

 

 



 
 

13 

 

Kapitel 3 Teoretisk referensram 

Den teoretiska referensramen kommer att bestå av en genomgång av tillgänglig 

litteratur inom förväntningsgapsforskningen. De delar som tas upp berör gapets 

definitioner, beståndsdelar, förekomst, bidragande faktorer och reduceringsåtgärder. 

Därefter kommer en redogörelse för rättssociologin och dess två tillhörande skolor.  

 

Del Ett 

3.1 Definition 

Förväntningsgapets definition varierar mellan olika forskare. Öhman (2007) uttrycker 

att de beskrivningar som gjorts genom åren till viss del skiljer sig från varandra. Men, 

oftast finns en gemensam kärna: De redovisningsberättigade intressenternas 

uppfattningar och revisorns uppfattningar stämmer inte överens. Liggio (1974) var den 

första som kom fram till en definition av förväntningsgapet inom revisionsområdet 

(Koh & Woo 1998; Dobroţeanu 2009; Öhman 2007). Liggio (1974) ansåg att gapet 

berodde på skillnaden mellan vad användarna och revisorerna förväntade sig av den 

oberoende revisorn. Guy och Sullivan (1988) beskrev definitionen något annorlunda, 

nämligen att gapet var skillnader mellan allmänhetens förväntningar på 

revisorsprofessionen vad gäller dess ansvar och roll och vad allmänheten i själva verket 

får reda på. Dobroţeanu et al (2009) menar att flera av de tidiga definitionerna tog 

revisorsyrkets parti och antydde att allmänheten var felutbildad och skulle därför 

klandras för sina missuppfattningar om revisorns betydelse och roll. På 90-talet började 

även revisorernas ansvar tas i beaktande. Porter (1993) ansåg att Liggios (1974) 

definition var alltför vag och ignorerade att revisorer, som människor, inte alltid beter 

sig på det sätt som regler föreskriver. Porter (1993) definierar istället begreppet som ett 

gap mellan vad samhället förväntar sig av revisorn och revisorns fullföljande av sin 

uppgift på det sätt samhället uppfattar det. Hon delar också in gapet i två delar: ett 

utförandegap (performance gap) och ett rimlighetsgap (reasonableness gap). I likhet 

med Porter (1993) föreslog även Humphrey et al (1993) att det gemensamma elementet 

i olika definitioner är att revisionen utförs på ett sätt som är i strid med de önskemål 

andra parter har på revision. Ytterligare en definition har gjorts av Öhman (2007) som 

utgår från att den ena parten (intressenten) ska ställas mot den andra parten (revisorn) 
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och att det då kan handla om både vad revisorn ska ägna sig åt och vad den faktiskt 

ägnar sig åt.  

 

Det finns följaktligen flertalet definitioner av förväntningsgap som mer eller mindre 

påminner om varandra. Det viktigaste är att känna till kärnan i dessa begrepp: att 

intressenternas uppfattningar och revisorns uppfattningar skiljer sig åt, samt att förstå 

termen “  r  ntn n ars” centrala  nneb rd  I den empiriska analysen kommer vi försöka 

urskilja hur definitionen faktiskt har förändrats i praktiken. Detta kommer att jämföras 

med ovanstående teori om definitioner. Är det som teorin hävdar att de tidiga 

definitionerna (från 1974 till 1990-talet) beskyller allmänheten för att vara felutbildad 

och sakna kunskap om revisorns roll? Började revisorns ansvar i allt större utsträckning 

tas i beaktande under 1990-talet, eller har det utvecklats och förändrats på ett annat sätt i 

praktiken, som tyder på att definitionen av förväntningsgap är dynamisk?   

 

3.2 Beståndsdelar   

Det kanadensiska institutet för auktoriserade revisorer sponsrade år 1988 en studie kring 

allmänhetens förväntningar på revision, vilken kom att kallas för The MacDonald 

Report. Kommissionen utvecklade en detaljerad modell över förväntningsgapet som 

analyserade de olika beståndsdelarna av gapet. (Salehi & Rostami 2009) 

 

 

Figur 2 Förväntningsgapets komponenter. (MacDonald Commission 1988) 
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Den “kl ckta” hor sontella l njen   sar hela det m jl  a   r  ntn n s a et;  r n 

samhällets förväntningar på revisorn (A) till samhällets uppfattningar av vad revisorn 

faktiskt utför (E). Punkt C representerar nuvarande revisions- och 

redovisningsstandarder för hur revisorerna ska presentera finansiella rapporter. Mellan 

A och C representeras de möjliga allmänna förväntningarna som går utöver de 

befintliga standarderna som styr revisorernas utförande. Detta segment benämns 

standardgapet (Standards Gap). Det andra segmentet mellan C och E representerar 

möjliga förväntningar från allmänheten som revisorerna inte når upp till enligt 

revisorsprofessionens existerande standarder. Segmentet benämns utförandegap 

(Performance Gap). (MacDonald Commission 1988)  

 

Det viktiga i figur 2 handlar om allmänhetens förväntningar och föreställningar, vilka 

förväntningar som är eller inte är rimliga och vilka föreställningar som är eller inte är 

realistiska. Om samhället har rimliga förväntningar som inte möts av existerade 

standarder eller om revisorernas utförande inte når upp till standarderna (linje B till D 

under figuren), bör professionen agera för att förbättra rekommendationerna eller 

förbättra sitt utförande. Å andra sidan, om problemet handlar om att allmänhetens 

förväntningar är orimliga (linje A till B under figuren) eller om deras föreställningar av 

revisorernas utförande är felaktigt (linje D till E under figuren), så måste samhällets 

förståelse för revisionen förbättras. Om inte detta är genomförbart måste 

revisorsprofessionen ta konsekvenserna som uppkommer. (MacDonald Commission 

1988) 

               

Även Porter (1993), som nämndes ovan, har gjort en indelning av gapet i två delar: ett 

utförandegap och ett rimlighetsgap. Utförandegapet handlar om vad samhället rimligen 

kan förvänta sig att revisorerna utför och vad de uppfattar att revisorerna uppnår. 

Utförandegapet kan ytterligare delas in i två beståndsdelar. Den första delen innebär vad 

som rimligen kan förväntas av revisorer utifrån deras befintliga skyldigheter som 

definieras enligt lag/rekommendationer och den andra delen handlar om klyftan mellan 

utförandet av revisorns befintliga uppgifter och det upplevda utförandet som det 

uppfattas av samhället. Rimlighetsgapet handlar istället om vad samhället förväntar sig 

att revisorerna ska uppnå och vad de rimligen kan förväntas utföra. Om allmänheten 

inte är utbildad gällande vilka uppgifter som rimligen förväntas av revisorn uppstår 

orimliga förväntningar, vilka inte stämmer överens med vad revisorn faktiskt ska utföra 
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enligt lag. Vidare gäller också att förväntningarna måste vara kostnadseffektiva ur 

revisorns synvinkel för att anses som rimliga. 

 

 

Figur 3 Förväntningsgapets struktur (Porter et al 1993) 

 

Det finns således en uppdelning av både rimliga och orimliga förväntningar från 

allmänheten inom förväntningsgapets ramar. Denna uppdelning görs i både 

MacDonald-kommissionens (1988) och Porter et als (1993) modeller över 

förväntningsgapets beståndsdelar. I båda modellerna framgår att rimliga 

förväntningarna har ett samband med revisorns ansvar, medan orimliga förväntningar 

har ett samband med allmänhetens okunskap. Utifrån detta är beståndsdelar och 

definitioner nära sammankopplat. Beståndsdelarna kommer användas, som ett 

hjälpmedel för att tyda vilken definition som framkommer bland de olika åsikter som 

uttrycks i den empiriska analysen. (se figur 8 i avsnitt 4.3 Metod för datainsamling) 

 

3.3 Förekomst 

Det finns olika områden där förväntningsgapet är vanligast och mest debatterat. I de 

kvantitativa undersökningarna som många forskare har gjort har de kommit fram till 

olika områden där det existerar ett förväntningsgap. En allmän uppfattning är att gapet 

oftast förekommer i situationer där det handlar om bedrägeriupptäckt av revisorerna. 

Detta område, revisorns uppgifter i att upptäcka och rapportera alla materiella 

bedrägerier och fel, har alltid legat i centrum i debatten kring förväntningsgapet 

 Hum hrey et al 1993; E ste n & Ge  er 1994;  onroe & Woodl    1994; Dobroţeanu 

et al, 2009; Lee et al 2009). Intressenterna förväntar sig att revisorerna ska upptäcka 

oegentligheter i företagens redovisningar som en del av deras uppgift. Revisorerna 
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däremot menar att det inte är deras huvudsakliga uppgift utan det är att ge en åsikt om 

redovisningen ger en rättvisande bild av företaget eller inte. (Öhman 2004) I majoriteten 

av fallen är det oftast i det området som det råder störst förväntningsgap. Det näst 

största området angående vart det finns förväntningsgap är hur revisorer borde se till att 

de granskade företagen sköts effektivt relaterat till going concern och interna kontroller. 

Med det menas att revisorerna väger in om den granskade företaget med rimlig säkerhet 

är livskraftigt ett år framåt i tiden. (Humphrey et al 1993; Porter et al 1993; McEnroe & 

Martens 2001; Öhman 2004). Andra områden kring vart det förekommer 

förväntningsgap är: Revisorernas tunna rapportering, det vill säga att intressenterna 

efterlyser mer information i revisionsberättelserna (Öhman 2004) och hot mot revisorns 

oberoende   Hum hrey et al 1993; Dobroţeanu et al 2009)  

 

Som framkom ovan finns det fyra olika områden där förväntningsgap kan förekomma, 

däremot framkom det inte att dessa områden har förändrats över tid. Men bakgrund av 

denna teori kommer vi framförallt studera ifall bedrägeriupptäckt alltid varit det 

vanligaste området i praktiken. Det är rimligt att olika inträffade skandaler och kriser 

har påverkat denna del i olika riktningar och därmed påverkat förväntningsgapet. De tre 

andra områdena och hur de har utvecklats i praktiken är också något vi kommer att 

studera. Har exempelvis revisionsberättelsen alltid varit föremål för kritik och ansetts 

vara för tunn eller har åtgärder vidtagits för att lösa detta problem.  

 

3.4 Bidragande faktorer 

Inom forskningen finns det ett flertal olika faktorer som, ensamma och/eller 

tillsammans, bidrar till existensen av förväntningsgapet. Här kommer en del av dessa 

faktorer tas upp, vilka sägs bidra till förväntningsgapet.  

 

3.4.1 Den komplicerade karaktären av revision 

Allmänhetens bristande förståelse för den komplicerade revisionsfunktionen är en av 

orsakerna till förväntningsgapets existens (Baron et al 1977; Ellis & Selley 1988 se Lee 

et al 2009).  Komplexiteten i revisionen kan förklaras med att målen för revision och 

den roll som revisorerna har, alltid varit dynamiskt och således inte ett statiskt fenomen 

(Lee & Azham 2008 se Lee et al 2009). Detta för att revisionen påverkas av faktorer i 
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den socioekonomiska miljön såsom vissa kritiska historiska händelser som 

företagsskandaler, domstolsbeslut och den tekniska utvecklingen för revision.  Dessa 

stora förändringar medför sannolikt en ändring i revisionens funktion och revisorernas 

roll.  (Lee et al 2009) 

 

En annan källa till den komplicerade karaktären av revisionsfunktionen kan vara att 

revisionen genomgått stora förändringar sedan 1800-talet (Chandler et al 1993; Leung et 

al 2004 se Lee et al 2009). Revisorernas roll har gått från sitt traditionella mönster, som 

främst varit att säkerhetsställa riktigheten av finansiella rapporter och att upptäcka 

oegentligheter, till att öka trovärdighet ytterligare hos den finansiella informationen 

samt att ge ett utbud av mervärdestjänster som rådgivning och riskbedömning.  Med 

bakgrund till dessa förändringar i revisionspraxis genom åren är det inte förvånande att 

allmänheten har misslyckats med att känna igen kärnan i en revision. (Lee et al 2009) 

 

3.4.2 Motstridiga roller  

En annan orsak som bidrar till förväntningsgapet är den intressekonflikt som kommer 

från att re  sorerna erbjuder ” cke-re  s onstj nster”, det   ll s  a r d   n n  och 

identifiering av risker (Gloeck & Jager 1993 se Lee et al 2009). Genom att revisorerna 

erbjuder dessa revisionstjänster spelar de två roller samtidigt. Rollen som en rådgivare 

till ledningen och rollen som en oberoende bevittnare till aktieägarna. På detta sätt 

hamnar revisorerna i en konfliktposition där aktieägarna förväntar sig att revisorn 

identifierar och rapporterar alla fel som härrörs från de finansiella rapporterna medan 

ledningen förväntar sig att revisorerna ignorerar årsredovisningsmanipulation. (Koo & 

Sim 1999) Revisorernas rollkonflikt har negativa effekter på deras oberoende och deras 

förmåga att utföra en rättvis revision.  Om revisorn försöker vara etisk i en 

konfliktsituation kan ledningen ersätta revisorn för en som är mer samarbetsinriktad. 

Konsekvensen av detta blir en kompromiss av revisorns oberoende. Med tanke på 

ers ttn n en  r n ” cke-re  s onstj nster” kan det u   attas som att re  sorerna a erat    

ett sätt som är till nackdel för allmänheten för att skydda sitt egenintresse, som kommer 

 r n att s kra s na  nkomster  r n t llhandh llandet a  ” cke-re  s onstj nster”  

 (Hendrickson 1998 se Lee et al 2009) 
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3.4.3 Tidsfördröjning 

Förväntningsgap kan uppstå som ett resultat av tidsfördröjning mellan 

revisorsprofessionens identifiering och respons till de kontinuerligt ändrade 

förväntningarna som allmänheten har (Humphrey et al 1992 se Lee et al 2009). Tricker 

(1982) se Lee et al (2009) hävdar att företagsskandaler leder till nya förväntningar och 

krav på ansvarsskyldighet som i sin tur leder till nya krav på revisorsfunktionen och 

slutligen till förändringar i revisionsstandarder och praxis. Enligt Humphrey et al (2009) 

är utfärdande av redovisningsstandarder särskilt tydligt under perioder av större kriser. 

Detta visar att revisorsbranschen gradvis och konstruktivt svarar på de föränderliga 

förväntningar som samhället har. Trots ansträngningar för att uppfylla kraven från 

allmänheten så kritiseras revisionsbranschen fortfarande för att de inte reagerar och 

utvecklas tillräckligt snabbt för att hålla jämna steg med den föränderliga och sociala 

miljön (Humphrey 1997 se Lee et al 2009). Anledningarna till detta är att åtgärder 

endast märks efter kritiska händelser. I och med det är det uppenbart att det finns en 

tidsförskjutning för revisionsyrket att leva upp till de förväntningar som allmänheten 

har. (Lee et al 2009) 

 

3.4.4 Självregleringsprocessen 

Revisionsbranschen verkar under en självregleringsprocess (Humphrey et al 1992 se 

Lee et al 2009). Syftet med självreglering är att servicekvalitet kan upprätthållas genom 

självreglering när allmänheten inte kan mäta revisionskvaliteten själva (Shaked & 

Sutt on 1982 se Lee et al 2009; Dobroţeanu 2009).  Enligt Humphrey et al (1992) se Lee 

et al (2009) är revisorskåren inte ett neutralt organ som ideligen svarar på samhällets 

förväntningar. Svar på samhällets förväntningar görs för att upprätthålla skenet av 

oberoende, mycket kompetenta individer i syfte att försvara och främja revisorskårens 

medlemmars intressen. Självständighet, tillförlitlighet och kompetens är endast 

symboliska drag som tillsammans med förekomsten av ett professionellt monopol av 

arbetskraft ger upphov till ömsesidigt beroendeförhållande till staten och tjänar till att 

förbättra ersättningen till medlemmarna i yrket. 

 

Mitchell (1991) och Witten (1990) se Lee et al (2009) skriver att det är ovanligt att 

medlemmarna i revisionskåren blir avstängda från praktiken. Bristerna i det disciplinära 

förfarandet enligt självreglering leder till att revisorerna endast är motiverande att 

leverera en lägsta nivå på tjänsternas kvalité.  Denna syn kan anses vara i kontrast med 
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allmänhetens förväntningar om att revisorerna ger en bra revisionsservice och tar bättre 

ansvarstagande av sitt resultat. Med bakgrund till det här anses processen för 

självreglering och dess åtföljande faktorer bidra till att utvidga förväntningsgapet. 

 (Gloeck & Jager, 1993 se Lee et al 2009) 

 

Som förstås av avsnitt 3.4.1 har revisionen en komplicerad karaktär på grund av att 

deras roll har varit dynamisk och påverkats av olika händelser i dess omvärld. Vad som 

däremot är otydligt är hur deras roll har varit dynamisk. Dessutom vill vi framhäva vilka 

skandaler/kriser som påverkat revisorernas roll. Teorin konstaterar också att revisorerna 

befinner sig i en rollkonflikt där de får kompromissa bort sitt oberoende. Dock har de 

inte beaktat eventuella lösningar angående hotet mot revisorernas oberoende, därför 

kommer vi att studera ifall sådana här åtgärder har vidtagits i praktiken. 

 

Tidsfördröjningen som finns mellan professionens agerande och allmänhetens ändrade 

förväntningar anses vara det som ger upphov till förväntningsgap. Vi vill undersöka hur 

tidsfördröjningen har tett sig i praktiken. Hur lång tid brukar det ta innan professionen 

svarar på exempelvis allmänhetens förväntningar? Vidare verkar revisionsbranschen 

under en självregleringsprocess, men hur har denna process sett ut historiskt. Mitchell 

(1991) och Witten (1990) skriver att det är ovanligt att medlemmar i revisorskåren blir 

avstängda från praktiken. Hur detta ser ut i Sverige kommer att studeras.  

 

3.5 Minskningsåtgärder 

Inom forskningen finns det en hel del föreslagna metoder om tillvägagångssätt för att 

minska förväntningsgapet. Lösningarna kan delas in i två huvudsakliga grupper. Den 

första gruppen kan relateras till allmänhetens okunskap (orimliga förväntningar), där 

lösningen är att utbilda och informera samhället. Den andra gruppen kan relateras till 

revisorns roll (rimliga förväntningar), där lösningen är att de ska utveckla sina 

uppgifter.  

 

3.5.1 Utbildning och information 

Undersökningar har gjorts i USA och Australien som visar att förväntningsgapet kan 

minskas genom utbildning om revisorernas roller och funktioner. Detta tyder på att de 
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deltagande har fått en bättre förståelse kring revisorns funktion, roll och ansvarstagande. 

(Monroe & Woodliff 1993; Gramling et al 1996) Epstein and Geiger (1994) har i sin 

studie funnit att mer utbildade investerare tenderar att lägga mindre ansvar på 

revisorerna jämfört med de som är mindre utbildade. Lee et al (2009) påpekar istället att 

utbildning inte kan vara ett praktiskt sätt att minska förväntningsgapet då det inte är 

möjligt att utbilda hela allmänheten genom formell utbildning, såsom vid universitet. 

Det går inte heller att utbilda allmänheten genom masskommunikation, eftersom 

revision är av komplicerad karaktär och därmed inte går att förenkla. Förutom det 

menar författaren att det råder en allmän brist på intresse för revisorernas arbete. Detta 

gör att de inte lägger märke till information som ges angående revisorns roll. (Darnill 

1991 se Lee et al 2009)  

 

3.5.2 Utökning av ansvar och utveckling av prestationer 

Humphrey et al (1993) se Lee et al (2009) tror att kvaliteten på revisionen kan förbättras 

genom att inrätta en oberoende aktör för att övervaka tillsättningen av revisorer och för 

att reglera revisorsarvoden. De anser även att de lagstadgade uppgifterna för revisorerna 

bör utökas. Även O´Malley (1993) anser att ytterligare ansvar borde ges till revisorerna 

för att minska förväntningsgapet. Enligt honom bör utökningar av revisorernas uppgifter 

bland annat vara utvärdering av interna kontrollsystem och direkt rapportering till 

tillsynsmyndigheter. 

 

Nair och Rittenberg (1987) har genomfört en undersökning i USA som visar att en 

utökad revisionsberättelse ändrar användarnas uppfattning om revisorernas ansvar. 

Även en undersökning som gjordes i Australien visade att en utökad revisionsberättelse 

förbättrar användarnas uppfattningar angående syftet med revision, dess förfarande och 

ansvarsfrågan. En utökad revisionsberättelse kan således vara ett sätt att minska 

förväntningsgapet, eftersom den ger bättre förståelse för revisorns roller och ansvar. 

(Gay & Schelluch 1993 se Lee et al 2009) Lee et al (2009) anser att revisorerna inte 

kommer vilja förse användarna med en utökad revisionsberättelse så länge det inte är 

lagstadgat eller rekommenderat av olika standarder. Detta för att revisorerna inte blir 

motiverade att förse användarna med extra förklaring om det inte krävs i lagstiftningen. 

En minskning av förväntningsgapet kommer därför inte att ske genom att utöka 

revisionsberättelsen eftersom det krävs en förändring av lagen/rekommendationer. 
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Lee et al (2009) menar att en utveckling av revisorernas ansvar är ett bra sätt att möta 

allmänhetens förväntningar. Dock bör kostnaderna av sådana extra tjänster övervägas i 

förhållande till nyttan eftersom allmänheten är free riders. Kostnaden av dessa tjänster 

kommer att bäras av företagen och de kommer att göra det endast om det blir ett 

lagstadgat krav eller om nyttan överstiger kostnaden. Dessutom bör revisorernas 

kompetens ses över innan de kan erbjuda ytterligare arbetsuppgifter. Det är inte säkert 

att de har förmågan att utföra dessa extra uppgifter eftersom de förmodligen inte har 

någon erfarenhet av de, då det tidigare inte har varit ett lagstadgat krav. Vidare tror 

författarna att dessa nämnda förslag till minskning av förväntningsgapet sannolikt 

endast är effektiva i teorin och att ytterligare forskning krävs för att undersöka mer 

effektiva sätt att minska gapet i praktiken. 

 

De två reduceringsåtgärderna är teoretiska åtgärder för att minska gapet och de är tagna 

från internationell forskning. Hur detta ser ut i Sverige och hur det skiljer sig mellan 

olika tidsepoker är något som vi kommer att studera. Eftersom Lee et al (2009) ansåg att 

det inte var möjligt att använda utbildning som ett sätt att minska gapet så finns en 

chans att Sverige inte heller använt sig av denna metod. I USA och Australien visade 

undersökningar att utvidgad revisionsberättelse minskade gapet och detta kan likaså 

gälla i Sveriges fall. Det har även framkommit att revisorernas roll har förändrats och 

utvecklats. Däremot inte hur deras ansvar och prestationer har utökats genom standarder 

och regleringar. Enligt Lee et al (2009) kommer revisorernas ansvar endast utvecklas 

om nyttan överstiger kostnaden, och därmed är det rimligt att de utvecklingar av 

standarder som gjorts gällande revisorernas ansvar, har en nytta som överstiger 

kostnaden.  

 

En redogörelse för den tidigare forskningen har nu gjorts inom definitioner, 

beståndsdelar, förekomst, bidragande faktorer och minskning av förväntningsgapet. 

Endast inom definitionsavsnittet har vi funnit visst belägg inom teorin, för en dynamik 

inom förväntningsgapsforskningen. I de andra avsnitten kan vi inte finna några som 

helst tecken på att forskare har tagit hänsyn till att förväntningsgapet är föränderligt. 

Tanken är att ta det ett steg längre än vad tidigare forskare har gjort inom dessa avsnitt, 

därför kommer vi undersöka om förväntningsgapet är dynamiskt även inom dessa 

områden liksom i definitionsavsnittet.  



 
 

23 

 

3.6 Förväntningsgapets koppling till reglering och 

rättssociologi 

Hittills har vi gått igenom förväntningsgapets olika delar och nu vänder vi istället fokus 

på den andra delen, nämligen regleringen. Regleringar kommer ofta in för att minska på 

förväntningsgapet. Det finns alltså en koppling mellan dessa två faktorer. Hussein 

(1981) och Sjöström (1994a) uttrycker att samhällets normer och förväntningsgapet 

påverkar regleringen. De anser att medvetenhet kring problemet förväntningsgap leder 

fram till lösning på problemet. Vi ser i denna process en mycket intressant koppling 

mellan förväntningsgapet (som utlösande faktor) och ny reglering som införs som ett 

svar på detta. Det kan också vara tvärtom, att reglering påverkar samhällets normer och 

därmed förväntningsgapet (Hydén et al 2008 se Svensson 2008). Dessa två motsatta 

inriktningar motsvarar två skolor inom ämnet rättssociologi, därför föll det sig naturligt 

att välja detta ämne. Den första skolan benämns rättsgenetik och förklarar hur samhället 

påverkar regleringen, medan den andra benämns för operationistisk rättssociologi och 

förklarar hur regleringen påverkar samhället. 

 

Del Två 

3.7 Rättssociologi 

Hydén (2002) beskriver två olika perspektiv inom rätten. Det rättsdogmatiska 

perspektivet bygger på härledning från regler till beteende/handling. En rättsdogmatiker 

tar en regels existens för givet utan att fråga sig varifrån den uppkommit och utifrån 

denna dras slutsatser om vad som ska göras. Det rättssociologiska perspektivet däremot 

bygger dels på integration mellan orsaker och konsekvenser i samhället, dels på rättsliga 

företeelser. Hydén (2002) hävdar att rättsdogmatiken har vissa begränsningar, då den 

utgår från att rätten bestämmer tillämpningen. Rättssociologin hävdar däremot att det är 

andra mekanismer (utomrättsliga faktorer) som bestämmer rättens tillämpning, så som 

ekonomiska, politiska och sociologiska etc. På grund av rättsdogmatikens begränsningar 

och för att vi vill beakta utomrättsliga faktorer väljer vi att i fortsättningen utgå från 

rättssociologi. 
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“Rättssociologi är en mängd samhällsvetenskapliga studier av hur rättssystemet verkar 

i samhället” (Svanberg, 2008, s. 7). Rättssystemet påverkar hur individer beter sig, men 

individers beteende påverkar även rättssystemet. Det finns ingen rättssociolog som 

hävdar att rättsreglerna är oberoende av samhällets normer. (Svanberg 2008) En annan 

likartad definition om vad rättssociologi är kommer från Forslund (1978) och som 

lyder: Rättssociologin söker nå allmängiltig kunskap om sambandet mellan rättsliga 

och samhälleliga faktorer. (Forslund 1978, s 59). De ekonomiska, politiska och sociala 

faktorerna är de som räknas in som de samhälleliga faktorerna. Rätten undersöks dels 

som en produkt av dessa faktorer och dels som en faktor som själv påverkar samhället. 

 

Enligt Svanberg (2008) handlar rättssociologi om att mäta, förklara och bevisa hur 

regler påverkar beteende och vice versa. Staten har som önskan att använda rättsregler 

för att styra samhällets beteende, men för att kunna detta måste staten veta hur samhället 

reagerar på dessa. Forskare har försökt mäta bland annat hur vi följer lagar, lagars 

genomslag och social förändring orsakad av regler. Tanken har varit att regler är till för 

att skapa det ideala samhället, men eftersom regler visat sig ha begränsad effektivitet för 

att reglera beteende har frågan om hur reglers verkan kan bli bättre blivit allt mer 

betydelsefull. När resultatet skiljer sig för mycket från idealet anses reglerna vara 

ineffektiva. Vidare menar Svanberg (2008) att rättsregler påverkar individers beteende 

eftersom det ger dem möjlighet att agera planerat och har möjlighet att förutse hur andra 

kommer att handla. Regler gör med andra ord handlingar beräkningsbara och det finns 

då möjlighet att åstadkomma sådant som utan regler inte vore möjligt. När regler ändras 

kommer det få effekter i samhället, varav vissa går att förutse och andra uppkommer 

som bieffekter.  

 

3.7.1 Två rättssociologiska teorier 

Det finns två olika skolor/intresseinriktningar inom den rättssociologiska forskningen. 

Det gemensamma är att de använder samma undersökningsmetoder men undersöker 

samspelet mellan rätten och samhället utifrån olika infallsvinklar.  
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Sammanfattningsvis kan det beskrivas genom att: 

Teori 1: Rättsgenetik 

 

eller 

Teori 2: Operationistisk rättssociologi 

 

Figur 4 Rättsgenetik respektive operationistisk rättssociologi 

 

3.7.2 Teori 1 - Rättsgenetik 

3.7.2.1 Rättsgenetik 

Rättsgenetiken grundades i början av 1900-talet av Eugen Ehrlich (Svanberg 2008). 

Den strikta rättsgenetiska modellen har dock inte särskilt många anhängare kvar, men 

eftersom detta synsätt haft så pass stor betydelse för den moderna rättssociologins 

utformning är det likväl intressant att studera (Forslund 1978). Ehrlichs idéer handlade 

om att rätten är beroende av den sociala omgivningen. Mer utvecklat innebär 

rättsgenetiken att samhällets sociala, politiska och ekonomiska faktorer är avgörande för 

vilka rättsregler som uppkommer i samhället, samt hur effektiva dessa är som styrmedel 

för staten. (Svanberg 2008) Enligt Forslund (1978) så anser rättsgenetikerna att lagar i 

allmänhet inte skulle ha någon självständig påverkan över det sociala beteendet. 

Lagarnas uppgift är enbart att bekräfta existerade sedvanor.  

 

Rättsgenetiken innebär att det finns ett inneboende normsystem bland allmänheten, som 

utvecklas av sig själv, och som starkt påverkar den statliga rätten. Samhällets normer 

påverkar rättens utveckling. (Forslund 1978) När normer ändrar sig så sker det därmed 

en ändring av rättsnormerna, det vill säga lagen. Enligt Hydén (2002) se Mathiesen 

(2005) så är normerna i samhället således grundläggande byggstenar och ändringarna i 

dessa bidrar till ändringar i andra normer, så som rättsregler. Paralleller kan dras till 

förväntningsgapet, där förväntningarna kommer att utgöra de grundläggande 

byggstenarna i samhället. När allmänhetens förväntningar förändras över tid kommer 

följaktligen även rättsreglerna i samhället att ändras.  

Det sociala 
systemet 

Det legala 
systemet 

Det legela 
systemet 

Det sociala 
systemet 
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En betydande idé är att de regler som inte anpassas efter icke-rättsliga normer inte 

kommer att fungera effektivt. De icke-rättsliga normerna styr nämligen i stor grad 

förhållandet mellan och inom grupper, vilket förklarar varför juridiken spelar en 

obetydlig roll i flertalet sammanhang. Rättsutvecklingen i statlig version består således 

enbart av en minoritet av de normer som styr samhällets beteende. Ehrlich förde 

argument för att reglers formella styrning måste kompletteras med informell styrning av 

normer för att hela systemet ska kunna verka effektivt. (Svanberg 2008) Vidare anser 

Ehrlich att genom att enbart studera ett samhälles rättsregler så erhålls aldrig en korrekt 

föreställning. Istället menar han att den s  kallade ”le ande r tten” måste studeras, 

vilket syftar på vilka normer som faktiskt följs av samhället i praktiken.  Den verkliga 

kunskapen om rätten måste således vila på kunskapen om enskilda individers och 

sociala gruppers beteenden. Den gällande regleringen i ett samhälle måste 

överensstämma med den levande rätten för att verka effektivt. (Forslund 1978)  

 

3.7.2.2 Rättsgenetik – modell 

En modell som kan symbolisera rättsgenetiken är Figur 5, vilken är en tolkning som 

Sjöström (1994a) gjort av Husseins (1981) modell. Denna figur beskriver den så kallade 

normbildningsprocessen, alltså en väg för hur nya lagar uppkommer. Grunden för denna 

process ligger i ett existerande förväntningsgap, och processens slutliga utfall leder till 

nya förslag till reglering. Här ges en kort förklaring till de fem olika stegen i modellen:  

Figur 5 Normbildningsprocessen, bearbetning av Hussein (1981) ur Sjöström (1994a) s. 2  

 

1. Förväntningsgap: Sjöström (1994a) tolkar Husseins (1981) modell och menar att när 

det sociala systemet uppfattar ett förväntningsgap kan detta vara starten på en 

normbildningsprocess. I vårt fall är det allmänheten som har förväntningar på 

revisorernas arbete. Förväntningsgapet uppkommer ifall nuvarande reglering inte är bra 

nog eller om externa faktorer uppkommer som fordrar en ny lösning.  

 

FÖRVÄNTNIN
GSGAP 

Medvetenhet 
om problem 

Attitydbildning Legitimering FÖRSLAG 



 
 

27 

 

2. Medvetenhet om problem: Normbildningsprocessen grundar sig alltså i ett 

förväntningsgap som gör att en medvetenhet kring ett problem uppstår. Olika agenter 

som exempelvis revisorer och domstolar har en aktiv roll i detta steg. Vissa agenter kan 

försöka driva på och vilja införa ett visst förslag som lösning på problemet. (Hussein 

1981) 

 

3. Attitydbildning: När en medvetenhet finns så bildas attityder om hur en passande 

lösning på problemet kan se ut. I detta steg kan gruppnormer, tolkningar av lösningens 

karaktäristika och erfarenhet av liknande lösningar påverka attityderna. (Sjöström 1994a 

tolkar Hussein 1981)  

 

4. Legitimering: I legitimeringsfasen uppstår en förhandling där det slutliga lagförslaget 

påverkas av exempelvis makt mellan olika grupper. Grupperna bestämmer sig för att 

acceptera eller neka lösningen till ett nytt förslag, eller om de rent av ska föreslå en helt 

ny lösning. De olika grupperna börjar förhandla för att nå fram till en kompromiss av 

sina intressen. (Hussein 1981) 

 

5. Förslag: Enligt Hussein (1981) är sista steget i processen det steg där förslaget till 

revisionsstandarder eller lagändringar accepteras eller förkastas.  

 

3.7.3 Teori 2 - Operationistisk rättssociologi 

3.7.3.1 Operationistisk rättssociologi 

Den operationistiska rättssociologin utgår från rätten som oberoende variabel och det 

sociala systemet som en beroende variabel (Se figur 4). I en sådan ansats är det vanligt 

att rättens verkningar undersöks i samhället, vad som händer när det tillkommer nya 

lagregler och hur samt i vilken utsträckning det når fram och påverkar människorna. 

Uppmärksamheten riktas mot den sociala styrningen. Med social styrning menas alla de 

åtgärder som de makthavande grupperna vidtar för påverka samhällsmedborgarna. 

 Åtgärder kan vara till för att samhällsmedborgarna ska bete sig på ett visst sätt eller för 

att påverka deras värderingar så att de exempelvis accepterar förändringar i det social 

eller legala systemet. Det finns två vanliga påverkningsmetoder som kommer att beröras 

inom vårt område. Den första metoden är formaliserade handlingsmönster, som 

exempelvis lagar, förordningar, beslut och domar. Den andra metoden är 



 
 

28 

 

organisationsformer, så som olika typer av bolag, handelsbolag, aktiebolag och 

myndigheter. Genom att ha olika organisationsformer regleras verksamheterna genom 

formaliserade handlingsmönster av makthavarna. Detta styr och påverkar vissa 

kategorier av medborgare. (Forslund 1978) 

 

Styrningsmetoder kan delas upp i direkta och indirekta metoder. De typiska 

instrumenten för den direkta styrningen är lagstiftning och myndigheters 

beslutsfattande. Den indirekta styrningen däremot sker genom åtgärder som förändrar 

den ekonomiska eller sociala miljön i samhället.  Den ekonomiska förändringen kan ske 

genom statlig subvention och den sociala miljön kan förändras genom införandet av ny 

teknologi som i sin tur förändrar arbetssituationen för de anställda. Vid användning av 

den indirekta styrningsmetoden följer svårigheten att de är generellt verkande och 

därmed svåra att anpassa till de aktuella samhällsmålen. (Forslund 1978)  

 

Sammanfattningsvis används de legala reglerna för social styrning, för att påverka 

medborgarnas beteende så att samhället kan utvecklas på ett önskvärt sätt eller uppnå 

vissa mål. Dock är det sällan som utvecklingsmålen framgår i de enskilda lagarna, då 

det är svårt att kortfattat beskriva samhälleliga mål i en lagtext.  En lag är oftast en del i 

ett större politiskt program som ibland redovisas i lagens förarbeten. Det är nödvändigt 

att kartlägga dess politiska, ekonomiska och sociala syftemål för att förstå en enskild 

lags funktion som styrningsinstrument. Påverkan genom de legala reglerna kan ske på 

olika sätt och en indelning av påverkningssätten kan ske genom att skilja mellan 

tvingande och icke-tvingande påverkningssätt. Som tvingande påverkningssätt kan 

nämnas legala sanktioner som straff, vite och förbud. Icke-tvingande påverkningssätt är 

undervisning, överenskommelser med intressegrupper, konferenser med intressenter i 

syfte att skapa förståelse för lagreglering och diskutera fram lämpliga åtgärder med 

flera.  Dessa metoder behöver inte betyda att de är mindre tvingande för den enskilde 

individen. De kan känna stark social eller ekonomisk press att handla som statsmakten 

önskar. (Forslund 1978) 

 

Karakteristiskt för denna typ av social styrning är att kunskap av lagreglerna 

kommuniceras ut till den enskilde medborgaren med hjälp av flera olika mellanhänder 

som massmedia, myndigheter och upplysta vänner, det vill säga genom inverkan även 

från icke-legala faktorer. Lagarna är i regel dåligt anpassade för att direkt påverka 
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människor utanför myndigheternas krets, oftast för att innehållet är tekniskt och 

svårförståeligt. Därför kan en studie av effekten av den sociala styrningen inte ske utan 

att ta hänsyn till icke-legala faktorer. (Forslund 1978)  

 

3.7.3.2 Operationistisk rättssociologi – modell 

Som modell för den operationistiska rättssociologin kommer vi använda oss av Hydén 

et als (2008) så kallade regleringsmodell som finns inom rättssociologin, vilken kan 

beskriva hur olika omständigheter (finanskris och företagsskandaler) är avgörande för i 

hur stor utsträckning rättsregler kan påverka samhället i önskad riktning. Rätten ses som 

en samhällelig process som verkar dynamiskt och vid regelmässiga förändringar måste 

hänsyn tas till hela följande process. Följande tolkning gör vi av Hydén et als (2008) 

modell: 

 

Figur 6 Regleringsmodellen (Hydén et al 2008 se Svensson 2008) 

 

1. Konflikt: Själva processen grundar sig i en konflikt mellan rätt och samhälle. I vårt 

fall är det oftast en konflikt där nuvarande reglering inte räcker till vid olika situationer.  

 

2. Politik: Konflikten måste uppmärksammas och som väldigt ofta görs det vid 

exempelvis inträffandet av en företagsskandal. Uppmärksamhet kan också riktas mot en 

viktig lag som införs internationellt och som kan vara av intresse för Sverige.  Skulle 

det vara aktuellt för Sverige att implementera EU-direktiv och/eller internationella 

standarder för harmonisering, så blir också konflikten tydlig. Konflikten tas upp av den 

politiska sfären för att någon reglering ska komma att ske. 

Politik (2) 

Rättslig form (3) 

Genomförande 

organisation (4) + 
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3. Rättslig form: Lösningen på konflikten antar sedan en viss rättslig form. Antingen 

kan en reglering införas eller så resulterar det i någon rekommendation eller standard av 

branschorganisationer som exempelvis IFRS eller FAR. 

 

4. Genomförande organisation: Den rättsliga formen blir avgörande för olika 

organisationer, som exempelvis FAR, att implementera ny lagstiftning eller 

rekommendation.  

 

5. Externa påverkansfaktorer: Externa förhållanden måste tas i beaktande om en 

implementering av den nya regleringen ska ske. 

 

6. Effekt: Effekterna beror på hur väl implementeringen av regleringen lyckas. Även 

vilken effekt regleringen har på förväntningsgapet kan utläsas i detta steg.  Regleringen 

eller rekommendationen kan påverka förväntningsgapet i olika former.  

 

7. Konflikt: Antingen löser den nya regleringen konflikten, eller så är den oförändrad. I 

andra fall kan nya konflikter uppstå. 
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Kapitel 4 Empirisk metod  

I detta kapitel kommer en beskrivning av våra empiriska tillvägagångssätt att göras. 

Det innefattar en redogörelse för vår undersökningsmetod och undersökningsdesign. 

Utöver det kommer även en presentation över tillvägagångssättet för datainsamlingen 

göras och vilka kriterier vi har använt oss av. Kapitlet avslutas med ett resonemang 

kring metodkritik. 

 

4.1 Undersökningsmetod 

Den kvantitativa metoden innehåller mestadels siffror och storlekar, medan kvalitativ 

metod behandlar data och mening. Denna mening förmedlas framför allt via handlingar 

och språk. (Dey 1993 se Jacobsen 2002; Bryman & Bell 2005) Den empiri som har 

samlats in bygger nästan enbart på texter, därför lämpade sig inte den kvantitativa 

ansatsen för oss. Eftersom de variabler som samlats in till stor del bygger på tolkningar 

och olika individers åsikter så är kvalitativ ansats den metod som lämpade sig bäst för 

vår undersökning. Skillnaden mellan dessa två typer ligger inte bara i siffror och ord, 

utan även i insamlingen av informationen. Den kvalitativa metoden är öppen och 

forskaren försöker till väldigt liten grad att styra vilken information som samlas in. 

(Jacobsen 2002) Detta har vi även försökt att eftersträva i vår undersökning.  

 

En fördel med kvalitativ metod är dess öppenhet, att vi inte i förväg behövde bestämma 

exakt vad som skulle eftersökas. Eftersom vi inte i förväg visste särskilt mycket om 

vilken typ av information som fanns där ute om vårt valda problem och hur detta skulle 

komma att utveckla sig, så är även detta en anledning varför denna metod valts. Det är 

ingen som har gjort en kvalitativ undersökning om förväntningsgapets dynamik tidigare, 

därför var det svårt att i förväg exakt veta tillvägagångssättet för att undersöka vår 

problemställning. Det finns således inga erkända etablerade metoder för att undersöka 

förväntningsgapets dynamik. Därför tyckte vi en kvalitativ metod passade, eftersom den 

är mer flexibel, vilket är en av den kvalitativa metodens fördelar. En nackdel med 

flexibiliteten, som vi stött på, är att den kan ge en känsla av att det alltid finns mer 

information att tillgå på grund av den informationsmängden om förväntningsgapet som 

fanns. Detta ger en känsla av att arbetet i sig inte kommer att bli helt komplett. Det är 
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lätt att det blir en ond cirkel där undersökningen ständigt omformas och där utfallet blir 

ett annat än det som från början eftersträvades (Jacobsen 2002). Detta problem har vi 

dock försökt att övervinna genom att ständigt påminna oss själva om vad det faktiska 

syftet med undersökningen är. 

 

Öppenheten i en kvalitativ ansats har lett till att en mycket nyanserad data att tagits 

fram. Den information som hämtades baserades som sagt mestadels på olika individers 

skilda åsikter, därmed har en unik och individuell förståelse för förväntningsgapet tagits 

fram. Informationen som samlats in har ibland varit svår att tolka på grund av många 

ord och nyansrikedom. (Jacobsen 2002) Detta är en nackdel som stötts på flertalet 

gånger då det är svårt att veta om vi har tytt informationen på det sätt som skribenten 

faktiskt menar. Dock har vi försökt att bemästra detta problem genom att tolka flera 

olika texter, jämföra dessa och försöka tyda deras underliggande meningar.  

 

Ett alternativ hade varit att genomföra en helt kvantitativ ansats där vi kunnat pröva 

hypoteser utifrån teoretiska antaganden. Vid urvalet av respondenter hade antingen 

snöbollsurval eller bekvämlighetsurval kunnat användas, där revisorer och medlemmar i 

FAR som varit aktiva i revisorsyrket sedan 1974 valts ut. Med detta urval hade sedan en 

strukturerad intervju kunnat anammas. Viktigt med strukturerade intervjuer är att de 

håller sig till den ordalydelse och den ordningsföljden i frågorna som har bestämts i 

förväg. (Bryman & Bell 2005). Med hänsyn till vårt syfte hade det blivit svårt att 

kartlägga föreställningarna om förväntningsgapet om vi inte fått anpassa 

intervjufrågorna utefter respondenterna och dess erfarenheter av förväntningsgapet. 

Utöver det är det svårt för respondenterna att komma ihåg deras föreställning om gapet 

för 30 år sedan och sedan jämföra den föreställningen med den som de har idag. En 

kvantitativ ansats karaktäriseras även av uppfattningen att den sociala verkligheten 

utgör en yttre och objektiv verklighet. Föreställningar om förväntningsgapet däremot är 

olika mellan sakkunniga personer eftersom de uppfattar och tolkar sin sociala verklighet 

olika sätt. Kvantitativa forskare vill kunna generalisera sina resultat (Bryman & Bell 

2005), då vi anser att föreställningar är subjektiva blir det därför svårt att generalisera 

resultaten. Med dessa svårigheter som härrör från en kvantitativ ansats och uppsatsens 

syfte ansåg vi därför att en kvalitativ ansats var mer fördelaktigt.  
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4.2 Undersökningsdesign  

Enligt Bryman och Bell (2005) används en longitudinell design generellt för att 

kartlägga förändringar. Det ger kunskaper om det tidsmässiga förhållandet mellan olika 

variabler som gör det lättare att dra slutsatser. Det handlar om att få fram data om de 

mekanismer och processer genom vilka förändringar skapas (Pettigrew 1990 ur Bryman 

& Bell 2005). Enligt Bryman och Bell (2005) finns det två typer av longitudinell design 

och dessa är panelundersökning och kohortundersökning. Jacobsen (2002) nämner, 

förutom dessa två, också en tredje typ som han kallar för tidsseriestudie. Där förklaras 

att tidsseriestudie används för att undersöka hur något utvecklats över tid. 

Undersökningen läggs då upp så att studieobjektet studeras vid flera tidpunkter. Vid 

denna typ av undersökning tillfrågas inte samma individer vid de olika tidpunkterna, 

utan de som tillfrågas är ett urval i samma population. Under förutsättning att dessa 

urval är jämförbara kan förändring och utveckling utläsas över en viss tidsperiod. 

(Jacobsen 2002) I och med detta baseras vår studie på en sådan longitudinell design och 

tidsseriestudie. Avsikten var att kartlägga hur förväntningsgapet har förändrats under 

åren 1974 - 2012, bland annat genom att studera hur definitionen har ändrats. Vi ville 

även få fram kunskaper om det tidsmässiga förhållandet mellan våra olika kategorier 

som är förväntningsgapet, finanskriser/företagsskandaler och rätten. I och med detta har 

undersökning lagts upp utefter det och studerat dessa kategorier vid olika tidpunkter. 

Vår population utgjordes av sakkunniga individer som har kunskap om revisorns roll, 

dess utveckling och förväntningsgapet. Ett urval av populationen har studerats gällande 

hur de uttryckt sig angående förväntningsgapet i olika tidsepoker. Utifrån det kommer 

analys göras och slutsatser dras om huruvida en förändring och utveckling över tid har 

skett. 

 

I en kohortstudie består datainsamling av antingen en hel grupp av människor eller ett 

slumpmässigt urval av dem. Gruppen av människor består av att de har en viss 

gemenskap. (Jacobsen 2002; Bryman och Bell 2005) Användning av denna metod 

skulle innebära att precis samma individer studerades år 1974 som år 2012 (eller mellan 

andra år under denna tidsperiod). Detta hade lett till att datamängden hade blivit väldigt 

begränsad eftersom vi mestadels utgått från tidskriften Balans, och där finns ett 

begränsat antal artiklar av respektive individ. Utöver begränsningen är vårt syfte att 



 
 

34 

 

utläsa förändring över tid om förväntningsgapet och inte en förändring över samma 

grupps åsikter.  

 

Panelstudien, till skillnad från kohortstudien, studerar enskilda individers förändringar 

över tid. Det är samma individer som studeras under de olika tillfällena. Då syftet inte är 

att studera samma individers åsikter under olika tillfällen ansåg vi därför att varken 

kohortstudien eller panelstudien var lämplig. Mestadels har olika individers kunskaper 

och åsikter om förväntningsgapet studerats under våra tidsepoker. I och med detta har 

studien således utgjorts av en typ av longitudinell design/tidsseriestudie.  

 

4.3 Metod för datainsamling  

Det empiriska materialet består av sekundärdata, vilket innebär en användning av 

information som sammanställts av andra. Vi har utgått från en uppsättning av datakällor 

som tolkats. (Jacobsen 2000) Enligt Bryman och Bell (2005) är datakällor de dokument 

som redan “  nns d r ute” och som väntar på att analyseras. För att kunna fånga 

revisorsprofessionens föreställningar om förväntningsgapet över tid så har FARs 

branschorganisations tidning Balans använts. Balanstidningarnas artiklar motsvarar 

således Bryman och Bells (2005) datakällor, som redan finns i FAR komplett och som 

inte har skapats i forskningssyfte.  

 

När det gäller tolkningen av dokumenten har kvalitativ textanalys (Widén 2009) 

använts, även benämnt som innehållsanalys av Bryman och Bell (2005). Innehållsanalys 

är mest lämplig för att analysera verk från massmedia, officiella dokument från statliga 

myndigheter och dokument från organisationer (Bryman & Bell 2005). Textanalys 

handlar om att utifrån ett välavgränsat undersökningsproblem, sortera ut och förhålla sig 

till texter, deras innehåll samt att skapa kunskap om deras innebörd (Widén 2009). 

Genom textanalys har vårt empiriska material sorterats i epoker.  Textanalys tror vi 

enklare kan uppfylla syftet, eftersom det med hjälp av denna sortering blir enklare att 

göra en longitudinell analys. Den kvalitativa textanalysen kan utföras enligt fyra steg: 

identifiering av problem, val av texter, skapande av analytiska teman och skapandet av 

detaljerad analys (Widén 2009). Vårt tillvägagångssätt vid insamlingen av empiriskt 

material har därför liknat dessa fyra steg. Stegen var följande: 
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För att undersöka hur förväntningsgapet har förändrats i Sverige så började vi söka i 

databasen FAR komplett där tidningen Balans ingår. Denna sökmotor valdes eftersom 

att Balans innehåller fri och obunden debatt om bland annat revision, affärsjuridik och 

frågor inom revisionsbranschens intresseområden. Tidningen speglar bland annat 

utvecklingen inom revisionsbranschen och dess nytta för näringsliv och samhälle. 

(www.farakademi.se, 2013) I och med speglingen av utvecklingen inom branschen 

kunde Balans återge förväntningsgapets förändring och utveckling. Balans började ges 

ut år 1975, och eftersom förväntningsgapet första gången gavs sin definition år 1974 så 

fanns det material som sträckte sig över den valda tidsperioden, det vill säga fram till 

2012.  

 

I FAR kom lett s kte       orden “förväntningsgap” och “förväntningsgapet” (se figur 

10 avsnitt 5.1). Detta gjordes för att få en övergripande bild över hur mycket 

information som fanns att tillgå i Balans, samt för att ta reda på om Balans kunde 

användas som huvudsaklig källa. Detta genererade 99 respektive 141 artiklar över 

tidsperioden 1974 - 2012. För att undvika dubbletter, gick vi igenom alla de uppsökta 

artiklarna och sållade ut dessa.  

 

Därefter arbetades innehållet igenom i samtliga artiklar. Materialet delades in efter de 

tre kategorierna: förväntningsgap, kriser/skandaler och reglering. Inom kategorin 

förväntningsgap ingick definition, beståndsdelar, förekomst, bidragande faktorer och 

minskningsåtgärder (enligt Figur 1 i avsnitt 2.1). Nästa kategori är kriser/skandaler. 

Kriser och framförallt skandaler kännetecknas av olika karaktärsdrag. Det är bland 

annat normöverträdelser och att de väcker anstöt hos en stor grupp av människor och får 

mycket uppmärksamhet i media eller i olika sociala nätverk. (Thompson 2000) Vi har 

försökt urskilja händelser som stämmer överens med dessa karaktärsdrag. Tanken var 

också att dessa händelser togs upp i Balans för att de antagligen har påverkat 

revisorsbranschen på något sätt. I den tredje kategorin, reglering, identifierades de 

lagförändringar som till viss grad kunde relateras till förväntningsgapets olika delar, 

exempelvis minskningsåtgärder. Dessutom skulle lagförändringar i de flesta fall kunna 

relateras till kriser/skandaler. Genom denna kategorisering kunde irrelevant 

information, så som artiklar som inte tillhörde någon av de tre kategorierna, sållas bort. 

Många av dessa artiklar la även fokus på andra ämnen än förväntningsgap, och de 

kategorier vi letade efter togs inte upp i så stor utsträckning. Ett exempel på detta är att 
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en del artiklar började med en bakgrund som tog upp det som är aktuellt i 

revisorsdebatten, bland annat förväntningsgapet. Sedan har de valt att skriva om andra 

aktuella ämnen som exempelvis skadeståndet för revisorerna eller diskussioner kring 

2000-problematiken, istället för förväntningsgapet. Sådana artiklar tillför inget till 

studien och därför valdes de bort.  

 

Efter detta skrevs det första utkastet till den empiriska analysen. Eftersom de flesta 

artiklarna i Balans är debattartiklar utgår de således från att läsaren besitter en del 

teoretiska såväl som praktiska kunskaper inom området. För att underlätta, skapa en 

bättre, djupare förståelse och för att många Balansartiklar har hänvisat till andra 

dokument har vi också kompletterat med andra källtyper. Figur 7 visar en översiktlig 

bild över de källor som använts i den empiriska analysen. Balanstidningar är den källa 

som använts mest frekvent, vilket syns tydligt. Den näst vanligaste källan är böcker, 

som bland annat handlar om företagsskandaler. Efter det har lagar och lagarbeten 

använts, och till det räknas propositioner, SOU och SFS. Därefter kommer hemsidor, 

och de som har använts är Sverigesradio, Bolagsstyrning, BRÅ, Ekobrottsmyndigheten, 

FARakademi, Ekonomisverige och Riksdagen. Tidningar (elektroniska) har också 

använts i mindre utsträckning i form av Svenska Dagbladet. Användning av olika 

myndigheters information har också varit förekommande. Revisorsnämnden, 

finansinspektionen och regeringskansliet ingår som myndigheter.  

 

 

Figur 7 Källanvändning i den empiriska analysen 
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Vi hade också kunnat använda oss av en närbesläktad analysmetod, så kallad 

diskursanalys, men denna valdes bort eftersom den fokuserar på hur saker sägs, men vi 

vill istället fokusera på vad som faktiskt sägs. Diskursanalysen går således in på ett 

mycket djupare plan då tanken är att söka efter ett syfte som gömmer sig bakom det 

som presenteras eller sägs. (Bryman & Bell 2005).  

 

För att kunna kartlägga hur förväntningsgapet har förändrats över tid i Sverige, från 

definitionens uppkomst till idag har en tidslinje gjorts. Denna har i sin tur delats upp i 

sex olika epoker. Epokindelningarnas start- och slutår grundar sig i fastighets- och 

finanskriser, företagsskandaler och viktigare lagändringar, eftersom det är dessa 

kategorier som studien bygger på. Epokerna är följande: 

 

Epok 1: Definitionens uppkomst (1974-1985) 

Epok 2: Avregleringen av den svenska kreditmarknaden (1986-1990) 

Epok 3: Fastighets-& finanskrisen (1991-1995) 

Epok 4: EU-medlemskap (1996-2001) 

Epok 5: Företagsskandalernas tid (2002-2008) 

Epok 6: Finanskrisens efterdyningar (2009-2012) 

 

Epokindelningen har lett till att samma händelser har hamnat under flera olika epoker. 

Som exempel kan Enronskandalen tas. Själva startskottet av Enron har hamnat under 

epok fyra, medan skandalens effekter hamnat under epok fem. Detta kan uppfattas lite 

rörigt och hoppigt för läsaren men är svårt att komma ifrån. Alternativet hade varit ett så 

kallat stuprörsupplägg där vi delat in materialet i kategorierna: bakgrund, 

förväntningsgap; förväntningsgap, kriser/skandaler och reglering. Inom varje kategori 

hade vi sedan tagit med allt som hände mellan åren 1974 och 2012. Årtalen hade 

ständigt behövt upprepas inom varje kategori, vilket nu inte behöver göras i lika stor 

utsträckning. Stuprörsupplägg är också svårt att göra eftersom det finns en stark 

koppling mellan de olika kategorierna, vilket kan bli väldigt svårt att visa enligt ett 

sådant upplägg. På grund av detta är epokindelning att föredra framför 

stuprörsindelning. Inom varje tidsepok delades det empiriska materialet in i tre 

underrubriker. Inom varje underrubrik kommer löpande analys göras av det empiriska 

materialet. Den empiriska analysen kommer senare sammanfattas i en helomfattande 

analys som även kopplas till den teoretiska referensramen (i kapitel 6). Här beskrivs 
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tillvägagångssättets klassificering av materialet som kunde hänföras till varje 

underrubrik och varför det ansågs relevant för det avsnittet: 

 

1. Bakgrund 

Under denna kategori samlades översiktlig information om viktiga händelser 

(finanskriser, företagsskandaler och lagförslag) som inträffade under en viss tidsepok. 

Viktigare händelser har identifierats och de är sådana som varit omskrivna och 

väldokumenterade. Eftersom dessa händelser är mycket omskrivna och 

uppmärksammade, blir det lättare att hitta samband mellan förväntningsgap, 

kriser/skandaler och reglering   

 

2. Förväntningsgap 

Här samlades information in om förväntningsgapet vilket kunde hänföras till kommande 

indelning.  

 

Definitioner & beståndsdelar 

Tanken med definitionerna var att ta reda på ifall de följer det teoretiska upplägget, det 

vill säga om förväntningsgapet gått från att bero på allmänhetens okunskap till att på 

90-talet allt mer beakta revisorernas roll. I artiklarna har vi utgått från skribenternas 

(FARs medlemmar) och organisationernas (exempelvis EU:s grönbok) definitioner om 

gapet och försökt utläsa vilken riktning av dessa två ytterligheter, allmänheten och 

revisorerna, de lutar mot. Vissa definitioner går inte att utläsa huruvida de tillhör det ena 

eller andra ytterligheten, eftersom skribenternas åsikter har varit väldigt neutrala. 

Eftersom inte alla skribenter uttryckt någon entydig definition så har även 

beståndsdelarna tagits i beaktande, för att avgöra vilken ytterlighet de tillhör. 

Beståndsdelarna handlar om rimliga och orimliga förväntningar. De rimliga 

förväntningarna ansågs enligt teorin ha ett samband med revisorns ansvar, medan de 

orimliga förväntningarna hade ett samband med allmänhetens okunskap (MacDonald 

Commission 1988; Porter et al 1993). Utifrån detta är således definitionerna och 

beståndsdelarna nära sammankopplade med varandra. Därför har beståndsdelarna 

använts som ett hjälpmedel för att avgöra definitionernas ytterligheter. Ifall en skribent 

uttrycker att det förekommer orimliga förväntningar är dennes definition således att 

allmänheten saknar kunskap om revisorns uppgifter. Om en skribent däremot uttalar att 

allmänheten har rimliga förväntningar anser denne således att revisorns roll bör 
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utvecklas. Gapets definition kunde följaktligen avgöras från både höger och vänster 

sida. (se figur 8) 

Figur 8 Sambandet mellan definition och beståndsdelar 

 

Förekomst 

I teorin förekommer förväntningsgapet i följande områden: I situationer där det handlar 

om att revisorer ska upptäcka bedrägerier (Lee et al 2009), att företaget sköts effektivt i 

relation till going concern, att revisionsberättelserna är för tunna (Öhman 2004) och 

slutligen att revisorerna befinner sig i en rollkonflikt som hotar deras oberoende 

(Humphrey et al 1993). I empirin sökte vi efter vilka av dessa områden som förekom 

inom varje epok. Utgångspunkten har varit att se över om det varit debatter och 

diskussioner inom dessa områden för förekomst, samtidigt som det talas om 

förväntningsgapet. Om det inträffat någon företagsskandal och denna diskuterats inom 

dessa områden så har vi utgått från att förväntningsgapet finns där. Därför har 

diskussionerna kring gällande områden tydliggjorts inom varje epok.  

 

Bidragande faktorer 

De bidragande faktorerna till förväntningsgapet är enligt teorin: den komplicerade 

karaktären av revision (Lee et al 2009), motstridiga roller (Koo & Sim 1999), 

tidsfördröjningen (Lee et al 2009) och självregleringsprocessen (Humphrey et al 1992 

se Lee et al 2009). Det var svårt att se förändring i dessa faktorer inom respektive epok, 

därför har diskussioner och lagändringar som kunde hänföras till en förändring av 

revisorernas roll beaktats. Detta har kopplats till den komplicerade karaktären av 

revision. Till motstridiga roller av revisorer har oberoendefrågan lyfts fram om det har 

funnits artiklar inom de områdena i de epokerna. Tidsfördröjningen kunde inte ses inom 

varje epok eftersom revisorprofessionens respons inte sker under samma epok som 

inträffade händelsen. Därför kommer hänsyn till det inte tas förrän i kapitel sex, det vill 
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säga i analysen.  Förändringar i alla bidragande faktorer kan lättare ses över längre 

tidsperioder, därför kommer faktorerna framförallt analyseras i analysen. 

 

Minskningsåtgärder 

Förslagen för att minska förväntningsgapet är utbildning av allmänheten (Gramling et al 

1996) och utökning av revisorns uppgifter  O’ alley 1993). De lösningar som 

presenteras har en stark koppling till gapets definitioner och beståndsdelar. Hävdas det 

att allmänheten har orimliga förväntningar är åtgärder således vara att utbilda och 

informera. Hävdas det däremot att allmänheten har rimliga förväntningar är åtgärderna 

att revisorernas roll bör utvecklas  A s kten med “m nskn n s t  rder” var att utforska 

hur Sverige har försökt att anamma dessa reduceringsåtgärder. Därför har sökandet efter 

förslag och konkreta metoder som använts för att minska gapet inom vardera epok skett.  

 

3. Förväntningsgap, kriser/skandaler och reglering  

Under detta avsnitt har vi försökt att urskilja om det existerar något samband mellan 

förväntningsgapet, kriser/skandaler och reglering. Enligt teorin finns det ett samband 

mellan förväntningsgapet och kriser/skandaler (Humphrey et al 2009). Dessutom är det 

i tider av kris och företagsskandaler som ämnet förväntningsgap blir aktuellt och tas 

upp. Vidare anser vi att det förekommer ett samband mellan förväntningsgapet och 

reglering om det uttryckligen framkommer att regleringen är till för att minska gapet. 

Sjöströms (1994a) tolkning av Husseins (1981) modell över normbildningsprocessen 

användes som symbol för rättsgenetiken. Där utgår regleringen i första hand från ett 

förväntningsgap. Detta kriterium har varit vår utgångspunkt då rättsgenetik eftersökts i 

praktiken. Det är sällan att utvecklingsmålen framgår i lagarna, oftast är det en del i ett 

större politiskt program som inte alltid redovisas. Det är inte alltid lätt att kartlägga 

lagens politiska, ekonomiska och sociala syftemål. (Forslund 1978) I och med att det 

inte alltid står uttryckligen i artiklarna att förväntningsgapet har lett till reglering kan vi 

på grund av detta ha förbisett något regleringsförfarande som kan förklaras av 

rättsgenetik. Gällande sambandet mellan kris/skandaler och reglering, har vi studerat 

om krisen/skandalen har genererat regleringar. Där har regleringsmodellen av Hydén 

(2005) använts. Enligt honom grundar sig en reglering i att det finns en konflikt i 

samhället. Konflikten finns exempelvis när nuvarande reglering inte räcker till, vilket 

ofta uppmärksammas under finanskris och företagsskandaler. Om så var fallet har 

slutsatsen dragits att ett samband föreligger och förklaringen är den operationistiska 
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skolan. Det är dessa tre samband (se figur 9) som vi har försökt att urskilja i det 

empiriska materialet. 

 

 

 

 

 

 

Figur 9 Sambandet mellan förväntningsgap, kris/skandal och reglering  

 

I detta avsnitt har även sambandet mellan samhälle och reglering studerats och 

analyserats. Vi har resonerat och redogjort för vilken av dessa två variabler (samhälle 

och reglering) som är beroende respektive oberoende. Detta har därmed kopplats ihop 

med rättssociologins två olika skolor. 

 

4.4 Metodkritik 

Enligt Bryman och Bell (2005) så finns det olika kriterier för bedömning av en 

kvalitativ undersökning: tillförlitlighet, överförbarhet, pålitlighet; möjlighet att bekräfta 

och styrka; samt äkthet. Dessa kriterier har varit utgångspunkt för studien och här 

redogörs för hur väl vår studie uppfyllt dem. 

 

4.4.1 Tillförlitlighet  

Med tillförlitlighet menas den interna validiteten (giltigheten), vilket betyder hur 

övertygande empirin är om att en oberoende variabel faktiskt leder till variation i en 

beroende variabel (Bryman & Bell 2005). I empirin kan detta exemplifieras av hur pass 

övertygande vi beskrivit att reglering påverkar samhället eller vice versa. Vi har försökt 

att skapa hög tillförlitlighet genom att vara tydliga gällande samband, och verkligen 

resonerat kring när reglering är oberoende och samhället beroende eller tvärtom. 

Jacobsen (2002) menar att kvalitativa ansatser ofta får en hög intern giltighet, det vill 

säga att de faktiskt får fatt i den information som eftersöks. Med detta menas att den 

information som hittas återspeglar de kategoriseringar som gjorts i studien. Genom 

användningen av sekundärdata har dock en svaghet upptäckts i studien, nämligen att all 

Förväntningsgap 

Kriser/skandaler Reglering 
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information som eftersökts i enlighet med kategoriseringarna inte alltid varit tillräcklig. 

I varje epok har vi dock eftersträvat att ha information om förväntningsgapets alla 

avsnitt, även om den ibland varit något bristfällig.  

 

4.4.2 Överförbarhet  

När det gäller överförbarhet syftar Bryman och Bell (2005) på den externa validiteten, 

vilket innebär i vilken utsträckning resultatet kan generaliseras till andra situationer och 

miljöer. Skribenterna i Balans är FARs medlemmar, där huvuddelen är revisorer. 

Artiklarna speglar ibland deras personliga åsikter och inte FARs. I och med det går det 

inte att generalisera resultaten över hela revisorsprofessionen, som kvantitativa forskare 

är ute efter. Jacobsen (2002) menar att eftersom vi enbart når ut till en viss krets av 

personer i vår undersökning så får vi problem med representativiteten. Detta 

generaliseringsproblem leder till låg extern giltighet, vilket ofta uppkommer vid 

kvalitativa ansatser. Dock är inte meningen med vår uppsats att resultatet ska gå att 

generalisera. Vårt mål har varit att studera förväntningsgapets dynamik mer på djupet, 

varför en låg extern giltighet inte borde ses som något negativt i detta fall. 

 

4.4.3 Pålitlighet  

För att skapa hög pålitlighet i studien har vi försökt att vara noggranna med att redogöra 

och vara tydliga med forskningsprocessens alla faser (Bryman & Bell 2005). Dock finns 

det faktorer som även motverkat pålitligheten i studien. Empirin bygger på 

Balansartiklar, där de som inte ansetts passa in i vår kontext sållats ut. Därefter har 

andra källor lagts till, så som tidningsartiklar och litteratur, för att skapa förståelse för 

hur saker och ting hänger samman. Vid datainsamlingen har det således varit vi som har 

valt vad som observerats och registrerats. Undersökningen kan sägas bygga på vår egen 

uppfinningsrikedom. Detta gör att det blir svårt för andra att göra en replikation av 

undersökningen. En kritik som kan kopplas till replikationen är att, det som har valt att 

inrikta oss på från artiklarna styrs av det som vi uppfattar som viktigt, medan andra kan 

tycka att andra aspekter av förväntningsgapet är viktigare (Bryman och Bell 2005). Om 

undersökningen görs om på nytt av någon annan kommer den sannolikt få ett annat 

utfall än vad denna studie fått.  
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4.4.4 Möjlighet att bekräfta och styrka  

I en studie är det viktigt att vara så objektiv som möjligt och inte medvetet låta 

personliga värderingar påverka arbetet (Bryman & Bell 2005). Detta är något som tagits 

hänsyn till genomgående under hela det empiriska arbetet. Utgångspunkten har 

framförallt varit revisorers åsikter, vilka sammanställts och tolkats utan att vi försöka 

styra detta med egna ståndpunkter, och därmed har vi agerat i god tro. 

 

4.4.5 Äkthet 

Bryman och Bell (2005) menar att äktheten i en undersökning kan avspeglas genom 

rättvisande bild, det vill säga om studien ger en rättvis bild av åsikter och uppfattningar 

hos de individer som studerats. Utgångspunkten i empirin har varit Balansartiklar, vilka 

representerar revisorsprofessionens föreställningar om förväntningsgap och hur de har 

förändrats över tid. Dessutom är det en fri och obunden debatt som förs i 

Balansartiklarna, vilket tyder på att åsikterna på ett bra sätt representerar den grupp av 

sakkunniga människor som uttalat sig om förväntningsgapet. Eftersom vi, enligt ovan, 

har försökt tolka dessa åsikter utan att styra med egna ståndpunkter, ger detta studien en 

rättvis bild och därmed god äkthet.  

 

Flera av balansartiklarna är referat som gjorts av andra skribenter (exempelvis 

Wennberg, Lennartsson och Danielsson), där de hänvisar till vad exempelvis revisorer 

har sagt. Detta gör att trovärdigheten kan ifrågasättas (Scott 1990 ur Bryman & Bell 

2005). Personen som har refererat kan ha förfalskat eller missuppfattat revisorernas 

synpunkter. Dock ser vi ingen anledning för skribenterna att göra detta eftersom tanken 

med Balans är att föra en fri och obunden debatt om revisionsfrågor.  

 

Eftersom sekundärdata använts så har vi varit extra kritiska då källorna valts ut. Vi har 

tänkt på vem som har skrivit artiklarna och vart de kommit ifrån, helt enkelt hur 

trovärdiga dessa är. (Jacobsen 2000) Gällande massmediaprodukter kan autenciteten 

ifrågasättas. I vissa fall har det varit svårt att utläsa vem som har skrivit artiklarna. Detta 

har gjort det svårt att veta om det gått att lita på beskrivningen, eftersom det inte 

framgått om artiklarna skrivits av en person som har tillräcklig kunskap. (Scott 1990 se 

Bryman & Bell 2005) Med hänsyn till att Balans är en branschtidning finns det ingen 

anledning att ifrågasätta skribenternas kompetens eftersom de är revisorer eller andra 

sakkunniga personer så som advokater. Gällande källor från bland annat Svenska 
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Dagbladet har vi försökt att kolla upp vilka det är som har skrivit artiklarna, där är det 

svårare att avgöra om skribenterna har tillräcklig kunskap. Därför har dessa källor tagits 

med ytterst sällan. 
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Kapitel 5 Empirisk analys 

I detta kapitel presenteras och analyseras vårt empiriska material. Vi kommer redogöra 

för och resonera kring vad som hänt under de sex utvalda tidsepokerna. Varje epok 

kommer att avslutas med nyckelord över de viktigaste händelserna under respektive 

tidsperiod. 

 

5.1 Balansartiklar 

Det första tecknet på att förväntningsgapet är dynamiskt kan ses genom att söka på 

orden ”  r  ntn n s a ” ”och ”  r  ntn n s a et”   tidningen Balans, som ingår i 

databasen FAR komplett. Eftersom FAR kompletts sökmotor endast söker på det exakta 

s kordet s   aldes b de s korden ”  r  ntn n s a ” ”och ”  r  ntn n s a et”  Detta 

för att få med så många relevanta artiklar som möjligt, som sedan kommer utgöra vår 

empiriska bas. Figur 10 illustrerar hur debatten kring förväntningsgapet har sett ut i 

Balans mellan tidsperioden 1974 och 2012. Som kan utläsas ur diagrammet finns det 

variation i debatten om förväntningsgapet. 

 

Figur 10 Antalet gånger sökordet ”förväntningsgap” och ”förväntningsgapet” i Balansartiklar nämnts.  

 

Under epok ett (1974-1985), då definitionen uppkom, kan ses att begreppet 

förväntningsgap inte fått någon större uppmärksamhet i Sverige. Det kan förklaras av att 

antalet artiklar kring förväntningsgapet är få under epok ett. I epok två (1986-1990) 

däremot, börjar diskussionen kring gapet successivt öka. Händelser som avregleringen 

av kreditmarknaden och företagsskandalerna Fermenta och Gusum kan ha påverkat 
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debatten om förväntningsgapet. Det är oftast under sådana händelser som revisorns roll 

och uppgifter uppmärksammas. Det finns ett tydligt samband mellan ekonomisk 

brottslighet och förväntningsgapet, då det är det största området där förväntningsgapet 

förekommer (Humphrey et al 1993; Epstein & Geiger 1994; Monroe & Woodliff 1994). 

Allmänheten förväntar sig att revisorns primära uppgift är att upptäcka bedrägerier. 

Detta område ligger i centrum för debatten kring förväntningsgapet enligt Dobroţeanu et 

al (2009) och Lee et al (2009). Under epok tre (1991-1995) har debatten kring 

förväntningsgapet ökat ytterligare jämfört med föregående epok. Detta kan nog 

fortfarande förklaras av kreditmarknadens avreglering och Fermenta samt Gusums 

påföljder. Det är inte förrän här som händelsernas följder och lösningar tas upp. 

Kreditmarknadens avreglering ledde till en fastighets- och finanskris i början av 90-

talet. Då kan det tänkas att revisorernas arbete ännu en gång diskuterats och 

uppmärksammats, speciellt med hänsyn till going concern (företagens 

fortlevnadsförmåga) problematiken. I mitten av 90-talet gick Sverige med i EU, förutom 

det är det inga större företagsskandaler som inträffar i Sverige. Detta kan förklaras av att 

antalet debatter är relativt få och har minskats jämfört med epok tre. I slutet av epok 

fyra (1996-2001) inträffar däremot Enronskandalen i USA och med tanke på Enrons 

effekter kan det tänkas påverka Sverige på något sätt. I likhet med föregående epok är 

det rimligt att anta att företagsskandalers följder inte märks förrän i kommande epok. 

Under epok fem (2002-2008), tvärtemot epok fyra, sker flertalet företagsskandaler så 

som Worldcom i USA, Parmalat i Italien och Skandia i Sverige. Denna epok präglas 

även av en finanskris. I och med detta börjar debatter återigen tas upp och 

förväntningsgapet blir tydl  t   och med h ndelserna  Balans har dessutom ”tema 

förväntningsgap”,   lket   rklarar det höga antalet artiklar under år 2008.  Följderna av 

införandet av lagreglering, rekommendationer och standarder bör kunna ses i 

nästkommande epok. Även under epok sex (2009-2012) inträffar en rad 

företagsskandaler som Carnegie, HQ bank och Panaxia. Av antalet debatter och artiklar 

att döma blir förväntningsgapet ännu en gång tydligt. 

 

Debatterna och artiklarna visar således på variation. Variationen kan bero på att 

regleringar, rekommendationer eller standarder har gjorts med hänsyn till antingen 

finanskriserna, företagsskandalerna eller förväntningsgapet. Alla försök till åtgärder 

måste ha påverkat förväntningsgapet i någon form. Andra variationer kan bero på att, 

vid finanskriser och företagsskandaler blir förväntningsgapet tydligt och måste därför 
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uppmärksammas i form av diskussioner och debatter. I och med variationerna kommer 

studien att fortsättningsvis kartlägga hur förväntningsgapet har förändrats genom kapitel 

fem och sex. 

 

5. 2 EPOK 1: Definitionens uppkomst (1974-1985)  

 

5.2.1 Bakgrund 

Genom att blicka tillbaka historiskt kan urskiljas att allmänhetens kritik mot revisorer 

har ökat. Det anses helt enkelt att revisorerna misslyckats med att utföra sitt uppdrag. 

(Öhman 2007) Trots att denna företeelse funnits sedan början av 1800-talet så dröjde 

det ända fram till år 1974 innan Liggio (1974) gav företeelsen namnet 

”  r  ntn n s a ”   Lee et al 2009) Det  r h r, n r de  n t onen u  kom, som   r 

empiriska analys startar. 

 

Åren mellan 1974 och 1985 var en tid i Sverige som var skonad från några omfattande 

finanskriser och företagsskandaler. Det som hände var dock att Sverige hamnade i en 

lågkonjunktur, till följd av den internationella konjunkturnedgången på grund av att 

oljepriset exploderade år 1973. Denna händelse ledde till att krisstämning började råda i 

Sverige. (Lindbeck 2012) Däremot kom det ett antal viktiga förändringar inom 

regleringsområdet. Under år 1975 och år 1976 lagstiftade aktiebolagslagen och 

bokföringslagen om goda seder (se avsnitt 5.2.3.1).  

 

Under hela seklet har ekonomisk brottslighet varit klassat som det värsta problemet 

inom revisionsområdet och olika krav på förändringar har kommit. I samband med 

Kreugerkraschen på 1940-talet blev det tydligt att stora ekonomiska oegentligheter inte 

bara var ett problem för företagen utan även för samhället i sig. På grund av detta ville 

många intressenter redan vid denna tid ändra regleringen. Att smita ifrån sina 

skattebetalningar blev allt vanligare och staten fick ökat behov av kontroll på detta 

område under 1980-talet. En viktig lag som kom år 1983, som ett svar på ökat behov av 

kontroll, handlade om att alla aktiebolag skulle anlita en kvalificerad revisor (Sjöström 

1994a), vilken beskrivs mer ingående under avsnittet 5.2.3.2, Lag om kvalificerade 
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revisorer i alla aktiebolag. En annan viktig lag som infördes var lagen om att revisorer 

ska granska skatter och sociala avgifter (avsnitt 5.2.3.3). 

 

5.2.2 Förväntningsgap 

5.2.2.1 Definition & beståndsdelar 

Auktoriserade revisorn Markland (1976) skriver om den nordiska revisorskongressen år 

1976 där ämnet förväntningsgap togs upp. Bland de deltagande på kongressen fanns ett 

visst samförstånd om att intressenternas och revisorernas uppfattning om den 

levererande produkten inte är identiska. De deltagande tyckte framförallt att offensiv 

revision skulle användas för att uppfylla intressenternas förväntningar, så länge kraven 

på revisorn inte blir så orimliga att denne blir beroende av externa specialister. Genom 

att se till denna föreslagna lösning anser revisorerna på kongressen således att 

förväntningsgapet inte är ett resultat av allmänhetens missuppfattningar om revisorns 

betydelse och roll. De menar istället att det är revisorer som behöver bli bättre på att nå 

ut till intressenterna. Om revisorerna antytt att förväntningsgapet byggt främst på 

missuppfattningar så hade lösningen istället varit en defensiv revision, där försök gjorts 

för att tona ner allmänhetens förväntningar. Tolkningen av detta är således att 

revisorskongressens majoritet trodde på offensiv revision, alltså att det är revisorns roll 

som är i fokus och behöver förändring. 

 

Hernström (1981) anser att allmänheten är dem som anses ha bristfällig information om 

revisorernas uppgifter och dessa måste därför informeras. Gometz (1982) är av samma 

åsikt som Hernström (1981) och menar att förväntningsgapet uppstår till följd av 

allmänhetens bristande information om revisorsrollens innebörd. I avsnitt 5.2.2.2 om 

förekomst hänvisas till en undersökning gjord av Gometz (1982) som ligger till grund 

för hans konstaterande. Malmström (1985) drar några år senare slutsatser från de samtal 

som Balans gjort med tre ordföranden från FAR. Även här skylls förväntningsgapets 

existens på allmänheten. Det framkommer i samtalen att revisorns roll missuppfattas i 

S er  e och att  a et d r  r m ste ” yllas ut”  Hernstr m  1981), Gometz  1982) och 

likaså Malmström (1985) är därmed av åsikten att förväntningsgapet grundas i 

allmänhetens bristande information. Definitionsmässigt är det således allmänhetens 

okunskap som uppmärksamheten riktas mot, och det tyder i sin tur på att allmänheten 

har många orimliga förväntningar.  
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5.2.2.2 Förekomst 

Förekomsten av förväntningsgap syns tydligt i situationer där det handlar om att 

revisorer ska upptäcka bedrägerier. Den ekonomiska brottsligheten diskuterades mycket 

under denna epok och lagen om kvalificerad revisor år 1983 samt en lag om att revisorn 

ska anmärka i revisionsberättelsen om det granskade bolaget inte följt 

skattelagstiftningen år 1985 infördes för att minska denna typ av brottslighet. FARs 

ordförande, Gometz (1982), menar att förväntningsgapets grundorsaker kan definieras 

som följande: dels är det missuppfattningar om den roll revisorn faktiskt har och dels är 

det åsikter om den roll revisorn borde ha. Han hänvisar till en undersökning som gjorts 

bland 1000 ekonomer. Av dessa instämde 88 % på påståendet att en revisor bland annat 

har som uppgift att hindra överträdelser av skattelagstiftningen. Eftersom lag eller 

praxis inte föreskriver detta som en revisors uppgift (förrän 1985) så förekommer det ett 

förväntningsgap mellan utbildande allmänhetens förväntningar och verkligheten. I och 

med detta är det sannolikt att förväntningsgapet även förekommer bland allmänheten i 

sig.  

 

5.2.2.3 Minskningsåtgärder 

På den nordiska revisorskongressen år 1976 förekom diskussioner om hur minskning av 

förväntningsgapet ska ske. Två aktuella alternativ togs upp. Ena alternativet var om 

revisorerna ska sträva efter att uppfylla intressenternas förväntningar, även till priset av 

ökade risker genom offensiv revision. Det andra alternativet var om revisorerna istället 

ska vara mer återhållsamma och försöka minska gapet genom tona ned intressenternas 

förväntningar via defensiv revision. Störst stöd gavs för den offensiva revisionen och 

därmed att revisorns roll bör ställas i fokus för förändring. (Markland 1976) Malmström 

(1985) redogör för ett samtal med tre ordföranden från FAR. De menar att revisorns roll 

m ssu   attas   S er  e och att  a et d r  r m ste ” yllas ut”  F r  ntn n s a et 

definieras således som att allmänheten saknar kunskap, men som lösning nämner han att 

gapet kan fyllas ut antingen genom information till allmänheten eller en förändrad 

revisorsroll.  
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5.2.3 Förväntningsgap, kriser/skandaler och reglering 

5.2.3.1 Goda seder 

Under e ok ett ut ecklades konce tet kr n  ” oda seder”, s som  od re  s ons sed,  od 

revisorssed och god redovisningssed. Statens utgångspunkt var att granskning och 

detaljstyrning skulle lämnas till näringslivet och de parter som är kvalitativt 

representativa inom branschen. Branschorganisationer som exempelvis FAR kan ge 

upplysning om och utöva inflytande i revisions- och redovisningsfrågor då de har den 

expertis som praktiskt och teoretiskt verkar på revisions- och redovisningsområdet 

(Wallerstedt 2009).  Detta är ett sätt för lagstiftaren att starkare koppla samman 

näringslivet och dess utveckling, förutsatt att de sköter sig bra. Genom dessa goda seder 

har revisions- och redovisningsbranschen därmed fått en ökad självreglering. 

Självregleringens tanke är att skapandet och tillämpningen av normer ska vara spridd 

över flera aktörer än staten. Den påtvingade självregleringsmodellen avspeglar en 

styrningspreferens för indirekta åtgärder och inflytande genom att föreskriva ramar och 

principer. (Power 2007) Skulle det visa sig att branschorganisationernas 

rekommendationer och standarder inte är tillräckliga inom ett visst område kommer 

lagstiftaren istället införa regleringar.  

 

I aktiebolagslagen var syftet med sederna att förtydliga målet om utvidgat skydd för 

akt ebola ets  ntressenter  Denna sed  nneb r att med  rund   be re  en ”  sentl  het” 

och ”r sk” och med an  ndn n  a   ro ess onella re  s onsmetoder ska  a t llr ckl  t 

med underlag för att göra uttalanden som revisor (Cassel 1996). I bokföringslagen 

skulle, enl  t det nya la   rsla et, bok  r n en ut ormas enl  t ” od redo  sn n ssed” 

(Wallerstedt 2009). I proposition 1975:104 Regeringens proposition med förslag till ny 

bokföringslag m.m. står det att begreppet ersätter god köpmannased och allmänna 

bokföringsgrunden.  

 

5.2.3.2 Lag om kvalificerade revisorer i alla aktiebolag 

FARs ordförande, Gometz (1980), tar upp frågan om samhället ska kunna räkna med 

revisorernas hjälp vid bekämpandet av exempelvis ekonomisk brottlighet. Han anser att 

det är en väsentlig fråga i debatten om företagsrevision. Enligt honom måste det skapas 

användbara normer annars blir följden förväntningsgap. Bara några år senare, år 1983, 

görs en betydande förändring i aktiebolagslagen. Denna förändring i lagen innebar 

skyldighet för alla aktiebolag att tillsätta en kvalificerad revisor, med en femårig 
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övergångsperiod. Denna lagförändring ledde därmed till att antal bolag med revisor till 

stor grad utökades. (Sjöström 1994a) Ett viktigt motiv till lagen var enligt Wallerstedt 

(2009) att en sakkunnig revisor har stor betydelse då det gäller att motverka och 

förhindra ekonomisk brottslighet. Och det var framförallt i mindre bolag, som tidigare 

inte omfattades av plikten, som ekonomisk brottslighet uppstod.  

 

Ett viktigt arbete som också låg till grund för lagen om kvalificerad revisor gjordes år 

1977 av en arbetsgrupp inom Rikspolisstyrelsen. Denna arbetsgrupp utformade en 

rapport som handlade om utsträckningen av organiserad och ekonomisk brottslighet i 

Sverige. I rapporten framkom bland annat att många auktoriserade revisorer oturligt nog 

gav rådgivning åt ekonomiska brottslingar. Dåvarande justitieministern gav 

Brottsförebyggande rådet (BRÅ) i uppdrag att reda ut hur lagstiftning mot denna 

brottslighet skulle utföras. BRÅ påpekade då att samhällets verksamheter till viss del 

styrs av utomrättsliga normer. På grund av dessa normer var samhällets chanser till 

kontroll och insyn begränsad på dessa områden. BRÅ tänkte framförallt på yrkesetiska 

normer som finns inom verksamheter, exempelvis frivilliga rekommendationer. 

Revisorsyrket är en sådan yrkesgrupp som styrs av dessa normer. Arbetsgruppen 

undersökte hur samhället, genom mer insyn i verksamheter med betydande etiska 

normer, kunde hindra organiserad eller ekonomisk brottslighet. Gruppen tog fram 

rekommendationsförslag som bland annat var till för att stärka revisorers ställning. 

(Engerstedt 2011) 

 

Lagen om kvalificerad revisor i alla aktiebolag kan ses som ett försök att styra den 

sociala ordningen, i detta fall handlade det om att få den ekonomiska brottsligheten att 

minska. Utgångspunkten för lagförslaget var främst att en sakkunnig revisor har stor 

betydelse då det gäller att motverka och förhindra ekonomisk brottslighet (Wallerstedt 

2009). BRÅ påpekade dessutom att samhällets verksamheter till viss del styrs av 

utomrättsliga normer. Hänsyn togs alltså till samhället då det nya förslaget utformades, 

men det framkommer inte att förväntningsgapet var en av de utlösande faktorerna för att 

lagförslaget gick igenom. Dock är det rimligt att anta att förväntningsgapet kommer att 

påverkas av regelförändringen, men detta kommer inträffa först i ett senare skedde. På 

grund av detta ligger det mer nära till hands att denna lagförändring kan förklaras av 

operationistisk rättssociologi.  
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5.2.3.3 Revisorns granskning av skatter och sociala avgifter.  

Den 1 januari 1985 kom en ny lag in i aktiebolagslagen. Regleringen som tillkom 

handlade om att revisorn ska ange i revisionsberättelsen om det granskade företaget inte 

fullföljt sina skyldigheter gällande skatter och avgifter. (Tidström & Rosén, 

auktoriserade revisorer, 1986) Lagens tillkomst startade då den socialdemokratiska 

oppositionen tillsatte en särskild kommission mot ekonomisk brottslighet. Den kom att 

kallas för Eko-kommissionen och deras uppgift var att presentera förslag till en 

effektivare företagsrevision, utifrån brottsbekämpningssynpunkt. Arbetet började år 

1983 och de presenterade sina förslag på revisorsområdet i Effektivare företagsrevision 

(SOU 1983:36). I betänkandet föreslogs att revisorerna vid sin granskning av företagen 

skulle kontrollera hur de uppfyllde sina förpliktelser enligt vissa centrala skatte- och 

avgiftslagar. Om företagen inte följde sina förpliktelser, skulle revisorerna ange detta i 

revisionsberättelsen. Ett annat förslag var att revisorerna skulle vara skyldiga att på 

begäran lämna upplysningar om företagets förhållanden till myndighet vid 

förundersökning i brottsmål och vid taxeringsrevision. Ett förslag om att samhället 

genom länsstyrelsens försorg under vissa omständigheter skulle ha rätt att utse revisor i 

ett företag togs även upp. Slutligen föreslogs det att preskriptionstiden för 

disciplinpåföljden varning, för revisorerna, skulle förlängas från två till fem år. 

Merparten av Eko-kommissionens förslag gick igenom och började gälla år 1985. 

(Engerstedt, chefsjurist 2011). Införandet om lagen för granskning av skatter och sociala 

avgifter kan ha införts för att minska det gap som fanns på området, i enlighet med 

undersökningen som Gometz (1982) hänvisar till i avsnitt 5.2.2.2 förekomst. Dock var 

förväntningsgapet inte själva utgångspunkten för förslaget. Lagens tillkomst grundades 

istället Eko-kommissionens uppgift, att presentera förslag till en effektivare 

företagsrevision, utifrån brottsbekämpningssynpunkt. (Engerstedt 2011) Detta kan 

liksom föregående lag härledas till operationistisk rättssociologi, som i sin tur leder till 

en minskning av gapet i ett senare skede. 

 

Sammanfattningsvis så kan den operationistiska rättssociologin förklara de regler som 

införs under denna epok. Ett starkt samband kan också urskiljas mellan de nya 

lagregleringar som införts och förväntningsgapet, eftersom minskning av gapet kan vara 

effekten av en ny lags uppkomst. Däremot har inget samband kunnat urskiljas mellan 

kriser/skandaler och förväntningsgapet eller reglering. Den enkla förklaring till varför 
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detta inte hittats kan vara att denna tidsepok var relativt skonad från några värre kriser 

och företagsskandaler.  

 

Nyckelord: Goda seder, ekonomisk brottslighet, kvalificerad revisor i alla AB, 

granskning av skatter och sociala avgifter 

 

5.3 EPOK 2: Avreglering av kreditmarknaden (1986-

1990)  

 

5.3.1 Bakgrund 

Oljekrisen år 1973 skapade en kraftig konjunkturnedgång. Tanken var då att produktion 

och sysselsättning skulle upprätthållas genom skattesänkningar och offentliga 

stödåtgärder. Denna kombination ledde till ett kraftigt budgetunderskott. Det ökade 

underskottet tvingade staten att låna mer och den ökade penningmängden spädde på 

inflationen. Med hjälp av regleringar tvingades banker att placera pengar i stats- och 

bostadsobligationer för prioriterade behov som var statens lånebehov och 

bostadsbyggande. Placeringsplikten kombinerades med ett utlåningstak som begränsade 

möjligheterna att låna ut till oprioriterade ändamål. Trycket på bankerna hårdnade så 

småningom med den ökade upplåningen. Det minskade bankernas möjlighet att 

medverka till de nödvändiga investeringarna inom industrin. Näringslivet tvingades 

istället att vända sig till den oreglerade grå marknaden och fick då låna till höga räntor. 

Genom en avreglering av kreditmarknaden skulle effektiviteten öka i det ekonomiska 

systemet. Hushåll och företag skulle i ökad utsträckning förmås låna ut sina pengar 

istället för banker och utländska finansiärer och konsumtionsutrymmet skulle begränsas.  

Avregleringen av kreditmarknaden var en process som pågick under en längre 

tidsperiod. Slutpunkten blev den så kallade Novemberrevolutionen. 

Novemberrevolutionen gick ut på att det rekommenderade utlåningstaket på två procent 

som gällde för bankerna, finansbolag och bostadsinstitut utlåning togs bort. Som 

dämpande åtgärd mot en expansion av kreditvolymen höjdes kassakraven från en 

procent till tre. Kravet innebar att bankerna skulle ha en egen betalningsreserv eller en 

betalningsreserv i riksbanken. (Svensson 1996) 
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År 1986 inträffade den så kallade Fermentaskandalen. Fermenta var ett bioteknikföretag 

som drevs och styrdes av grundaren och VD:n Refaat El-Sayed. Så småningom 

uppdagades felaktigheter i redovisningen. Bolaget redovisade vinster på 76 miljoner 

kronor år 1984, 249 miljoner kronor år 1985 och en prognostiserad vinst 700 miljoner 

kronor år 1986, när de i själva verket hade en förlust på 300 miljoner kronor. 

Vinstprognoserna som angavs var således felaktiga och de redovisande vinsterna hade 

överskattas genom skenförsäljningar. (Stockholms fondbörs 1988) Efter fem veckors 

börsstopp avregistreras Fermenta från börsen och El-Sayed döms till sex års fängelse 

för bland annat grovt svindleri och bokföringsbrott. Svindleriet grundade sig på de 

rapporter och redovisningar som utelämnats, vilka innehöll brister i form av 

vilseledande och felaktiga uppgifter. (www.svd.se 2013)  

 

Två år senare hamnade även Gusum bruk i konkurs. Gusum var en metallverksamhet 

som bland annat sålde blixtlås. Det kom så småningom fram att det hade genomförs 

bokföringsmanipulationer sedan tio år tillbaka i bolaget. Det rörde sig om cirka 100 

miljoner kronor. Detta ledde till att länsstyrelsen tillsatte en särskild granskningsman på 

aktieägarnas begäran. Kommerskollegium och FAR:s disciplinnämnd valde att granska 

revisorns arbete och det slutade med att revisorn tilldelades en varning av båda 

instanserna. Revisorn blev också stämd av några aktieägare som yrkade på skadestånd 

som motsvarade deras köpeskilling av aktierna, cirka 30 miljoner kronor. Aktieägarna 

hävdade att de vid aktieförvärvet förlitat sig bland annat på årsredovisningen där 

revisorn hade angivit rena revisionsberättelser för räkenskapsåren 1985/1986. De har på 

grund av detta lidit skada eftersom aktierna förlorat sitt värde. Tingsrätten bedömde att 

revisorn hade handlat i strid med god revisionssed, och oaktsamt medverkat till den 

innehållsmässigt felaktiga årsredovisningen. Domen överklagades till hovrätten, där 

parterna efter förlikning återkallade sin respektive talan. Den före detta VD:n som 

sedermera var styrelseordförande och vice VD däremot fälldes till ansvar för brottslig 

gärning. (Aldeholm & Olsson 1995,verksamma vid rättvetenskapliga institutet vid 

Göteborgs Universitet) 
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5.3.2 Förväntningsgap 

5.3.2.1 Definition & beståndsdelar  

Billing (1988), FARs tidigare ordförande, tror att revisorns roll i allmänhet är felaktigt 

uppfattad. Allmänheten antar fortfarande att en revisor arbetar med deklarationer, 

skatteplanering och upptäckt av förskingringar. Även Tidström (1988), FARs nya 

ordförande, tycker att det finns oklarheter kring revisorns faktiska roll bland 

allmänheten. De tror att huvuduppgiften handlar om att ordna med exempelvis bokslut, 

allmänheten har inte koll på att revisorn har en granskarroll. Okunnigheten om revisorns 

arbete, syfte och förutsättningar är påtaglig inom många grupper. En av revisorskårens 

uppgifter är att eliminera felaktiga uppfattningar om revisionens innebörd. Många 

förväntningar på revisorerna är inte berättigade eftersom de bygger på felaktiga 

uppfattningar om vad innebörden av revisorsrollen är. Det leder till ouppfyllda 

förväntningar. Gällande förväntningsgapets definitioner och beståndsdelar framkommer 

det tydligt av åsikterna att det är allmänheten som inte helt och hållet har koll på vad en 

revisors roll och uppgifter är. Förväntningarna är orimliga eftersom det bygger på 

felaktiga uppfattningar om revisorsrollen, därmed går det inte heller att leva upp till 

dessa förväntningar.  

 

5.3.2.2 Förekomst 

I en artikel av Rundfeldt (1987), finansanalytiker och professor, framkommer att det är 

oklarheter kring vilket ansvar revisorn har för att upptäcka bedrägerier och att varna 

aktieägarna för akuta problem.  Ett annat missförstånd är ansvarsfrågan mellan revisorn 

och styrelsen/VD. Det är styrelsen/VD som har ansvaret för innehållet i 

årsredovisningen men många förväntar sig att revisorn ska kunna påverka styrelse och 

VD mycket mer. (Tidström 1989) Hanson (1988) tycker att det är viktigt att revisorer 

preciserar ansvaret när det gäller rapporteringen i exempelvis revisionsberättelsen. Han 

hänvisar till Fermenta, där Kommerskollegium friade revisorerna samtidigt som de 

kritiserade revisorerna för att de lämnade en ren revisionsberättelse 1985. Tidström 

(1989) skriver att revisorernas oberoende ifrågasätts. På senare år har revisorernas 

rådgivarroll blivit mer påtaglig. Den utökade rådgivningsverksamheten uppfattas vara 

ett hot mot revisorernas oberoende i sina granskningar. Dock har det konstaterats att 

rådgivningsverksamheten är önskvärd och förenlig med granskarrollen, med 

förutsättningen att rådgivningsverksamheten bedrivs i linje med de etiska och 

professionella regler som gäller. FAR har nyligen lagt fram ett förslag till översyn av 
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reglerna om god revisorssed så att de också blir tillämpbara på 

rådgivningsverksamheten. FAR vill säkerställa att rådgivningsverksamheten inte 

påverkar oberoendet i revisionen.  

 

Under denna epok förekommer förväntningsgapet alltså i området bedrägeriupptäckt, 

revisionsberättelsen och ansvarsfrågan mellan revisorn och styrelsen ifrågasätts efter 

Fermenta. Slutligen tas också revisorernas rollkonflikt upp, där det anses att 

revisorernas rådgivarroll inte är helt förenlig med deras oberoende granskning. FAR har 

sett över reglerna kring god revisorssed så att också blir tillämpbara på 

rådgivningsverksamheten, detta för att säkerhetsställa att rådgivningsverksamheten inte 

påverkar oberoendet.  

 

5.3.2.3 Minskningsåtgärder 

Minskning av förväntningsgapet kan ske genom att ge bättre information om 

revisorsrollen och att FAR engagerar sig i debatten när det rör frågor om 

revisionsarbetets omfattning med mera. Vidare måste den generation som utbildas i 

skolorna få en bättre bild av revision än tidigare. Revisionsberättelsens innehåll 

kritiseras av allmänheten, där brukar revisionsarbetes genomförande beskrivas att det 

utförts enligt god revisionssed. Intressenterna efterfrågar en mer pedagogisk 

beskrivning av granskningens innehåll. Författaren anser då att lösningen kan vara att 

låta revisorn, med vissa års mellanrum, göra en kort presentation av revisionsarbetes 

upplägg. (Tidström 1989) 

 

I enlighet med det ovan verkar FARs revisionskommitté ha tagit till sig samhällets 

behov och under 1989 har en projektgrupp inom FARs revisionskommitté arbetat med 

att göra om revisionsberättelsen. Förebilden har varit en ny amerikansk 

revisionsberättelse och projektgruppen hänvisar till AICPAs rekommendationsarbete i 

hopp om att minska förväntningsgapet. Där har en av rekommendationerna gett ett nytt 

innehåll i revisionsberättelsen. Den tidigare revisionsberättelsen har utvidgats med 

bland annat ett stycke om ansvarsfördelningen mellan klient och revisor samt en 

beskrivning av vad som normalt ingår i en revision. Projektgruppen har sett över 

innehållet i den svenska revisionsberättelsen och började sitt arbete med att direkt 

översätta den amerikanska. Därefter utarbetades en försvenskning som bland annat tog 
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hänsyn till kravet på förvaltningsrevision. Efter ytterligare bearbetning presenterades en 

första idéskiss till ny revisionsberättelse vid FAR-dagen i november 1989. (Thörnholm 

& Engerstedt 1990) 

 

Revisorerna måste också utveckla och förändra rollen för att leva upp till de 

förväntningar som finns i samhället. Detta även om det skulle innebära att principer och 

praxis som hittills framstått som rationella måste frångås. (Billing 1988) Tidström 

(1988), FARs ordförande, tycker att förväntningarna på revisorn har ökat. Det är viktigt 

att revisorerna är redo att förändra sin roll, för att leva upp till de förväntningar som 

finns i samhället. Den goda revisionsseden har förändrats med hänsyn till försöken att 

minska förväntningsgapet. Förändringarna har en koppling till intressenternas behov 

och förväntningar samt med revisorernas kompetens och förutsättningar. (Billing 1988)  

 

Det finns en missuppfattning angående ansvarsfrågan mellan revisorerna och styrelsen. 

Att FAR engagerar sig, visas genom debatten om ansvarsfördelningen mellan revisorn 

och styrelsen. Edgren (1990), advokat, skriver att förklaringen till denna debatt är att det 

på något sätt har blivit en självklarhet att, om inte styrelsen har ansvar i ett visst avsnitt, 

så har revisorerna det. Så är inte fallet, styrelsen har sitt ansvar och revisorerna har sitt. 

Ett utmärkt exempel på det sagda är att Svea Hovrätt i brottmålet mot Refaat El-Sayed 

argumenterade om vem som var ansvarig för årsredovisningens offentliggörande. De 

konstaterade att denna skyldighet ligger på styrelsen och VD:n och det är ingen annan 

som kan bli ansvarig. Boven i dramat är att det är många som tror att revisionen täcker 

det som styrelsen inte själva kan kontrollera. Revisorerna däremot hävdar att det är 

okunnighet om vad god revisionssed innebär som ger upphov till detta förväntningsgap. 

I så fall är det bristande upplysning av revisorerna. Enligt Tidström (1988) kan en 

lösning kan vara att utfärda en bestämmelse så att årsredovisningen ska innehålla en 

beskrivning av styrelsens och VD:ns ansvar. 

 

Väldigt många lösningar som presenterats är endast förslag. Det enda konkreta 

ändringen till att försöka minska gapet och därmed möta samhällets förväntningar är att 

FARs revisionskommitté har utsett en projektgrupp som ska se över och göra om 

revisionsberättelsen innehåll. Där har FAR som utgångspunkt att bland annat försöka 

lyfta fram och tydliggöra oklarheter om ansvarsfördelningen mellan styrelse och 

revisorn, klargöra revisorns lagstadgade uppgifter samt att beskriva revisorns 
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arbetsmetoder och begränsningar (Thörnholm & Engerstedt 1990). Genom att utvidga 

revisionsberättelsen med dessa nämnda föreslagna idéer kan vi se att förväntningsgapet 

inte enbart minskas genom allmänhetens kritik mot den tunna rapporteringen (Öhman 

2004). De vill även minska förväntningsgapet i andra avseenden. Genom att klargöra 

revisorns lagstadgade uppgifter och beskriva revisorns arbetsmetoder och begränsningar 

kan den komplicerade karaktären av revisionen (Baron et al 1977) bli mindre komplex 

för allmänheten då revisorernas uppgifter förtydligas. Genom att påtala revisionens 

begränsningar kan FAR även minska på de orimliga förväntningarna som allmänheten 

anses ha. Efter Fermenta- och Gusumskandalen ifrågasattes även ansvarsfrågan mellan 

revisorn och styrelsen/VD, denna fråga löses också via revisionsberättelsen. Förslagen 

var som nämnt att införa ett avsnitt för att beskriva ansvarsfördelningen mellan dessa 

två organ. Sammanfattningsvis verkar det således som att FAR vill slå flera flugor i en 

smäll. Utvidgningen av revisionsberättelsen minskar på flertalet områden där 

förväntningsgapet existerar. Dock är förslaget till den nya revisionsberättelsen, vid 

slutet av epok två fortfarande endast ett förslag. 

 

5.3.3 Förväntningsgap, kriser/skandaler och reglering 

5.3.3.1 Lagändringar med bakgrund av Fermenta och Gusum 

Med bakgrund av Fermentaskandalen tillsatte börsstyrelsen en utredning för att 

analysera principfrågor som är av betydelse för fondbörsen och aktiemarknaden. 

Utredarna lade fram en rad förslag som inspirerats av erfarenheterna från Fermenta och 

har till syfte att förhindra en upprepning. Förslagen omfattar aktiebolagslagen gällande 

skydd av minoritetsintressen för att skydda mindre aktieägare och ABL:s behov av att 

reda ut och avgränsa befogenheter och ansvar för olika styrelseledamöter. Förslagen 

omfattar också börs- och värdepappersmarknadslagstiftningen. (Stockholms fondbörs 

1988) Dessa förslag ledde sedan till en statlig utredning (SOU 1995:44) som berörs i 

kommande epok. 

 

Hanson (1988) anser att den svenska revisionskåren inte har funderat på bristerna i 

regelsystemet som generar skandaler och konkurser kort tid efter rena 

revisionsberättelser. Sverige har inte tagit tag i förväntningsgapet. I fallet med Fermenta 

var det börsen som tog tag i kommunikationen med inregistreringskontrakten 

(Stockholms fondbörs) och inte FAR.  Inregistreringskontrakten kommer gälla från 
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årsskiftet, 1 jan 1989. Det innebär att i delårsrapporten ska framgå om revisorn gjort en 

översiktlig granskning av rapporten, därefter ska rapporterna göras offentliga. 

 Regleringen medför att revisorn får nya arbetsuppgifter. (Hansson 1988) Den 

översiktliga granskningen får inte blandas ihop med revision. Skillnaden ligger i sättet 

att samla in information. En översiktlig granskning innefattar inte inhämtade av 

bekräftelse, inventeringar eller andra verifieringsåtgärder, utan slutsatserna baseras 

istället på analyser och intervjuer. Genom en ny rapporteringskanal från revisorn, finns 

det risk för att förväntningsgap kan skapas. Det kan skapa orealistiska förväntningar på 

den nya kvalitetsstämpeln. Därför bör skillnaderna mot en revision markeras i alla 

sammanhang. (Scherman 1989, auktoriserad revisor och medlem i FARs 

revisionskommitté) Rundfeldt (1993) tycker att det är förvånansvärt att Fermenta inte 

ledde till större krav på lagstiftning. 

 

Att ett samband förekommer mellan företagsskandaler, reglering och förväntningsgapet 

kan förklaras med att efter Fermentaskandalen tillsatte börsstyrelse en utredning 

(Stockholms fondbörs1988) för att lägga fram förslag som förhindrade en upprepning. 

Ett förslag rörde aktiebolagslagens behov att reda ut och avgränsa befogenheten och 

ansvar för olika styrelseledamöter. Ett annat förslag handlade om skydd av 

minoritetsintressen. Skandalen ledde också till att börsen tog tag i 

inregistreringskontrakten. Det innebar att det ska framgå i delårsrapporten att revisorns 

gjort en översiktlig granskning av denna rapport. Regleringen har således medfört att 

revisorn får nya uppgifter. Så här långt kan ett direkt samband mellan Fermenta och 

reglering utläsas. Fermenta skandalen ledde till att Stockholms fondbörs utförde en 

utredning som i sin tur ledde till SOU (1995:44). Scherman (1989) tror att revisorns 

arbetsuppgifter kan leda till att ett förväntningsgap uppstår eftersom den nya 

översiktliga granskningen kan blandas ihop med revision. Det kan skapa orealistiska 

förväntningar på denna nya kvalitetsstämpel. Detta kan indirekt kopplas till teorin 

gällande revisionens komplicerande karaktär (Baron et al 1977). Scherman (1989) 

menar således att revisorns nya arbetsuppgifter gör att revisionen blir ännu mer 

komplicerad. Detta gör det svårare för allmänheten att förstå revisorernas uppgifter. 

Okunskap om uttalandet om delårsrapporten leder också till att allmänheten får orimliga 

förväntningar. Införandet av inregistreringskontrakten kan förklaras ur ett 

operationistiskt perspektiv (Forslund 1978). Den dåvarande lagstiftningen var inte 

tillräcklig i Fermentas situation, därför infördes inregistreringskontrakten för att 
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förhindra att liknande skulle inträffa. Rätten i denna situation är en oberoende variabel 

och det sociala systemet är en beroende variabel. Inregistreringskontrakten är en 

påverkansmetod som betraktas som ett formaliserat handlingsmönster som direkt styr 

den sociala ordningen i en viss riktning, det vill säga för att hindra att liknande inträffar. 

Då det sociala systemet ses som en beroende variabel betraktas således inte 

förväntningsgapet vid införandet av inregistreringskontrakten. En konsekvens av detta 

är som nämnt ovan att det finns risk för att förväntningsgapet ökar i form av att 

revisorernas arbetsuppgifter blir svårare för allmänheten att förstå sig på.  

 

5.3.3.2 Audit committees 

Carlsson (1988), vice president/controller i världsbanken, anser att svenska bolag 

behöver audit committees och ett bra argument för detta är Fermentafallet. Även Edgren 

(1989), advokat, tycker att det behövs audit committees. Han argumenterar om att i de 

flesta stora företagsfallissemang så har det brustit i spridning av information från 

revisorerna. Audit committees ska finnas till för styrelsen. Tillsammans med revisorerna 

ska styrelsen få fast problem på ett tidigt stadium och hitta lösningar. Enligt FARs 

en elsk/s enska ordl sta  r aud t comm ttees ”s rsk lt utsett kontaktor an mellan 

styrelsen och re  sorer”  Detta  r   sentl  t e tersom det är styrelsen som ansvarar för 

bolagets organisation och förvaltning. I fallet Fermenta verkar det som om styrelsen har 

försummat denna ansvarighet. (Carlsson 1988) 

 

I USA har audit committees rekommenderats av AICPA sedan 1967 och sedan 1978 är 

det föreskrivet för amerikanska bolag registrerade vid New Yorks fondbörs. Treadway 

kommissionens rekommendation för att minska förväntningsgapet föreskriver i en av 

rekommendationerna (SAS 61) om kommunikationen med revisionskommittéer. Den 

kräver att revisorn förvissar sig om att audit committees är informerade om vissa 

revisionsfrågor som bland annat väsentliga redovisningsprinciper, uppskattningar i 

redovisningen, större korrigeringar med anledning av revisionen och eventuella 

väsentliga meningsskiljaktigheter mellan revisorerna och företagsledningen. Författaren 

menar att audit committees är till fördel för aktieägare, styrelseledamöter, 

företagsledning, intern- och externrevisorer eftersom de bland annat effektiviserar 

kontakten mellan styrelse och revisor samt ökar styrelsens insikt i kontroll- och 

redovisningsfrågor. (Carlsson 1988) I Stockholms fondbörs utredning (1988) om 
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Fermenta behandlades frågan om audit committees Utredningen tog aldrig steget fullt ut 

att inrätta audit committees i svenska börsbolag eftersom majoriteten ansåg att det var 

en onödig och för byråkratiskt institution i Sverige (Stockholms fondbörs 1988: SOU 

1995:44). Carlsson (1988) anser att detta borde ha gjorts. Han är övertygad om att 

funktionen av en audit committee skulle ha varit betydelsefull för det som hände i 

Fermenta. Detta för att Refaat El-Sayed   en  er od   Fermenta  ar ”vice arbetande 

styrelseordförande och koncernchef”, ensam   rmatecknare och den helt dom nerande 

aktieägaren. Han menar att i Fermenta skulle en audit committee kunna ha stärkt 

styrelsens, revisorernas och ekonomifunktionens roller i en snabbt växande 

internationell affärsverksamhet. (Carlsson 1988)  

 

5.3.3.3 Rekommendationer 

Hanson (1988) anser att FAR aktivt borde arbeta mer med att ställa upp 

rekommendationer och revisionsstandarder annars kan risken för illojal konkurrens öka. 

Med detta menar han att, i brist på fasta kriterier kommer många använda mindre tid än 

som behövs för att nå tillräcklig grad av säkerhet. När kriterierna för revision inte har 

preciserats så ökar risken för att fler skandaler ska inträffa. Skandalerna kan inte 

elimineras med hjälp av rekommendationerna men det finns utan tvekan ett samband 

där. Han hänvisar till Treadway rapporten i USA där det har gjorts en utredning för att 

kartlägga orsakerna till förväntningsgapet, skandalerna och konkurserna. Största risken 

för felaktiga bokslut finns hos lågt kontrollmedvetande hos styrelse och ledning, 

bristande intern kontroll, komplexa transaktioner, subjektiva bedömningar och oklara 

redovisningsprinciper. Hanson (1988) menar att dessa aspekter ska beaktas vid 

revisionen samtidigt som förståelse bör skapas om vad företaget gör. Att förstå 

verksamheten är nödvändigt för att identifiera avgörande områden för riskbedömningar. 

Därefter ska den interna kontrollen utvärderas för att se om bolagets egna 

informationssystem är av tillräckligt hög kvalitet för att generera tillförlitlig 

information. Generellt är svenska revisorer dåliga på att identifiera risker i 

verksamheter. De bör utvärdera risker på grund av brister i den interna kontrollen och 

lägga detta som grund för sin revision. Här ifrågasätts nämligen FARs självreglering av 

Hanson (1988), då han anser att FAR borde arbete mer med att utfärda 

rekommendationer. En anledning till att FAR inte har utfört några rekommendationer 

kan vara för att det tillsattes en utredning (Stockholms fondbörs), som senare leder till 
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en statlig utredning (SOU 1995:44). Här verkar det som att staten inte tycker att det 

räcker med rekommendationer och standarder för att förhindra att liknande inträffar, 

utan att eventuella etableringar av lagreglering krävs.  

 

5.3.3.4 Översyn av aktiebolagslagen 

År 1990 tillsattes en kommitté för översyn av aktiebolagslagen för en anpassning av EU 

integrationen samt för att se över de äldre aktiebolagsreglerna. Med bakgrund av 1980- 

talet och början av 1990- talets företagsskandaler med Fermenta och Gusum ifrågasattes 

bolagsfrågor, eftersom de inte anses ha en tillfredsställande lösning. (SOU 1995:44) Det 

finns följaktligen ett samband mellan Fermenta, Gusum och regleringen, när det tillsätts 

en aktiebolagskommitté för att se över de traditionella aktiebolagsreglerna. I deras 

rapport SOU (1995:44) tog de hänsyn till Stockholms fondbörs rapport (1988). 

Aktiebolagskommittén siktade på ett helt ny aktiebolag. De förslagna ändringarna var 

bland annat hänförliga till att tydliggöra styrelsens och VD:ns uppgifter. De vill att 

lagen ska fastslå styrelsens uppgifter som handlar om att de ska ansvara för bolagets 

organisation och förvaltning. Styrelsen ska även se till att bolagets organisation är 

utformad så att bokföringen och ekonomiska förhållanden inom bolaget kontrolleras på 

ett tillförlitligt sätt. Aktiebolagskommittén vill även införa en bestämmelse om 

arbetsfördelningen mellan styrelseledamöterna och fastslå arbetsfördelningen mellan 

styrelsen och VD. (SOU 1995:44) 

 

Nyckelord: Fermenta, Gusum, Stockholms fondbörs, SOU 1995:44, 

inregistreringskontrakt, förslag till ny revisionsberättelse och audit committees.  

 

5.4 EPOK 3: Fastighets- & finanskrisen (1991-1995) 

 

5.4.1 Bakgrund 

Som ett resultat av avregleringen i föregående epok ökade bankernas utlåning enormt. 

Kreditexpansionen blev mer omfattande och långvarig än vad beslutsfattarna bakom 

avregleringen hade tänkt sig. Bankerna lånade ut pengar till snabbt växande finansbolag 

som i sin tur lånade ut pengar till fastighetsbolag som då växte i oerhörd takt. 

Fastighetspriserna drevs upp till olämpligt höga nivåer och tredubblade priserna. Detta 



 
 

63 

 

bidrog till överhettning i ekonomin. Efter ett tag började fastighetsmarknaden mattas av. 

Raset kom när fastighetspriserna störtade till 50 procent och räntekostnaden 

fördubblades nästan med skattereformen år 1990-1991 då avdragsrätten för räntan sjönk 

från 50 till 30 procent. Nu fick fastighetsbolagen svårare att finansiera sina lån och 

många gick i konkurs. Detta anses vara orsaken eller åtminstone ha bidragit till 

fastighetsbubblan och den ekonomiska överhettningen som uppstod i slutet på 1980 

talet. (Sandberg 2005) Den 25 september 1990 börsstoppades finansbolaget Nyckeln 

och efter detta startade den akuta krisen med bankkriser, konkurser, ökad arbetslöshet 

och höjda räntor (Esping et al 1993a). Börsstoppet ledde till stora nedskrivningar av 

vinstprognosen samma år, från 175 miljoner ner till 25 miljoner kronor (Esping et al 

1993b).  

 

Edlund (1992a), auktoriserad revisor, menar att Nyckelns problem låg i slarvig utlåning 

och inte i redovisningen. I samma artikel säger Palmstierna (1992), koncernchef på 

skandinaviska enskilda bank, att revisorer inte hann med, med hänsyn till den enorma 

expansionen av de beviljade krediterna. Revisorerna kan därför inte beskyllas, utan 

ansvaret ligger på ledning/styrelse. Gometz (2006) uttrycker dock att revisorerna i flera 

fall fick utstå kritik till följd av de företagskollapser som inträffade under finanskrisen. 

Grunberg och Hägg (2005) skriver att revisorernas roll var i fokus under krisen. De 

hänvisar till Larsson och Sjögren (1995) som tror att aktiva revisorer skulle ha kunnat 

kompensera för brister i aktivt ägande. Det vill säga att självständiga revisorer skulle ha 

kunnat konfrontera bankledningar.  

 

År 1995 tr dde “La  om re  sorer”   kra t som bland annat  nneh ll best mmelser om 

godkännande och auktorisation av revisorer. Samtidigt inrättades Revisorsnämnden som 

blev övertagande organ, efter kommerskollegium, att godkänna och auktorisera 

revisorer samt att registrerar revisionsbolag. En följd av den nya lagen blev att teoretisk 

utbildning för de två revisorskategorierna blev hårdare. (Wallerstedt 2009, professor 

emeritus i företagsekonomi)  
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5.4.2 Förväntningsgap 

5.4.2.1 Definition & Beståndsdelar 

Trehörning (1993), frilansjournalist och juridisk kandidat, nämner två citat som 

tydliggör hur synen kan skilja sig åt på revisorns uppgifter. Det första citatet kan på ett 

bra sätt representera revisorernas och företagsledningarnas syn på revision. Efter att 

Kommerskollegium anmält revisorerna vid Gusums bruk (se epok två) uttryckte de sig:  

”Kollegiet vill i detta sammanhang understryka att den externa revisionen inte har som 

självständigt syfte att förhindra eller upptäcka oegentligheter. Revisorn skall däremot... 

självfallet bedöma risken för oegentligheter som kan vara sådana att de påverkar 

bolagets ställning och resultat samt ansvarsfrihet för förvaltningen.” 

 

Det andra citatet som Trehörning (1993) nämner kommer från aktiebolagskommittén 

och kan representera allmänhetens syn på revision:  

 

”Det åligger revisorerna att också ägna uppmärksamhet åt i vad mån bolagsledningen 

beaktat samhällets, de anställdas och borgenärernas intressen. Revisorernas har 

därutöver även ett ansvar gentemot den aktieplacerande allmänheten”.  

 

Dessa två citat speglar tydligt att det finns ett förväntningsgap mellan det faktiska och 

det antagna revisionsuppdraget. Enligt andra citatet verkar det som att revisorerna ska ta 

mer ansvar för allmänheten än vad de faktiskt tar. Auktoriserade revisorn Edgren (1992) 

är också av åsikten att revisorerna inte levt upp till de krav som ställts på revisionen, 

och då hänvisar han till finanskrisen. Hade revisorerna haft en annan syn på företagens 

fastighetsvärderingar och ställt större krav på företagens bokslutsposter så hade den 

finansiella krisen kanske varit mildare. Edgrens (1992) åsikter antyder alltså att han är 

av uppfattningen att revisorerna bör beskyllas och ta större ansvar. Mundebo (1992), 

generaldirektör i riksrevisionsverket, menar att revisorerna borde varit mer 

uppmärksamma och ha ifrågasatt mer. De borde ha talat högre och sänt ut fler 

varningssignaler. Även Lundvall (1993), auktoriserad revisor, menar att revisorerna 

borde göra mer än vad de faktiskt gör för att minska förväntningsgapet. Auktoriserade 

revisorn Strandin (1992) anser att förväntningsgapet blivit större, och ett tecken på detta 

är att antalet anmälningar av revisorer till Kommerskollegium, domstolar och 

försäkringsnämnden, disciplinnämnder hos FAR och/eller SRS samt skiljenämnder för 

arvodestvister för skadestånd har ökat. Han hävdar att revisorerna oftast får försvara sig 
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när det gäller förväntningsgapet. Det ställs stora krav på yrkesföreningen och på 

revisorerna själva samt att de mer konkret måste beskriva vad som menas med 

revisionsprocess. Det är alltså revisorernas roll som tas i beaktande.   

 

Edlund (1992b), auktoriserad revisor, tycker att det finns ett behov av att upplysa 

användarna, samtidigt som revisorerna aktivare måste ta ställning och förstå att 

omgivningen och dess behov förändras. Han tar varken allmänhetens eller revisorernas 

parti och kan anses ha en neutral syn på gapets definition. En något annorlunda åsikt, 

som också är neutral, kommer från Kirkegaard (1995) som är lektor för 

ekonomistyrning. Han skyller inte på någon av de två aktörerna, utan menar att kritiken 

istället bör riktas mot den oklara och föråldrade lagstiftningen.  

 

Det är således inte någon under denna epok som enbart anklagat och riktat kritik mot 

allmänheten. Antingen beskylls revisorerna för att de borde göra mer eller tydliggöra 

sina uppgifter, eller så avges en neutral definition av förväntningsgapet. Det är 

intressant att notera att revisorerna inte vågat skylla på allmänheten. Detta för att 

allmänhetens okunskap inte kan ligga till grund för finanskrisen. Däremot går det att 

urskilja att en enighet om att förväntningsgapet beror på revisorn. En orsak till att fokus 

flyttats mot vad revisorerna gör/inte gör har med finanskrisen att göra. Krisen gjorde 

revisorerna och deras arbete mer uppmärksammat än tidigare. Allmänheten var 

antagligen ute efter att hitta syndabockar och påstod därmed att revisorerna kunde gjort 

mer än vad de gjorde, vilket speglas i definitionerna. 

 

5.4.2.2 Förekomst 

Eklöv (1994) skriver att det ökade antalet konkurser och bekymren kring ekonomisk 

brottslighet lett till att revisorer och deras insatser har fått ökad betydelse. Den 1 januari 

1985 tillkom en ny lag i aktiebolagslagen som handlade om att revisorn ska anmärka i 

revisionsberättelsen om ett företag följt skattelagstiftningen (Tidström & Rosén 1986, se 

epok ett) Den auktoriserade revisorn Strandin (1991) kommenterar denna lagstiftning. 

Genom att reglerna inom förmånsbeskattningen har blivit mer komplicerade, anser han 

att förväntningsgapets förekomst kommer att öka på området. 
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Den amerikanska motsvarigheten till FAR, AICPA, har lyft fram vikten av att 

revisorskåren bör utveckla och förbättra sitt professionella uppträdande för att i 

framtiden kunna erhålla allmänhetens förtroende. Ett sätt är att införa extern 

kvalitetsgranskning, vilket även diskuterats i Sverige. Den externa 

kvalitetsgranskningens syfte är att kontrollera att revisionsbyråer följer de regler och 

rekommendationer som revisorskåren etablerat för att försäkra sina medlemmar om hög 

kvalitet på utförda revisionsarbeten. Då kvalitetsstandards följs så uppnår 

revisionsbyrån en bättre ställning gällande bland annat oberoendet och objektivitet 

gentemot klienten. AICPAs önskan är ökad acceptans från allmänheten gällande 

revisorers arbetsuppgifter. På detta vis försöker de avlägsna förväntningsgapet samt öka 

allmänhetens förtroende för revisorer. Genom att tillämpa detta i Sveriges situation 

skulle gapet kunna minskas även i Sverige. (Eklöv 1994) 

 

På grund av de företagskollapser som skett under epoken är det även rimligt att anta att 

revisorerna har missbedömt företagens förmåga att utvecklas enligt principen om going 

concern. På grund av dessa misslyckanden är det därför troligt att förväntningsgapet 

blivit tydligt på området för going concern. 

 

5.4.2.3 Minskningsåtgärder 

Gometz (1993), ordförande i FARs regelkommitté, hävdar att förväntningsgapet är det 

största problemet inom revisorsprofessionen. För att minska gapet måste revisorer bland 

annat informera om sitt uppdrag till allmänheten, för att de ska förstå innebörden.  Dock 

är inte detta det lättaste, och det menar Gometz (1993) beror på att revisorns 

arbetsinsatser bara uppmärksammas i media vid brott eller skandaler. Lövgren (1993), 

auktoriserad revisor, tycker att gapet måste minskas både genom förbättrade 

revisionsmetoder och genom information till omvärlden som inte alltid har tillräcklig 

kunskap. Denna uppfattning, att både revisorns uppgifter och allmänhetens kunskap ska 

tas i beaktande, delas även av FARs ordförande Gavel (1993). Hult (1994), 

internrevisorchef, uttrycker det som att revisorer har en stor uppgift att informera och 

marknadsföra sina tjänster, men att även klienterna har i uppgift att känna till vilka krav 

de ska ställa och att de ska tygla sina förväntningar.  
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Sjöström (1994b) menar att det är viktigt att kunna se framtida lösningar och att kunna 

rätta sig efter och förbereda sig på lagändringar. Därför borde det vara av intresse att få 

ökad kunskap om systemets dynamik, hur regler förändras och varför. Detta borde även 

öka möjligheterna att handskas med förväntningsgapet, då deras erfarenheter kring 

tidigare händelser och konsekvenser utökas. En del forskare föreslår att lösningen på 

förväntningsgapet ligger i att införa ny reglering (Humphrey et al 1993 se Lee et al 

2009). Ett exempel på ett förslag till reglering som var till för att minska gapet var 

slopandet av den korta standardiserade revisionsberättelsen till förmån för en mer 

omarbetad förlaga (Ribers 1994, auktoriserad revisor). Berlin (1994), auktoriserad 

revisor, har en helt annan syn på saken än vad Ribers (1994) har. Hon menar att en 

utförligare berättelse inte kommer lösa några förväntningsgap, utan det kommer snarare 

uppstå nya problem. Eftersom revisorerna redan har massor av lagar, rekommendationer 

och praxis att följa är Berlins (1994) antagande väldigt motiverat. När komplexiteten 

ökar kommer allmänheten få svårare att förstå sig på revisionsprocessen, varför 

införandet av ny reglering faktiskt kan anses vara en ond cirkel.  

 

5.4.3 Förväntningsgap, kriser/skandaler och reglering 

Auktoriserade revisorn Edlund (1992b) hävdar att ”revision och revisorer ofta är under 

korseld i lågkonjunktur”. Efter en finanskris sätts revisorskårens självreglering oftast 

under debatt. Samhället brukar då engagera sig och det resulterar i en ökad tendens till 

reglering. Revisorers nuvarande ställning har nåtts framförallt genom självreglering och 

genom att följa allmänhetens krav. Sambandet mellan att kriser leder till ny reglering 

kan utläsas från Edlunds (1992b) antagande. Kirkegaard (1995), lektor för 

ekonomistyrning, anser att alla de oväntade kollapser som pågått sedan 1980-talet har 

lagt grunden till förväntningsgapet, på grund av alla svikna förväntningar om vad en 

revisions uppgift innebär. Detta talar för ett starkt samband mellan kriser/skandaler och 

förväntningsgapet. Försök har gjorts att fastställa ansvaret till dessa kollapser, men utan 

resultat. Ofta blir dock revisorer beskyllda för att de inte utfört sina uppgifter rätt, vilket 

nämndes under definitionsavsnittet.  

 

Sjöström (1994b) är ekon. lic. och verksam vid SET revisionsbyrå. Hon menar att 

reglernas förändringar historiskt sett haft bakgrund i att tidigare rekommendationer inte 

fungerat, vilket blivit tydligt genom olika problem i näringslivet. Revisionstjänsterna 
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styrdes genom marknaden. När problem i samhället uppstått så har staten kommit in 

med nya regleringar. Enligt Sjöström (1994b) verkar det i detta fall som att reglering 

grundar sig i en samhällelig konflikt. Genom god revisionssed på 70-talet får istället 

revisorsorganisationerna själva arbeta med detaljregler vilket gör systemet mer flexibelt. 

Organisationerna arbetar följaktligen själva med att anpassa reglerna efter samhällets 

förväntningar på revisorn.  

 

Efter skandalen vid Gusums bruk blev förväntningsgapet tydligt. Som en följd av 

förväntningsgapet skickade Kommerskollegium och FI en skrivelse som kom att 

vidarebefordras till aktiebolagskommittén och också redovisningsutredningen. FI och 

kollegiet ville med skrivelsen att revisorernas ansvar skulle granskas, särskilt med 

hänsyn till gapet, men också begreppen väsentlighet och risk i revisionssedens 

rekommendationer. Dessutom ville de att reglerna skulle ses över gällande revisorernas 

skyldighet att rapportera om lagöverträdelser. FAR svarade på skrivelsen och 

framhävde att medvetenhet kring gapet fanns och att problemet måste lösas. Detta 

skulle åstadkommas antingen genom att förändra revisorsuppdraget eller genom att 

informera intressenterna. Dessutom ansågs att god revisionssed kunde definieras 

tydligare. FAR påpekade däremot att revisorn inte ska ha någon skyldighet att anmäla 

lagöverträdelser. (Trehörning 1993, frilansjournalist och juridisk kandidat) Skandalen 

vid Gusums Bruk visar på en tydlig relation mellan alla de tre faktorerna: 

förväntningsgap, skandaler och reglering. Trehörning (1993) anser att regleringsfrågor 

tas upp då förväntningsgap uppstår.  

 

Nyckelord: Finas- och fastighetskris, extern kvalitetsgranskning och oberoendet, ”Lag 

om revisorer” 

 

5.5 EPOK 4: EU-medlemskap (1996 - 2001) 

 

5.5.1 Bakgrund  

Sverige ingick EEC-avtal med EU 1994. I och med avtalet förpliktade sig Sverige att 

anpassa lagstiftningen i enlighet med de direktiv som tidigare varit framförhandlade 

mellan EU:s dåvarande medlemsländer. (Artsberg 2005) Några av direktiven innehåller 
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bestämmelser om revision och revisorer. Det gäller främst de fjärde och sjunde 

bolagsdirektiven, som bestämmer när årsredovisningar för bolag ska granskas av 

yrkesrevisorer som godkänts just för det ändamålet.  Även det åttonde direktivet, som 

bestämmer vilka krav som ska ställas på de personer som vill ha ett sådant 

godkännande. (Markland 1993, FARs generalsekreterare) Aktiebolagskommitténs 

uppdrag var att lämna förslag till ändringar i aktiebolagslagen som motiverades av den 

europeiska integrationen och att överväga en del traditionella aktiebolagsrättsliga 

frågor. Denna uppgift övertogs senare av redovisningskommittén. Årsredovisningslagen 

(SFS 1995:1554) utformades i enlighet med EU-direktiven och trädde i kraft 1996. Den 

ersatte en stor del av bokföringslagen och ledde även till en del ändringar i 

aktiebolagslagen. Det tillsattes även en utredare för att överväga författningsregleringen 

rörande de villkor som krävs för att uppfylla det åttonde direktivet. Lagen om revisorer 

(SFS 1995:528) inrättades därför som innehåller bestämmelser om godkännande och 

auktoriserade revisorer (se epok tre). I samband med det här inrättades 

Revisorsnämnden som hade till uppgift att godkänna och auktorisera revisorer. 

(Wallerstedt 2009) 

  

Under denna epok inträffade en av världens största finansskandaler i och med 

energibolaget Enron. Kortfattat bestod skandalen av vinstmanipulation. Det innebar att 

Enron inte alls tjänade så mycket som det påstod. De gömde undan förluster genom att 

företaget skapade ett komplicerat nät av cirka 900 dotterbolag (bolagskonstruktion), där 

många hade säten i så kallade skatteparadis. Koncernredovisningen uteslöt vissa 

enheter, så kallade special purpose entities. Det innebar att lån och derivat bokfördes i 

särskilda bolag som formellt inte ägdes av Enronkoncernen. Med avancerade 

affärsupplägg, gick intäkter och tillgångar till enheter som inkluderades i 

Enronkoncernen medan kostnader och skulder uteslöts i bokföringen. Detta visade en 

otroligt positiv bild av Enrons resultat och ställning när de i själva verket gick med 

förlust. Wall Street journal avslöjade oegentligheterna och aktiekursen störtdök. I 

december 2001 hamnade bolaget i konkurs. Tusentals anställda förlorade sina pensioner 

och livsbesparingar när Enron kollapsade efter att bolaget helt plötsligt presenterade 

tidigare dolda skulder på flera hundra miljoner dollar. (www.fi.se 2013a) 
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5.5.2 Förväntningsgap  

5.5.2.1 Definition & beståndsdelar 

EU-komm ss onens de  n t on om   r  ntn n s a et lyder ”skillnaden mellan vad 

allmänheten tror och förväntar sig att en revisor skall göra och vad revisorn faktiskt 

gör enligt god sed”. (Markland 1996, FARs generalsekreterare) Denna definition är 

väldigt neutral i sin utformning. Cassel (1997), Revisionsdirektör vid 

Riksrevisionsverket, har en något annorlunda definition av förväntningsgapet. Han 

anser att förväntningsgapet kan se ut på olika sätt i olika betraktares ögon. Revisorerna 

har inte lyckats med deras roll och anledningen till det är de oförenliga krav som finns 

på revisorerna  ”Revisorn förväntas vara iförd poliskask, domarperuk, konsultportfölj 

och revisorsglasögon.” Cassel (1997) förklarar att anledningen till att revisorerna inte 

har lyckats med sin roll är för att det finns orimliga krav på dem. Med orimliga krav 

från allmänheten anses det därmed att förväntningsgapet beror på allmänhetens 

okunskap i enlighet med avsnitt 5.5.2.2 förväntningsgapets förekomst.  

 

Ribers och Widhagen (1996) är auktoriserade revisorer och enligt dem är 

förväntningsgapet skillnaden vad revisorerna gör i praktiken och vad det förväntas att 

göra. Denna definition visar tydligt att de beaktar revisorns roll med hänsyn till 

förväntningsgapet. Ytterligare en definition som påtagligt beaktar revisorns roll är den 

från Ek Dr Javefors (1997) och Ek Dr Enquist (1997). De anser att förväntningsgapet 

kan   rklaras som ”ett uttryck för ett ökat misstroende mot revisorer som uppstått till 

följs av att de tillåter manipulerad och vilseledande information når marknaden i 

oreviderat skick  ” Edl n   2001) som  r ordförande i Svenska revisorssamfundet, tror 

att det finns ett stort informationsgap och att revisorerna måste låta folk få bättre insikt i 

deras värld och roll. Allmänheten får inte utgå från att det är revisorerna som ska sköta 

allt.  

 

Epok fyras definitioner om förväntningsgapet varierar mycket. De innefattar neutrala 

definitioner men de beaktar även revisorns såväl som allmänhetens roll. Med denna 

blandning i definitionerna och beståndsdelar, och ingen dominerande syn på våra två 

ytterligheter, går det därmed inte att utläsa huruvida förväntningsgapet anses bero på 

revisorerna eller allmänheten under epok fyra. 
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5.5.2.2 Förekomst 

I EUs grönbok (1996) tar de upp förväntningsgapets förekomst. Dessa är 

årsredovisningarnas riktighet, going concern (företagets fortlevnadsförmåga) och 

förskingringar/oegentligheter. I årsredovisningarnas riktighet är det missuppfattningen 

att det är revisorn som upprättar redovisningen och därmed också bär ansvaret för den. 

Men det är styrelsen och inte revisorn som ansvarar för att redovisningen godkänns och 

att den ger en sann och rättvis bild.  När det kommer till going concern, har grönboken 

(1996) refererat till flertalet undersökningar som visar att allmänheten förväntar sig att 

revisionsberättelsen ska innebära en försäkring att företaget har en sund ekonomi. 

Årsredovisningar upprättas enligt kontinuitetsprincipen och styrelsen får utgå från den 

om de är övertygade att det är ett rimligt antagande. Slutligen är det sedvanligt att 

revision associerats med avslöjande av ekonomisk brottslighet. Grönboken (1996) 

hänvisar till en undersökning i Storbritannien 1989 där 75 procent av allmänheten ansåg 

att revisorns uppgift är att avslöja alla typer av bedrägerier. 61 procent ansåg att 

revisorns ansvar är att aktivt söka upp bedrägerier. (Grönbok 1996) Ribers och 

Widhagen (1996) skriver att förväntningsgapet är stort inom området ekonomisk 

brottslighet. Aktiebolagskommittén har i ett delbetänkande (SOU 1995:44) föreslagit en 

regel om skyldighet för revisor att underrätta åklagare om brottsmisstanke. 

Underrättelseskyldigheten ska gälla i det fall revisorn har riktat anmärkning mot ett 

förhållande i revisionsberättelsen och dessutom har anledning att anta att detta utgör ett 

brott eller ett led i ett brott samt innebär väsentlig skada eller fara för sådan skada. (Se 

avsnitt 5.5.3.1)  

 

5.5.2.3 Minskningsåtgärder  

I (SOU 1995:44) uttrycktes att det var välkommet att revisorn i högre grad än idag 

utnyttjar möjligheterna att i revisionsberättelsen redogöra principer för revisionens 

omfattning, inriktning och syfte. Därmed tyckte kommittén att en standardtext borde 

utarbetas av revisorsorganisationerna. Efter ett åttaårigt projektarbete som påbörjades 

1989 av FAR:s revisionskommitté kom en ny revisionsberättelse 1997. Utformningen 

och förebilden har varit IFAC och ISA 700. (Danielsson 1997) Första revideringen av 

revisionsberättelsen skedde i USA i slutet av 80-talet av AICPA. Syftet med den nya 

revisionsberättelsen var att minska förväntningsgapet.  Detta arbete fortsatte utomlands 

och 1993 presenterade IFAC ett förslag till en ny revisionsberättelse som en ny 

internationell rekommendation. FAR som medlem i IFAC har förbundit sig att följa ISA 
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700. Den nya revisionsberättelsen har försvenskats och gäller för alla årsredovisningar 

som är upprättade enligt årsredovisningslagen. Fördelarna med den nya 

revisionsberättelsen är att den ger en klarare ansvarsfördelning, den är pedagogiskt 

uppbyggd och därmed informativ för läsaren. (Thörnholm & Hjalmarsson 1997) 

 

Försöken mot att minska förväntningsgapet har väldigt ofta resulterat i att det är 

revisorerna som bättre ska informera om deras uppgifter, då allmänheten inte riktigt har 

koll på vad det gör. Samtidigt framkommer det också att revisorerna bör utveckla sin 

roll och ta hänsyn till de förväntningar som allmänheten har. Oavsett så är 

förväntningsgapet helt enkelt revisorernas problem som de ska ta itu med. Med 

bakgrund av företagsskandalerna under epok två tas diskussioner om SOU (1995:44) 

upp om ansvarsfördelningen mellan styrelsen, VD och revisorn upp. I SOU (1995:44) 

uttrycks behovet om att styrelsens uppgifter ska tydliggöras, detta visar att det finns 

andra sätt att minska gapet, än att enbart se till revisorernas roll. Där ses styrelsens 

ansvar över och inte revisorernas ansvar. Genom att tydliggöra styrelsens ansvar blir det 

därmed även tydligt hur långt revisorernas roll sträcker sig. (Se avsnitt 5.5.3) 

 

5.5.3 Förväntningsgap, kriser/skandaler och reglering 

Ett samband mellan förväntningsgapet och reglering kan upptäckas genom att se till 

ändringarna av revisionsberättelsen som infördes under denna epok. I försöken med att 

minska förväntningsgapet införde Sverige en ny revisionsberättelse år 1997. Införandet 

av revisionsberättelsen kan ses ur ett rättsgenetiskt perspektiv. Lagändringen grundar 

sig i att det finns ett förväntningsgap, nämligen inom revisionsberättelsen. Allmänheten 

efterfrågar en mer innehållsrik revisionsberättelse (Öhman 2004). FAR är medveten om 

detta och startade en normbildningsprocess med att tillsätta en projektgrupp som skulle 

se över revisionsberättelsens innehåll. Normbildningsprocessen resulterade i att 

revisionsberättelsen fick ett nytt innehåll med de delar som allmänheten efterfrågar. 

Allmänhetens förväntningar har således varit en avgörande faktor för att denna typ av 

reglering ska införas. Lagens uppgift är således att bestyrka existerande normer som 

finns bland allmänheten.  

 

Som tidigare nämndes ledde Fermentaskandalen till en utredning av Stockholms 

fondbörs (1988) som i sin tur ledde till SOU (1995:44). Danielsson (1996), ordförande i 
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FARs revisionskommitté, och Holmberg (1996), auktoriserad revisor, skriver att frågor 

om styrelsens arbetssätt, ansvarsområden med mera har diskuterats intensivt under åren 

bland annat på grund av Fermenta. Diskussionerna har handlat om att det är svårt att 

utkräva ansvar för beslut eller för försummelser. Författarna tar upp föreslagna 

förändringar i aktiebolagslagen för styrelsearbete, som kan vara betydelsefulla för andra 

bolagsorgan som VD och revisorerna. Förändringarna handlar om att styrelser ska ha en 

fastställd arbetsordning. I den senaste utredningen om ABL (SOU 1995:44 

Aktiebolagets organisation) sker en genomgång av ledningsfrågorna och utredningen 

redogör för sina slutsatser och förslag till åtgärder. Utredningen föreslår att styrelsens 

uppgifter i de svenska aktiebolagen ska bli tydligare reglerade så att ansvar och 

skadestånd kan utkrävas vid avsteg från förpliktelserna. Kommittén föreslår därför att 

det bör skrivas in i lagen att styrelsen är skyldig att fortlöpande bedöma bolagets 

ekonomiska situation. Styrelsens ansvarsområde skulle däremot inte förändras utan 

utredningen tycker att detta är väl avvägt. Problemet är sålunda ett beskrivningsproblem 

och handlar alltså om att på lagom nivå ange styrelsens uppgifter och arbetssätt samt 

kompetensfördelningen med andra bolagsorgan. Danielsson och Holmberg (1996) tror 

att arbetsordningen kan leda till tolkningsproblem. Detta ger en tillfälle till dialog 

mellan styrelsen och revisorn om viktiga frågeställningar och förväntningsgapet kan 

reduceras. Det är positivt då det leder till ökad förståelse för alla bolagsorganens 

uppgifter, ansvar och synsätt.  

 

5.5.3.1 Revisorers anmälningsplikt vid brottsmisstanke 

År 1999 skrevs det in i aktiebolagslagen att revisorerna är skyldiga att anmäla misstanke 

om vissa brott i de fall han/hon misstänker att någon styrelseledamot eller verkställande 

direktör hade begått brott inom ramen för bolagets rörelse (Wallerstedt 2009). 

Lagstiftaren har skapat en ny brottsförebyggande aktör, nämligen revisorerna (BRÅ 

2004). Enligt BRÅ har revisorerna en stor betydelse för ekobrottsbekämpningen. Detta 

avseende anmälan mot misstanke om brottslighet och ur ett allmänt brottsförebyggande 

perspektiv. (EBM 2012) I SOU (1995:44) framkom det att den ekonomiska 

brottsligheten är omfattande och att kampen mot brotten måste föras med kraft. Om 

revisorerna inte lever upp till anmälningsskyldigheten kan de prickas av 

Revisorsnämnden.  Revisorsnämnden kan besluta om disciplinära påföljder som erinran, 

varning eller upphävande av auktorisation och godkännande. På detta sätt har 
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statsmakterna en hållhake på revisorerna som motiveras med att en revisor har ett 

intresse av att hålla sig väl med sin uppdragsgivare för att behålla sitt uppdrag, men har 

inga motiv för att medverka i brottsliga sammanhang.  Det gör det lättare för lagstiftaren 

att sätta tryck på revisorn än dem som begår brottet, till exempel företagarna och dess 

anställda. Anmälningsplikten underbyggs genom: 

 

”Revisorn har lite att förlora om brottet blir framgångsrikt, men mycket att förlora om 

denne blir ertappad med att inte anmäla. Revisorn har ett förtroendekapital att vårda 

och det kan gå förlorat om denne dras in i en utredning om att ha ”spelat” tillsammans 

med gärningsmännen eller att inte ha varit tillräckligt uppmärksam.”(BRÅ, 2004 s 10) 

 

Samtidigt hävdas det att detta inte ska missförstås. Tanken är inte att revisorerna ska bli 

bokföringspoliser. (BRÅ 2004) I SOU (1995:44) står det om att denna skyldighet för 

revisorer att lämna underrättelse om brott innebär naturligen att de måste kunna göra 

vissa straffrättsliga bedömningar. Att revisorer i högre grad än tidigare måste kunna 

göra bedömningar måste emellertid anses utgöra en naturlig konsekvens av 

revisorsrollens förändring. Det är viktigt att de fullgör sin huvuduppgift att revidera och 

anmälningsplikten ska finnas i bakgrunden, för att revisorerna lättare ska tala allvar med 

sin klient. Anmälningsskyldigheten har en förebyggande effekt genom att revisorernas 

maktposition stärks och att det är lättare att sätta kraft bakom orden när de upptäcker 

tveksamheter i bokföringen. Denna rapport vänder sig enligt BRÅ främst till revisorer 

men även andra som i sitt arbete kommer i kontakt med olika former av ekonomisk 

brottslighet. (BRÅ 2004) 

 

Genom ovanstående citat angående revisorers förtroende kapital, framkommer det även 

att revisorerna har ett förtroendekapital att vårda, som de kan bli av med genom att inte 

anmäla. Dock finns det även risk för att allmänhetens förväntningar om att revisorerna 

ska upptäcka ekonomisk brottslighet kan bli så orimligt stort att de helt enkelt förlorar 

sitt förtroendekapital. ( jmf Grönbok avsnitt 5.5.3.2) Genom att föra in denna lagändring 

kommer lagstiftaren närmre allmänhetens förväntningar om att revisorers primära 

uppgift är att upptäcka bedrägerier. För att allmänheten inte ska få uppfattningen att 

revisorerna ska agera som poliser måste de informera om deras roll. I rapporten av BRÅ 

framkommer att rapporten vänder sig främst till revisorerna. Här är ett tecken på att de 

har lämnat över uppgiften om att informera om revisorernas roll till revisorerna själva 
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när det är staten som infört detta. Att dessa resonemang inte har framkommit i SOU 

(1995:44) är förståeligt eftersom regleringen grundar sig i företagsskandalerna och 

därmed inte ur förväntningsgapet.  

 

Det framkommer ur BRÅs (2004) rapport, där Larssons (2004) genomfört en enkät, att 

det endast är sex procent av revisorerna som har lämnat in en anmälan. Denna siffra 

jämförs med antalet anmälningar som kommer in från skatteförvaltningen och 

konkursförvaltarna och det visar sig att anmälningarna från revisorerna är marginell. 

Skulle denna reglering visa sig vara brottsförebyggande kan förväntningsgapet minskas 

inom detta område. Detta verkar inte sannolikt när revisorernas anmälningsplikt är 

marginell. Däremot kan denna lagändring istället leda till att förväntningsgapet inom 

detta område blir ännu mer påtagligt eftersom allmänheten kan få uppfattningen att 

revisorers primära uppgifter blir att upptäcka brott. 

 

Ett samband mellan företagsskandaler och regleringar kan ses i denna epok. På grund av 

de inträffade ekonomiska skandalerna har Ekobrottsmyndigheten skapat en ny 

brottsförebyggande aktör, nämligen revisorerna. Det står ingenting i SOU (1995:44) om 

att detta lagförslag skulle minska förväntningsgapet inom detta område. Lagändringens 

syfte är en social styrning för att påverka medborgarnas beteende i en viss riktning för 

att uppnå målet att minska ekonomisk brottslighet. Denna lagändring riktar sig därför 

mot företagarnas och deras anställdas beteende och inte mot allmänhetens beteende om 

förväntningsgapet, det vill säga rimliga och orimliga förväntningar. Genom att tillföra 

revisorerna denna anmälningsplikt blir det svårare och är avskräckande för företagarna 

och dess anställda att begå ekonomisk brottslighet. Därför kan denna lagreglering ses ur 

ett operationistiskt perspektiv.  

 

5.5.3.2 Grönbok 

EU-kommissionen inledde en revisorsutredning om revisorns roll år 1994. 

Undersökning överlappar mycket av det arbete som redan håller på att utföras av 

nationella lagstiftare och Fédération des Experts Comptables Européens (FEE). FEE är 

en förening där de ledande revisorsorganisationerna i 22 europeiska länder är med. 

 Orsaken till det är förväntningsgapet, speciellt efter företagskrascherna och skandalerna 

som börjades i slutet på 80-talet. (Grönbok 1996) Här finns det ett tydligt samband 
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mellan förväntningsgapet, kriser/skandaler och reglering som har tagits upp i EU nivå. 

På grund av förväntningsgapet med hänsyn till företagsskandalerna och 

företagskrascherna som har inträffat har EU gjort en revisorsutredning om revisorns 

roll. Kommissionen har utarbetat sin undersökning genom att fråga vilka hinder olika 

nationella regeringar skapar mot den inre marknaden. De är frågor som bland annat rör 

revisorsutnämningar, omfattningen av deras arbete, kvalitetssäkerheten i 

revisionsarbetet, och revisorns oberoende. (Holmquist 1995) 

 

1996 presenterar EU sin grönbok, där tas förväntningsgapet upp. De anser att det är ett 

stort problem för revisorerna eftersom trovärdigheten blir mindre ju större skillnaden är 

mellan vad allmänheten anser att revisorernas uppgift är och vad uppgiften faktiskt är. 

Kommissionen anser att bristen på en enhetlig definition av den lagstadgade revisionen 

inom EU skapar ett skadligt förväntningsgap. Dock måste varje definition av lagstadgad 

revision väga in såväl användarnas rimliga behov och förväntningar som revisorns 

förmåga att leva upp till dessa. Användarnas behov och förväntningar kan anses rimliga 

om revisorns arbetsuppgifter föreskrivs i lag, om det finns intressenter som är beredda 

att betala för tjänsterna, om revisorerna är villiga att tillhandhålla tjänsten och är 

behöriga att göra detta. Det måste även ta hänsyn till revisorernas tekniska kunnande 

och deras inställning till risktagande. Vissa av de krav som ställs på revisorer kan vara 

orimliga, så att revisorerna inte kan förväntas besitta de färdigheter som krävs för att 

utföra en viss arbetsuppgift. (Grönbok 1996) 

 

Kommissionen slår fast att den lagstadgade revisionen i första hand tjänar det allmänna 

intresset av tillförlitlig redovisning. Det är meningen att befolkningen i ett EU-land ska 

lita på årsredovisningar som är upprättade och reviderade i ett annat EU-land. Det är en 

viktig förutsättning för den inre marknaden. Men tyvärr finns det ingen gemensam syn 

på revision i EU-länderna, vilket skadar tilltro till redovisningen och försämrar Europas 

ställning i förhållande till omvärlden. FEE bedriver ett projekt för kommissionen som 

innebär att de ska beakta alla ISA som utfärdats av IFAC. Detta ska göras land för land 

inom EU och sedan utvisa om ISA är tillräckliga som vägledning för europeiska 

revisorer.        

 

Nyckelord: Enron, EU-medlemskap, ny revisionsberättelse, anmälningsplikt vid 

brottsmisstankar, Grönbok 1996 
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5.6 EPOK 5: Företagsskandalernas tid (2002 – 2008) 

 

5.6.1 Bakgrund 

Denna epok präglas dels av finanskrisen i slutet på epoken och dels av en hel del större 

företagsskandaler. Internationellt sett så var det företagsskandalerna Worldcom (2002) i 

USA och Parmalat (2003) i Italien. Reaktionen efter sådana skandaler har en direkt 

påverkan på lagstiftningen, hävdar Wallerstedt et al (2006). Som en följd av Enron, 

Worldcom och andra amerikanska händelser tog debatten om revisorns oberoende fart. 

Det som ledde till skandalerna var en bristande revisionsfunktion, bland annat beroende 

på att de aktuella revisionsföretagen levererat generella konsulttjänster bredvid 

traditionella revisionstjänster. Revisionsföretagen tjänar oerhört mycket på sina 

konsulttjänster, minst lika mycket som för revisionsverksamhet och därför kunde folk 

inte lita på revisorerna då de kom att revidera sina egna råd. Skandalerna ledde till 

införandet av Sarbanes Oxley-act i USA, vilken ställer tuffare krav på revisorerna. 

Skandalerna har fått konsekvenser även utanför USA och kraven har skärpts i Europa. 

(Sjölin 2003) 

 

I Sverige var skandalen i Skandia en betydande händelse. I mars 2003 tillsattes en 

oberoende granskningsgrupp för granskning av ersättningar (bonustak), 

redovisningssättet embedded value (framtida förväntade vinster) och affärer mellan 

moderbolaget Skandia och dotterbolaget Skandia liv. Gällande bonusprogrammen hade 

ett tjugotal anställda fått cirka 250 miljoner kronor att dela på. Detta tärde på 

trovärdigheten och försvagade tilltron till ledningen. Vidare hade Skandia i sin 

redovisning lagt för stor vikt vid embedded value och så gott som trängt ut alla andra 

resultatmått, det behövdes specialistkunskaper för att förstå deras resultaträkning. 

Affärerna mellan Skandia och Skandia liv handlade om olovlig vinstutdelning som 

tillföll Skandia trots att tillgångarna som förvaltades till stor del var Skandia livs. Det 

framkom dessutom att flera toppchefer som tidigare verkat inom koncernen hade 

renoverat sina egna hyreslägenheter för miljontals kronor och dolt dessa kostnader i 

bokföringen. Detta ledde till att Skandiaskandalen blev ett faktum. Överlag berodde 

skandalen på svag bolagsstyrning, företagsledningen som styrde hade för kortsiktligt 

tänkande och styrelsen hade inte tillräckligt kontroll över bolaget. (Nachemson - Ekwall 

& Carlsson 2004) Denna skandal influerade tydligt allmänhetens förtroende och det var 
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bland annat mot denna bakgrund som förtroendekommissionen tog fram svensk kod för 

bolagsstyrning, som skulle återskapa förtroendet. (se avsnitt 5.6.3.1) 

 

Under denna epok infördes flera betydelsefulla regleringar i Sverige som ISA 240, 

modernisering av åttonde direktivet, revisionsstandard i Sverige och bolagskoden. (se 

avsnitt 5.6.3.1) En viktig reglering var också när analysmodellen blev inskriven i 

revisorslagen, som ett hjälpmedel gällande revisorers bedömning av sitt eget oberoende. 

I den nya lagen ansågs begreppet oberoende inte vara helt korrekt och därför stadgades 

istället att revisorer skulle vara objektiva, opartiska och självständiga och att deras 

verksamhet skulle skötas så att dessa egenskaper tryggades. Sverige blev först i Europa 

med denna inskrivning i lagen. (Wallerstedt 2009) Lagen började gälla från och med 1 

januari 2002 (www.revisorsnamnden.se 2013a).  

 

Resultatet av SOU 1995:44 (epok tre) presenterades som en ny aktiebolagslag år 2005. I 

Proposition 2004/05:85 Ny aktiebolag, innebär den nya lagen i förhållande till lagen 

från 1975, en språkig och systematisk modernisering. Förslagen om styrelsens uppgifter 

och arbetsordningen mellan styrelse och VD gick igenom och motsvaras nu av SFS 

(2005:551) 8:4, 8:6 och 8:7.  

 

I slutet av epoken, år 2008, inträffade finanskrisen. Penningpolitik och kapitalflöden 

mellan USA och Kina bäddade för krisen. Kina hade investerat sitt överskott av kapital i 

USA som ledde till att de fick ett likviditetsöverskott. Detta i kombination med låga 

räntor drev upp fastighetspriserna som ledde till ekonomisk överhettning. Så 

småningom rasade de amerikanska bostadspriserna och husägarna var tvungna att flytta 

då de inte kunde betala räntorna på sina högrisklån. Dessa lån var grunden för 

komplicerade värdepapper som sålts till placerare, och därför spred sig krisen snabbt till 

andra länder. Globala finanskrisen blev akut då investmentbanken Lehman Brothers 

kollapsade under 2008. Krisen förde med sig en djup konjunkturnedgång i USA som 

sedan satte sina spår runt om i världen. (Bergkvist 2009) Rainer (2008), advokat, menar 

också att krisen i Sverige bland annat grundade sig i att kreditrisker inte beaktats i 

tillräcklig utsträckning av banker och finansinstitut. Paralleller kan dras till den svenska 

finanskrisen under 1990-talet. 2008 års finanskris förde med sig att frågan om revisorns 

skadeståndsansvar, och föreslagna begränsningar i ansvar, blev högst aktuell.  
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5.6.2 Förväntningsgap 

5.6.2.1 Definition & beståndsdelar 

Strömberg (2008) är direktör på Revisorsnämnden (RN). Enligt honom kan 

förväntningsgapets existens ses genom antalet anmälningar som kommer in mot 

revisorerna relaterat till antalet anmälningar som sedan skrivs av. Det är oftast klienter, 

konkursförvaltare eller myndigheter som anmäler en revisor. RN gör en prövning om 

revisorn har åsidosatt sina skyldigheter och om så är fallet kan en revisor få en 

disciplinär åtgärd. Årligen görs 120 anmälningar och av dessa skrivs cirka 60 procent 

av, efter att RN bedömt att några brister inte föreligger. Denna avskrivning är ett tydligt 

exempel på hur förväntningsgapet ser ut i praktiken. Här blir det också påtagligt att 

gapet grundar sig i allmänhetens okunskap om revisorn faktiskt ska göra. FAR SRS 

generalsekreterare, Brännström (2006), är också av åsikten att allmänhetens okunskap 

bidrar till förväntningsgap. Han hävdar att allmänheten har helt andra och dessutom 

högre förväntningar än vad revisorerna själva har på sina uppgifter. Wallerstedt et al 

(2006) uttrycker att förväntningsgapet kan förklaras av omvärldens ofullständiga 

kunskaper beträffande revisorns roll med hänsyn till lag och praxis. Dock räcker inte 

detta som förklaring. Revisorerna måste också agera och säga ifrån i vissa svåra 

situationer. Deras utmaningar i framtiden kommer vara större för att inte 

förväntningsgapet ska börja öka. Träff et al (2005) preciserar gapet som: ”det gap som 

visar skillnaden mellan omvärldens förväntningar på t.ex. lagstadgad revision och den 

insats som faktiskt krävs enligt den goda revisionsseden”. Både Wallerstedt et al (2006) 

och Träff et al (2005) definitioner är neutrala. 

 

Definitionerna under epok fem vänder sig främst till allmänheten och dess okunskap. 

Alla som uttrycker sig skyller antingen på allmänheten eller så håller de sig neutrala 

gällande definitionen. Det är dock ingen som enbart tar hänsyn till revisorernas roll. I 

Skandia förekom bokföringsbrott (Nachemson-Ekwall & Carlsson 2004) och de 

internationella skandalerna Worldcom och Parmalat berodde också på bristande 

revisorsfunktion (Wallerstedt et al 2006). I och med de inträffade skandalerna är det 

förvånansvärt att revisorerna inte beskylls. Det är istället en syn på att allmänheten 

saknar kunskap. Förklaringen till det är att det har blivit svårare att beakta revisorers 

roll, då regelverket blivit mer omfattande angående deras uppgifter. 
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5.6.2.2 Förekomst 

Eftersom flera företagsskandaler inträffat under denna epok, som ofta har som bakgrund 

att bokföringen inte gått rätt till och att revisionen brustit, så är förväntningsgapet på 

bedrägeriområdet tydligt förekommande. Frågan om oberoendet har också varit i fokus i 

många fall under denna epok. Lagar på oberoendeområdet har införs. Exempel på detta 

är de nya amerikanska oberoendereglerna (SOX) och i Sveriges fall är analysmodellen 

en sådan reglering, eftersom det är ett hjälpmedel för revisorers bedömning av sitt eget 

oberoende. Det har alltså införts mycket reglering på oberoendeområdet som därmed 

kan ha påverkat förväntningsgapet. 

 

5.6.2.3 Minskningsåtgärder 

Bergman Marcus (2005), ordförande på FARs etikkommitté, tror att förväntningsgapet 

till stor del kan bemästras om klienter och journalister hade mer kunskap kring FARs 

yrkesetiska regler. Den största missuppfattningen är att en revisor ansvarar för 

förvaltningen i de granskade företaget. Om dessa aktörer haft mer kunskap om gällande 

regler hade de insett att dessa handlingskrafter hotar självständigheten och 

opartiskheten. Träff et al (2005) skriver om att FAR förändrats och gått från att ha varit 

en intresseförening till att vara branschorganisation. Förändringen innebär bland annat 

att på ett tydligare sätt än tidigare uppmärksamma de förutsättningar som finns för 

revisorer i branschen. För att genomföra detta kommer FAR skärpa och öka dialogen 

med intressenter genom exempelvis samrådsmöten med myndigheter och 

näringslivsorganisationer. Dialogen kommer vara en viktig del i att uppfatta vilka 

förväntningar som finns på revisorernas tjänster, vilket kan minska gapet. 

 

FAR SRS (som bildades 2006) nya ordförande Clemedtson (2007) menar att 

företagsskandaler som Enron och Skandia har lett till att revisorer har fått stå i 

rampljuset och att allmänheten har blivit mer medvetna om deras arbete. Dessutom har 

skandalerna gjort att förväntningsgapet blivit tydligt (Wallerstedt et al 2006). I och med 

detta är det ett eminent tillfälle att försöka få ut sitt budskap om nyttan med revisionen 

och på så vis minska förväntningsgapet . Revisorerna måste dock bli ännu tydligare och 

formulera sitt uppdrag i övergripande termer. Istället för att trycka på att revision måste 

göras enligt lag måste revisorer trycka på kund- och klientnyttan, anser Clemedtson 

(2007). I slutet av år 2004 gjordes en satsning av FAR med att tydliggöra revisorerna 

och deras arbete. En temabilaga om revisionsbyråbranschen utgavs med Svenska 
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Dagbladet i 185 000 exemplar. Syftet med detta var att nå ut till en större krets bland 

allmänheten och informera om revisionens nytta uttrycker FARs generalsekreterare 

Brännström (2004c).  

 

Enligt Clemedtson (2007) är ett led i arbetet med att definiera vad revisorsbranschen 

arbetar med är den nya organisationen av FAR SRS. Han anser att förutsättningar för 

branschen ständigt förändras och därmed också arbetsuppgifterna. Regelverket för 

revision får inte bli en detaljerad kokbok utan det bör ges utrymme för revisorns 

omdöme och sunda förnuft. Clemedtson (2008) menar att FAR SRS kan minska gapet 

genom att kommunicera med allmänheten, för att skapa förståelse för yrket och även att 

jobba för efterfrågestyrd revision. Det måste bli tydligare med vilka tjänster 

revisorsbranschen erbjuder. Han tror att förslaget om borttagande av revisionsplikt (se 

avsnitt 5.7.3.3.) kommer att minska gapet eftersom revisionen då kommer bli 

efterfrågestyrd. Efterfrågestyrd revision innebär större utrymme för diskussion om vad 

som faktiskt ska göras och ingå i revisorsuppdraget, vilket han anser vara positivt. Nu 

när revisorn kommer till företaget är det inte så tydligt vad uppdraget går ut på, varför 

förväntningsgap uppstår. Gapet är ett stort problem då det har negativ inverkan på 

affärerna, dock visar det sig ofta att revisionen är bra genomförd enligt standarder när 

de prövas.  

 

Brännström (2007) hävdar att nyinrättade organisationen FAR SRS måste lyssna på 

marknaden då de ska utveckla tjänster och stärka förtroendet. Han menar att om 

samhället vill få ut mer av revisionen för att öka förtroendet för den, så måste 

prövningar göras om att utveckla den ekonomiska rapporteringen. Revisionsberättelsen 

är en stämpel på kvaliteten och det har tidigare sagts att det är bra om denna ser likadan 

ut mellan företag. Brännström (2007) hävdar att kombinationen av en ny berättelse och 

förändrat skadeståndsansvar kan vara en lösning, som dessutom kan minska 

förväntningsgapet. 

 

5.6.3 Förväntningsgap, kriser/skandaler och reglering 

Gröjer (2007) anser att det har tillkommit många komplexa regler. En orsak till de 

detaljerade reglerna kommer bland att av företagsskandaler. Clemedtson (2008) nämner 

också att det är senaste tidens skandaler som lett till att revisionen hamnat i fokus och 
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därmed så har förväntningsgapet ökat. Dessa åsikter visar på ett tydligt samband mellan 

alla tre faktorer: Skandaler leder till reglering och att gapet hamnar i fokus. 

 

Forsgårdh (2002), VD i aktiespararna, anser att ett revisionsutskott bör införas (svensk 

översättning av det amerikanska uttrycket audit committees) i fler företag i Sverige 

(kontaktorgan mellan revisor och styrelse). Revisionsutskott är sällsynta år 2002 i 

Sverige, och FAR har tidigare inte varit särskilt intresserade i frågan. Dock menar 

Forsgårdh (2002) att allt fler börjar anse att dessa utskott är bra. Forsgårdh (2002) 

menar att revisionsutskott ger revisorerna en bättre, mer förtroendefull relation till 

styrelsen. Även aktieägarna kommer få bättre insikter i revisorernas situation ifall 

revisionsutskott införs och förväntningsgapet kommer att minska, säger han. Detta 

eftersom att införandet av en kommitté gör upphandlingen av revisorer mer 

professionell, offerterna granskas på ett annat sätt än vad som görs idag. 

Utgångspunkten kommer vara en särskild kvalitet på revisionen innan det lägsta priset 

tas i beaktande. 

 

5.6.3.1 Nya regleringar 

En annan viktig reglering var Revisionsstandard i Sverige (RS) som började gälla från 

och med 1 januari 2004. Detta är en standard som är anpassad till Sverige efter de 

internationella revisionsreglerna ISA. RS är mer detaljrik och mer specifik vad gäller 

revisorns uppdrag, den höjer helt enkelt nivån på revision. Den ökar också 

möjligheterna till förtroende mellan klienter och dess omvärld, vilket revisorerna nu kan 

medverka till, anser Brännström (2004b).  

  

EU:s åttonde direktiv moderniserades under 2004 och förhoppningen var att den skulle 

föras in i enskilda medlemsländers lagstiftning senast år 2007 (Ehlin et al 2004b). I den 

globala och komplexa miljön fanns behov av enhetliga regler för revision, och även för 

tillsyn av revisorer och kvalitetskontroll. Det är detta som var målet med det nya 

moderniserade direktivet.  Direktivet har påverkats av arbetet med EU:s grönbok sedan 

1996, men även av bolagsstyrningens utveckling och förtroendedebatten som 

uppkommit efter de internationella skandaler, som Worldcom. I förslaget finns därför 

också tydliga influenser av amerikansk lagstiftning. Förslaget om införandet av det 

åttonde direktivet innebar bland annat att det är internationellt accepterade standarder 
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som ska vara grund för god revisionssed, att det kommer nya rotationsregler och att det 

i bolag av allmänt intresse ska införas revisionsutskott. (Brännström 2004a)  

 

För revisioner av räkenskapsår med början den 15 december 2004 och senare trädde 

ISA 240 i kraft (RS 240 i Sverige). Denna standard trycker på att det finns 

begränsningar i en revision och att revisorn inte helt och hållet garanterar att 

oegentligheter upptäcks. Det är Enronskandalen och andra skandaler i USA som lett till 

lagskärpningar och att de amerikanska bolagen tvingats att bli uppmärksamma på 

företagsledningens/styrelsens ansvar. ISA 240 som influeras av amerikans lagstiftning 

kräver att ledningen skriftligt intygar att en tillfredställande intern kontroll finns i 

bolaget. Den reviderade ISA 240 hänvisar till att revisorn redan i planeringsfasen ska 

göra en riskutvärdering där det kan göras tydligt i vilka områden företaget kan utsättas 

för oegentligheter. (Adrian et al 2004, medlemmar från FARs revisionskommitté) 

 

Den svenska bolagskoden infördes 1 juli år 2005 (www.bolagsstyrning.se 2013). I 

kodgruppens förslag till koden (SOU 2004:46) står att den är ett bidrag till 

självregleringen inom näringslivet. Det primära syftet är att förbättra styrningen i 

svenska bolag. Det kommer i sin tur främja förtroendet i samhället för näringslivets 

funktion. Detta kan ses som ett svar på Skandiaskandalen. I bolagskoden finns bland 

annat föreskrifter om val av revisorer, granskning av revision och utökning av 

revisionens omfattning. I denna finns det även en bestämmelse om revisionsutskott. 

Syftet med utskottet är att det skulle höja kvaliteten på den externa revisionen och även 

förbättra den interna kontrollen. Detta skulle i sin tur även ligga i samma nivå med 

utvecklingen i andra länder och med EU:s framtida krav. Revisionsutskottets uppgifter 

är att bland annat att de ska ge en bedömning kring bolagets risker. De ska även 

fastställa riktlinjer för vilka andra tjänster som får köpas av revisorn, utvärdera 

revisionsinsatsen och slutligen bistå valberedningen när de tar fram förslag till revisor. 

(Grunberg & Hägg 2005) Eftersom bolagskoden uppkom till följd av Skandiaskandalen 

så utgår regleringen från en uppkommen konflikt i samhället. Därmed kan 

operationistisk rättssociologi hänföras till detta fall. 

 

De senaste årens redovisnings- och företagsskandaler har lett till att intresset av att 

revisorerna fullgör sina uppgifter som oberoende granskare starkt betonats i Sverige och 
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andra länder. Två exempel på detta är de nya amerikanska oberoendereglerna SOX och 

moderniseringen av EG:s åttonde direktiv samt i Sverige. Det finns alltså starka 

samband mellan skandaler och reglering. Engerstedt och Korseli (2004) anser att denna 

utveckling kommer leda till att revisorerna går från att vara klientfokuserade till att i 

högre grad ta hänsyn till det allmänna intresset i revisorsrollen. En sådan utveckling är 

till för att minska förväntningsgapet. Under femte epoken finns flera exempel som kan 

förklaras av den operationistiska rättssociologin. RS infördes och anpassades till 

Sverige efter de internationella revisionsreglerna ISA (Ehlin et al 2004a). EU:s åttonde 

direktiv moderniserades och direktivet var starkt influerat av amerikans lagstiftning 

(Ehlin et al 2004b). Förslaget om införandet av det åttonde direktivet innebar bland 

annat att det är internationellt accepterade standarder som skulle vara grund för god 

revisionssed (Brännström 2004a). Dessutom trädde ISA 240 i kraft (RS 240 i Sverige) 

som har influerats av amerikansk lagstiftning. (Adrian et al 2004, medlemmar från 

FARs revisionskommitté) Alla dessa lagar har på ett eller annat sätt kopplingar 

internationellt. Reglering har införts i samhället, och vi kan inte se att det är 

förväntningsgapet som varit den utlösande faktorn som fått dessa regleringsförslag att 

gå igenom. Istället kan det ha införts eftersom att regleringen haft framgång 

internationellt.  

 

Nyckelord: Skandia, svensk kod för bolagsstyrning, revisionsutskott, modernisering av 

EU:s bolagsdirektiv, Parmalat, Worldcom, SOX i USA, analysmodellen, 

revisionsstandard i Sverige, finanskris 

 

5.7 EPOK 6: Finanskrisens efterdyningar (2009-2012) 

 

5.7.1 Bakgrund 

Under denna epok har ett antal betydande skandaler ägt rum. Det framkom att banken 

Carnegie vid två tillfällen under år 2007 och 2008 hade tagit emot 

förvaltningsuppdraget för två fonder för fondbolaget Carnegie Fond AB (företagets 

dotterbolag), trots att banken också var förvaringsinstitut för de två fonderna. Denna 

handling är inte tillåten och Carnegie ifrågasattes för sin förmåga att verkställa sina 

skyldigheter som förvaringsinstitut. Under hösten år 2008 blev läget på 
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finansmarknaden allt mer instabilt och Carnegie fick problem med likviditeten. 

Dessutom framkom att banken haft en kraftig exponering mot en kund, vilken översteg 

lagstadgade gränser. Det var bland annat dessa händelser som visade att Carnegie 

saknade en tillförlitlig intern kontroll i verksamheten. Händelserna ledde till att 

företagets tillstånd att bedriva bankrörelse upphörde i slutet av år 2008. (www.fi.se 

2013b) FI anmälde Carnegies revisor till revisorsnämnden (RN) eftersom de ansåg att 

revisorn borde ha uppmärksammat vissa brister inom företaget. Det slutade med att 

revisorn fick en varning. (www.revisorsnamnden.se 2013b) FI anmälde också den 

revisor som de tilldelat Carnegie och menade att denne inte borde förlitat sig på 

huvudansvarige revisorns rapportering och granskning av årsredovisningarna. FI:s 

revisor fick en erinran som åtgärd. (www.revisorsnamnden.se 2013c)  

 

Under 2010 inträffade HQ-bankskandalen, som innebar att HQ Bank förlorade sitt 

tillstånd att bedriva bank- och värdepappersverksamhet. Det som ledde fram till 

skandalen var att banken ansågs grovt ha överträtt de mest centrala bestämmelserna 

gällande banker i den svenska lagstiftningen. Finansinspektionen ansåg att bland annat 

att banken under en längre tid övervärderat sin tradingportfölj, vilket lett till att 

redovisningen över bankens finansiella ställning varit felaktig. Därmed bröt HQ Bank 

mot både redovisnings- och kapitaltäckningsregler. Dessutom konstaterade FI redan år 

2008 att banken brast inom området för riskhantering. Trots detta hade banken inte fram 

till år 2010 tillsatt en riskavdelning som levde upp till kraven som ställdes på kompetens 

och oberoende. (FAR info 2010) HQ Banks revisor fick en erinran som påföljd. 

Revisorsnämndens chef, Strömberg (2011), kommenterar detta beslut och framhäver att 

även en reviderad årsredovisning kan innehålla fel. Allmänhetens förväntningar på en 

underskriven rapport är dock oftast större än så, vilket leder till att förväntningsgap 

uppstår.  

 

Nästa stora skandal kom år 2012 med Panaxia. Enligt Danielsson (2012) så kan Panaxia 

kallas   r t dernas st rsta ”  rdetrans ortr n”, d r 646 m ljoner kronor   rs ann av 

kundernas pengar. Det som hände i säkerhetsföretaget Panaxia var att kundernas pengar 

användes för att finansiera andra verksamheter i Panaxiakoncernen. Bolagets tidigare 

VD, som även grundade bolaget, och företagets tidigare administrativa chef misstänktes 

för grovt bokföringsbrott. Panaxia gick i konkurs i september, efter en nedskrivning i 

delårsrapporten på 200 miljoner kronor. Efter konkursen inleddes även en annan 
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förundersökning med brottsrubriceringen grov förskingring. (Almgren 2012) Skandalen 

i Panaxia ledde, enligt Danielsson (2012), till att revisorns insatser ifrågasattes, samt 

ifall han/hon kunde gjort mer.  Danielsson (2012) refererar till Brännström (2012) som 

påpekar att revisorn i revisionsberättelserna för år 2010 och 2011 hade pekat på 

företagets ansträngda likviditet och att det fanns risk för att bolaget inte skulle kunna 

fortsätta sin verksamhet. 

 

Skandalerna i Carnegie och HQ Bank fick som effekt att riskhanteringen hamnade i 

topp på den finansiella agendan. Varje gång ett företag misslyckas med sina åtaganden 

så skapas plats för politiker att föreslå nya regleringar. (Lennartsson 2010) Arwinge 

(2010), rådgivare på Grant Thornton, bedömer att revisorer kommer få ökade 

arbetsuppgifter när riskfrågorna fortsätter att ligga i fokus.  På regleringsområdet har 

vissa förändringar gjorts. År 2009 ändrades aktiebolagslagen och revisorslagen för att 

anpassas till EU:s direktiv. Dessa förändringar innebar bland annat att börsnoterade 

företag ska införa ett revisionsutskott, vars uppgift är att förberedda styrelsens arbete 

gällande kontroll av företags finansiella rapporter. (www.riksdagen.se 2013) År 2010 

avskaffades revisionsplikten för små aktiebolag. Syftet med avskaffandet var att 

bolagen själva ska få välja vilka tjänster deras verksamhet behöver, samt att småbolagen 

slipper de administrativa kostnader som tillkommer med att ha revisor. 

(Regeringskansliet 2010) Mer om detta under avsnittet 5.7.3 Förväntningsgap, 

kris/skandaler och reglering. 

 

Året efter, 2011, så implementerade Sverige ISA. Denna standard infördes från och med 

1 januari och ersatte där med RS, som tidigare använts i Sverige sedan 2005. Sedan RS 

infördes (RS byggde på dåvarande ISA) så har IAASB utfört det så kallade clarity-

projektet och ISA genomgick då en stor förändring av struktur och innehåll. Dock 

väntade FAR fram till och med 2011 att ta med dessa ändringar. ISA är en förenad 

internationell standard som anses vara en grund. Ingenting får tas bort från ISA, men 

tillägg får göras, som exempelvis förvaltningsrevisionen som enbart finns i Sverige. 

Totalt finns det 36 stycken ISA att följa. Den nya standarden är också anpassad efter 

omvärldens förväntningar på revisionens innehåll. (Lennartsson 2011)  
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5.7.2 Förväntningsgap 

5.7.2.1 Definition & Beståndsdelar 

Sedan definitionens uppkomst menar Brännström, FARs ordförande, och Markland, 

FARs f.d. generalsekreterare (2012), att förväntningsgapet har utvidgats i vissa 

avseenden men även minskat i vissa. Anledningen till detta är att näringslivet förändras 

och till följd av detta även förväntningarna på revisionen, som i sin tur påverkar 

revisionens inriktning. De klargör för begreppet förväntningsgap som: ”innebär att 

revisorn inte gör det som företag och övriga intressenter förväntar sig att hon eller han 

ska göra”. Denna beskrivning syftar således på att det är revisorn som måste förändra 

sin roll, då de inte fullt ut följer samhällets önskemål. Lennartsson (2012) däremot anser 

att   r  ntn n s a et ”i hög grad är ett kommunikationsproblem som uppstår om 

branschen och intressenterna inte har en entydig bild av vad revision är och ska vara”. 

Enligt Bäckström et al (2012) finns det förväntningar på revisorn att göra saker som 

egentligen inte ingår i den faktiska yrkesrollen. Möllerström (2012), ordförande på 

Grant Thornton, håller med om detta när hon också påpekar att det finns förväntningar 

på att revisorn ska göra saker som kanske inte ingår i deras yrkesroll. Med detta anser 

de därmed att förväntningsgapet beror på allmänhetens okunskap om vad revisorerna 

gör. Inom denna epok beaktas följaktligen revisorns roll såväl som allmänhetens 

missuppfattningar. 

 

5.7.2.2 Förekomst  

Av företagsskandalerna att döma samt att reglering uppkommer som ett svar på dessa, 

förekommer förväntningsgapet följaktligen under ekonomisk brottslighet. Dessutom 

förekommer förväntningsgapet även i revisionsberättelsen, då en ny revisionsberättelse 

är beräknad att införas under 2013. (Se avsnitt 5.7.3.4 Nya ISA) Gällande förekomsten 

förväntningsgap inom området för intern kontroll kan det kopplas till betoningen av 

riskhanteringen som sker under denna epok. ISA implementeras, den baseras på 

omvärldens förväntning och ISA betonar riskhanteringen.  

 

5.7.2.3 Minskningsåtgärder 

Schuster (2012), ordföranden i revisionsakademin, menar att förväntningsgapet ökat i 

och med ekonomins allt mer komplexa situation. Detta måste hanteras antingen genom 

att tala om vad revisorns uppgift är respektive vad den inte är. Eller så accepterar 
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revisorer att beteendeförändringar måste göras och börjar agera utefter vad omvärlden 

redan anser att revisorer gör. Deloittes ordförande, Forsberg (2012), påpekar också att 

branschen måste bli bättre på att förklara vad den gör, kommunikationen måste helt 

enkelt förbättras. Några andra som tycker att branschen måste kommunicera kring 

förväntningsgapet är Bäckström (2012) och Möllerström (2012). Denna kommunikation 

måste ske eftersom det idag finns förväntningar på revisorn att göra saker som 

egentligen inte ingår i den faktiska yrkesrollen. Förväntningsgapet är något som aldrig 

kan informeras bort helt och hållet. KPMG:s ordförande, Lindgren (2012), tycker 

däremot att branschens ansvar för det allmänna har ökat drastiskt som gör att 

revisorsjobbet i vardagen har förändrats.  

 

Ett annat sätt att informera allmänheten för att minska gapet kommer från Brännström 

och Markland (2012), de vill inte att myter och missuppfattningar ska påverka 

utvecklingen av revisorsrollen, utan att den istället ska drivas av fakta. Därför har de 

tagit upp några av missförstånden för att förklara vad en revisor faktiskt gör. En av 

myterna handlar om revisionens omfattning som inte ger absolut säkerhet. I och med det 

har det tolkats att revisionsberättelsen är värdelös. Skribenterna skriver att ingen 

revision kan säkerhetskälla att alla fel har påträffats. Vid krav om absolut säkerhet 

handlar det inte längre om revision utan en försäkringsverksamhet. En annan myt är att 

Revisorsnämndens disciplinorgan domineras av storbyråer som friar sina kollegor. 

Brännström och Markland (2012) förklarar att så är inte fallet och att Revisorsnämndens 

tillsynsnämnd består av personer från exempelvis Skatteverket, Finansinspektionen och 

Svenskt Näringsliv. 

 

När det gäller minskning av förväntningsgapet anser Schuster (2012) att det finns två 

vägar att gå. Den ena vägen är att tala om vad revisorns uppgift är. Den andra vägen är 

att revisorer ska förändra sin roll till det allmänheten tror att det gör. En ändring av 

revisorns uppgifter kommer att ske när en ny ändring av revisionsberättelsen sker. 

Re  s onsber ttelsens utseende d skuterades   en ny  r nbok ”Re  s ons ol t k: 

L rdomar  r n kr sen” som EU ut a    slutet a   r 2010  Den ne at  a u   attn n en 

om revisionsberättelsen med förbehåll är ett stort problem inom revisorsbranschen. Den 

internationella organisationen för värdepapperstillsyn (Iosco) har gett förslag om att 

berättelserna ska förbättras, som ett försök till att minska förväntningsgapet. (Grönbok 

2010)  
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5.7.3 Förväntningsgap, kriser/skandaler och reglering 

FARs ordförande Brännström (2011) skriver att det är lockande för politiker att visa 

aktivitet i samband med skandaler som väcker stor uppmärksamhet i samhället. När HQ 

bank hamnade i trubbel så uppstod snabbt signaler om krav på ny reglering. Dock 

menar Brännström (2011) att reglering inte bör införas för snabbt, utan att det borde ta 

åtminstone 3-4 år innan en ny genomgripande reglering träder i kraft. Då hinner 

lagstiftaren tänka till och även göra riktiga konsekvensanalyser. Över lag tycker han inte 

att ny reglering behövs på revisionsområdet, utan utmaningen handlar om att förbättra 

användningen av nuvarande regelsystem och att stimulera till ansvarsfullt agerande. 

 

5.7.3.1 Ny lagstiftning om oberoende kvalitetskontroll 

Skandaler som Enron och Parmalat, och i Sveriges fall Skandia, ledde till en ny 

lagstiftning som infördes år 2009. Ett samband mellan företagsskandaler, reglering och 

förväntningsgap kan därmed ses. Denna lagstiftning kräver att börsrevisorer är föremål 

för oberoende kvalitetskontroll, vilket följer av EU:s direktiv och rekommendation om 

hur kvalitetskontroll ska utföras inom medlemsländerna. (Danielsson 2010) Raspe 

(2010) skriver att revisorsnämndens kvalitetskontroll av revisorer i börsbolag har hunnit 

granska ett sextiotal börsrevisorer och endast två av dem har gått till disciplinär 

utredning. Eftersom utgångspunkten till regleringen har varit företagsskandaler, ses det 

ur ett operationistiskt perspektiv och kan då få effekt på förväntningsgapet. Den 

oberoende granskningen är ett sätt att säkerhetsställa att börsrevisorer sköter sina 

uppgifter och är oberoende i deras granskning. Lagstiftaren kan ha tyckt att 

analysmodellen inte är tillräcklig som hjälpmedel för att bekräfta revisorernas 

oberoende utan även infört kvalitetsgranskningen. Tyvärr är det för tidigt att se om det 

finns något samband mellan reglering och HQ bank, Carnegie och Panaxia eftersom 

dessa händelser ligger relativt nära i tiden.  

 

5.7.3.3 Avskaffande av revisionsplikten 

År 2010 avskaffades revisionsplikten för små aktiebolag. Syftet med avskaffandet var 

att bolagen själva ska få välja vilka tjänster deras verksamhet behöver, samt att 

småbolagen slipper de administrativa kostnader som tillkommer med att ha revisor. 

Nyttan med att ha revisor anses vara mindre än kostnaden. Enligt EU:s fjärde 

bolagsrättsliga direktiv kan små företag undantas från revisionsplikt. Samtliga 

medlemsstater förutom Sverige och Malta utnyttjar denna möjlighet. Detta gäller för 
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bolag med maximalt tre anställda, med högst 1,5 miljoner kronor i balansomslutning 

och med högst tre miljoner kronor i omsättning. (Regeringskansliet 2010) I proposition 

2009/10:204 en frivillig revision framkommer det att reformen bör leda till en 

e ter r  an a  nya ty er a   ranskn n stj nster som exem el en ”  ers ktl   

 ranskn n ”  Re  s onsbranschen kan ta  ram och s lja nya tj nster som  r 

skräddarsydda för näringslivets behov och på så vis kompensera sig för bortfallet av 

revisionsklienter. Dock kommer många bolag antagligen fortsätta att ha en revisor. 

Detta för att det finns krav och förväntningar från utomstående intressenter. 

Universitetslektorn, Carrington (2009), skriver att förespråkarna för ett avskaffande av 

revisionsplikten anser att revisorsrollen blir tydligare. Detta gör att förväntningsgapet 

kan minska eftersom företag som behöver revisions kommer att bättre förstå värdet av 

revisorns tjänster och därmed efterfråga revision.  

 

Samband kan ses mellan reglering och förväntningsgapet och detta kan förklaras av 

operationistisk rättssociologi. Det fanns en konflikt i samhället, bestående av att nyttan 

understeg kostnaden samt att de flesta EU-länder redan har avskaffat revisionsplikten. 

Lagstiftaren uppmärksammade detta och det fick en lösning i form av ändring av regeln 

i ABL om att alla aktiebolag måste ha en kvalificerad revisor. I proposition 2009/10:204 

en frivillig revision har de tagit hänsyn till externa förhållanden. I regleringsmodellens 

(Hydén et al 2008) sista steg är konflikten löst eller så uppkommer nya konflikter. 

Åsikterna om huruvida nya konflikter kan uppstå i form av att den ekonomiska 

brottsligheten kommer att öka och skatteverket kommer få fler arbetsuppgifter med flera 

har diskuteras. Dock kommer vi att hålla oss till förväntningsgapet. Förespråkarna för 

ett avskaffande av revisionsplikten hävdar att förväntningsgapet kommer att reduceras, 

detta för att revisionen bättre kommer att förstås, därmed blir revisorsrollen tydligare 

(Carrington 2009). Likväl kan det istället vara så att revisorernas roll blir mindre tydlig 

om det blir som proposition 2009/10:204 skriver. Denna lagändring kan leda till en 

efterfrågan av nya typer av granskningstjänster som exempelvis en översiktlig 

granskning. Revisorsbranschen kan ta fram nya tjänster som är skräddarsydda för 

näringslivets behov för att kompensera sig för bortfallet av revisionsklienter. Genom att 

ta fram nya revisionstjänster får revisorerna en ytterligare roll. En av de bidragande 

orsakerna till förväntningsgapet är att revisorerna har en rollkonflikt. Revisorernas 

oberoende ifrågasätts när de samtidigt har en rådgivarroll (Koo & Sim 1999). Det här 

skulle innebära att revisorerna får en tredje roll. Det kan förvärra den rollkonflikten som 
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de redan anses ha och även leda till att revisionens karaktär blir ännu mer komplicerad 

för allmänheten.  

 

5.7.3.4 Nya ISA 

Den nya ISA som infördes år 2011 var ett resultat av International Auditing and 

Assurance Standards Board (IAASB) kvalitetsarbete som de gjorde för att svara på 

senaste årtiondets internationella skandaler. Den nya standarden verkar också svara på 

debatten i Sverige, som handlar om att det finns förväntningar på revisionen att denna 

ska vara tydligare kopplad till risk. Den största förändringen gäller riskbegreppet och 

högre krav ställs på att förstå bolagets verksamhet och dess risker. Det handlar således 

om att leva upp till samhällets förväntningar, men också om att göra ett effektivt arbete. 

Eftersom den största förändringen i ISA var just betoningen på riskbegreppet så blir det 

här tydligt att samhället försöker ta hänsyn till samhällets behov då den nya regleringen 

införs. Den nya ISA kommer också föra med sig att revisionsberättelsen återigen 

kommer att ändras, skriver Engerstedt (2012), f.d. chefsjurist på FAR. Han anser att 

ISA är det största steget som tagits i revisionsberättelsens historia. Under år 2013 ska 

den nya revisionsberättelsen lanseras, vilket ses som ett svar på efterfrågan om mer 

information från revisorerna (Brännström 2013).  

 

Det finns samband mellan företagsskandaler och reglering även under epok sex. 

Sambandet kan ses genom att ISA implementerades med utgångspunkt i omvärldens 

förväntningar om effektivare riskhantering och innehållsrikare revisionsberättelse. 

Lagstiftaren har valt att möta samhällets förväntningar gällande förväntningsgapet och 

på så vis minska gapet. Rättsgenetik kan förklara implementeringen av ISA och 

revideringar av revisionsberättelse eftersom teorin anser att samhällets värderingar 

påverkar rätten. Lagens uppgift ur en rättsgenetisk synvinkel är således att bekräfta 

samhällets existerande värderingar.  

 

Nyckelord: Carnegie, HQ bank, Panaxia, ISA införs, revisionsutskott enligt lag, 

revisionsplikten avskaffades, kvalitetskontroll av börsrevisorer 
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Kapitel 6 Analys 

I kapitel sex kommer vi att integrera den empiriska analysen från respektive epok till en 

helomfattande analys som även kommer att kopplas till vår teoretiska del. I detta kapitel 

kommer de olika kategoriernas variation, det vill säga dess dynamik inom 

förväntningsgapet att studeras, över tidsperioden 1974-2012. Utgångspunkten kommer 

att vara det upplägg och den kategorisering som används i teorin och empirin.  

 

6.1 Resultat av teori och empirisk analys 

Genom den teoretiska referensramen och den empiriska analysen har vi tagit fram figur 

11 (se följande sida). I denna figur ingår del ett (förväntningsgap) och del två 

(rättssociologi) från vår teoretiska referensram, samt vårt empiriska resultat. Ovanför 

tidslinjen, det vill säga till höger, har alla kriser, skandaler och regleringar placerats. 

Kriserna och skandalerna har markerats med rosa. De regleringar som är markerade i 

gult kan förklaras av operationistisk rättssociologi, medan de som är markerade i blått 

kan hänföras till rättsgenetiken. De händelser som markerats i vitt kan inte hänföras till 

någon av de nämnda indelningarna, men de har ändå haft en viss betydelse i vår studie. 

Nedanför tidslinjen, det vill säga till vänster, har årtalen delats upp i epoker. Under 

vardera epok går att utläsa förväntningsgapets variation över tid. Kategorin definitioner 

och beståndsdelar består av tre färger. Rött representerar allmänhetens okunskap 

(orimliga förväntningar), blått står för revisorns roll (rimliga förväntningar) och svart 

innefattar neutrala definitioner. Förekomst har i sin tur delats in i fyra färger. Den gröna 

färgen står för ekonomisk brottslighet, den blåa står för going concern/interna 

kontroller, den rosa visar oberoendet och den gula representerar revisionsberättelsen. 

Efter denna kategori kommer bidragande orsaker som utgörs av en blå våglinje, detta 

eftersom de förekommer i så pass varierande utsträckning. Dessutom sträcker sig vissa 

av orsakerna över flera tidsepoker, vilket gör det svårt att tydliggöra detta visuellt i 

figuren. Därför kommer istället en beskrivande förklaring av dessa bidragande orsaker 

att göras i avsnitt 6.2.3. Sista kategorin, minskningsåtgärder, har delats upp i två färger. 

Den orangea färgen beaktar minskningsåtgärder som kan hänföras till utveckling av 

revisorns roll, medan den lila representerar de konkreta åtgärder som gjorts för att 

utbilda och informera allmänheten. En utförligare förklaring kommer göras inom 

respektive kategori. 
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6.2 Förväntningsgap  

6.2.1 Definition & Beståndsdelar 

I figur 11 går att utläsa hur fördelningen är mellan de som ans     r  ntn n s a et bero 

   allm nhetens okunska , re  sorns roll eller som an a  en neutral de  n t on  Enl  t 

teor n s  menade Dobroţeanu et al (2009) att många av de tidiga definitionerna tog 

revisorsyrkets parti och antydde att allmänheten var felutbildad. Det var inte förrän på 

1990-talet som revisorernas roll faktiskt togs i ordentligt beaktande. Enl  t 

konstaterandet a  Dobroţeanu et al (2009), så verkar detta vara fallet även i Sverige 

under denna tidsperiod. Under epok ett och två, det vill säga under 70- och 80-talet, 

finns en konsensus om att allmänhetens okunskap är det som leder till förväntningsgap. 

Under epok tre (1991-1995) så förekommer det istället en samstämmighet om revisorns 

roll som tas i beaktande. Under epok fyra (1996-2001) fortsätter uppmärksamheten 

riktas mot revisorns roll, men även definitioner som är neutrala och som skyller på 

allmänheten kommer in. Under de två sista epokerna är det återigen allmänhetens 

okunskap som dominerar då det gäller definitionen, dock förekommer också neutrala 

definitioner. Diagrammet visar upp stor variation i hur definitionen ändrats från epok till 

epok, vilket därför visar att förväntningsgapets definition är ett dynamiskt begrepp. 

 

En möjlig förklaring till dessa svängningar i definitionen, att revisorns roll togs i 

beaktande under 90-talet, kan ha med företagsskandalerna Fermenta, Gusum och 

fastighets- och finanskrisen att göra. Företagsskandalerna, som exempelvis Gusum, 

ledde till att revisorernas arbete hamnade i fokus, via massmedia, FARs disciplinnämnd 

och Kommerskollegium. (Aldeholm & Olsson 1995) Finanskrisen medförde också att 

revisorerna och deras arbete uppmärksammades mer än tidigare (Grunberg & Hägg 

2005) och de fick i flera fall utstå kritik till följd av inträffade företagskollapser 

(Gometz 2006). Edgren (1992) ansåg att revisorerna inte levde upp till de krav som 

ställts på revisionen under finanskrisen. Om revisorerna hade haft en annan syn på 

företagens fastighetsvärderingar och ställt större krav på företagens bokslutsposter så 

hade krisen kanske varit mildare. Allmänheten ville sannolikt hitta syndabockar och det 

blev mycket uppmärksamhet kring revisorernas arbete då många ansåg att de kunde 

gjort mer än vad de gjorde under skandalerna och krisen. Dessutom var det de goda 

sederna som delvis styrde revisorernas arbete fram till 1995 och deras osäkerhet som 

kan ha varit det som skapade grunden för att beskylla revisorerna efter 90-talets kriser. 
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Fokus kan därför ha flyttats från att förväntningsgapet beror på allmänhetens okunskap 

till att beakta revisorernas uppgifter, det vill säga vad de gjorde respektive inte 

gjorde. Dessutom kan inte revisorerna beskylla allmänheten för fastighets- och 

finanskris eller företagsskandalerna som inträffat. Dessa förklaringar motiverar varför 

revisorns roll allt mer beaktades under epok tre och fyra.  

 

Dock ändras fokus från revisorerna till allmänheten ganska snabbt efter epok fyra. I 

epok fyra betonades lagen i och med internationalisering, och allt fler definitioner blir 

också neutrala. De neutrala definitionerna kan förklaras av medlemskapet i EU som 

medförde en mer detaljerad reglering. Exempel på sådana regleringar är fjärde, sjunde 

och åttonde direktivet samt lagen om revisorer. Revisorernas arbete gick från att styras 

av de goda sederna till att bli allt mer reglerat. Självreglering fick således en mindre 

betydelse och det blev då svårare för allmänheten att kritisera revisorerna.   

 

Under epok fyra till och med sex är det också svårare att se någon tydlig trend i 

definitionen, som under de tre första epokerna. En förklaring till att det blivit så varierat 

kan bero på att de förekommit flera betydande och omtalade skandaler under den senare 

delen av tidsperioden, framför allt under 2000-talet med Enron, WorldCom, Parmalat, 

Skandia och Carnegie. Dessa händelser ledde till ökad reglering, som bolagskoden. 

Dessutom infördes flera andra regleringar, så som analysmodellen och 

revisionsstandard i Sverige. Efter 2000-talets kriser ges det inte möjlighet för samhället 

att skylla på revisorerna eftersom lagstiftningen har preciserats.  I takt med den allt 

hårdare lagstiftningen blir det istället lättare att beskylla allmänheten för sin okunskap. 

Regelverket blir allt mer komplext, enligt Gröjer (2007), vilket vi också visar i vår 

studie. På grund av alla dessa skandaler och nya regleringars påverkan på revisorernas 

roll, blir det otydligt för allmänheten vad revisorns faktiska roll är, då de får svårt att 

hänga med i svängningarna. Dessa förändringar i revisionspraxis genom åren gör att det 

inte är överraskande att allmänheten misslyckas med att känna igen kärnan i en revision, 

i enlighet med Lee et al (2009).  

 

Utifrån denna analys är det tydligt att det finns en pendelrörelse i definitionerna mellan 

revisorn och allmänheten, det vill säga att definitionerna om förväntningsgapet rör sig 

fram och tillbaka mellan dessa två aktörer över tid. På grund av denna rörelse kan vi se 

att förväntningsgapets definition varit dynamisk. Pendelrörelsen kan förklaras av 
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finanskriser, företagsskandaler och regleringen. Dessutom har ökad reglering och 

internationaliseringen påverkat rörelsen, då de har spelat en stor roll i de senaste 

epokerna.  

 

6.2.2 Förekomst 

Under detta avsnitt ska vi ta upp hur förväntningsgapets förekomst enligt 

kategoriseringarna ekonomisk brottslighet (Epstein & Geiger 1994), going concern 

(McEnroe & Martens 2001), revisionsberättelsen (Öhman 2004) och oberoende 

(Humphrey et al 1993) har sett ut enligt empirin. Figur 11 visar en överblick över 

förekomsten, där det går att utläsa under vilka epoker de har förekommit.  

 

6.2.2.1 Ekonomisk brottslighet 

Bedrägeriområdet och således den ekonomiska brottsligheten diskuteras och 

förekommer under alla sex epokerna, vilket motsvaras av de gröna rutorna i figur 11. 

Enligt den teoretiska referensramen var det inom detta område som förväntningsgapet 

var störst och mest frekvent förekommande (Humphrey et al 1993; Epstein & Geiger 

1994; Dobroţeanu et al, 2009). Att bedrägeriområdet är så pass vanligt är dock inte så 

förvånansvärt, av den enkla anledning att ekonomisk brottslighet varit klassat som det 

värsta problemet inom revisionsområdet över hela seklet (Sjöström 1994a). Att det är 

det största problemområdet kan ses genom de inträffade företagsskandalerna, speciellt 

under epokerna två, fem och sex. Dock har flertalet förändringar skett över tidsperioden 

för att gapet på området ska minska. Dessa lagar är: lagen om kvalificerad revisor år 

1983, anmärkning i revisionsberättelsen gällande skatter år 1985 och slutligen 

anmälningsplikten år 1999. Syftet med införandet av dessa regler har varit att minska 

den ekonomiska brottsligheten i samhället, där revisorn ska vara en brottsförebyggande 

aktör (BRÅ 2004). Även om förväntningsgapet inom detta område hela tiden 

förekommit, så har det sannolikt förändrats med hänsyn till de uppkomna lagarna, som i 

sin tur påverkat den ekonomiska brottsligheten. Förväntningsgapet kan minska, i de fall 

de nya reglerna ligger närmare i linje med samhällets förväntningar. Med denna 

genomgång är det tydligt att förväntningsgapet inom området ekonomisk brottslighet 

inte har varit ett statiskt fenomen eftersom lagstiftaren har försökt att minska detta i 

form av förebyggande syften där revisorn kommer in som en tredje part mellan 

företagen och staten.  
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6.2.2.2 Going concern och interna kontroller 

Grönboken (1996) visar att allmänheten förväntar sig att revisionsberättelsen ska 

innebära en försäkring att företaget har en god ekonomi i framtiden. Dock kan revisorn 

aldrig garantera detta till 100 procent, varför gapet uppstår på detta område. Frågan om 

going concern och interna kontroller är inte tydligt kopplad till förväntningsgapets 

existens, och det nämns inte i vidare utsträckning i empirin, men kan ändå urskiljas. När 

företagsskandaler förekommer under tidsepokerna är det rimligt att anta att revisorerna 

delvis har missbedömt företagens förmåga att utvecklas enligt principen om going 

concern. Detta gäller speciellt under epok tre då flertalet företagskollapser skedde till 

följd av fastighets- och finanskrisen. Även under epok fem, när åtskilliga 

företagsskandaler uppdagades, och likaså finanskrisen år 2008, är det också rimligt att 

förväntningsgapet inom going concern området var särskilt tydligt. Då företagskollapser 

inträffar kommer allmänhetens förväntningar på revisorerna att bli tydliga i relation till 

going concern.  

 

I det empiriska materialet har det inte påträffats några åtgärder som införts för att 

reglera denna problematik. Däremot kan det tänkas att de informations- och 

kommunikationsåtgärder som FAR har vidtagit, exempelvis temabilagan i Svenska 

Dagbladet (Brännström 2004c), har ändrat allmänhetens förväntningar om att det inte är 

möjligt för revisorerna att försäkra företags finanser. Dessutom kan den interna 

kontrollen tas upp på agendan efter att en skandal inträffat. Skandalerna i Carnegie och 

HQ Bank fick som effekt att riskhanteringen diskuterades flitigt (Lennartsson 2010). 

När riskfrågorna låg i topp bedömde Arwinge (2010) att revisorer kommer få ökade 

arbetsuppgifter, vilket kan ses genom att ISA implementerades året efter. Den största 

förändringen i ISA var betoningen på risk och det ställdes högre krav på att förstå 

företagets verksamhet och dess risker. Genom implementeringen av ISA har därmed 

förväntningsgapet påverkats och ändrats inom detta område. Med informationsåtgärder 

och införandet av rekommendationen ISA har synen på revisorernas uppgift påverkats, 

därmed har förväntningsgapet ändrats över tid.  

 

6.2.2.3 Revisionsberättelsen      

Förväntningsgapet förekommer med hänsyn till revisionsberättelsen inom flertalet av 

epokerna, detta motsvaras av de gula rutorna i figur 11. Berättelsen har diskuterats 

flitigt under epokerna, exempelvis då Fermenta inträffade (Hanson 1988). Då var ett 
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förslag att revisorer skulle precisera sitt och styrelsens ansvar i revisionsberättelsen. Det 

har dessutom genomförts en del lagförändringar som påverkat dess utseende under den 

studerade tidsperioden, bland annat under år 1997 och år 2011. Revisionsberättelsen 

fick ett nytt innehåll och motsvarade bättre samhällets förväntningar (Engerstedt 2012). 

På grund av de förändringar som gjorts via reglering för att förändra 

revisionsberättelsen och för att minska gapet, är det troligt att förväntningsgapet 

påverkats. Förändringarna påvisar att samhällets förväntningar har ändrats. Hade inte 

allmänhetens förväntningar kring revisionsberättelsen förändrats, hade nya regleringar 

inte heller införts för att möta förväntningarna.  Förväntningsgapet har således, inom 

detta område, varit dynamiskt under tidsperioden 1974-2012. 

 

6.2.2.4 Oberoende 

Oberoendet har diskuterats i varierande utsträckning i de olika epokerna. De rosa 

rutorna i figur 11 representerar förekomsten av oberoende. Under epok två såg FAR 

över reglerna kring god revisorssed för att säkerställa att rådgivningsverksamheten inte 

påverkar oberoendet (Tidström 1989). Under epok fem hamnade frågan om oberoendet 

i fokus igen, denna gång på grund av företagsskandaler som lett till att intresset av att 

revisorerna fullgör sina uppgifter som oberoende granskare starkt betonats. (Engerstedt 

& Korseli 2004) I Sverige infördes analysmodellen år 2002 i revisorslagen. Begreppet 

oberoende ansågs inte vara helt korrekt och därför stadgades i denna lagen att revisorer 

skulle vara objektiva, opartiska och självständiga och att deras verksamhet skulle skötas 

i enlighet med detta. (Wallerstedt 2009) Analysmodellen blev ett hjälpmedel för 

revisorers bedömning av sitt eget oberoende och detta har därmed mildrat förekomsten 

av förväntningsgap på detta område. Förändringar som FARs ändringar i god 

revisorssed och införandet av analysmodell har således mildrat förväntningsgapet inom 

området för oberoende. Därmed har förekomsten inte varit statisk.  

 

6.2.3 Bidragande faktorer 

Den teoretiska forskningen i kapitel två har kommit fram till att den komplicerade 

karaktären (Ellis & Selley 1988), motstridiga roller (Koo & Sim 1999), 

tidsfördröjningen (Humphrey et al 1992 se Lee et al 2009) och självregleringen 

 Dobroţeanu et al 2009) är något som bidrar till förväntningsgapet. Därför kommer 

denna analys även baseras på dessa indelningar. I figur 11 representeras bidragande 
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orsaker av en blå våglinje, på grund av den stora variationen av orsaker över tid. 

Orsakernas utveckling kommer istället tydliggöras här. 

 

6.2.3.1 Den komplicerade karaktären av revision 

En anledning till förväntningsgapets existens är för att allmänheten har svårt att förstå 

sig på den komplicerade karaktären av revisionsfunktionen (Baron et al 1977; Ellis & 

Selley 1988 se Lee et al 2009). Detta för att målen för revision och den roll som 

revisorerna har, alltid varit dynamisk. Revisionen påverkas av faktorer i den 

socioekonomiska miljön såsom vissa kritiska historiska händelser som 

företagsskandaler. Förutom det har revisorerna även gått från sitt traditionella mönster 

som främst varit att säkerhetsställa riktigheten av finansiella rapporter till att ge ett 

utbud av mervärdestjänster som rådgivning och riskbedömning. Dessa stora 

förändringar medför sannolikt en ändring i revisionens funktion och revisorernas roll. 

 (Lee et al 2009) 

 

Från empirikapitel kan urskiljas att revisorernas roll har varit dynamisk. Deras roll har 

mycket riktigt påverkats av kritiska händelser som fastighets- och finanskris under epok 

två och epok fem. Andra kritiska händelser som har påverkat revisorerna är alla 

inträffade företagsskandaler: Fermenta, Gusum, Enron, Skandia, Carnegie, HQ bank 

och Panaxia. Dessa händelser har lett till en utveckling av revisionen och revisorernas 

roll, i form av uppkomna regleringar och rekommendationer. Exempelvis så ledde 

Fermenta till en översiktlig granskning av delårsrapporten, SOU (1995:44) som så 

småningom ledde till en förändring av aktiebolagslagen. Skandia däremot ledde till att 

bolagskoden infördes i Sverige, där föreskrifter om revisorer och revisionsutskott 

ingick. Förutom dessa kritiska händelser har även Sveriges medlemskap i EU i epok 

fyra påverkat revisorernas roll, i form av mer detaljerade regleringar. Fjärde, sjunde och 

åttonde direktivet infördes. Årsredovisningslagen (SFS 1995:1 554) utformades i 

enlighet med EU-direktiven och ersatte en stor del av bokföringslagen. Slutligen 

infördes även Lagen om revisorer (SFS 1995:528). Dessa förändringar av revisorernas 

roll har sannolikt lett till att allmänheten får det svårt att förstå sig på den komplicerade 

karaktären av revision.  
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6.2.3.2 Motstridiga roller 

En annan bidragande orsak till förväntningsgapet är den intressekonflikt som kommer 

 r n att re  sorerna erbjuder ” cke-re  s onstj nster”, det   ll s  a r d   n n  och 

identifiering av risker (Gloeck & Jager 1993 se Lee et al 2009). Rollkonflikten har 

negativa effekter på revisorernas oberoende och deras förmåga att utföra en rättvis 

revision. Under epok två ifrågasätts revisorernas oberoende, vilket även nämndes i 

avsnitt 6.2.2.4 Oberoende.  

 

De senaste årens företagsskandaler har lett till att intresset av att revisorerna fullgör sina 

uppgifter som oberoende granskare starkt betonats i Sverige och andra länder. 

Bakgrunden till skandalerna som exempelvis Enron och Worldcom, var en bristande 

revisionsfunktion, bland annat beroende på att de aktuella revisionsföretagen levererat 

generella konsulttjänster bredvid traditionella revisionstjänster. (Sjölin 2003) Med tanke 

på revisionsföretagen vinstintresse på sina konsulttjänster kunde folk inte lita på 

revisorerna då de kom att revidera sina egna råd. Därmed har reglering med hänsyn till 

oberoende införts. Olika exempel på detta är de nya amerikanska oberoendereglerna 

(SOX) och moderniseringen av EG:s åttonde direktiv (Engerstedt och Korseli 2004) 

Under epok fem infördes även analysmodellen, som ett hjälpmedel gällande revisorers 

bedömning av sitt eget oberoende. Rollkonflikten har ansetts varit ett stort problem över 

tid, därför har det införts flertalet regler för att mildra förekomsten av revisorernas 

rollkonflikt. Den bidragande orsaken till förväntningsgapet har därmed visat på en 

variation och en dynamik. 

 

6.2.3.3 Tidsfördröjning  

Förväntningsgap kan uppstå som ett resultat av tidsfördröjning mellan 

revisorsprofessionens identifiering och respons till de kontinuerligt ändrade 

förväntningarna som allmänheten har (Humphrey et al 1992 se Lee et al 2009). Ett 

tydligt exempel på tidsfördröjningen är när den första förändringen av 

revisionsberättelsen inrättades. En projektgrupp för att se över den rådande 

revisionsberättelsen utsågs år 1989 och redan vid slutet av samma år presenterades den 

första idéskissen till en ny revisionsberättelse. (Thörnholm & Engerstedt 1990) Dock 

var det inte förrän år 1997 som införandet av en ny revisionsberättelse kom. Här är 

således tidsfördröjningen åtta år. Genom implementeringen av ISA under epok sex, 

kommer revisionsberättelsen att återigen ändras. Det var clarity-projektet 2005 som 
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ledde till att ISA förändrade revisionsberättelsens innehåll, men det var inte förrän 2011 

som det implementerades i Sverige (Lennartsson 2011). Ändringen kommer att ske 

under år 2013 (Brännström 2013). Vid detta tillfälle är tidsfördröjningen följaktligen 

åtta år.  

 

Tidsfördröjningen kan även relateras till företagsskandaler, eftersom de leder till nya 

förväntningar och krav på ansvarsskyldighet som i sin tur leder till nya krav på 

revisorsfunktionen och slutligen till förändringar i revisionsstandarder (Tricker 1982 se 

Lee et al 2009). Utfärdande av redovisningsstandarder är särskilt tydligt under perioder 

av större kriser (Humphrey et al 2009), vilket också vår empiri visar. Ett exempel är 

Fermentaskandalen som inträffade år 1986 ledde till att Stockholms fondbörs tillsatte en 

utredning år 1988. Efter skandalen uppstod behovet av att reda ut och avgränsa 

befogenheter och ansvar för styrelseledamöter i aktiebolagslagen. Utredningens resultat 

i sin tur ledde bland annat till SOU (1995:44), vilket verkställdes i en ny aktiebolagslag 

år 2005. Tidsfördröjningen mellan inträffandet av Fermenta och verkställande av 

lagstiftningen var följaktligen 19 år. Det har inte varit möjligt för oss att utläsa och göra 

en jämförelse huruvida tidfördröjningen förändrats mellan olika epoker. Detta för att 

företagsskandalerna Carnegie, HQ bank och Panaxia ligger för nära i tiden och därför 

har nya lagar inte hunnit implementerats. På så sätt har inte någon tidsfördröjning 

kunnat räknas ut och lett till att vi inte kunnat påvisa en förändring i gapet. 

 

6.2.3.4 Självreglering 

Revisionsbranschen verkar under en självregleringsprocess (Humphrey et al 1992 se 

Lee et al 2009). Det första steget mot en självregleringsprocess av revisionsbranschen 

kan ses redan under epok ett, vid införandet av konceptet goda seder i aktiebolagslagen 

och bokföringslagen. Utgångspunkt var att granskning och detaljstyrning skulle lämnas 

till näringslivet och de parter som är kvalitativt representativa inom branschen. 

Branschorganisationer som FAR fick inflytande i revisions och redovisningsfrågor 

(Wallerstedt 2009). Detta är ett sätt för lagstiftaren att starkare koppla samman 

näringslivet och dess utveckling.  

 

Enligt Humphrey et al (1992) se Lee et al (2009) är revisorskåren inte ett neutralt organ 

som ideligen svarar på samhällets förväntningar. Svar på samhällets förväntningar görs 
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för att upprätthålla skenet av oberoende, mycket kompetenta individer i syfte att 

försvara och främja revisorskårens medlemmars intressen. Detta kan i sin tur kopplas 

till att det är ovanligt att medlemmarna i revisionskåren blir avstängda. (Mitchell 1991 

& Witten 1990 se Lee et al 2009) I våra fall kan det utläsas att det inte är några revisorer 

som blivit avstängda. Revisorerna i Gusum fick en varning, revisorerna från Skandia 

friades (Fredriksson 2004), Carnegies revisorer fick en varning respektive en erinran 

och HQ banks revisor tilldelades en erinran. Enligt Strömberg (2008) kan antalet 

anmälningarna mot revisorerna som skrivs av, förklaras av förväntningsgapet. Årligen 

görs 120 anmälningar och av dessa skrivs cirka 60 procent av, efter att RN bedömt att 

några brister inte föreligger. Avskrivningarna gör det påtagligt att gapet grundar sig i 

allmänhetens okunskap om vad en revisor faktiskt ska göra. Däremot framkommer det 

inte hur många av de resterande 40 procenten som blir avstängda av revisorsnämnden. 

Exemplen från skandalerna och revisorsnämndens brist på information om hur många 

revisorer som blir avstängda kan ifrågasätta om revisorsbranschen verkligen tar sitt 

ansvar med hänsyn till självregleringen. Ett annat tecken som kan tyda på att det är 

ovanligt att revisorer blir avstängda tydliggörs under epok sex. Då infördes lagstiftning 

om att alla börsrevisorer ska vara föremål för oberoende kvalitetsgranskning 

(Danielsson 2010). Då hade revisorsnämnden hunnit granska ett sextiotal börsrevisorer 

och endast två av dem har gått till disciplinär utredning. Revisorsbranschens 

självreglering har dock fått mindre betydelse med tiden. Detta beror på 

internationaliseringen som framförallt påbörjades när Sverige gick med i EU. Det ledde 

till att Sveriges rättsregler utökades och blev mer detaljerat. När självregleringen 

minskas så minskas även förväntningsgapet eftersom självregleringen anses vara en 

bidragande orsak till gapets existens enligt (Gloeck & Jager 1993 se Lee et al 2009). 

 

6.2.4 Minskningsåtgärder 

Minskningsåtgärderna över tid har bestått av två alternativ. För att minska de orimliga 

förväntningarna som allmänheten har, som består av missuppfattningar av vad en 

revision är, så ska allmänheten utbildas och informeras om vad en revision innebär. När 

deras roll blir tydligare blir det därmed lättare för allmänheten att känna igen kärnan i en 

revision (Lee et al 2009). Allmänheten har också rimliga förväntningar, vid dessa så har 

revisorernas roll beaktas och deras uppgifter har utvecklats för att kunna möta 

allmänhetens förväntningar.  
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6.2.4.1 Utbildning och information 

I USA och Australien har det gjorts undersökningar som visar att förväntningsgapet kan 

minskas genom utbildning om revisorers roller. Deltagarna får genom utbildningen en 

bättre förståelse för revisorernas funktioner och ansvarstagande. (Monroe & Woodliff 

1993; Gramling et al 1996) Lee et al (2009) hävdar däremot att det inte är möjligt att 

utbilda allmänheten genom formell utbildning, såsom vid universitet och genom 

masskommunikation. Förutom det menar författarna att det råder en allmän brist på 

intresse för revisorernas arbete. I Sverige har förslag och åtgärder kring utbildning 

(Tidström 1989) samt information ändå varit återkommande teman under alla epoker. 

Genom att se till revisorsprofessionens genomförda åtgärder, tror professionen att 

utbildning och information kan minska gapet. Dock råder det också allmän brist på 

intresse för revisorernas arbete även i Sverige, förutom när en företagsskandal inträffar. 

Enligt Gometz (1993) beror detta på att revisorns arbetsinsatser bara uppmärksammas i 

media vid brott eller skandaler. Det finns en konsensus bland sakkunniga personer 

(Lövgren 1993; Träff et al 2005) under tidsepokerna som uttrycker att gapet kan fyllas 

ut genom att ge bättre information om revisorns roll till allmänheten.  

 

Inte förrän i slutet på epok fem görs konkreta åtgärder för att minska gapet. Det är 

enbart dessa åtgärder som tagits med och markerats med lila rutor i figur 11, trots att 

förslag har förekommit under alla epoker. Den första åtgärden kom under epok fem då 

många företagsskandaler inträffade. Vid skandalerna är intresset för revisionsbranschen 

stort och det kan vara därför som FAR gjorde en satsning med att tydliggöra revisorerna 

och deras arbete. En temabilaga om revisionsbyråbranschen utgavs med Svenska 

Dagbladet i 185 000 exemplar (Brännström 2004a), vilket motsvarar den första lila 

rutan i figur 11. Den andra åtgärden som kan härröras till tydliggörande av revisorns 

roller med hjälp av utbildning eller information, är när FAR förändras och går från att 

ha varit en intresseförening till att vara branschorganisation. (Motsvaras av den andra 

lila rutan i figur 11) Förändringen innebär att på ett tydligare sätt än tidigare 

uppmärksamma de förutsättningar som finns för revisorer. För att genomföra detta 

kommer FAR skärpa och öka dialogen med intressenter genom exempelvis 

samrådsmöten med myndigheter och näringslivsorganisationer. (Träff et al 2005) 

Genom att öka dialogen, klassas det därmed som en lösning av informationskaraktär.  
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En reglering som kan räknas in under kategoriseringen utbildning och information är 

avskaffandet av revisionsplikten som sker under epok sex. Det representeras av den 

tredje lila rutan i figur 11. Avskaffandet av revisionsplikt kan minska förväntningsgapet 

eftersom revisionen blir efterfrågestyrd. Efterfrågestyrd revision ger större utrymme för 

diskussion om vad som faktiskt ska göras och ingå i revisionen. (Clemedtson 2008) 

Detta gör att revisorsrollen blir tydligare, förväntningsgapet minskas eftersom företag 

som behöver revision kommer att bättre förstå värdet av revisorns tjänster och därmed 

efterfråga revision. (Carrington 2009) Detta visar att det inte är omöjligt att utbilda och 

informera allmänheten med masskommunikation som Lee et al (2009) hävdar i teorin. 

De tre nämnda åtgärderna har därmed påverkat gapet.  

 

En jämförelse mellan analysavsnitten visar att det finns ett samband mellan definitioner, 

beståndsdelar och lösningar emellan epokerna. Enligt den empiriska analysen är 

förslagen kring att informera allmänheten starka kring epok två, fem och sex, och detta 

bekräftar således att allmänheten har orimliga förväntningar på revisorerna under 

nämnda epoker. Under epok ett och två så var den allmänhetens okunskap dominerande, 

därför är det naturligt att lösningarna även anpassas till detta problem. Under epok tre 

däremot ansågs lösningen fortfarande vara att informera allmänheten, men där kom 

lösningarna oftast med att revisorns roll också ska beaktas, vilket även kan förklara att 

revisorns roll uppmärksammandes under 90-talet. Under epok fem och sex börjades 

definitionerna återigen luta mot att förväntningsgapet berodde på allmänhetens 

okunskap. Det förklarar också att varför det är många som tycker att kommunikationen 

om revisorns roll bör förbättras under dessa epoker. 

 

6.2.4.2 Utökning av revisorernas ansvar och utveckling av prestationer 

Humphrey et al (1993) se Lee et al (2009) tror att kvaliteten på revisionen kan förbättras 

genom att inrätta en oberoende aktör för att övervaka tillsättningen av revisorer och för 

att reglera revisorsarvoden. Dessa förslag har inte påträffats i Sverige. Dock införs en 

oberoende kvalitetskontroll av börsrevisorer under epok sex, där bakgrunden är 

Skandia. Lagstiftningen följer av EU:s direktiv (Danielsson 2010). Flera forskare anser 

att de lagstadgade uppgifterna för revisorerna bör utökas för att minska 

förväntningsgapet (Humphrey et al 1993 se Lee et al 2009; O´Malley 1993). Denna 

ståndpunkt kan även hittas i Balans där bland annat Billing (1988) och Tidström (1988) 
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uttrycker att revisorerna måste utveckla och förändra sina roller för att leva upp till de 

förväntningar som finns i samhället. Förändringar måste ha en koppling till 

intressenternas behov och förväntningar samt revisorernas kompetens och 

förutsättningar. 

 

Det finns belägg för att revisorns ansvar har utökats för att minska gapet. Det 

framkommer tydligt i Balansartiklarna att förväntningsgapet är ett problem som 

revisorerna själva ska lösa. Revisorernas uppgifter har ändrats över tid. Ändringar 

härrör främst från nya regleringar som leder till en utökning av deras uppgifter. Som 

kan ses ut figur 11 under kategorin minskningsåtgärder representerar de orangea rutorna 

alla lag- och rekommendationsförändringar som påverkat revisorns uppgifter och roll i 

olika utsträckning, vilket i sin tur påverkat förväntningsgapet. De två första rutorna 

hänvisar till två nya lagar som lett till utökning av revisorernas uppgifter, i och med att 

dessa inte alls ingått i revisorns skyldigheter tidigare. Nästa ruta (medlemskapet i EU) 

ledde till att revisorerna fick nya regler att förhålla sig till. Efter ett åttaårigt 

projektarbete som påbörjades 1989 av FAR:s revisionskommitté kom en ny 

revisionsberättelse 1997 som motsvarar nästa ruta i figuren. Den nya 

revisionsberättelsen ger en klarare ansvarsfördelning och den är även pedagogiskt 

uppbyggd, vilket är mer informativt för läsaren (Thörnholm & Hjalmarsson 1997). 

Dessa åtgärder leder följaktligen till att användarnas uppfattning angående revisionens 

syfte och revisorernas ansvar förbättras. Med dessa föreslagna lösningar ser vi tydligt att 

det inte endast är inom området revisionsberättelse som minskning av förväntningsgapet 

sker. Genom att klargöra revisorns lagstadgade uppgifter och beskriva revisorns 

arbetsmetoder och begränsningar kan den komplicerade karaktären av revisionen bli 

mindre komplex för allmänheten, då revisorernas uppgifter förtydligas. Genom att 

påtala revisionens begränsningar kan de orimliga förväntningarna som allmänheten 

anses ha minskas. Utvidgningen av revisionsberättelsen leder till att förväntningsgapet 

minskar på flertalet områden där det existerar.  

 

Därefter kommer anmälningsplikten som lett till att revisorernas ansvar utvecklats. 

Nästa ruta representerar analysmodellen. Analysmodellen innebar en utökning av 

revisorernas prestation, som hjälper till att mildra den förekomst av rollkonflikt som 

Koo och Sim (1999) anser är skadligt. Efter alla de skandaler som inträffade under epok 

fem så utvecklades revisorns prestation och ansvar ytterligare med införandet av ISA 
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240 och bolagskoden. Bolagskoden innehåller bland annat föreskrifter om val av 

revisorer, granskning av revision och utökning av revisionens omfattning. Även RS som 

implementerades under samma epok ledde till mer detaljregler kring revision. Nästsista 

rutan motsvaras av borttagandet av revisionsplikten som kan ha lett till att revisorerna 

tydligare måste framhäva vad nyttorna är med revision för allmänheten (Carrington 

2009).  

 

Sista rutan hänvisar till ISA som implementerades år 2011, då revisionsberättelsen 

ändrades igen. Det finns undersökningar som visar att en utökad revisionsberättelse 

förbättrar användarnas uppfattningar angående revisionens syfte, dess förfarande och 

revisorernas ansvar. (Nair & Rittenberg 1987) Den nya revisionsberättelsen har 

beräknad lansering under år 2013 och det är ett svar på efterfrågan om mer information 

från revisorerna (Brännström 2013). Denna åtgärd visar att allmänhetens förväntningar 

om revisionsberättelsen ännu en gång har ändrats och att revisorskåren återigen vill 

möta allmänhetens förväntningar. Lee et al (2009) hävdar att revisorerna inte kommer 

vilja förse användarna med en utökad revisionsberättelse så länge det inte är lagstadgat 

eller rekommenderat av olika standarder. Genom att studera revisionsberättelsens 

historia kan vi styrka Lee et als (2009) teori. En utveckling av revisionsberättelsen sker 

enbart genom en förändring i lag eller rekommendation. 

 

Revisorernas roll och uppgifter har beaktats under alla epoker. De nämnda 

förändringarna har påverkat förväntningsgapet på olika sätt. Antingen har revisorernas 

roll blivit tydligare, med exempelvis revisionsberättelsens ändringar eller så har alla 

ansvarsutvecklingar lett till att rollen blivit ännu mer komplicerad. Det har därmed 

påvisats att utvecklingen av revisorers ansvar och prestationer varit föränderlig som i 

sin tur påverkat förväntningsgapet och lett till en dynamik. 

 

6. 3 Förväntningsgap, kriser/skandaler och reglering 

Under respektive epok har vi försökt tyda huruvida regleringarna som införs kan ses ur 

ett rättsgenetiskt eller operationistisk perspektiv. Är det förväntningsgapet som varit den 

utlösande faktorn till att ny reglering införs så är rättsgenetiken det förklarande 

perspektivet. Där är rätten beroende av den sociala omgivningen eftersom det finns ett 
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inneboende normsystem bland allmänheten som utvecklas av sig själv (Forslund 1978). 

Om regleringarna som införts kan förklaras med utgångspunkt i finanskriser och 

företagsskandaler och som i sin tur påverkat samhällets förväntningar, så är 

operationistisk rättsociologi det förklarande perspektivet. I detta fall ses rätten som 

oberoende variabel och det sociala systemet som en beroende variabel. Lagstiftarens 

intention är då att styra den sociala ordningen. (Forslund 1978) Ändamålet har varit att 

studera hur rättssystemet i förhållande till förväntningsgapet har sett ut i samhället. 

Detta görs genom att vi undersöker samspelet mellan rätten och samhället utifrån olika 

infallsvinklar. Tillvägagångssättet har varit att använda de två teoretiska modellerna, 

normbildningsprocessen (Sjöström 1994a) respektive regleringsmodellen (Hydén et als 

2008). Utifrån dessa har vi kunnat utläsa vilken typ av skola de olika lagförslagen 

tillhör: 

 

6.3.1 Normbildningsprocessen som förklaras av rättsgenetik 

Som exempel för att tydliggöra hur vi tagit fram samband som kan förklaras av det 

rättsgenetiska perspektivet så har införandet av ny revisionsberättelse år 1997 valts. 

Detta för att förändringarna och införandet av nya revisionsberättelser grundar sig i att 

det finns ett förväntningsgap. Nedan visar vi hur vi med hjälp av stegen i figur 5 från 

avsnitt 3.7.2.2 har kommit fram till att rättsgenetik föreligger. 

 

1. Förväntningsgap: I revisionsberättelsen består förväntningsgapet av att allmänheten 

efterfrågar en mer informationsrik berättelse än vad revisorerna är villiga att ge ut. 

(Öhman 2004) Allmänheten kritiserar revisionsberättelsens innehåll och efterlyser en 

mer pedagogisk beskrivning av granskningens innehåll. Därför har det uppstått ett 

förväntningsgap. 

 

2. Medvetenhet om problem: Detta problem har kommit till branschorganisationernas 

kännedom. FAR är medveten om att ett förväntningsgap föreligger på området, detta 

framkommer exempelvis under epok två, där Fermenta ledde till diskussioner om 

ansvarsfrågan mellan styrelsen och revisorn. Många förväntar sig att revisorn har ett 

ansvar för innehållet i företagets årsredovisning, trots att fallet inte är så. Därför tycker 

Hanson (1988) att det är viktigt att revisorer preciserar ansvaret när det gäller 

rapporteringen i exempelvis revisionsberättelsen. 
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3. Attitydbildning: Medvetenheten ledde till att FAR startade en normbildningsprocess 

med att tillsätta en projektgrupp som skulle se över revisionsberättelsens innehåll 

(Thörnholm & Engerstedt 1989). Tanken med en ny revisionsberättelse var att lyfta 

fram och tydliggöra oklarheter om ansvarsfördelningen mellan styrelse och revisorn, 

klargöra revisorns lagstadgade uppgifter samt att beskriva revisorns arbetsmetoder och 

begränsningar. 

 

4. Legitimering: Det slutliga lagförslaget påverkas av exempelvis makt mellan olika 

grupper. I detta fall är grupperna, branschens olika aktörer som FAR, revisionsbyråerna 

och revisorerna. Via olika debatter och diskussioner bestämmer de sig för att acceptera 

eller neka lösningen, eller så föreslås en helt ny lösning. 

 

5. Förslag: Normbildningsprocessen resulterade i att revisionsberättelsen fick ett nytt 

innehåll med de delar som allmänheten efterfrågar. Den ger en klarare 

ansvarsfördelning, är pedagogiskt uppbyggd och därmed informativ för läsaren. 

Förslaget om en ny revisionsberättelse accepteras därmed och infördes i Sverige år 

1997. 

 

Ur ett rättsgenetiskt perspektiv är lagens uppgift att bestyrka existerande normer som 

finns bland allmänheten. Detta för att det redan finns ett inneboende normsystem bland 

allmänheten angående revisionsberättelsen. Allmänhetens normer har starkt påverkat 

revisionsberättelsens utveckling och förändringar. När samhällets normer sedan ändras, 

sker det även en förändring i rättsnormerna (Hydén 2002 se Mathiesen 2005). Att 

samhällets förväntningar om revisionsberättelsen sedan ändrats igen, kan ses genom 

införandet av ISA. En ny revisionsberättelse från ISA kommer att införas 2013, som då 

bygger på samhällets förändrade förväntningar. Ett tydligt samband kan därmed 

urskiljas mellan förväntningsgapet och reglering. 

 

6.3.2 Samband som kan förklaras av rättsgenetik  

I figur 11 har vi markerat alla lagar som kan förklaras av rättsgenetik i blått. Dessa 

regler har grundats i ett förväntningsgap som finns i samhället. Reglerna har därmed 

utgått från de icke-rättsliga normerna för att kunna fungera effektivt. Juridiken spelar i 

detta fall en obetydlig roll. (Svanberg 2008). Det föreligger ett tydligt rättsgenetiskt 
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samband mellan faktorerna, gapet och reglering. Gällande revisionsberättelsen kan dock 

inget samband till skandaler eller kriser urskiljas. Däremot kan ett samband mellan de 

tre faktorerna urskiljas gällande implementeringen av ISA i Sverige. ISA grundade sig 

som sagt i ett förväntningsgap. Men, ser vi till hur ISA utvecklades på ett internationellt 

plan så var det internationella skandaler som låg till grund för detta framtagande. I 

Sverige har ISA svarat på de förväntningar som finns på revisionen och att den ska vara 

tydligare kopplat till riskbegreppet. 

  

6.3.3 Regleringsmodellen som förklaras av den operationistiska rättssociologin 

Som exempel för att tydliggöra hur vi har tagit fram samband som kan förklaras av det 

operationistiska perspektivet så har införandet av lagen om kvalificerad revisor i alla 

aktiebolag år 1983 valts. Detta för att utgångspunkten till lagen var ett 

brottsförebyggande syfte och grundar sig således inte i att det förekommer ett 

förväntningsgap i det området. Här visas hur vi med hjälp av stegen i figur 6 från avsnitt 

3.7.3.2 har kommit fram till att operationistisk rättssociologi föreligger. 

 

1. Konflikt: Regleringsprocessen grundar sig i en konflikt mellan rätt och samhälle. I 

detta fall handlar det om att nuvarande reglering inte räcker till när det kommer till 

förhindrande av ekonomisk brottslighet.  

 

2. Politik: Konflikten uppmärksammades av en arbetsgrupp inom Rikspolisstyrelsen, 

som utformade en rapport som handlade om utsträckningen av organiserad och 

ekonomisk brottslighet i Sverige. Justitieministern gav BRÅ uppdraget, att se över hur 

lagstiftning mot denna brottslighet skulle utföras och tog fram rekommendationsförslag 

som bland annat var till för att stärka revisorers ställning. (Engerstedt 2011) 

 

3. Rättslig form: Lösningen på konflikten antar formen av en ny lag som innebär att 

alla aktiebolag har en skyldighet att tillsätta en kvalificerad revisor. Avsikten är att 

revisorerna har en stor betydelse när det gäller att motverka och hindra ekonomisk 

brottslighet. Samhället ska kunna räkna med revisorerna när det gäller bekämpandet av 

ekonomisk brottslighet. 
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4. Genomförande organisation: Den utkomna lagregleringen innebar att alla 

aktiebolag därmed ska tillsätta en revisor från 1983. Lagen infördes med en femårig 

övergångsperiod. (Sjöström 1994a) 

 

5. Externa påverkansfaktorer: Externa förhållanden måste tas i beaktande om en 

implementering av den nya regleringen ska ske. Brottsförebygganderådet påpekade att 

samhällets företagsverksamheter till viss grad styrs av utomrättsliga normer. De syftade 

framförallt på yrkesetiska normer inom verksamheter, exempelvis frivilliga 

rekommendationer. Revisorsyrket är en sådan yrkesgrupp som styrs av dessa normer. 

En arbetsgrupp undersökte därmed hur samhället, genom mer insyn i verksamheter med 

väsentliga etiska normer, kunde hindra den ekonomiska brottsligheten. (Engerstedt 

2011) 

 

6. Effekt: En effekt av denna lag kan vara att förväntningsgapet påverkas. En 

utgångspunkt är att införandet leder till att förväntningsgapet minskar genom att 

revisorernas arbete blir tydligare, när alla aktiebolag numera måste ha en revisor. Det 

kan också minskas genom att lagen leder till att den ekonomiska brottslighet faktiskt 

minskar. På så sätt kommer lagstiftaren närmare allmänhetens förväntningar om att 

revisorer ska upptäcka och förhindra brott. Å andra sidan kan gapet öka eftersom 

ytterligare reglering kan leda till att revisorernas roll och uppgifter suddas ut. Det blir då 

svårare för allmänheten att hålla reda på dessa. 

 

7. Konflikt: Antingen löser den nya regleringen konflikten som fanns mellan 

samhällets ekonomiska brottslighet och dåvarande reglering, eller så är konflikten 

oförändrad. Ibland kan till och med nya konflikter uppstå. 

 

I detta fall har lagstiftarens uppmärksamhet riktats mot den sociala styrningen. Den 

sociala styrningen kan riktas mot vissa kategorier av medborgare så att samhället kan 

utvecklats på en önskat sätt. (Forslund 1978) Genom regleringen har de försökt att 

påverka de samhällsmedborgare som kan tänkas utföra ekonomisk brottslighet i 

aktiebolag. Här har påverkningsmetoden av lagstiftaren varit ett formaliserat 

handlingsmönster i form av lag, i organisationsformen aktiebolag. Enligt Forslund 

(1978) så fanns det två olika typer av styrningsmetoder inom den operationistiska 
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rättssociologin, direkt och indirekt metod.  Detta operationistiska samband bygger på 

den direkta styrningen, det vill säga på lagstiftning och myndigheters beslutsfattande. 

 

Den operationistiska rättssociologin grundar sig som nämnt i att det finns en konflikt 

mellan rätten och samhälle. Det handlar många gånger om att nuvarande reglering inte 

räcker till. Dock får det operationistiska perspektivet inte enbart förknippas med 

finanskriser och företagsskandaler. Ett annat exempel på det kan ses när Sverige gick 

med i EU under epok fyra. Då förpliktade Sverige sig att anpassa sin lagstiftning med 

de EU direktiv som fanns. I och med det uppkom en konflikt mellan Sveriges 

lagstiftning och EUs direktiv. Detta uppmärksammades då och det tillsattes en 

kommitté för att se över aktiebolagslagen för en anpassning av EU integrationen. 

Årsredovisningslagen (SFS 1995:1554) utformades i enlighet med EU-direktiven. Även 

Lagen om revisorer (SFS 1995:528) inrättades som ett svar på EUs direktiv.  

 

6.3.4 Samband som kan förklaras av operationistisk rättssociologi  

I figur 11 har vi markerat alla lagar som kan förklaras av operationistisk rättssociologi i 

gult. De operationistiska sambanden har delats upp i två delar. Den första delen 

behandlar konflikter som grundar sig i kriser och företagsskandaler, som i sin tur kan ha 

effekt på förväntningsgapet. Den andra delen, som omnämns nedan, grundar sig istället 

i direktiv som kommer från bland annat EU. Den första delens lagar är gulmarkerade 

utan svart ram i figur 11. Det är tydligt att dessa gulmarkerade regleringar och 

rekommendationer grundar sig i företagsskandaler. De två första lagarna bygger på att 

den ekonomiska brottsligheten blev allt tydligare i samhället på grund av inträffande 

företagsskandaler. Den tredje lagen har en direkt koppling till Fermentaskandalen och 

kan få effekter på förväntningsgapet eftersom den översiktliga granskningen kan 

blandas ihop med revision och därmed skapa ett gap (Scherman 1989). Även lag fyra 

grundar sig i den ekonomiska brottsligheten som blev tydlig i och med inträffade 

företagskollapser. Utvecklingsmålen har uttryckligen framgått i förarbetena, där 

ändamålet är ett brottsförebyggande syfte för lagarna ett, två och fyra. Effekten av dessa 

regleringar och rekommendationer kan påverka förväntningsgapet. Lagarna har bidragit 

till att komma närmre samhällets förväntningar om att kunna räkna med revisorerna i 

brottsbekämpningen. På så sätt har gapet minskats inom detta område.  
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Även lag fem, sex och sju grundar sig i företagsskandaler. Analysmodellen infördes för 

att mildra gapet inom oberoendeområdet. Den reviderade ISA 240 trycker på att det 

finns begränsningar i en revision och att de inte helt och hållet garanterar att 

oegentligheter upptäcks (Adrian et al 2004). Lag sju är moderniseringen av åttonde 

direktivet, vilken är markerad med svart ram runt i figur 11, eftersom den även ligger 

med i den andra operationistiska delen här nedan. Denna lag inrättades på grund av 

bolagsstyrningens utveckling och förtroendedebatten som uppkommit efter de 

internationella skandalerna. Lag åtta kom från Fermentaskandalen som förde med sig ett 

delbetänkande, SOU (1995:44), som uppkom i brottsförebyggande syfte. Detta 

delbetänkande ledde till att ABL år 2005 moderniserades, vilket kan ha lett till att 

revisorernas roller och uppgifter blir tydligare. En annan svensk skandal som har ett 

direkt samband med rekommendationer och standarder är Skandia, som förde med sig 

att bolagskoden infördes år 2005. Den sista lagstiftningen som infördes byggde på 

skandaler i Enron och Parmalat, och i Sveriges fall Skandia. Denna lagstiftning kräver 

att börsrevisorer är föremål för oberoende kvalitetskontroll, vilket även ligger i linje 

med EU:s direktiv och rekommendation om kvalitetskontroll (Danielsson 2010).  

 

Alla dessa regleringar och rekommendationer tillsammans har sannolikt bidragit till att 

revisorernas karaktär blivit ännu mer komplicerad, då allmänheten får svårt att hänga 

med i alla ändringar som görs. Speciellt då den sociala styrningens karaktäristika är att 

lagreglering kommuniceras ut med hjälp av flera olika mellanhänder som massmedia 

och myndigheter. Lagarna är alltså dåligt anpassade att direkt påverka människorna 

utanför myndigheternas krets, för att innehållet är svårförståeligt (Forslund 1978). 

Därför att det rimligt att anta regleringarna har medfört att allmänheten får det svårare 

att känna igen kärnan i en revision och revisorernas uppgifter.  

 

Den andra delen med operationistiska samband handlar om konflikter mellan rätten och 

samhället som inte härrör från skandaler. Det handlar istället om att lagar anpassats efter 

EU eller andra internationella direktiv och standarder. Lagarna är gulmarkerade och 

med svart ram runt i figur 11. Alla dessa fem regleringar har kopplingar till revisorns 

roll eftersom de påverkas av dessa ändringar. Utvecklingsmålen med regleringarna är 

att harmonierna med EU:s direktiv, därför infördes fjärde, sjunde och åttonde direktivet 

samt Lagen om revisorer (SFS 1995:528). Moderniseringen av det åttonde direktivet 

infördes så småningom för att anpassas efter EU:s direktiv. Målet med direktivet var 
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enhetliga regler för revision, tillsyn av revisorer och kvalitetskontroll. Lag tre innebar 

en mer detaljrik och mer specifik reglering kring revisionens uppdrag och 

implementerades för att anpassa sig efter de internationella revisionsreglerna ISA. 

Dessa harmoniseringar ledde till att självregleringen av revisorsbranschen blev mindre 

och de goda sederna som infördes under epok ett fick mindre betydelse. De detaljrikare 

reglerna kan därmed vara ett svar på att goda seder preciseras. Allmänheten efterfrågade 

en mer pedagogisk beskrivning av granskningens innehåll (Tidström 1989), och 

kritiserade att revisorns uppgifter beskrevs i enlighet med de goda sederna.  

 

Aktiebolagslagen och revisorslagen ändrades för att anpassas till EU:s direktiv. Detta 

ledde bland annat till en bestämmelse om revisionsutskott som innebar att börsnoterade 

företag ska använda sig av ett sådant utskott angavs i lagen. När revisionsplikten 

avskaffandes framkommer att revisorns roll blev tydligare. Detta för att efterfrågestyrd 

revision leder till att det blir tydligare vilka tjänster revisorsbranschen erbjuder. Det ger 

större utrymme för diskussion om vad som faktiskt ska göras och ingå i 

revisorsuppdraget, vilket Clemedtson (2008) anser vara positivt. Detta kan därför leda 

till en minskning av förväntningsgap eftersom att allmänheten blir säkrare på 

revisorernas faktiska roller. Dock kan, som nämndes ovan, en allt mer utvecklad och 

utökad reglering leda till komplexitet och ytterligare försvåra för allmänheten att förstå 

revisorernas egentliga uppgifter. Dessa fem regleringar kan därför både ha en positiv 

eller negativ inverkan på gapet.  

 

Totalt sett finns det en stor variation över i vilken utsträckning de olika skolorna kan 

förklara lagregleringarna under tidsperioden (1974-2012). Detta visar att 

förväntningsgapet antingen påverkar eller påverkas i olika utsträckning i relation till 

rättssociologin. Det går att utläsa i figur 11 att rättsgenetiken inte är lika vanligt 

förekommande som den operationistiska rättssociologin. Enligt teorin så menade 

Forslund (1978) att den strikta rättsgenetiska modellen inte har så många anhängare 

kvar längre. En annan anledning varför få regleringar som förklaras av rättsgenetik 

upphittats kan vara att de är svårare att uttyda i praktiken, då det kanske inte alltid 

nämns ifall en reglering utgått från ett förväntningsgap. Detta kan förklaras av Forslund 

(1978) som menar att utvecklingsmålen sällan framgår i de enskilda lagarna, då det är 

svårt att kortfattat beskriva samhälleliga mål i en lagtext. Det har varit mycket enklare 

att hitta information ifall reglering uppkommit till följd av en företagsskandal eller ett 
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EU-direktiv. En tredje motivering till varför rättsgenetiken inte kan förklara så många 

regleringar kan vara för att förväntningsgapet var ett nytt begrepp och att lagstiftarna 

därmed inte riktigt fångat upp gapet på allvar under de första tidsepokerna. Oftast tar det 

ett tag innan ett reglerings- eller rekommendationsförslag uppmärksammas av antingen 

lagstiftaren eller FAR, som nämndes under avsnitt 6.2.3.3 om tidsfördröjning. Ser vi till 

figur 10 under avsnitt 5.1, så nämndes inte förväntningsgapet i särskilt stor utsträckning 

innan 1990-talet. På grund av detta är det alltså svårt att uttyda några rättsgenetiska 

kännetecken. Istället är det andra faktorer än gapet som får ligga till grund för 

regleringarna som kan förklaras med den operationistiska skolan. 
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Kapitel 7 Slutsats 

I detta kapitel kommer vi att presentera uppsatsens syfte och de resultat som vi har 

kommit fram till. Kapitlet avslutas med ett avsnitt om förslag till vidare forskning. 

 

7.1 Slutsats 

Syftet med denna studie har varit att identifiera och skapa en förståelse för hur 

förväntningsgapet har förändrats i Sverige och hur finanskriser, företagsskandaler och 

lagförändringar påverkat gapet. Detta syfte valdes eftersom tidigare forskare (Lee et al 

2009; Humphrey et al 1993) inte har beaktat förväntningsgapets dynamik inom 

områdena beståndsdelar, förekomst, bidragande orsaker och minskningsåtgärder. I den 

teoretiska referensramen har författarna endast nämnt vad beståndsdelarna utgörs av och 

vilka de bidragande orsakerna samt minskningsåtgärderna är (MacDonald Commission 

1988; Gramling et al 1996). Det  r endast  nom de  n t onsa sn ttet som Dobroţeanu et 

al (2009) har påvisat en förändring, genom att beskriva hur synen på definitionen 

förändrades under 90-talet. Tidigare forskare har inte beaktat att dessa områden kan 

påverkas av händelser i omvärlden, som i sin tur påverkar gapet. De förklarar inte heller 

vad denna ändring kan bero på.  

 

Vår studie visar att under 70- och 80-talet så riktades definitionerna framförallt mot 

allmänhetens okunskap. Under 90-talet skedde däremot en stor förändring när 

uppmärksamheten mot allmänhetens okunskap istället riktades mot beaktandet av 

revisorns roll. En förklaring till denna svängning på 90-talet kan ha med 

företagsskandalerna Fermenta, Gusum och finans- och fastighetskrisen att göra. 

Händelserna ledde till att revisorernas arbete hamnade i fokus och de fick utstå kritik 

via media, Kommerskollegium och FAR:s disciplinnämnd. Det blev även svårare för 

revisorerna att rikta kritik mot allmänheten eftersom de inte kunde anklagas för 

fastighets- och finanskrisen eller företagsskandalerna. Under senare delen av 90-talet 

och 2000-talet förändras definitionen återigen och det blev svårare att upptäcka vilken 

definition som dominerade. Sverige gick då med i EU och EUs direktiv som reglerar 

revisionen infördes. Revisorernas arbete gick från att, till stor del styras av de goda 

sederna, till att bli mer reglerat. Införandet av det åttonde direktivet och lagen om 
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revisorer är två exempel på detta. De goda sederna som förespråkade självreglering fick 

därmed mindre betydelse. EU-medlemskapet kan därför vara förklaringen till att allt fler 

definitioner började bli mer neutrala under 2000-talet. Detta eftersom revisorernas 

uppgifter blev mer reglerade, vilket medförde att allmänheten fick svårare att kritisera 

revisorerna. De goda sederna kan därmed ha lagt grunden till att revisorerna klandrades 

på 90-talet. Samhället började dessutom inse att förväntningsgapet är ett resultat av både 

rimliga och orimliga förväntningar från allmänheten (Porter et al 1993). På så sätt 

etablerades en förståelse för gapets olösliga natur. I slutet av 2000-talet blir det därför 

svårare att se någon tydlig trend i definitionen. Definitionsbegreppet har pendlat fram 

och tillbaka mellan revisorer och allmänheten under denna tidsperiod. Denna svängning 

visar tydligt att förväntningsgapet varit ett dynamiskt begrepp över tid, där reglering och 

internationalisering haft en stor roll under de senaste epokerna. 

 

Under alla sex epoker förekommer förväntningsgap på bedrägeriområdet (Epstein & 

Geiger 1994). Gapet har förändrats inom detta område eftersom det införts lagar i 

brottsförebyggande syfte, exempelvis anmälningsplikten år 1999. Området för going 

concern och interna kontroller (McEnroe & Martens 2001) kan också urskiljas i viss 

utsträckning, speciellt till följd av finanskriser. Företagskollapser har lett till att 

allmänheten riktat kritik mot revisorns uttalande kring going concern. Förändring 

skedde när ISA implementerades och riskbegreppet betonades. Det finns också stöd för 

revisionsberättelsens (Öhman 2004) förekomst inom de flesta av epokerna och 

ändringar av berättelsen har gjorts för att minska gapet. Analysmodellen infördes för att 

lösa problemet med revisorernas oberoende (Humphrey et al 1993), vilket också tyder 

på att förväntningsgapet har påverkats. Gapet är följaktligen dynamiskt i samtliga 

områden för förekomst på grund av att nya regleringar införts till följd av händelser i 

omvärlden. 

 

En anledning till förväntningsgapets existens är för att allmänheten har svårt att förstå 

sig på den komplicerade karaktären av revisionsfunktionen, eftersom att målen för 

revision och den roll som revisorerna har, alltid varit föränderlig. Vår studie visar att 

revisorernas roll varit dynamisk, då den påverkats av kritiska händelser som fastighets- 

och finanskris, företagsskandaler samt regleringar. Samma sak gäller också i frågan om 

revisorernas rollkonflikt. Enligt Humphrey et al (1992) se Lee et al (2009) kan 

förväntningsgap även uppstå som ett resultat av tidsfördröjning som kan relateras till 
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företagsskandaler, eftersom de leder till nya förväntningar och krav på 

revisorsfunktionen. Slutligen leder det också till förändringar i revisionsstandarder. Vår 

studie har påvisat att detta händelseförlopp även förekommit i Sverige i varierande 

utsträckning, dock har ingen dynamik kunnat konstateras. Den sista bidragande orsaken 

som identifierats är självregleringsprocessen där syftet är att servicekvalitet kan 

upprätthållas genom självreglering när allmänheten inte kan mäta revisionskvaliteten 

själva  Dobroţeanu et al 2009). Variation kan upptäckas genom att det gått från goda 

seder till detaljerade regler via internationaliseringen. 

 

I Sverige har minskningsförslag och däribland åtgärder kring utbildning och 

information återkommit flertalet gånger över tid. Argumentet för denna 

reduceringsåtgärd är att revisorns roll blir tydligare för allmänheten och på så vis 

reduceras missuppfattningarna, vilket även bekräftas av teorin (Monroe & Woodliff 

1993). Under de senare epokerna utfördes konkreta minskningsåtgärder, exempelvis en 

satsning med att tydliggöra revisorernas arbete genom en temabilaga om 

revisionsbranschen som utgavs med Svenska Dagbladet. Den andra åtgärden, utökning 

av ansvar och utvecklin  a   restat oner  O’ alley 1993),  r ett s tt att m ta 

allmänhetens rimliga förväntningar. I praktiken har revisorns ansvar utökats för att 

minska gapet. Exempelvis så har en reglering kring utvidgad revisionsberättelse lett till 

att revisorernas uppgifter har utvecklats. Den teoretiska referensramen har endast 

angivit de minskningsåtgärder som finns. Vi har utvecklat detta och visat vilka konkreta 

åtgärder som utförts i Sverige, exempelvis temabilagan 2004 och utökningen av 

revisionsberättelsen 1997. De utförda åtgärderna visar på en variation som i sin tur har 

påverkat förväntningsgapets dynamik. 

 

Syftet med denna studie har också varit att urskilja huruvida det existerar ett samband 

mellan förväntningsgapet, kriser/skandaler och regleringar. Rättsgenetiska (Svanberg 

2008) samband har lokaliserats, i form av revisionsberättelsen år 1997 och införandet av 

ISA år 2011. Reglerna grundar sig i ett förväntningsgap där samhällets normer inte 

stämmer överens med rättsreglerna. I och med detta fanns ett tydligt samband mellan 

gapet och reglering. Dock är faktorernas samband mindre tydligt med hänsyn till 

företagsskandaler, och det samband som kunde påträffas var att ISA utvecklades på ett 

internationellt plan och grunden för detta var internationella skandaler. 
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Sambanden som kan förklaras av den operationistiska rättssociologin (Forslund 1978) 

är återkommande i arbetet, exempelvis genom inregistreringskontrakten år 1989 och 

bolagskoden år 2005. De operationistiska sambanden (rättsreglerna är oberoende av 

samhällets normer) behandlar konflikter som grundar sig i kriser och företagsskandaler, 

som i sin tur kan ha effekt på förväntningsgapet. Vissa av regleringarna har lett till att 

revisorernas uppgift om att upptäcka bedrägerier kommit närmare allmänhetens 

förväntningar om att detta är revisorernas primära uppgift. Andra regleringar och 

rekommendationer däremot har lett till att revisorernas roller och uppgifter blivit 

tydligare. Å andra sidan kan regleringar och rekommendationer också ha bidragit till att 

revisorernas karaktär blivit ännu mer komplicerad, då allmänheten får svårt att hänga 

med i de ändringar som gjorts. Speciellt då den sociala styrningens karakteristika är att 

lagarna är dåligt anpassade för att direkt påverka allmänheten, eftersom innehållet är 

svårförståeligt (Forslund 1978). Därför är det rimligt att regleringarna medfört att 

allmänheten får det svårare att känna igen kärnan i en revision och revisorernas 

uppgifter. Regleringarna som infördes efter att Sverige blev medlem i EU kan förklaras 

av operationistisk rättssociologi. Dessa samband handlar om att lagar anpassats efter EU 

eller andra internationella direktiv/standarder. Internationaliseringen har fått stor 

betydelse för revisionsregleringen, då dessa harmoniseringar med EUs direktiv har lett 

till många transplantationer av detaljerade regler. Till följd av det blir självregleringen 

av revisorsbranschen mindre än tidigare och då blir även förväntningsgapet mindre, 

eftersom självreglering är en av orsakerna till gapets förekomst. Dock kan en allt mer 

utvecklad och utökad reglering leda till komplexitet och ytterligare försvåra för 

allmänheten att förstå revisorernas egentliga uppgifter. 

 

Det slutliga syftet med denna studie var att bidra till förväntningsgapslitteraturen och ge 

insikt i den svenska normutvecklingen. Vårt resultat talar för att förväntningsgapet är ett 

begrepp som är dynamiskt inom områdena: definition, beståndsdelar, förekomst, 

bidragande orsaker och minskningsåtgärder. Förändringarna rör sig i takt med 

utvecklingen av näringslivet, samhällets normer, internationalisering och 

revisorsprofessionen i sig. Dessutom har dynamik påvisats i relation till rättssociologin 

och flera viktiga samband har tydliggjorts. En kartläggning av förväntningsgapets 

föränderlighet har gjorts med hjälp av normvetenskap inom revisionsbranschen. Den 

svenska normutvecklingen har tydliggjorts genom att vi visat att både rättsgenetiken och 

den operationistiska rättssociologin kan förklara de regleringar som införts. Med hänsyn 
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till detta resultat har en kunskapslucka i förväntningsgapslitteraturen täppts igen, 

eftersom dynamik i det svenska systemet påvisats. 

 

7.2 Förslag till vidare forskning 

I vår studie har rättssociologin använts för att kunna förklara samband mellan 

förväntningsgapet och reglering. Vad som inte alls har nämnts är att det faktiskt finns 

dem som argumenterar emot hela rättssociologin. Watson (2001), en av motståndarna, 

hävdar att även om många teorier kring att lagar speglas av samhällets normer kan 

uppfattas som rimliga, så är dessa teorier inte helt tillfredställande och motsvarar inte 

alls samhällets normer. Ingen av de rättssociologiska teorierna ger uppmärksamhet åt de 

faktorer som leder till att lagen i vissa fall är i otakt med samhället. Han menar således 

att lagen inte alltid hålla jämna steg med den sociala förändringen.  

 

Angående rättsreglers livslängd och frekvensen av transplantationer av regler kan 

utläsas att regler inte skapades speciellt för det samhälle där de nu är verksamma. Det är 

allmänt accepterat att lagen har utvecklats genom att de flesta länder har lånat regler 

från en annan jurisdiktion. Watson (2001) undrar då var kopplingen mellan samhället 

och lagen är genom denna metod, eftersom alla länder är mycket olika ekonomisk, 

socialt och politiskt. Det går inte att hävda att den upplånade lagen passar alla 

rättssystem och samhällen. Upplåningen av regler väljs inte alltid på goda grunder, så 

att ändringar av den passar in i sin nya miljö. Givarsystemet väljs inte på grund av 

lagarnas kvalitet, utan det är snarare en fråga om makt. När ett system betraktas ha 

tillräckligt mycket respekt kommer regler att lånas även när den särskilda regeln är 

ineffektiv och olämplig. 

 

Motståndet till rättssociologin och Watsons (2001) teori hade kunnat appliceras till 

studien, eftersom att väldigt många av de svenska revisionslagarna har upplånats från 

EU och USA för att anpassas till den svenska miljön. Speciellt när Sverige gick med i 

EU år 1995 så förändrades det svenska regleringssystemet och många 

lagtransplantationer genomfördes. Därmed blir det svenska rättssystemet mer och mer 

internationaliserat. USA och EU som givarsystem har därmed blivit de länder med 

mycket makt. På så sätt hade Watsons (2001) teori kunnat förklara de regleringar som 
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infördes efter EU-medlemskapet, då rättsgenetiken och den operationistiska 

rättssociologin inte längre varit lika aktuella. Genom att ta hänsyn till Watsons (2001) 

teorier i fortsatt forskning så hade slutsatsen därmed kunnat bli annorlunda.  
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