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Svensk titel: Samspelet mellan revisorn och klienten  

Utgivningsår: 2010 

Författare: Denise Lundh & Jenny Pettersson 

Handledare: Per Janze 

Sammanfattning: Revision har funnits länge men det var år 1899 som den första svenska 

organisationen för revisorer SRS, Svenska Revisionssamfundet, skapades och år 1923 som 

FAR, Föreningen Auktoriserade Revisorer, bildades. Det var efter Kreugerkraschen på 1930-

talet som auktoriserade revisorer fick sitt genombrott. Efter kraschen har revisionsbranschen 

fått utstå hård kritik, då revision ansågs bristfällig och det var under den perioden som 

auktoriserade revisorer blev allt vanligare, begreppet oberoende utvecklades och det blev 

tydligt hur viktigt revisorns oberoende faktiskt är. 

Vi har i vårt arbete därför valt att lägga fokus på revisorns oberoende och för att kunna göra 

det behöver oberoendet relateras till något. Därför har vi valt att rikta in oss på samspelet 

mellan revisorn och klienten. För att förklara vad oberoendet innebär har vi använt oss av 

analysmodellen, förväntningsgapet och kommunikation samt förklaras det vad revision 

innebär och vilka arbetsuppgifter revisorn har. För att kunna göra detta har vi använt oss av 

den kvalitativa metoden och intervjuat två revisorer, en på KPMG och en på ÖPWC. För att 

få ett ytterligare perspektiv har vi intervjuat två klienter, Eskilstuna-Kuriren AB och 

Eskilstuna Energi och Miljö AB. 

Revision innebär att med en professionellt kritiskt inställning planera, granska, bedöma samt 

uttala sig om förvaltning, årsredovisning och bokföring. Revisorns roll är helt enkelt att 

kvalitetssäkra informationen. Detta kräver att revisorn är oberoende, följer tystnadsplikten 

samt utgår från god revisors- och revisionssed. För att begränsa förväntningsgapet är det 

viktigt att informationen och kommunikationen mellan revisorn och klienten fungerar bra.  

Vi har genom vår uppsats kommit fram till att analysmodellen är ett viktigt verktyg för att 

pröva revisorns oberoende inför varje nytt uppdrag och varje nytt år. Vi har även kommit 

fram till att våra respondenter anser att revisorn ska fungera som ett bollplank och därmed är 

en öppen dialog viktig. Våra klienter upplever inte att det finns ett förväntningsgap eftersom 

de har ett förflutet i revisionsbranschen och vet därmed vad en revisor ska och får göra. 
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English title: The interaction between the auditor and the client  
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Authors: Denise Lundh & Jenny Pettersson  

Supervisor: Per Janze 

Abstract: Auditing has long existed and it was in 1899 that the first Swedish organization for 

accountants SRS, Swedish Audit Society, was created and in 1923 that FAR, Association of 

Chartered Accountants, was formed. It was after the Kreuger crash in the 1930s that 

authorized auditors had their breakthrough. After the crash the accounting profession has 

endured fierce criticism when the audit was flawed and it was during this period that 

authorized auditors became more widespread, the concept was developed independently and 

the importance of auditor independence became evident. 

We have in our paper therefore chosen to focus on auditor independence and to make that it 

requires the independence to relate to something. Therefore we have chosen to focus on the 

interaction between the auditor and the client. To explain what independence means we have 

used the analysis model, the expectation gap and communication, and explain what the audit 

entails and what tasks the auditor has. To do this, we used the qualitative method and 

interviewed two auditors, an auditor at KPMG and one at ÖPWC. In order to get another 

perspective we also interviewed two clients, Eskilstuna-Kuriren AB and Eskilstuna Energi 

och Miljö AB. 

Auditing means that with a professional critical attitude plan, review, evaluate and comment 

on management, annual report and accounts. Auditor's role is simply to assure the quality of 

information. This requires that the auditor is independent and follows confidentiality, and 

assumes professional ethics and generally accepted auditing. In order to reduce the 

expectation gap it is important that the information and communication between auditor and 

the client works well. 

In this paper we found that the analysis model is an important tool for examining auditor 

independence for each new assignment and each new year. We also found that our 

respondents believe that an open dialogue is important and that the auditor will act as a 

sounding board. Our clients do not feel that there is a gap in expectations because they have a 

record in the auditing profession and know what an auditor should and must do.    
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1. Inledning 

Syftet med uppsatsen är att undersöka samspelet mellan revisorn och klienten. Bakgrunden 

behandlar revisorns roll och den historiska utvecklingen inom revision. Vi kommer även att 

gå in på problematiseringen och hur vi har valt att avgränsa oss. Kapitlet avslutas med en 

disposition över uppsatsens fortsatta upplägg. 

1.1 Bakgrund 

Revision innebär att med en professionell kritisk inställning planera, granska och bedöma 

samt uttala sig om bokföring, förvaltning och årsredovisningen. Det är viktigt att företag visar 

upp sin information på ett trovärdigt sätt för att intressenterna ska kunna lita på företagen. Det 

är här som revisorn kommer in, revisorns roll är helt enkelt att kvalitetssäkra informationen. 

Det finns lagar som hjälper revisorn när det gäller vilken information som ska lämnas och 

därmed granskas. Revisionens mål är att revisorn lämnar en revisionsberättelse, i och med 

detta har revision blivit viktigt för ett väl fungerande näringsliv och samhälle. (Revision – En 

praktisk beskrivning, 2006) 

Revisorns roll i företag har förändrats från fokus på aktieägarnas intresse till andra 

intressenter, vilket har gjort att företag med auktoriserade revisorer har ökat. Detaljregleringen 

kring revisorns uppgifter togs bort till förmån för god revisionssed. Införandet av obligatorisk 

revisionsplikt kom år 1983 då antalet kvalificerade revisorer täckte den efterfrågande 

marknaden och för att förhindra ekonomiska brott i mindre aktiebolag. (Sjöström, 1994 och 

Svanström, 2008) 

Revision sträcker sig långt tillbaka i tiden och det var år 1899 som den första svenska 

organisationen för revisorer, SRS, startades. En viktig orsak till införandet var att skapa en 

tydlig gräns mellan revisorernas och lekmannarevisorernas professionalitet. År 1923 bildades 

FAR där kravet var att revisorerna skulle vara auktoriserade. Detta var något som FAR hade 

lagt stort fokus på för att få företag att anlita revisorer med rätt kompetens. FAR fick inte det 

gensvar som de hade förväntat sig utan det kom senare. (Artsberg, 2005) 

Auktoriserade revisorer fick sitt genombrott först på 1930-talet i samband med 

Kreugerkraschen, ett ekonomiskt sammanbrott i och med Kreugerkoncernens konkurs, som 

ledde till drastiska förändringar. Revisionsbranschen kom att få utstå hård kritik eftersom 

revisionen ansågs bristfällig. Det var i och med detta som behovet av auktoriserade revisorer 

tog fart och fler företag började granskas för att kritiken mot revisorn inte skulle upprepas. 

Begreppet oberoende kom att utvecklas och det blev tydligare hur viktigt det är med revisorns 

oberoende. (Johansson et al., 2005) 

En viktig del i samspelet mellan revisorn och klienten är att klienten förstår vad revision är 

och vad revisorn ska och inte ska göra. Det blir ännu viktigare när revisionsplikten avskaffas 

att tydliggöra skillnaden mellan en revisor och en redovisningskonsult. (Balans nr 1, 2009) 

När det gäller om revisorn får ta sig an ett uppdrag eller om revisorn ska avstå kan ibland vara 

svårt att avgöra, men då finns det en modell som revisorn kan använda sig av, nämligen 

analysmodellen. Analysmodellen hjälper revisorn att inte rubba sitt förtroende för sin 

opartiskhet eller självständighet. Det finns fem olika hot nämligen egenintressehotet, 
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självgranskningshotet, partställningshotet, vänskaps-/förtroendehotet och skrämselhotet. 

Uppfylls något av dessa hot måste revisorn avsäga sig eller avstå från uppdraget. (Revision – 

En praktisk beskrivning, 2006) 

Planering, granskning och rapportering är revisorns huvudsakliga arbetsuppgifter och att 

dessutom tillämpa detta med god revisionssed och god revisorssed ligger till grund för 

revisorns moraliska arbetssätt. (Ibid.)  

När kunden ställer krav på revisorn, krav som kunden anser vara självklara medan fallet inte 

är så enligt revisorn, uppstår ett gap. Detta gap kan ibland bli ett problem för både revisorn 

och kunden då samarbetet inte fungerar som det ska. Vilken kompetens ska en revisor besitta 

och hur ska han på bästa sätt tydliggöra sina arbetsuppgifter för kunden? När intressenternas 

förväntningar på revisorn inte motsvarar vad revisorn kan och får göra uppstår detta 

förväntningsgap. (Ibid.) 

1.2 Problematisering 

Att det finns ett förväntningsgap mellan revisorn och klienten är ingen nyhet. 

Förväntningsgapet har diskuterats en hel del framförallt i branschtidningen Balans som FAR 

SRS ger ut. Begreppet förväntningsgap förekommer ofta och en definition på förväntningsgap 

från år 1974 beskrivs som en skillnad mellan vad revisorer och intressenter förväntar sig att en 

oberoende revisor ska utföra. (Öhman, 2007) Förväntningsgapet uppstår lätt när 

intressenternas förväntningar på revisorn inte motsvarar vad revisorn faktiskt kan och får 

göra.  

Det går att minska förväntningsgapet genom att se på problemet från två perspektiv. För det 

första gäller det att tydliggöra vad som är styrelsens och Verkställande Direktörens ansvar och 

vad som är revisorns. Ett annat sätt är att intressenterna också informeras om vad revisorns 

roll innebär och vad den lagstadgade revisionen faktiskt omfattar. (Revision – En praktisk 

beskrivning, 2006) 

Revisorns arbete ska utifrån lag grunda sig på god revisionssed. Hur revisorn tolkar 

revisionssed stämmer inte alltid överens med klienternas uppfattning och därmed kan det 

uppstå ett förväntningsgap mellan dessa två parter. Om revisorn skulle uppfylla 

intressenternas alla förväntningar skulle det innebära att revisorn riskerar att sätta sitt 

oberoende på spel och därmed tvingas avböja sitt uppdrag. 

Införandet av Revisionsstandard i Sverige, RS, ställde nya krav på revisorerna där revisorn 

inför varje nytt revisionsuppdrag ska skicka ut ett uppdragsbrev där revisionens omfattning 

tydliggörs. (Ibid.) Det har diskuterats mycket om att det finns ett förväntningsgap och vad 

som kan göras för att minska det. Utifrån detta har vi valt att studera om våra valda 

respondenter upplever att det finns ett förväntningsgap men framförallt om detta verkligen 

medför några problem.  

När det gäller revisionsyrket innebär det att oberoende granska den ekonomiska situationen i 

företaget för att kunna ge en rättvisande bild till företagets intressenter. Men i praktiken ska 

revisorn även fungera som en rådgivare och ett bollplank för företagsledningen när det gäller 

ekonomiska frågor. (Revision – En praktisk beskrivning, 2006) 
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Det har gjorts viktiga ändringar i revisionslagen för att förhindra tvivel om revisorns 

opartiskhet och självständighet vid ett revisionsuppdrag. (FAR samlingsvolym del 2, 2006) 

Det som tidigare representerade förbudslistor har ersatts med analysmodellen som är till för 

att minska eller eliminera hot som hindrar revisorns objektivitet, det vill säga att revisorn 

behåller sitt förtroende. I Revisionslagen, RevL, 21§ sägs det att revisorn inför varje 

revisionsuppdrag ska pröva om det finns omständigheter som skulle kunna ändra förtroendet 

för självständighet och opartiskhet (Diamant, 2004). Införandet av analysmodellen har gjort 

att vi har valt att kolla mer på hur revisorerna använder sig av den i sina revisionsuppdrag och 

hur viktig den är när det gäller samspelet mellan revisorn och klienten.  

När det gäller samspelet mellan revisorn och klienten påverkas det av kommunikationen 

mellan parterna samt revisorns roll och ansvar vid de olika uppdragen. Det är därför viktigt att 

tydliggöra skillnaderna med vad revisorerna får och ska göra i förhållande till vad klienterna 

förväntar sig. Vi kommer därför beskriva revisorns roll och klienternas förväntningar, därmed 

kommer samspelet parterna emellan att beskrivas.   

1.3 Syfte 

Syftet är att beskriva samt förklara revisorns oberoende med utgångspunkt i analysmodellen. 

Vi kommer även att beskriva klienternas förväntningar på revisorn. 

1.3.1 Huvudfråga 

På vilket sätt används analysmodellen för att kontrollera revisorns oberoende?  

1.3.2 Delfrågor 

Vilka förväntningar har klienten och vad tror revisorn att klienten värderar mest? 

Finns det ett förväntningsgap och medför det i sådana fall problem? 

1.4 Avgränsningar 

Vi har valt att avgränsa oss till två revisionsbolag och två klienter, därför läggs inget fokus på 

klienternas intressenter eftersom detta skulle bli för omfattande. Vi har valt att betrakta 

samspelet från både revisorns och klientens syn. Med samspel menar vi hur de integrerar med 

varandra när det gäller kommunikation, förväntningar och oberoendets betydelse.  
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1.5 Disposition 

Hittills har vi i inledningen beskrivit bakgrunden till revision och 

vår uppsats, vår problematisering, syftet med uppsatsen, vilka våra 

frågeställningar är samt den avgränsning som vi har gjort. 

I metodkapitlet kommer vi att förklara hur vi har gått tillväga med 

informationsinsamlingen och hur vi har kommit fram till urvalet av 

respondenter samt att förklara våra val.  

I teorikapitlet kommer vi att redogöra för tidigare forskning och 

teori inom ämnet revision som är relevant för vår uppsats. Vi 

kommer att förklara vad en revisor gör och vad revision är och 

lägger därför stort fokus på revisorns oberoende genom att beskriva 

analysmodellen och förväntningsgapet. 

I empirikapitlet kommer vi att redogöra för våra intervjuer genom 

att kort presentera varje respondent och deras företag för att därefter 

redogöra för de frågor som vi har ställt till respondenterna. 

I analyskapitlet kommer vi att koppla samman vår insamlade 

information med den befintliga teorin.  

I kapitlet slutsats kommer vi att redogöra för de slutsatser som vi har 

kommit fram till och reflektera över de samt avsluta med att ge 

förslag på fortsatt forskning inom ämnet. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 1: Disposition 

Källa: Egen bearbetning 
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2. Metod 

I metodkapitlet kommer vi att redogöra för hur vi har gått tillväga vid insamling av 

information och hur vi har kommit fram till valet av respondenter. Vi kommer även att 

förklara vilka val vi har gjort och varför, för att avsluta kapitlet med källkritik. 

2.1 Introduktion 

Innan vi inledde vår skrivningsprocess studerade vi tidigare forskning inom revisionsområdet 

för att få en överblick över vad som redan har skrivits. Vi fastnade för revisorns oberoende 

och ville veta mer om hur det testas, vilket ledde oss in på analysmodellen. Ytterligare 

infallsvinklar blev att förklara kommunikationen mellan revisorn och klienten, det vill säga 

deras samspel, och om det utifrån det uppstår ett förväntningsgap. Vi kommer att börja med 

att förklara olika metodbegrepp för att sedan beskriva vilka metoder vi har använt oss av. 

2.2 Vetenskapliga metoder 

När information kan mätas eller värderas numeriskt handlar det om kvantitativa studier. Allt 

kan däremot inte mätas vilket leder oss in på kvalitativa studier som används för att skapa en 

djupare förståelse för ett ämne, det vill säga en specifik händelse eller situation. (Björklund, et 

al., 2003) Popularitet, ställning och användning varierar dessutom mellan olika länder och 

samhälls- och beteendevetenskaper (Alvesson, et al., 2000). Studiens syfte avgör främst om 

det är en kvalitativ eller kvantitativ studie. Observationer och intervjuer lämpar sig bra till 

kvalitativa studier medan enkäter och matematiska modeller lämpar sig bättre till kvantitativa 

studier. (Björklund, et al., 2003)  

2.2.1 Uppsatsens vetenskapliga metod 

Vi har valt att använda oss av den kvalitativa metoden eftersom resultatet inte kommer att 

vara mätbart då vi har valt intervjuer som underlag till uppsatsen. Kvalitativ forskning ger 

bredare beskrivningar av det som studeras (Alvesson, et al., 2000).  Den kvalitativa metoden 

är intresserad av hur världen uppfattas vara och inte hur den faktiskt är (Lundahl, 1999).  

Eftersom vi ville få en djupare inblick i hur revisorns oberoende säkerställs passade den 

kvalitativa metoden bättre än den kvantitativa. Vi valde att göra intervjuer för att få en mer 

trovärdig och djupare förståelse för hur revisorn arbetar och hur revisorn och klienten 

samspelar. Graden av oberoende kan inte kvantifieras (Diamant, 2004) därför består vår 

uppsats inte av ett mätbart resultat utan vi försöker enbart beskriva och förklara.  

2.3 Vetenskapligt tillvägagångssätt 

När en uppsats skrivs uppkommer olika abstraktionsnivåer, där teorin, som kan ses som 

generell, och empirin, som kan ses som konkret, utgör slutpunkterna. Det finns tre olika 

tillvägagångssätt nämligen induktion, deduktion och abduktion. Induktion startar i 

verkligheten och försöker hitta mönster som kan redovisas i modeller och teorier. Här kan 

ämnet studeras utan inläsning av teori. Deduktion utgår däremot från teorin och kan då göra 

förutsägelser om empirin, vilket sedan verifieras med fakta som samlats in. Däremot dras 

slutsatser utifrån den befintliga teorin när det gäller separata företeelser. När rörelser sker 

mellan olika abstraktionsnivåer, det vill säga den generella och konkreta nivån, handlar det 

om abduktion. (Björklund, et al., 2003)    
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2.3.1 Uppsatsens vetenskapliga tillvägagångssätt 

Deduktion blev en naturlig utgångspunkt i arbetet. Vi utgick från tidigare forskning, i form av 

litteratur, artiklar och uppsatser för att bli inlästa på ämnet för att sedan testa om teorin 

stämmer överens med verkligheten. För att kunna förklara hur verkligheten ser ut utifrån den 

givna teorin genomfördes ett antal intervjuer.  

2.4 Datainsamlingsmetod 

Det finns två olika typer av data som går att använda vid insamling för en undersökning, vilka 

är primärdata och sekundärdata. Primärdata är den data som måste samlas in och 

sekundärdata är den data som redan finns tillgänglig. (Wiedersheim-Paul, et al., 1991) 

2.4.1 Primärdata 

När det gäller primärdata har vi valt att använda oss av intervjuer. Det finns olika typer av 

intervjuer bland annat strukturerade, semistandardiserade och ostrukturerade (Lundahl, 1999). 

Vi formulerade frågorna i förväg vilket motsvarar strukturerade intervjuer. Vi ställde dock 

följdfrågor under intervjuns gång och kompletterade med några frågor när empirin skulle 

sammanställas. Därför var våra frågor strukturerade och semistandardiserade. Frågorna vi 

ställde var ganska öppna där respondenterna fick utgå både från sig själva och från företaget, 

se bilaga 1 och 2. 

2.4.2 Sekundärdata 

När det gäller litteratursökning finns det flera syften, bland annat att ge en överblick hur ett 

problemområde uppfattas, kartlägga olika synsätt och ta fram information om den angelägna 

undersökningen. När det gäller att utföra ett arbete under en begränsad tid kan det vara bra att 

använda sig av sitt närbibliotek, där det finns tillgång till tidsskrifter, register och böcker. 

(Wiedersheim-Paul et al., 1991) Vi började med att kolla igenom tidigare uppsatser för att få 

reda på vad som finns skrivet och för att därmed få reda på bra böcker inom området. Därefter 

valde vi att ta hjälp av skolans bibliotek när vi skulle leta upp böcker och bra artiklar. Vi har 

även använt oss av FAR SRS KOMPLETT där balansartiklar publiceras och våra 

respondenters företagshemsidor samt årsredovisningar.  

2.5 Tillvägagångssätt 

Här kommer vi att beskriva hur vi har kommit fram till vårt urval av respondenter och hur vi 

har genomfört vårt arbete. Det finns många olika sätt att göra det på, bland annat att beskriva, 

förklara, förstå, besluta och förutsäga (Wiedersheim-Paul et al., 1991) där vi har valt att 

beskriva och förklara undersökningen.  

2.5.1 Urval 

I starskedet identifierade vi företag som vi ansåg var intressanta för undersökningen, därefter 

kontaktade vi personerna för att fråga om de ville medverka. För att få personer som kunde ge 

värdefull information eftersträvade vi intervjupersoner som vi ansåg hade rätt erfarenhet och 

kunskap för att vi skulle kunna få ett trovärdigt resultat. För att få flera aktörers perspektiv på 

frågeställningarna valde vi en flerfallsdesign av den typen att vi kontaktade en revisionsbyrå i 

Eskilstuna och en i Västerås och två klienter till dessa byråer i Eskilstuna. Vi valde att vända 

oss till större företag vars huvudkontor är placerade i Eskilstuna för att underlätta 
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Teoriutveckling 

Figur 2: Arbetsgång 

genomförandet. Av de företag som har sitt huvudkontor i Eskilstuna har vi slumpvis valt ut 

två, de är Eskilstuna-Kuriren AB och Eskilstuna Energi och Miljö AB. Bland de största 

revisionsbolagen har vi även här slumpmässigt valt ut två, de är KPMG och ÖPWC. Eftersom 

vi vill undersöka utifrån två perspektiv valde vi företag som har använt och som använder 

våra valda revisionsbyråer. 

2.5.2 Genomförandet 

Innan intervjuerna genomfördes skickades frågorna ut till våra respondenter för att de skulle 

kunna förbereda sig och ge oss genomtänkta svar. Intervjuerna genomfördes på ett 

strukturerat sätt med de givna frågorna ställda i en och samma följd med en del följdfrågor 

som föll sig naturligt allt eftersom intervjun pågick. Vi inledde intervjuerna med att 

respondenterna fick berätta lite om sig själva och företaget, för att sedan gå in på mer 

relevanta frågeställningar kopplade till uppsatsen. För att vara aktiv under intervjuerna 

spelade vi in allt, antecknade stödord och riktade fokus på att lyssna och ta in all information, 

för att sedan kunna bearbeta det utan att dra fel slutsatser. Efter att intervjuerna var 

genomförda dokumenterades de då inspelningen skrevs ner ord för ord för att ha det 

lättillgängligt under vår arbetsprocess. Svaren vi fick var som vi förutspådde genomtänkta och 

välutformade vilket gör att sannolikheten ökar i det insamlade materialet och på så sätt hjälpte 

det oss i skrivandet. 

När empirikapitlet skulle skrivas uppstod det en del frågor och vi kontaktade våra 

respondenter, vilket de hade uppmanat oss till att göra om frågetecken skulle uppstå. När vi 

ansåg oss klara med uppsatsen fick våra respondenter läsa igenom den för att försäkra oss om 

att vi inte hade missuppfattat något, det vill säga för att förstärka informationens trovärdighet.  

När det gäller analysen analyserade vi materialet från vår insamlade teori och empiri för att 

kunna dra slutsatser utifrån det. När det var gjort diskuterade vi våra slutsatser och hur arbetet 

med uppsatsen hade gått och avslutar med att ge förslag på fortsatt forskning inom området. 

Då förutsättningar förändras i och med att nya lagar och förordningar ändras har vi inte gjort 

en allmän undersökning utan enbart dragit slutsatser utifrån vårt urval kopplat till teorin. I 

figur 2 illustreras uppsatsens arbetsgång.  

 

 

 

 

 

 

2.6 Giltighetsanspråk 

Validitet innebär i vilken utsträckning något verkligen mäter det som avses mätas. Det finns 

två olika typer av validitet som är lämpligt att skilja på, inre och yttre. Med inre validitet 
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Figur 3: Piltavla 

menas det som avser överensstämmelsen mellan modellens begrepp och de mätbara 

definitionerna, det går med andra ord att undersöka inre validitet utan att samla in empirisk 

data. Med yttre validitet menas överensstämmelser mellan det mätvärde som erhålls vid 

användning av operationell definition och verkligheten. Den yttre validiteten är beroende av 

den inre och kan inte bedömas utan att veta hur det empiriska materialet samlats in och ser ut. 

(Wiedersheim-Paul et al., 1991) När det gäller att öka validiteten finns det flera olika sätt att 

göra det på, bland annat genom att använda flera olika perspektiv, triangulering, och när det 

gäller enkäter och intervjuer går det att öka validiteten genom att formulera tydligare frågor, 

dock inte vinklade frågor. (Björklund, 2003) 

Reliabilitet innebär att ett mätinstrument, till exempel en enkät, ska ge tillförlitlig och stabil 

information. Om undersökningen görs om, i vilken utsträckning kommer då samma värde att 

ges. Ett angreppssätt eller metod bör, för att ge en hög reliabilitet, vara oberoende av 

undersökare och av undersökta enheter, beroende på vilken generalisering som avses 

användas. (Wiedersheim-Paul et al., 1991) När det gäller att öka reliabiliteten finns det även 

här olika sätt, bland annat genom att använda kontrollfrågor vid enkäter och intervjuer för att 

beröra frågorna ytterligare en gång. Även här går det att använda sig av triangulering, det vill 

säga genom att använda flera perspektiv. (Björklund, 2003)  

Objektivitet är viktigt att eftersträva men fullständig objektivitet är inte möjligt utan det är 

viktigt att vara saklig och att alla antaganden redovisas, det är viktigt att skilja på fakta och 

värderingar. (Lundahl, 1999) Det går att öka objektiviteten genom att tydliggöra och motivera 

de val som görs i studien, vilket då ger läsaren en möjlighet att själv ta ställning till resultatet. 

Det finns tre viktiga saker att tänka på när det gäller objektiviteten, att återge den fakta som 

används korrekt, att inte enbart välja ut den informationen som talar för sina egna synpunkter 

och att undvika värdeladdade ord (Björklund, et al., 2003).  

2.6.1 Uppsatsens giltighetsanspråk 

När det gäller den inre validiteten och reliabiliteten har vi använt sekundärdata som är 

oberoende av varandra men som visat sig förmedla samma information, vilket har ökat 

tillförlitligheten och trovärdigheten. När det gäller den yttre validiteten och reliabiliteten kan 

vi se att den teori som vi har läst stämmer överens med den information vi fått från våra 

respondenter vilket även det ökar tillförlitligheten och trovärdigheten.  

Intervjuernas validitet skiljer sig åt då vi anser att intervjuerna med revisorerna ger en hög 

validitet då vi har intervjuat två revisorer på två stora byråer där de anställda arbetar utifrån 

samma förutsättningar. När det gäller intervjuerna med företagen går det inte att dra samma 

generella slutsats då vi endast har intervjuat två klienter på två större företag vilket inte ger 

oss tillräcklig information för att säga hur alla företag upplever sin revisor. 

Vi motiverar vår validitet och reliabilitet utifrån att vi har använt oss av personliga intervjuer 

samt att intervjuerna har spelats in vilket minskar risken för fel då vi kan gå tillbaka och 

lyssna. Vi anser också att validiteten och reliabiliteten ökar då vi har valt att se vårt 

problemområde från två perspektiv, revisorn och klienten och har valt företag som använder 

sig av de revisionsbyråer vi har intervjuat. 
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Vi anser även att frågorna har varit ställda med en hög validitet, reliabilitet och objektivitet då 

våra respondenter har förstått frågorna och om något varit oklart har vi kunnat förtydliga det 

utan att vinkla frågorna under intervjuns gång. Vi har inte använt värdeladdade ord och då 

våra respondenter fått läsa igenom arbetet har vi kunnat återge informationen korrekt, vilket 

ökar objektiviteten. 

2.6.2 Källkritik  

Det gäller att alltid ha ett kritiskt förhållningssätt vid insamling av data för att kunna granska 

och säkerställa äkthet, relevans och trovärdighet i källorna eftersom det är omöjligt att vara 

helt opartisk i sin forskning. Att bedöma sanningshalten i en källa kan ibland vara svårt men 

om flera oberoende källor återger samma information är trovärdigheten stor. Likaså om 

framställningen i källan är konkret och trovärdig. (Lundahl, 1999)  

Uppsatsen bygger på litteratur som behandlar revisionsområdet, metodböcker och artiklar. 

Dessa källor grundar sig i sin tur på tidigare forskning vilket vi anser gör källorna trovärdiga 

och relevanta för vår studie. Alla källor har varit oberoende av varandra men visat sig 

förmedla liknande information och på så sätt får vi en större tillförlitlighet i källorna än om 

informationen hade varit avvikande.  
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3. Teori 

I det här kapitlet behandlas forskning och teori inom området revision som är relevant för 

vårt syfte. Vi kommer att förklara vad revision är och vad en revisor gör och för att göra 

detta behöver vi förklara begreppen god revisors- och revisionssed. Vi kommer även att 

redogöra för förväntningsgapet och revisorns oberoende utifrån analysmodellen.   

3.1 Revision, vad är det 

”Ordet revision kommer från latinet och betyder: åter se”(Jerlinger, 2009, s. 7). Att granska 

det som redan har skett, att titta i en backspegel, har vi med oss i vår syn på revisorns uppgift. 

Den moderna synen på revision har ersatt backspegeln och betyder istället att revisionen ska 

vara hjälpsam, förebyggande och stödjande. (Jerlinger, 2009)   

3.2 Revisionsprocessen 

Revisorns huvuduppgift är att på ett neutralt och oberoende sätt kontrollera en verksamhets 

redovisning och ekonomiska rapportering (Revision – En praktisk beskrivning, 2006). En 

vanlig beskrivning av vad en revisor gör är att de kontrollerar siffror och upptäcker 

förskingringar. Detta sker i revisionsprocessen när de går igenom och utför ett uppdrag. 

Processen består av tre delar, planering, granskning och rapportering som kommer att 

förklaras var och en här nedan. (Revisorn - en antologi, 1993) 

3.2.1 Planering 

En viktig del i planeringen av revisionen är att analysera och bedöma risker. Det gäller för 

revisorn att skaffa sig tillräcklig uppfattning om redovisningssystem, system för den interna 

kontrollen, för att kunna planera revisionen. Alla företag är unika och granskas därför på olika 

sätt eftersom förhållandena skiljer sig åt från företag till företag. (Revision – En praktisk 

beskrivning, 2006) Det är viktigt för revisorn att få en bra kunskap om företaget, därför består 

det första ledet av revisionsprocessen av den förberedande informationsinsamlingen. 

Informationen används för att bedöma väsentlighet och risk och har en stor betydelse för 

revisionens omfattning och inriktning. Informationsinsamlingen gör det möjligt att få ett 

grepp om inre och yttre förhållanden som är nödvändiga för företaget och därmed även för 

revisionen. Utifrån informationsinsamlingen ska det gå att ta fram en adekvat 

granskningsplan. Den information som inte förändras mellan åren kan återanvändas om den är 

aktuell. (Revision II, 1992) 

3.2.2 Granskning 

Granskningen är till för att underlätta revisorns ställningstagande i revisionsberättelsen. Hur 

ett revisionsuppdrag granskas och planeras ser ofta väldigt olika ut beroende på hur den 

interna kontrollen i företaget fungerar och hur stor risk det finns för att väsentliga fel kan 

uppstå. Revisorn ska dokumentera arbetet på ett överskådligt sätt. (Revision – En praktisk 

beskrivning, 2006) 

Arbetsprogram är den skrivna instruktionen för granskningsarbetet och anger vad samt hur 

mycket som ska göras. Programmet utgår från granskningsplanen och det är därför bra att 

välja granskningsmetod först. Det finns internkontrollgranskning och substansgranskning, 

vilken som är bäst beror på hur den interna kontrollen ser ut. (Revision II, 1992) 
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Styrelsen och VD:n granskas genom sitt agerande eller misskötande för att konstatera om de 

kan bli ersättningsskyldiga. Detta sker i förvaltningsrevisionen som också kartlägger om 

VD:n eller en styrelseledamot har handlat mot aktiebolagslagen eller bolagsordningen. För att 

revisorn ska kunna göra detta gäller det att företaget har en bra intern kontroll. Det finns ingen 

tydlig gräns mellan förvaltningsrevision och redovisningsrevision utan granskningen kan 

oftast användas i båda. (Ibid.)  

Med intern kontroll menas de organisationer och rutiner som ser till att redovisningen blir 

fullständig och korrekt men också att företagets resurser används utifrån styrelsens och VD:ns 

ändamål. Den interna kontrollen delas oftast in i generella kontroller och rutinorienterade 

kontroller. Den första syftar till ansvars- och arbetsfördelning och den andra syftar till 

kontrollmoment som finns inlagda i system och rutiner. (Ibid.) 

En granskningsplan utgör uppdragets omfattning, vilka riskfyllda och väsentliga områden som 

har identifierats, vilken granskningsinsats som bedöms vara lämplig och vilken tid det kan 

beräknas innebära. Det är väsentligheten och risken som avgör vilken granskning som ska 

utföras. Revisorn ska göra en granskningsberättelse där de ska dra slutsatser om 

granskningsarbetet, redovisa vad som har granskats och om granskningen har gjorts enligt god 

revisionssed. Revisorn kan inte kontrollera allt utan det måste göras prioriteringar och det går 

därför att ta hjälp genom att ställa upp speciella bedömningskriterier. Exempel på dessa 

kriterier kan vara beloppsgränser, riskfaktorer och rimlighetsbedömningar. (Ibid.)  

3.2.3 Rapportering  

Det tredje steget i revisionsprocessen är rapportering där det genomförs en sammanvävning 

av bedömningar och viktiga ställningstaganden. Några frågor som är viktiga att ställa sig när 

det gäller granskningen är om den har varit tillräckligt omfattande och rätt inriktad. I FAR:s 

revisionsrekommendationer finns revisionsprocessen angiven i punkt 1.4 och 1.5 där det 

framgår vilka granskningsmål som måste uppfyllas för att aktiebolagens krav vad gäller god 

revisionssed ska uppfyllas. Till sist bör en skriftlig bedömning göras innan en 

revisionsberättelse och andra rapporter utfärdas.  (Revision II, 1992) 

Revisorns mål är att göra uttalanden i revisionsberättelsen om bokföring, årsredovisning samt 

styrelsens och VD:ns förvaltning. Revisorn lämnar också andra rapporter som har med 

revisionsuppdraget att göra. Oftast lämnas både skriftliga och muntliga rapporter till olika 

beslutsfattare i företaget. Rapporterna kan ha att göra med iakttagelser och kritiska synpunkter 

på den interna kontrollen, brister i interna kommunikations- och informationssystem samt att 

styrelsen inte får information om avvikelser tillräckligt snabbt. Om revisorn lämnar kritiska 

åsikter ska det också lämnas konstruktiva förslag till förbättringar. Påpekanden som revisorn 

upptäcker ska helst åtgärdas innan revisionsberättelsen offentliggörs. Det är därför viktigt 

med en öppen kontakt mellan företagsledning och revisor. Om det gäller väsentliga fel och 

brister ska det rapporteras till VD:n och i vissa fall även till styrelsen. Om felen är väsentliga 

att årsredovisningen inte kan upprättas enligt årsredovisningslagen eller god redovisningssed 

måste det rapporteras i revisionsberättelsen. Misstanke om brott rapporteras däremot till 

åklagaren. (Revision – En praktisk beskrivning, 2006) 
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3.3 God revisionssed, god revisorssed och god redovisningssed 

Vad som är god revisionssed har sin grund i FAR:s rekommendationer som innehåller 

anvisningar om hur revisorn ska uppträda i olika situationer och kan därför ses som 

”spelregler”. God revisionssed innebär också att revisorn ska iaktta tystnadsplikt. (Jerlinger, 

2009) God revisorssed innebär att revisorn ska vara fri och självständig mot varje intresse 

som kan tänkas begränsa revisorns möjligheter att handla som han förpliktas att göra, det vill 

säga att ta hänsyn till allt som har med uppdraget att göra och att till slut avge en objektiv 

revisionsberättelse. (SOU 1999:43) God redovisningssed är en norm att granska mot och 

bestämmer inte hur revisorn ska göra granskningen. (Revision – En praktisk beskrivning, 

2006) 

3.4 Revisorns oberoende 

Revisorns rådgivning innebär inte allt för ofta stora risker för revisorns opartiskhet och 

självständighet. Gränsdragningen mellan rådgivning som föranleder detta, både faktiskt och i 

omvärldens ögon, samt revisionsnära rådgivning är svår att dra. (SOU 1999:43) Oberoende är 

i grunden en karaktärsfråga och innebär att revisorn självständigt och objektivt tar ställning 

till all information för att visa det till tredje person. (Revisorn - en antologi, 1993) 

Opartiskhet och självständighet avser dels revisorns faktiska opartiskhet och självständighet 

vilket är revisorns förmåga att ta hänsyn till alla omständigheter som är av betydelse för 

revisionsuppdraget.  Dels revisorns synbara opartiskhet och självständighet vilket ifrågasätts 

av omvärlden. Faktiskt oberoende är en sådan situation där revisorn faktiskt upplever att han 

är oförhindrad att utföra uppdraget objektivt. Med synbart oberoende uppträder revisorn på ett 

sådant sätt att omvärlden har anledning att anta att han är oförhindrad att utföra uppdraget 

objektivt. (SOU 1999:43) 

Något absolut oberoende finns inte i mänskliga sammanhang och att använda det utan att 

relatera det till något annat, som till exempel relationen till redovisningsklienten, kan skapa 

missförstånd. Att revisorn ska vara helt fri från personliga och ekonomiska eller andra 

relationer som kan medföra beroende går inte att eftersträva eftersom det ger ett sken av ett 

absolut tillstånd som revisorer ska uppnå. (Revisorn – en antologi, 1993) Revisorn är alltid 

mer eller mindre beroende av sin klient men problemet är ”att i en allt besvärligare miljö 

behålla sin integritet och objektivitet trots att han faktiskt är beroende av den han 

kontrollerar”(Ibid., s. 158).  

Kravet på att iaktta god revisorssed är sedan 1 juli 1995 fastställd i revisionslagen och avser 

alla revisorns uppdrag och även till viss mån revisorns uppträdande vid sidan av 

yrkesutövningen. Det krävs inte enbart att faktiskt genomföra ett uppdrag med självständighet 

och objektivitet utan att även, utåt sett, framstå som en opartisk och självständig granskare. 

Intressenterna ska kunna lita på att revisorn fullgör sitt uppdrag. (SOU 1999:43) 

Revisorn ska inte enbart inta en självständig ställning till det företag han reviderar utan även 

de personer som är inblandande och får därför inte vara verksam i det företaget han reviderar. 

Han får heller inte vara aktieägare, delägare, beroende av någon av personerna i företaget eller 

ekonomiskt beroende av dessa. (SFS 2001:883, 21§)  
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En revisor ska inför varje nytt uppdrag pröva om det föreligger sådana omständigheter som 

kan rubba förtroendet för hans opartiskhet och självständighet.  Finns det sådana förhållanden 

ska revisorn avböja eller avsäga sig uppdraget. (SOU 1999:43) Revisorn behöver inte avsäga 

sig uppdraget om det föreligger särskilda omständigheter som medför, i det enskilda fallet, att 

det inte finns någon anledning att ifrågasätta revisorns opartiskhet eller självständighet (SFS 

2001:883, 20§)   

3.5 Analysmodellen 

Fristående rådgivning, det vill säga rådgivning som inte orsakas av en revisors observationer 

av ett revisionsuppdrag, ska inte omfattas av begreppet revisionsverksamhet och kan komma 

att utgöra ett hot mot revisorns oberoende. Revisorn är begränsad i sitt uppdrag på så sätt att 

han inte får tillhandahålla rådgivning som kan förändra förtroendet till revisorns opartiskhet 

eller självständighet och styrs av bestämmelserna i revisorslagen. För att kunna avgöra om en 

revisor är opartisk finns en lagfäst modell, analysmodellen, där en prövning görs om 

eventuella hot förekommer. Finns det därmed risk att revisorn inte kan genomföra uppdraget 

helt opartiskt ska revisorn avböja eller avsäga sig detta. En revisor har en 

dokumentationsskyldighet och i den skyldigheten innefattas dokumentation av information 

som är viktig för att revisorns opartiskhet och självständighet ska kunna granskas i efterhand. 

(SOU 1999:43) 

I Revisionslagen 21§ nämns det fem situationer som alltid rubbar förtroendet för revisorn och 

medför en presumtion för att revisorn måste avböja eller avsäga sig uppdraget (SFS 

2001:883). Hoten förekommer om revisorn (SOU 1999:43): (se figur 3) 

 har ett direkt eller indirekt ekonomiskt intresse i klientens verksamhet 

(egenintressehot) 

 tidigare arbetat med granskningsuppdraget (självgranskningshot) 

 uppträder eller har uppträtt som talesman för klienten (partsställningshot) 

 har en nära personlig relation till klienten (vänskaps/förtroendehot) 

 känner obehag inför klientens reaktioner (skrämselhot)  

 

Dessa hot kompletteras med en generalklausul intagen i samma paragraf som motsvarar alla 

andra omständigheter som eventuellt kan förhindra revisorns opartiskhet eller självständighet. 

Även om inte någon av de fem punkterna ovan är tillämpliga måste revisorn avböja eller 

avsäga sig uppdraget om något förhållande kan förändra förtroendet för revisorn. (FAR info 

nr 7, 2003)   
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Figur 3: Analysmodellen 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.5.1 Egenintressehot 

Med egenintressehotet avses ett förhållande där revisorn har ett direkt eller indirekt 

ekonomiskt intresse i revisionsklientens verksamhet. Om till exempel revisorn har 

affärsmässiga relationer med klienten som inte nödvändigtvis följer av uppdraget, ett 

fristående rådgivningsuppdrag. Det kan exempelvis vara deltagande i gemensamma projekt 

och investeringar men även om närstående till revisorn har ett väsentligt ekonomiskt intresse i 

revisionsklienten och om det föreligger en otillbörlig strävan efter högre arvodesintäkter eller 

ytterligare uppdrag från klienten. (SOU 1999:43) 

3.5.2 Självgranskningshot 

Självgranskning ingår som ett moment i varje revisionsuppdrag som omfattar fler än ett 

räkenskapsår och kan uppkomma om revisorn tidigare under granskningsarbetet har gjort 

ställningstaganden där riktigheten kan ifrågasättas och på så sätt måste prövas. Vid 

självgranskning av fristående rådgivning måste däremot revisorn alltid kontrollera att inga 

förhållanden som kan rubba revisionens objektivitet föreligger. Om en revisor har lämnat råd 

angående granskningsuppdraget föreligger ett självgranskningshot. Om det finns anledning att 

tro att den lämnade rådgivningen inte är riktig föreligger alltid ett sådant hot. Det har ingen 

betydelse om någon utomstående, tredje part, har ifrågasatt den lämnade rådgivningen. Felets 

betydelse är avgörande om det finns ett självgranskningshot. (Ibid.) 

I revisionsuppdraget finns det omständigheter som kan hota revisorns möjligheter att uppträda 

opartiskt eller självständigt. Då ett uppdrag oftast upprätthålls under flera år är det självklart 

Källa: Revision – En praktisk beskrivning, 2006, s. 115 
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Källa: Revision – En praktisk beskrivning, 2006, s. 131 

att resultatet och effekterna av revisorns tidigare gjorda ställningstaganden kommer att ligga 

till grund för framtida bedömningar och åsamkar inga självgranskningsproblem. Av revisorns 

skyldighet att iaktta god revisions- och revisorssed följer en skyldighet att lämna råd och 

förslag till förbättringar i den granskades redovisning och förvaltning. (Ibid.) 

3.5.3 Partsställningshot 

Revisorn kopplas till klienten efter att ha tagit ställning för eller emot klienten och förtroendet 

kan rubbas på grund av att revisorn uppträder till stöd för eller emot klientens ståndpunkt i 

någon rättslig eller ekonomisk angelägenhet. (Revision - En praktisk beskrivning, 2006) 

3.5.4 Vänskaps/förtroendehot 

Ett vänskaps- eller förtroendehot uppkommer om revisorn har en nära relation med 

revisorsklienten, vilket medför att revisorn blir välvilligt inriktad på klientens intressen. Det 

kan vara att revisorn tar uppgifter han får från klienten utan att ifrågasätta dessa uppgifter på 

grund av att klienten har påverkat revisorn med sin personlighet, eller att revisorn är van att 

revidera verksamheten. (SOU 1999:43) 

3.5.5 Skrämselhot 

Om en revisor får verkliga eller befarade påtryckningar och hotelser från klienten eller någon 

som arbetar med klienten finns det ett skrämselhot. Det räcker gott och väl med att revisorn 

känner obehag inför hur klienten ska reagera för att ett hot ska föreligga. (Ibid.) 

3.6 Förväntningsgap 

Förväntningsgap är det gap som uppstår när intressenternas förväntningar inte stämmer 

överens med vad revisorn faktiskt får och ska göra, se figur 4. När det gäller 

årsredovisningens riktighet kan det finnas delade uppfattningar mellan intressenterna och 

revisorn och att det därför uppstår ett förväntningsgap. När det gäller huruvida det går att 

minska ett förväntningsgap kan det att angripas från två olika håll. Från det ena hållet går det 

att informera intressenterna om vad revisorsrollen innebär och vad som omfattar revision 

enligt lag. Från det andra hållet gäller det att tydliggöra rollerna mellan vad som är styrelsens 

och VD:ns ansvar och vad som faktiskt är revisorns ansvar. (Revision – En praktisk 

beskrivning, 2006) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 4: Förväntningsgap 
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4. Empiri 

I detta kapitel kommer vi att redogöra för de intervjuer som vi har gjort. Vi inleder kapitlet 

med en kort beskrivning av våra respondenter och deras företag, därefter redovisar vi de 

frågor som vi har ställt till respondenterna. För att tydliggöra det hela har vi valt att dela upp 

intervjuerna genom att först redogöra för revisorernas och sedan klienternas svar. 

4.1 Introduktion  

Insamling av empiri ägde rum 6, 7, 15, 29 april år 2010 med två revisionsbyråer och två 

klienter till dessa. De revisionsbyråer vi valde var KPMG och Öhrlings 

Pricewaterhousecoopers, där en revisorsassistent och en godkänd revisor intervjuades. De 

företag vi valde var Eskilstuna Energi och Miljö AB och Eskilstuna-Kuriren AB, där en 

koncerncontroller och en ekonomichef intervjuades. För att underlätta för läsaren delas 

revisorerna och klienterna in i varsitt avsnitt där intervjufrågorna behandlas i fyra kategorier. 

4.2 Presentation av revisorer och revisionsbolag 

Mathias Persson arbetar som godkänd revisor sedan sommaren 2009 på ÖPWC i Västerås 

och har arbetat där i 5,5 år. Han har läst tre år på Högskolan i Dalarna och en termin 

marknadsföring i Brisbane i Australien. Han har även pluggat en termin i Uppsala på 

magisternivå och har en magisterexamen därifrån sedan sex år tillbaka. Persson kom i kontakt 

med ÖPWC genom en ekonomiförening sista året på högskolan och arbetade extra en dag i 

veckan och det var efter det som han fastnade för revisionsyrket.  

ÖPWC har cirka 50 anställda i Västerås och i Sverige finns det 125 kontor, det är den största 

byrån i Sverige och världen. Anledningen till att det finns många kontor är att de vill ha en 

lokal förankring, en närhet till klienterna, för att små företag inte ska se de som en stor byrå 

som de inte vågar vända sig till. Många tror att ÖPWC vänder sig till stora företag men 

50 000 av deras 60 000 kunder är mindre ofta ägarledda företag.  

Peter Holmberg arbetar som revisorsassistent på KPMG i Eskilstuna sedan 2,5 år tillbaka. 

Han flyttade till Eskilstuna från Uppsala för 3,5 år sedan och arbetade först som 

verksamhetscontroller på Vägverket. Han har studerat på Uppsala universitet där han tog sin 

magisterexamen i redovisning och revision och om ungefär ett år kommer han att skriva en 

examen för att bli kvalificerad revisor.  

KPMG är ett stort företag som finns över hela världen, totalt ungefär 140 000 anställda och i 

Sverige 1 500 anställda. Förutom i Stockholm, Göteborg och Malmö arbetar alla 

landsortskontor med revision av ägarledda och stora företag, framförallt börsbolag. I 

Eskilstuna har KPMG små och stora företag om är belägna på orten. Många av dessa företag 

är verksamma i industribranschen men någon branschspecifik inriktning finns inte. 

4.2.1 Vad innebär det att vara en revisor 

Persson hade inte tänkt bli revisor från början utan det var något som växte fram då  han tidigt 

fick en bra kontakt med ÖPWC. Variationen i yrket är det som är det mest positiva, det är inte 

samma arbetsuppgifter dag ut och dag in och en revisor träffar dessutom mycket människor i 

många olika branscher och företag. Varje uppdrag är ett projekt och arbetet utförs ofta i 
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projektform med ett uppstartsmöte inför varje nytt uppdrag. Det är mest hektiskt på våren då 

det mesta ska rapporteras och alla kundbesök ska göras. Det är ofta under denna tid på året 

som det kan köra ihop sig eftersom mycket är inbokat, men samtidigt är det en övergångsfas. 

Beroende på hur stort företaget är åker de ut i team där de som har arbetat längst leder och 

fördelar arbetsuppgifter utifrån utbildning och kompetens. Den som är påskrivande revisor, 

som exempelvis har arbetat i 20 år, är ansvarig för många områden och klienter medan teamet 

arbetar med löpande revision. 

God revisionssed baseras i grunden på Revisionslagen som i sin tur mynnar ut i RS, 

Revisionsstandard i Sverige. På ÖPWC används PWC Audit som är baserat på RS och det 

innebär att revisionen görs på det sätt som byrån anser är bäst.   

God revisorssed grundar sig i Revisionslagen där FAR SRS har utarbetat yrkesetiska regler 

där godkända och auktoriserade revisorer är medlemmar. På ÖPWC finns en förlängning av 

god revisorssed i form av ”Code of Conduct”, vilket är ett sätt att uppträda på som revisor. 

Persson framhåller att innebörden av förlängningen är att företräda ÖPWC utåt med ett 

professionellt uppträdande. Upprätthållande av tystnadsplikten är därför en väldigt viktig del 

för att få behålla kundens förtroende, vilket han inte anser vara svårt utan det faller sig 

naturligt. Att revisorn har den kompetens som krävs är viktigt för revisorns oberoende. 

Dessutom är det första mötet med kunden det viktigaste mötet och där gäller det att 

personkemin fungerar bra. Persson menar att kriterierna för att kunna utföra en bra revision 

inte alltid är en förutsättning för att personkemin ska fungera. 

Persson framhäver att de använder sig av ett revisionsverktyg som heter Myclient som PWC i 

hela världen använder och i Sverige är den baserad på momenten i RS. Genom att följa 

Myclient följer de även RS och god revisionssed och är uppbyggd på antaganden om uppdrag 

genom analysmodellen, förvaltningsrevision och bokslutsgranskning. Varje balanspost har ett 

eget granskningsprogram därför är detta ett väldigt bra verktyg. Uppdateringar sker då lag och 

rekommendationer ändras och det är då PWC Audit tillämpas, det vill säga PWC:s idé att 

utföra revision på det bästa sättet.  

Vad det innebär att vara en revisor går att koppla till förväntningsgapet, vad kunden har för 

förväntningar på vad som ska göras och vad revisorn egentligen gör. Det gäller att säkerställa, 

utifrån ett oberoende perspektiv, att styrelsens och VD:ns löpande förvaltning är på en bra 

nivå. Revisorsrollen har dock ändrats till att bli mer kundorienterad och säljande eftersom 

revisionsplikten avskaffas för mindre bolag. Persson anser därför att aktivt se vad kunden 

behöver och ge konsultation kommer att bli mer viktigt snarare än att vara kontrollanten som 

kommer en gång per år.  

En revision pågår under ett år som startar med ett möte med klienten för att ta reda på allmän 

information om företaget. Att fråga klienten om företaget anser Persson är ett bra sätt att få 

fram viktig och nödvändig information och medför en ökad förståelse i företagets redovisning 

istället för att fråga om det har hänt något speciellt då svaret oftast inte utvecklas.  

En del i revisionsprocessen är att kontrollera styrelsens och VD:ns löpande förvaltning av 

bolaget, vilket görs i förvaltningsrevisionen. Under ett normalår där en klient har 

decemberbokslut görs denna revision under hösten där löpande bokföring, redovisning av 
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skatter och avgifter kontrolleras. Även företagets IT-hantering och miljötillstånd kan 

granskas. Ett annat bra sätt att få fram väsentligheter är att läsa styrelseprotokoll om de 

löpande har styrelsemöten. Vid bokslutsgranskningen hålls ett möte där resultatanalyser görs 

och kontrollerar att årsredovisningen stämmer överens med redovisningen och ÅRL. 

Resultatanalyser är vad som har hänt löpande under året där förändringar i kostnader följs 

upp, vilket görs bäst med genomgång tillsammans med ekonomichefen eller VD:n som är 

mest insatt och bedömningen sker därefter utifrån svaren. När det kommer till balansposterna 

anser Persson att det är viktigt att analysera varifrån underlaget kommer och det måste ibland 

göras på ett mer tillförlitligt sätt genom att vända sig till externa intressenter snarare än att 

fråga företaget. 

Holmberg anser att revisionsyrket är väldigt angränsande med mindre rutin och mer analys. 

Det är väldigt stimulerande och lärorikt de fem första åren. Byrån satsar väldigt mycket på 

utbildning och han anser att det är en bred utbildning som är svår att få någon annanstans. Det 

kan liknas vid ett traineeprogram som är strukturerat de första åren för att sedan växla upp i 

ansvar. En negativ aspekt anser Holmberg är att det periodvis är väldigt stressigt med många 

bollar i luften och det kan köra ihop sig i tidsplanen, det gäller därför att vara stresstålig. Som 

revisorsassistent görs bokföring och löpande redovisning för att lära sig hantverket vilket är 

en förutsättning för att veta vad som ska granskas. 

Samlingsvolymen är ett viktigt verktyg och Holmberg framhäver att de på KPMG har en 

intern revisionsmetodik uppbyggd utifrån RS, KPMG Audit Methodology, vilket är ett internt 

upprättat program och metodik för hur revisioner utförs som ser likadant ut för KPMG i hela 

världen. Den täcker in alla delar då RS indirekt tillämpas på alla revisionsuppdrag.  

Revisionsuppdrag pågår under ett år med att en planering inleds och där är det olika beroende 

på om det är nya eller gamla kunder. En gammal kund behöver inte lika omfattande planering 

som en ny kund eftersom företaget och verksamheten är bekant, annars gäller det att läsa in 

sig på företaget för att få fram allmän information om verksamheten. De allra största 

företagen lägger revisorerna många timmar per år på där kvartalsbokslut och halvårsbokslut 

granskas och löpgranskning med fokus på rutiner och internkontroll. I mindre företag kan 

någon dag per år avsättas med en årsredovisningsgranskning och behöver inte planeras, 

påpekar Holmberg. Efter det ska revisionen utföras och dokumenteras. Mindre företag 

kommer ofta in med materialet till Eskilstunakontoret och större företag besöks då materialet 

är mer omfattande och då olika personer ansvarar för olika områden är intervjuer viktiga vid 

granskningen. Revisorns roll är i stora drag att säkra den ekonomiska informationen och först 

och främst för aktieägarna. 

4.2.2 Förväntningsgap och samspel med klienten 

Persson anser att det i en verksamhet, där ägaren är väldigt insatt, är ägaren mest intresserad 

av vad företaget kan få ut i form av hur företaget går och vilken utdelning som kan genereras. 

Även råd kring investeringar och hur de ska finansieras kopplat till privatekonomi och 

plånboksfrågor är de arbetsuppgifter som kunden värderar mest. Vissa företag förväntar sig 

mer en bekräftelse i form av en ren revisionsberättelse medan många större företag även är 

intresserade av om revisorn i förvaltningsrevisionen har identifierat brister i företagets 

arbetsrutiner och om de då kan stärka bolagets interna kontroll genom att åtgärda bristerna. 
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En viktig aspekt i kundens förväntningar är hur mycket kunden är intresserad av vad revisorn 

gör. Vissa kunder lämnar in sina papper och väntar på att revisorn ska ordna resten och vissa 

gör tvärtom. Persson menar att om ett ifrågasättande från kunden skulle uppkomma är det 

lättare att informera om det och hur de ska gå tillväga. I sådana fall är det lätt att informera, 

men om kunden inte ifrågasätter något brukar de inte informera. Alla ska veta vad som 

förväntas i en revision och därför är lagreglering viktig. 

Persson anser att det kan uppstå ett förväntningsgap vilket oftast beror på okunskap hos 

kunden, vad som ingår i revisionen, och även om revisorer inte arbetar med redovisning kan 

värderingsfrågor uppkomma. Det är klart att information överbygger det problemet när 

situationer uppstår. Persson ser det inte som något problem som inte kan lösas genom att 

diskutera igenom det. Vissa tror att de betalar 15 000 kronor för en påskrift, då gäller det att 

informera om revisorns roll och om vad som faktiskt ingår och vad de skriver på för att 

minska gapet. Det gäller att proaktivt förhindra det från början genom att informera. 

Holmberg framhäver att det säkerligen kan uppstå ett förväntningsgap på grund av 

orealistiska förväntningar, men i arbetet ser han inte det som ett problem utan att det 

framställs som teoretiskt tillämpningsbart. I mindre företag som inte är helt insatta i vad 

revisorn gör kan ett gap lätt uppstå, där de till exempel tror att revisorn ska vara rådgivare. För 

att förhindra förväntningsgapet kan kommunikationen med kunden bli tydligare men han 

upplever det inte som ett problem. 

Mindre kunder, som det finns mest av på KPMG, tror Holmberg mest uppskattar 

revisionsnära rådgivningstjänster och själva revisionen i sig kanske de inte uppskattar lika 

mycket. Större företag har oftast kompetens själva där de uppskattar revisionens 

kvalitetsstämpel och har bra koll på vad en revisor ska göra då ekonomichefer ofta har en 

bakgrund i revisionsbranschen. Vanligtvis har mindre företag sämre koll och kunskap om vad 

en revisor gör. De kanske anlitar en revisor för att göra löpande redovisning, upprätta bokslut 

samt få redovisningskonsultation och vet ofta inte skillnaden mellan revisorn och 

redovisningskonsulten.  

Kommunikationen ser olika ut beroende på hur stort företaget är, säger Persson. Att veta vem 

som gör vad och vad som har gjorts är inte helt lätt för en kund men han tror att för att 

förhindra missuppfattningar bör skillnaden mellan revision och redovisning informeras där 

oberoendet är en viktig aspekt. Vissa kunder nöjer sig med en påskrift, då de ser det som ett 

kvitto på att årsredovisningen är okej, andra vill att revisorn kommer ut, går igenom och 

rapporterar hur det har gått. Det förekommer även diskussioner vid vissa ändringar men då är 

det viktigt att kunden får säga sitt om det som har ifrågasatts, men som efter en förklaring inte 

visar sig innebära några problem. Kunden är dock ansvarig för sin redovisning, bokslut och 

årsredovisning. Persson framhäver också att det sker löpande kommunikation med alla kunder 

under hela året. Enligt Holmberg sker kontakt med kunden väldigt varierande. Förutom att 

löpande kontakt sker via telefon och e-post besöks mindre företag en gång per år för att 

stämma av bokföring och i större företag sker avstämning under flera veckor per år.  

Persson anser att problem uppkommer oftare för företag som går dåligt speciellt om det är ett 

mindre företag där ägaren får mer press på sig kopplat till hans privatekonomi. Det är även en 
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svårighet för revisorer att ta ställning till going concern, fortsatt drift, som ska tas med i 

revisionsberättelsen. Holmberg anser att det är ovanligt att det uppstår tvister men att brister i 

kommunikationen kan uppstå som kan leda till oenigheter. 

4.2.3 Revisorns oberoende och analysmodellen  

Persson anser att analysmodellen är grundstenen i planeringen och används på alla uppdrag 

och alla år då ett nytt uppdrag startas upp även om det är en gammal kund. ÖPWC har interna 

kvalitetskontroller för att försäkra sig om att ingen konspiration som kan påverka oberoendet 

har gjorts. Dokumentation har därför en väsentlig betydelse. Det största och mest aktuella 

hotet där oberoendet kan ifrågasättas är självgranskningshotet eftersom gränsdragningen 

mellan vad som är en utförd konsultation jämfört med enbart ordinär revisionsnära rådgivning 

är svår att dra. Egenintressehotet och vänskapshotet är mycket lättare att pröva. Även om 

prövningen inte medför ett hot kan det från en tredje part uppfattas som ett hot och där 

används en generalklausul för att vara extra säkra på att ett hot inte förekommer. I 

generalklausulen, som finns i RevL 21§ andra punkten, ska allt övrigt beaktas som kan tänkas 

påverka tredje parts uppfattning om oberoendet.   

Holmberg framhåller att KPMG arbetar med en speciell revisionsmodul för planering och 

granskning, nämligen VISMA, vilket görs för varje kund och varje år. Det vanligaste hotet 

anser Holmberg, liksom Persson, vara självgranskningshotet. Gränsdragningen mellan vad 

som är konsultation och revision är även hos KPMG svår att dra.  

Vänskapshotet är en risk då en nära relation till klienten föreligger men det är ändå inte ett 

stort hot. Om ett hot skulle föreligga är de flesta revisorer medvetna om att de måste avsäga 

sig uppdraget, vilket inte medför några problem. Varken skrämsel- eller partställningshot är 

särskilt vanliga. Egenintressehotet säkerställs med kontrollsystem för vad som får och inte får 

göras. Om det skulle uppstå problem med oberoendet är det ganska allvarligt men säkerställs 

rätt bra med hjälp av byråns modul. Det är till exempel att ingen i revisionsteamet får ha 

någon närstående person som sitter på en position i klienten som kan utöva större inflytande, 

får inte äga aktier i klienten och för delägare är det extra hårt då de inte får äga aktier i någon 

kund i KPMG i hela världen, vilket det går att göra sökningar på. 

4.3 Presentation av klienter och deras företag 

Robert Horacek arbetar som ekonomichef på Eskilstuna-Kuriren AB i Eskilstuna sedan 10 år 

tillbaka. Horacek har ett förflutet inom revisionsbranschen då han arbetade som revisor fram 

till år 1991. Horacek pluggade på högskolan i Örebro och arbetade på ÖPWC mellan år 1987 

till år 1989 och bytte sedan till kontoret i Eskilstuna. Horacek har även arbetat på 

skattemyndigheten i Västerås och på kronofogdemyndigheten i Eskilstuna.  

Eskilstuna-Kuriren AB är ett koncernföretag som ägs av Eskilstuna-Kurirens Stiftelse. 

Företaget har tre intresseföretag och sex dotterbolag, som i sin tur har flera dotterbolag. 

Dotterbolagen är Södermanlands Nyheter AB, Katrineholms-Kuriren AB, Tidningen Folket 

AB, Eskilstuna-Kurirens Tryckeriet AB, Tunprint AB och Mediehuset i Sörmland AB. 

Intresseföretagen är Prolog Tidningsdistribution och Logistik AB, Eskilstuna SBS Radio AB 

och Liberala Tidningar i Mellansverige AB. (Årsredovisning, 2009) 
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Anders Sandvik arbetar som koncerncontroller på Eskilstuna Energi och Miljö AB sedan ett 

år tillbaka. Sandvik är civilekonom i grunden och pluggade på högskolan i Örebro och har en 

examen i redovisning och revision från Uppsala universitet. Han har tidigare arbetat som 

revisor och arbetade i 10 år på Sveaverken innan han började på Eskilstuna Energi och Miljö 

AB. 

Eskilstuna Energi och Miljö AB är en koncern och ägs av Eskilstuna kommun. Moderbolaget 

är uppdelat på åtta enheter, två dotterbolag och sex affärsområden. Dotterbolagen är 

Eskilstuna Energi och Miljö Elförsörjning AB, som köper elkraft på elbörsen samt säljer den 

till kunden, och Eskilstuna Energi och Miljö Elnät AB, som förädlar och distribuerar el till 

kunderna. Affärsområdena består av vatten och avlopp, värme, avfall och transport, support, 

stadsnät samt service. Inom affärsområdet support finns det interna stödfunktioner, marknad, 

ekonomi, IT, miljö, kvalitet och säkerhet samt personal.  (www.eem.se) 

4.3.1 Vad innebär revision 

Revision innebär för Horacek och Sandvik en kvalitetsstämpel på att årsredovisningen är 

korrekt. Sandvik framhäver också att det handlar om att justera för framtiden medan Horacek 

anser att det innebär att granska processerna som finns i ett företag och speciellt den interna 

kontrollen. Det är också viktigt att granska kontrollen löpande och förebyggande. Det går inte 

att granska alla transaktioner och därför är det viktigt att se över rutinerna för att sedan kunna 

göra stickprov och kontrollera och säkerställa siffror vilket visar om rutinerna fungerar.  

Sandvik anser att god revisionssed och god revisorssed är att utföra granskning enligt lag 

genom ett professionellt och oberoende sätt. Förmågan att kunna analysera det väsentliga har 

blivit det viktigaste för honom. Horacek anser att god revisionssed och god revisorssed är ett 

slags kvitto på att revisorn gör kontroller utifrån deras regelverk.  

Med tanke på Horaceks bakgrund anser han att revisionsyrket är roligt att arbeta med då 

kontakt med olika företag knyts. Han anser att det är lärorikt och ser det som en oerhört bra 

erfarenhet att ha varit revisor i grunden när det är dags att söka jobb, det vill säga en utmärkt 

grundutbildning vilket jobb som än eftersträvas. Sandvik anser att revisionsyrket ibland kan 

leda till att revisorn är en belastning men annars anser han att revisionsyrket bidrar till 

revisionsresurser som leder till en kvalitetsstämpel på årsredovisningen.  

Horacek tycker att revisorns roll är att fungera som ett ”bollplank”, rådgivande, men det är 

viktigt att båda parterna känner till sina roller. Horacek förväntar sig en ömsesidig öppen 

dialog där han gärna kan stämma av för sin egen skull för att undvika att drabbas av 

obehagliga överraskningar. Sandvik tycker även han att revisorns roll är att fungera som ett 

”bollplank” och att revisorn ska vara oberoende. Sandvik framhäver dock att det inte går att 

vara helt oberoende. Det han förväntar sig av revisorn är kunskapsöverföring, att göra vissa 

saker som de på företaget har glömt rent granskningsmässigt.   

4.3.2 Förväntningsgap och samspel med revisorn 

På Eskilstuna Energi och Miljö AB har de haft deras nuvarande revisor i fyra år och de har 

upphandling vart fjärde år. De hade från början ÖPWC men har nu bytt till KPMG. På 
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Eskilstuna-Kuriren är deras nuvarande revisor KPMG och båda företagen är nöjda med 

samarbetet. 

Horacek ser kommunikationen till revisorn som ett bollplank vilket det även var när han 

arbetade som revisor. Han vill inte göra saker som han inte är 100 procent säker på är korrekt 

utan vill kunna stämma av om det är okej att göra på ett visst sätt. På Eskilstunakuriren AB 

sker kontakt med revisorn via telefon eller e-post, de träffas även ibland då deras kontor är 

belägna mittemot varandra. Revisorn brukar även sitta med på bland annat styrelsemöten. Han 

understryker att de har en bra dialog med revisorn och att de alltid har haft det. Sandvik menar 

att det kan vara svårt att inte ha någon relation alls till revisorn eftersom Eskilstuna är en liten 

stad. De har nyligen gjort en upphandling från att ha haft ÖPWC till att nu få KPMG. En av 

de nya revisorerna har han arbetat med tidigare men huvudrevisorn som han kommer att ha 

kontakt med har han aldrig arbetat med tidigare. Han påpekar också att kommunikationen är 

viktig då Eskilstuna Energi och Miljö AB är ett stort företag och en bra kontroll är nödvändig. 

Då företaget består av olika typer av verksamheter, använder de sig av olika avskrivningstider 

och han anser därför att det är viktigt att komma överens med revisorn att göra på det sätt som 

passar företaget bäst. Han menar att det alltid finns den typen av frågeställningar men också 

när det gäller lagstiftning. Eskilstuna Energi och Miljö AB har kontakt med revisorn löpande 

under året och intensivare under bokslutstiderna och de har ett antal granskningsperioder 

under året, där de tittar på vissa saker och meddelar om det är något som de bör se över. 

Sandvik har aldrig upplevt att det uppstått något förväntningsgap, det enda han kan tänka på 

är att det kan uppstå när det kommer till områden där revisorn inte kan ge rådgivning, men 

eftersom han har arbetat som revisor själv har han förståelse för det. Han har bara goda 

erfarenheter av revisorer i detta sammanhang. Han menar att det kan uppstå ett 

förväntningsgap mellan revisorn och klienten om revisorn väljer att granska en och samma 

post flera år i rad utan att hitta något. Horacek har inte heller upplevt något förväntningsgap 

och menar därför att det går att ställa sig frågan varför det inte har gjort det. Han vill gärna 

vara med och veta vad som händer med till exempel skattesatser och om företag har det 

förhållningssättet meddelas förväntningarna till revisorn. Han tycker också det är viktigt att ha 

ett samtal i början där båda parterna kan meddela vad de har för förväntningar på varandra, 

vilket underlättar samarbetet.   

Horacek har inte stött på några stora problem men han menar att det kan finnas olika syn på 

vissa saker men ser det inte som ett problem om det finns argument för synpunkterna. 

Däremot om det gäller drastiska avvikelser kan det leda till problem om revisorns råd inte 

följs, eftersom företaget står ansvariga upplever han inte det som ett problem att följa 

revisorns råd om de kan motivera varför. Han ser det som en självklarhet att det ska redovisas 

i revisionsberättelsen om företaget väljer att inte lyssna på revisorn när han meddelar att något 

är felgjort. Han tillstryker dock att de aldrig har stött på några kontroverser, han menar att de 

vill göra rätt för sig och går därför efter lagstiftningen. Horacek säger ”vi som tidning 

granskar dagligen andra och det vore konstigt om vi gjorde medvetna fel och sedan skriver 

om andra som gör det.” 

Sandvik ser däremot problem och svårigheter som en diskussion och inte som ett problem. 

Det kan ha att göra med avskrivningstiden, förändringar i lagstiftningen vilket kan leda till att 
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frågor om hur det ska tillämpas uppstår samt att det finns olika skolor som säger olika saker. 

Det är något som det kan uppstå diskussioner om men då köper de ofta revisorns förslag men 

en diskussion förs alltid först. Han ser det inte som problem eftersom det är viktigt att 

slutresultatet blir bra.  

4.3.3 Revisorns oberoende och analysmodellen 

Både Horacek och Sandvik tycker det är jätteviktigt med revisorns oberoende och 

tystnadsplikt eftersom de har full insyn i företaget och samspelet blir inte bra om det sprids 

information som kan skada företaget. Sandvik tror inte det spelar någon större roll vilken typ 

av revisionsbyråer som används däremot menar han att det inte får bli för litet. Horacek har 

alltid haft stora revisionsbyråer, Ernst & Young och KPMG. Det han kan se som en risk är att 

om bolaget blir för litet att revisorn och företagets relation bli väldigt nära. För att undvika att 

relationen bli för nära har Eskilstuna-Kuriren AB kontakt med flera revisorer, en påskrivande 

som har många uppdrag och några granskare. 

Eskilstuna-Kuriren AB har ett bra samspel med sin revisor och om något inte stämmer eller är 

oklart stämmer de av med revisorn. Horacek menar att för att förbättra en relation som inte är 

bra kan förväntningar klargöras, det är viktigt att alla känner till ”spelreglerna”. Horacek 

menar att deras samspel med revisorn fungerar bra och att det i nuläget inte finns något som 

kan göras annorlunda för att förbättra det. Det som Sandvik värderar mest med revisorns 

arbete är rådgivningen, att revisorn fungerar som ett bollplank och har erfarenheter från 

liknande bolag. Det som Horacek och Sören Axelsson, VD, värderar mest med revisorns 

arbete är att det blir rätt, revisorns bollplanksfunktion och att en revisor är engagerad och kan 

ge förslag på förbättringar för att kunna öka lönsamheten. Det är viktigt att revisorn ger ett 

mervärde. Horacek och Axelsson har även de en nära dialog med varandra.  

Horacek har inte hört talas om analysmodellen men framhäver att det ligger i sakens natur att 

en revisor ska vara oberoende och inte jävig. Han menar också att en bra välrenommerad 

revisor inte hamnar i blåsväder och då förutsätter han att de själva har ett kontrollsystem. 

Sandvik känner inte heller till analysmodellen, men vet dock att de har speciella program för 

kontroll av oberoendet. Han menar dock att det är omöjligt att vara helt oberoende, speciellt i 

en liten stad där det alltid är någon som känner en, det skulle vara opraktiskt att välja en byrå 

enbart efter att ingen ska känna varandra. 
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5. Analys 

I analysen kommer en jämförelse att göras med vår egen insamlade och bearbetade 

information och den redan befintliga teorin. 

5.1 Revision, vad innebär det 

Revision innebär enligt teorin oftast en kvalitetsstämpel för företag för att försäkra sig om att 

räkenskaper är korrekt redovisade. Det är en bild som överensstämmer för våra revisorer och 

klienter. Eskilstuna-Kuriren AB:s ekonomichef Robert Horacek anser även att revision är att 

granska den interna kontrollen både löpande och förebyggande. Eskilstuna Energi och Miljö 

AB:s koncerncontroller Anders Sandvik anser att revision innebär att justera för framtiden. 

För revisorerna Mathias Persson och Peter Holmberg innebär revision att säkerställa att 

styrelsens och VD:ns löpande förvaltning ligger på en bra nivå och att aktivt se vad kunden 

behöver, vilket sker genom planering, granskning och rapportering. Bokföring och 

redovisning ska enligt teorin upprättas med god redovisningssed och granskas med god 

revisionssed vilket revisorerna gör genom yrkesetiska regler grundade i god revisorssed. På 

KPMG använder de sig av KPMG Audit Methodology som är ett internt upprättat program 

och metodik för hur revisioner utförs. ÖPWC använder sig av Myclient för att indirekt följa 

reglerna i RS, men även Code of Conduct som är yrkesetiska regler och en förlängning av god 

revisionssed.  

Alla företag är unika och därför sker planering, granskning och rapportering på olika sätt där 

det först är viktigt att få en bra bild av företaget. Det görs framförallt genom 

informationsinsamling. Persson och Holmberg framhäver att allmänna frågor om företaget ger 

mer än att istället fråga om det finns några problem i företaget. Klienterna som tidigare varit 

revisorer vet vad en revisor ska göra och därför uppstår det oftast inga svårigheter. Eftersom 

revisorn har tystnadsplikt riskeras inget att läcka ut och klienterna kan därför vara öppna med 

information, vilket är viktig för revisionen. Väsentlighet och risk är de två viktigaste 

faktorerna att ta hänsyn till vid planering och granskning för att ge en rättvisande bild. 

Klienterna anser att revision som sagt är en kvalitetsstämpel och en ytterligare egenskap som 

revisorn ska fungera som är ett bollplank, i den bemärkelsen att om frågor angående 

redovisning av en viss post uppstår ska klienten kunna bolla idéer med revisorn om vilket sätt 

som är mest lämpligt. Det handlar inte om fristående rådgivning utan revisionsnära 

rådgivning, och det är där som gränsen är svår att dra. Det är då analysmodellen kommer in i 

bilden för att testa om förhållanden föreligger som kan komma att hota revisorns opartiskhet, 

självständighet och oberoende. Eftersom våra valda klienter har en bakgrund i 

revisionsbranschen vet de därmed vad en revisor ska göra och vilka arbetsuppgifter som inte 

ingår i revisorsrollen. Gränsdragningen mellan vad en revisor och en redovisningskonsult, 

som ger fristående rådgivning, gör är i många fall svår att dra. Det som spelar den största 

rollen är revisorns oberoende. Oberoendet är det viktigaste kriteriet som måste uppfyllas 

innan ett uppdrag genomförs. Det går inte att ha ett absolut oberoende i mänskliga 

sammanhang men det går att testa det för att stärka det.  Det finns fem hot som om de anses 

föreligga ska sätta stopp för ett uppdrag. Det mest förekommande hotet i allmänhet och för de 

revisorer som vi intervjuade är självgranskningshotet. Även egenintressehotet kan vara ett 
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vanligt hot, vilket innebär att revisorn inte får ha något intresse i klienten, till exempel inte 

äga aktier i företaget. 

5.2 Revisorns oberoende utifrån analysmodellen 

Enligt teorin är analysmodellen grundstenen i revisionsarbetet. Ett nytt uppdrag eller att nya 

omständigheter uppkommer i ett befintligt uppdrag är starten för att pröva revisorns 

oberoende.  Föreligger det jäv måste revisorn avsäga sig uppdraget, annars måste de fem 

hoten och om det föreligger andra hot förutom dessa, generalklausulen, som kan rubba 

oberoendet testas. Finns det inget hot är det fritt fram att ta sig an respektive fortsätta 

uppdraget. Allt ska dokumenteras för att kunna följa upp sitt oberoende. Att analysmodellen 

är en viktig kontrollmodell för oberoende kände inte klienterna till men de vet att en revisor 

måste vara oberoende och att de på något sätt måste testa det. 

Oberoendet är extra viktigt vid en långvarig och nära relation med revisorn och kräver därmed 

en bättre kontroll. Våra klienter väljer en ny revisor vart fjärde år vilket gör att opartiskheten 

och självständigheten kan testas bättre till skillnad från ett företag där revisorn har varit 

sysselsatt under en lång period. En allt för nära relation är ett hot mot oberoendet vilket i sin 

tur kan leda till att revisorn riskerar att avsäga sig ett uppdrag. Persson och Holmberg anser 

inte att det är en svårighet att ta hänsyn till oberoendet utan det blir en naturlig del i arbetet 

liksom att det är tystnadsplikt som gäller. Eftersom det är något som revisorer måste ta hänsyn 

till brukar det oftast inte vara några större problem. 

5.3 Förväntningsgap 

Enligt teorin är ett förväntningsgap det gap som uppstår när intressenternas förväntningar inte 

stämmer överens med vad en revisor får och ska göra. Utifrån våra intervjuer framgår det att 

både revisorerna och klienterna vet vad förväntningsgapet är men de upplever det inte som ett 

problem som litteraturen framhäver. Persson menar att ett förväntningsgap kan uppstå på 

grund av okunskap, Holmberg anser att det beror på orealistiska förväntningar, Horacek 

menar att det kan uppkomma på grund av olika synpunkter och Sandvik menar att det kan 

uppkomma när revisorn inte kan ge rådgivning eller om revisorn granskar samma sak år efter 

år. Ingen av våra klienter har upplevt ett förväntningsgap vilket kan bero på att det är två stora 

koncerner där både Horacek och Sandvik tidigare har arbetat som revisorer och därför är 

insatta i vad en revisor får och ska göra. Horacek vill gärna vara delaktig och lägger därför 

ofta fram sina förväntningar och anser att det bör hållas ett möte i startskedet där båda 

parterna kan lägga fram sina förväntningar. Sandvik ser inte förväntningar som ett problem 

utan som en diskussion och upplever därför inte att det finns ett förväntningsgap.  

Persson och Holmberg anser att det kan uppstå ett förväntningsgap men att det är vanligast då 

det finns en okunskap eller orealistiska förväntningar på vad revisorn ska göra, men de anser 

att det går att lösa genom en diskussion eller att informera bättre i början om vad som gäller. 

De anser att det är vanligast när klienterna inte vet skillnaden mellan revisorn och 

redovisningskonsulten. Detta går att se då vi intervjuat stora företag som är insatta i vad 

revisorn ska göra och därför inte upplever ett förväntningsgap. Det beror även på att de är 

duktiga på att meddela vad det har för förväntningar och då blir det lättare för revisorerna att 

informera, vilket är något som Persson påpekar. Enligt teorin finns det två sätt att minska 
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förväntningsgapet. Det första är att tydliggöra vad revisorns roll innebär samt vad revision 

innefattar enligt lag. Den andra är att tydliggöra vad som är revisorns ansvar och vad som är 

styrelsen och VD:ns ansvar. Detta går att koppla till vad våra respondenter har sagt om att 

förhindra ett förväntningsgap om ett sådant finns. Våra revisorer framhäver att det är viktigt 

att informera klienterna vad revision och revisorns roll innebär och det är något som de kan 

bli bättre på. En annan viktig sak som Horacek påpekar är att företag är medvetna om att det 

är de som bär ansvaret.   
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6. Slutsats 

Vi kopplar samman teori, empiri och analysen för att se hur de relaterar till vår 

problemformulering vilket mynnar ut i en slutsats. Därefter ger vi en avslutande diskussion 

med våra reflektioner på uppsatsen och avslutar med att ge förslag på fortsatt forskning inom 

ämnet. 

6.1 Samspelet mellan revisorn och klienten 

Vi har kommit fram till att samspelet, det vill säga integrationen mellan revisorn och klienten, 

fungerar bra. De har en väl fungerande kommunikation som sker via telefon, e-post och 

personliga möten. Relationen fungerar bra då de har en bra öppen dialog, där förväntningarna 

redogörs och där båda parterna känner till revisorns roll. Då Horacek och Sandvik har ett 

förflutet inom revisionsbranschen underlättar det relationen då de redan är medvetna om vad 

en revisor ska göra. Vi har också kommit fram till att respondenterna tycker att revisorns 

tystnadsplikt och oberoende är viktig och parterna anser att det är relativt enkelt, en 

självklarhet, att se till att det följs. Det är svårt att vara helt oberoende då det alltid finns något 

som påverkar men till den gräns som är möjlig. Uppstår det minsta tvivel avsäger de sig 

revisionsuppdraget.  

6.1.1 På vilket sätt används analysmodellen för att kontrollera revisorns oberoende?  

För att försäkra sig om att ett oberoende ska finnas är det ett måste att testa det genom 

analysmodellen. Inför varje nytt uppdrag och inför varje nytt räkenskapsår undersöks 

oberoendet i interna program. Det finns många hot som kan rubba förtroendet för revisorn och 

det gäller att hela tiden säkerställa att det inte är ett problem. De vanligaste hoten är 

självgransknings- och egenintressehotet eftersom förhållanden som rör dessa hot kan vara 

svåra att upptäcka.  

Vi har kommit fram till att det inte behöver betyda att klienterna inte vet att en revisor ska 

vara oberoende trots att de inte känner till analysmodellen eftersom de arbetade som revisorer 

innan modellen blev lagfäst, i detta fall är det snarare tvärtom. De känner till revisorns roll 

och att oberoendet är en viktig del i arbetet och vet därmed att en allt för nära relation skulle 

skada företaget då den främsta orsaken till varför revision finns är att få en kvalitetsstämpel på 

att redovisningen är korrekt. Vi anser att om relationen skulle vara allt för kamratlig skulle 

faktorer som inte har med revision att göra komma att påverka redovisning av en viss post och 

revisorn skulle dessutom påverkas av klientens personliga åsikter och antaganden. Detta sker 

inte bland våra respondenter utan där sker revision enligt RS och eftersom analysmodellen 

används flitigt vid varje nytt uppdrag riskeras inte revisorns oberoende granskning.  

6.1.2 Vilka förväntningar har klienten och vad tror revisorn att klienten värderar mest? 

Utifrån våra intervjuer anser vi att det framgår att klienterna förväntar sig att revisorn ska 

fungera som ett bollplank och att det är viktigt att båda parterna känner till sin roll. Det 

förväntar sig också en ömsesidig öppen dialog där det går att stämma av för att förhindra 

obehagliga överraskningar. Vi har också kommit fram till att de förväntar sig att revisorn är 

oberoende, även om de är medvetna om att det inte går att vara helt oberoende då det alltid 

finns någon påverkande faktor. Revisorn ska också dela med sig av kunskap, att göra saker 

som de på företaget har glömt rent granskningsmässigt. 
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Utifrån teorin framgår det att kunskapsöverföring är viktigt då revisorn genom första steget i 

revisionsprocessen arbetar med informationsinsamling. För att rapporteringen ska fungera bra 

krävs det en bra och öppen dialog vilket är något som våra klienter framhäver. Den öppna 

dialogen tillgodogörs av tystnadsplikten, därför är den extremt viktig vilket framhålls av båda 

klienterna. När det gäller oberoendet i mänskliga sammanhang är det viktigt att relatera det till 

något, för att undvika missförstånd. Revisorn uppfyller förväntningarna på oberoendet genom 

att använda sig av analysmodellen. Det framgår även i teorin att revisorn i praktiken ska 

fungera som en rådgivare och ett bollplank för företagsledningen när det gäller ekonomiska 

frågor. 

Utifrån vår studie har vi kommit fram till att oberoendet är viktigt för båda parterna och att 

revisorerna reglerar det genom att använda sig av analysmodellen och andra modeller inför 

varje revisionsuppdrag. En annan faktor som är viktig enligt teorin är att revisorn ska fungera 

som ett bollplank vilket även alla respondenter har påpekat. Det framgår också att en öppen 

dialog är extremt viktig för en väl fungerande relation mellan revisorn och klienten för att 

redovisningen ska bli korrekt. 

Holmberg tror att mindre klienter värderar rådgivningstjänster mest och att större företag 

värderar kvalitetsstämpeln, att redovisningen är korrekt. Persson tror att mindre företag som 

är insatta i vad revision innebär värderar företagets utveckling, vilken utdelning som kan 

genereras och investerings- och privatekonomifrågor mest. Större företag tror han värderar 

bekräftelsen på att årsredovisningen är korrekt genom revisionsberättelsen. Detta stämmer 

överens med vad Eskilstuna-Kuriren AB och Eskilstuna Energi och Miljö AB värderar mest.  

6.1.3 Finns det ett förväntningsgap och medför det i sådana fall problem? 

Utifrån teorin är ett förväntningsgap skillnaden mellan vad intressenterna förväntar sig att 

revisorn ska göra och vad revisorn faktiskt får och ska göra. Utifrån teorin framställs 

förväntningsgapet som vanligt förekommande och att det kan vålla problem. Men utifrån 

respondenterna har vi inte upplevt samma resultat. 

Vi har kommit fram till att klienterna inte upplever att det finns ett förväntningsgap. Detta 

anser vi kan bero på att både Eskilstuna-Kuriren AB och Eskilstuna Energi och Miljö AB är 

två stora koncerner. Men vi tror även att det beror på att Horacek och Sandvik tidigare har 

arbetat som revisorer och därför vet vad en revisor får och ska göra. Vi tror även att det beror 

på att klienterna gärna vill vara aktiva och talar därför om vilka förväntningar de har, vilket i 

sin tur underlättar för revisorerna. Vi tror att det är därför som det inte medför några problem, 

eftersom om de har delade uppfattningar om hur något ska göras tar de en diskussion där 

argumenten förs fram för att komma fram till vad som är bäst.  

När det gäller revisorerna tror de att det kan finnas ett förväntningsgap men att det är 

vanligast i mindre företag som kanske inte vet skillnaden mellan en revisor och en 

redovisningskonsult. Men också att det ställs orealistiska förväntningar där de bland annat tror 

att revisorn ska fungera som en rådgivare. De framhäver också att det inte har stött på några 

större problem som inte går att lösa genom en diskussion. Däremot tror de att det kan vara 

vanligare om företag går dåligt då ägaren befinner sig under press.  
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Utifrån vår studie anser vi att förväntningsgapet inte är ett stort problem som litteraturen 

framhäver att det är. Vi tror dock att vi hade fått ett annat svar om vi hade intervjuat mindre 

företag där det inte är lika vanligt att de har ett förflutet inom revisionsbranschen, vilket gör 

att de har mindre koll på vad revision egentligen innebär. 

6.2 Diskussion 

Eftersom arbetet är utformat efter intervjuer med fyra respondenter, två revisorer och två 

klienter, har vårt syfte varit att dra slutsatser utifrån de och inte ur ett generellt perspektiv. 

Däremot kan vi konstatera att ”bollplanket”, revisionsnära rådgivning, är ett återkommande 

begrepp inom revisionen då alla respondenter och även teorin använder sig av det. Vi anser 

därför att det är ett generellt begrepp inom revisionsområdet.  

Vi anser att våra frågeställningar har blivit besvarade och att vi därför har kunnat dra bra 

slutsatser. För att kunna dra allmänna slutsatser anser vi att en enkät bör göras för att 

komplettera intervjuer och för att få ett mer mätbart resultat. Då våra klienter har ett förflutet 

inom revisionsbranschen är det svårt att göra en bra jämförelse huruvida det finns ett 

förväntningsgap eller inte, då de sitter inne på kunskap om vad en revisor får och inte får göra, 

men det beror även på att de förmedlar sina förväntningar. För att kunna se om det finns ett 

förväntningsgap inom större företag bör därför fler tillfrågas och där klienterna inte har ett 

förflutet inom revisionsbranschen. När det kommer till revisorns arbetsuppgifter framgår det 

att de är samma på ÖPWC som på KPMG däremot skiljer det sig då revisorerna har olika 

kompetens och därmed förklarar arbetsuppgifterna olika ingående. 

6.3 Förslag till fortsatt forskning 

En fortsättning på vår studie skulle kunna vara att intervjua fler revisorer på samma 

revisionsbyrå. Detta för att se om svaren skulle stämma överens då de arbetar utifrån samma 

förutsättningar och för att se om erfarenheten har en stor betydelse. Ett annat förslag är att 

göra samma studie men inrikta sig på mindre företag, eller göra samma typ av studie men med 

enkäter för att få en mer allmän syn och på så sätt även kunna göra ett mätbart resultat. För att 

ge ett bredare perspektiv kan fler personer intervjuas på företagen. Det skulle även vara 

intressant att få tag i företag som är missnöjda med sin revisor för att se deras perspektiv och 

lättare få en uppfattning om när problemen uppstår och om det har att göra med 

förväntningsgapet eller om det finns andra påverkande faktorer. 

 

 

 

 

 

 



  Denise  Jenny 

~ 30 ~ 

Källförteckning 

 

Alvesson, M., & Deetz, S., (2000). Kritisk samhällsvetenskaplig metod, Lund: 

Studentlitteratur 

Artsberg, K. (2005). Redovisningsteori – policy och praxis, upplaga 2:1. Malmö: Liber 

Ekonomi. 

Björklund, M. & Paulsson, U. (2003) Seminarieboken – att skriva, pressentera och opponera. 

Upplaga 1:6. Studentlitteratur. 

Diamant, A. (2004). Revisors oberoende – Om den svenska oberoenderegleringens 

utveckling, dess funktion och konstruktion. Uppsala: Iustus Förlag AB 

 

FAR info nr 7, (2003) Dokumentationskrav vid tillämpning av analysmodellen i samband 

med fristående rådgivning m.m. 2003-06-11, 2010-04-26, kl. 11.40 

 

FAR samlingsvolym del 2, 2006 

 

FAR SRS KOMPLETT: Balans nr 1, 2009. Debatt: Redovisningskonsult eller revisor – 

viktigt att tydliggöra rollerna! 2010-03-24, kl. 15.43 

http://www.eem.se/pages/Organisation. 2010-05-03, kl. 17.37 

Jerlinger, G. (2009). Revisorn, upplaga 3. Stockholm: Bilda Förlag. 

Lundahl, U., & Skärvad, P-H. (1999). Utredningsmetodik för samhällsvetare och ekonomer. 

Lund: Studentlitteratur 

Personlig intervju med Anders Sandvik, Koncerncontroller, Eskilstuna energi och miljö, 15/4 

kl. 09.00  

Personlig intervju med Mathias Persson, Godkänd revisor, ÖPWC, 7/4 kl. 08.30 

Personlig intervju med Peter Holmberg, Revisorsassistent, KPMG, 6/4 kl. 11.00 

Personlig intervju med Robert Horacek, Ekonomichef, Eskilstunakuriren, 29/4 kl. 11.10 

Revision II. (1992). rev upplaga 4, Stockholm: Auktoriserade revisorers serviceaktiebolag. 

Revision – En praktisk beskrivning. (2006). Stockholm: FAR förlag.  

Revisorn – en antologi. (1993). Artiklar publicerade 1923 – 1993. Stockholm: FAR förlag 

SFS 2001:883, 21§, Revisorslagen  

Sjöström, C. (1994). ”Revision och lagreglering - ett historiskt perspektiv”., Linköping 

http://www.eem.se/pages/Organisation.%202010-05-03


  Denise  Jenny 

~ 31 ~ 

Statens offentliga utredningar, (1999:43). Oberoende, ägande och tillsyn i 

revisionsverksamhet. Betänkande av revisionsbolagsutredningen, Stockholm: 

Justitiedepartementet.  

Wallerstedt, E. (2005). Kriser och konsolidering: Revisionsbranschen i Sverige under hundra 

år. I Johansson, S-E., Häckner, E. & Wallerstedt, E (red). Uppdrag revision. 

Revisionsprofessionen i takt med förväntningarna? Stockholm: SNS Förlag. 

Wiedersheim-Paul, F. & Eriksson L-T. (1991). Att utreda, forska och rapportera. Upplaga 

4:1. Malmö: Liber Ekonomi/Almqvist & Wiksell Förlag AB 

Årsredovisning (2009). Koncernen Eskilstuna-Kuriren http://ekuriren.se.adp-

visitor.sth.basefarm.net/misc/info/pdf/ek_arsredovisning_09.pdf, 2010-05-10, kl. 10.47 

Öhman, Peter (2007). Perspektiv på revision: tankemönster, förväntningsgap och dilemman. 

Sundsvall: Mittuniversitetet. 

 
 

 

 

 



  Denise  Jenny 

 

Bilagor 

Bilaga 1 Frågor till Revisorn 

Vem är du? Berätta lite om dig själv och din befattning/företaget. 

1. Vad anser du om revisorsyrket?  

- Vad fick dig att börja inom det området? 

- Vad är positivt/negativt med yrket?  

2. Vad innebär god revisorssed/revisionssed för dig? 

3. Vad innebär det att vara en revisor?  

- Vilka arbetsuppgifter ska göras? 

- Vilka arbetsuppgifter tror kunden att en revisor ska göra men som inte ingår i 

revisorn uppgifter?  

- Vilka arbetsuppgifter värderar era kunder mest?  

- Hur förbereder ni er inför ett uppdrag?  

- Använder ni er av någon mall? 

4. Vad är revisorns roll?  

- Hur informerar ni kunderna om vad ni har för skyldigheter/uppgifter?  

- Brukar kunderna tala om vad de har för förväntningar på er? 

5. Har du stött på några problem/svårigheter under din tid som revisor? 

6. Vad anser du/ni om avskaffandet av revisionsplikten?  

- Vad är positivt/negativt? 

7. Anser ni att revisionen är för reglerad? 

8. Kan det ibland uppstå ett gap mellan vad kunderna vill ha av revisorn och vad revisorn 

är kapabel att ge kunden? Ett så kallat förväntningsgap. 

- Varför uppstår ett sådant? 

- Vad kan man göra för att förhindra ett sådant gap? 

9. Använder ni er av analysmodellen? 

- I så fall hur/på vilket sätt? 

- Vilket ser ni som det vanligaste hotet i analysmodellen? 

10. Är det svårt att vara oberoende? Tystnadsplikt? 
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Bilaga 2 Frågor till klienten 

Vem är du? Berätta lite om dig själv och din befattning/företaget. 

1. Vad anser du om revisorsyrket? Vad innebär revision för dig? 

2. Vad innebär god revisorssed/revisionssed för dig? 

3. Hur länge har ni haft er revisor? 

4. Hur ser er kommunikation till revisorn ut?  

- Hur ofta har ni kontakt med er revisor? 

5. Vad har ni stött på för problem/svårigheter i relation till nuvarande eller tidigare 

revisorer? 

6. Vad anser ni/du om avskaffandet av revisionsplikten?  

- Positivt/ negativt med det? 

7. Vad anser du är revisorns roll?  

- Vilka förväntningar har du/ni på revisorn? 

- Förklarar ni vad ni har för förväntningar på revisorn? 

8. Kan det ibland uppstå ett gap mellan vad kunderna vill ha av revisorn och vad revisorn 

är kapabel att ge kunden? Ett så kallat förväntningsgap. 

- Varför uppstår ett sådant? 

- Vad kan man göra för att förhindra ett sådant gap? 

9. Tycker ni det är viktigt med revisorns oberoende och tystnadsplikt? 

10. Tror ni er relation hade sett annorlunda ut om ni haft ett mindre revisionsbolag? 

11. Är det något som kan göras annorlunda för att förbättra relationen till revisorn? 

12. Vad värderar ni mest när det gäller revisorns arbete? 

13. Känner ni till analysmodellen? 

14. Beaktar ni revisorns oberoende vid nya uppdrag eller vid val av ny revisor? 

 

 

 

 


