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Sammanfattning 
Magisteruppsats i företagsekonomi inom ramen för Civilekonomprogrammet med före-

tagsekonomisk inriktning vid Internationella Handelshögskolan i Jönköping. 

Författare: Tamara Obradovic och Ivana Skopljakovic 

Titel: Förväntningsgapet ur två perspektiv 

Problemdiskussion: Ett förväntningsgap uppstår när intressenter har förväntningar på 

revisorn som inte motsvarar vad revisorn egentligen ska eller får göra. I de allra flesta 

fall handlar det om att förväntningarna är för höga. Många tror alltså att revisorer ska 

göra mer än vad som krävs av dem enligt lag. Förväntningsgapet beskrivs ofta som nå-

got negativt men genom vår studie vill vi bidra till en syn på förväntningsgapet ur ett 

annat perspektiv.  

Syfte: Syftet med uppsatsen är att utreda förväntningsgapet på ett sätt som snarare 

handlar om de föreställningar som finns om revisorer och om dessa aspekter har någon 

påverkan på förväntningsgapet. Målet är att undersöka om det finns positiva aspekter 

med förväntningsgapet och vilka dessa i sådana fall är. 

Avgränsningar: Vi har genomfört ett begränsat antal intervjuer samt hållit oss till vår 

lokala ort, Jönköping. 

Metod: Vi har genomfört intervjuer med 21 företag, 13 studenter, 4 revisionsbyråer 

samt 10 slumpvis utvalda personer. Intervjuerna har genomförts med en kombination av 

kvalitativ och kvantitativ metod. Vi har dessutom gjort en genomgång av vetenskapliga 

artiklar och böcker för att få pålitlig och vetenskapligt säkerställd fakta. 
Resultat och slutsats: Vi har genom vår studie ifrågasatt den negativa aspekten av för-

väntningsgapet och kommit fram till att förväntningsgapet varierar bland revisorers 

olika intressenter. Störst är förväntningsgapet från allmänheten och studenter som sällan 

eller aldrig kommer i kontakt med revisorer och där har gapet visat sig ha en positiv in-

verkan på revisorers status. Gapet har också visat sig vara positivt bland mindre företag 

där ovissheten om vad en revisor gör är stor. Bland stora företag är förväntningsgapet 

betydligt mindre eller nästintill obefintligt och där är också revisorers anseende inte lika 

högt. Förväntningsgapet minskar ju större kunskaper som finns och därmed också revi-

sors anseende.  
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1 Inledning 
I inledningskapitlet beskriver vi bakgrunden till valet av den studie som vi har genom-

fört samt varför studien är så intressant. Vidare följer en problemdiskussion, följt av 

studiens syfte, frågeställningar och avgränsningar.  

 

1.1 Bakgrund 
År 1974 myntades begreppet förväntningsgap inom revision (Liggio, 1974) och har se-

dan dess använts flitigt. Ett förväntningsgap uppstår när intressenter har förväntningar 

på revisorn som inte motsvarar vad revisorn egentligen ska eller får göra (FAR, 2006). 

Förväntningsgapet visar sig framförallt under tider då företagsskandaler uppstår, när 

bland annat media visar en bild av revisorn som inte är korrekt och många gånger över-

driver revisorns ansvar (Lodén, 2011). Förväntningsgapet har varit ett aktuellt ämne un-

der lång tid och diskuteras bland revisorer, FAR och akademiker (Eriksson, Thelander 

& Thoresson, 1994). Gapet beskrivs som något negativt för revisionsbranschen och nå-

got som behöver minskas (Lennartsson, 2012). Man har genom förändringar av lagar 

försökt minska förväntningsgapet, bland annat genom införandet av uppdragsbrev år 

2003, som var ett försök att minska missförstånden i samband med revisionen, och däri-

genom minska förväntningsgapet mellan revisorn och klienten (FAR, 2005). Sedan år 

1999 har det skrivits 81 uppsatser som handlar om förväntningsgap (Uppsatser.se). Efter 

att ha gjort en genomgång av dessa uppsatser samt annan litteratur kom vi fram till att 

det fanns en gemensam faktor för de tidigare uppsatserna. Skribenterna hade lagt stor 

tyngd på problematiken kring förväntningsgapet. Inga uppsatser har tidigare försökt se 

gapet ur fler perspektiv än det negativa. Oftast finns två sidor av varje mynt och kanske 

kan förväntningsgapet bidra till vissa positiva aspekter som tidigare uppsatsskribenter 

har missat att ta hänsyn till. 

 

 

 

 

 



 

 
2 

1.2 Problemdiskussion 
Att förväntningsgapet har uppmärksammats i många uppsatser och ur en negativ syn-

vinkel är att de skandaler som avlöst varandra har gett bilden av att revisorn har gjort fel 

och borde stå till svars. När finansiella skandaler uppstår har media en tendens att lägga 

skulden på revisorer. Media anser att revisorer inte upptäcker sådant som ingår i deras 

arbete att undersöka. Men det är inte hela sanningen då revisorers uppgift inte är att titta 

på varje siffra i företags hela ekonomi. Revision kan uppfattas som ”hokus pokus” men 

är i själva verket en kvalitetssäkring av den ekonomiska informationen som anger om 

bolaget har redovisat en rimlig bild av verksamheten (Lodén, 2011). Det är väsentlighet 

och risk som avgör vad revisionen ska inriktas på (FAR, 2012). Bedrägerier och finan-

siella skandaler har skett i väldigt stora organisationer, i vilka det är nästintill omöjligt 

för revisorer att granska allt. Eftersom fall som dessa uppmärksammas regelbundet har 

förväntningsgapet blivit ett alltmer diskuterat ämne (Lodén, 2011). 

Författarna till de 81 uppsatserna, FAR och revisionsbranschen har alla sett gapet som 

något negativt för revisorer. Förväntningsgapet handlar om att bilden av revisorns ar-

betsuppgifter är felaktig, och i de allra flesta fall handlar det om att förväntningarna är 

för höga. Många tror alltså att revisorer ska göra mer än vad som krävs av dem enligt 

lag (Lodén, 2011). Men om förväntningsgapet innebär att allmänheten anser att revisorn 

borde göra mer eller tror att revisorn borde göra mer än vad denne faktiskt ska göra så 

borde ju det innebära att det finns ett positivt gap för revisorer. Då ser man ju revisorn 

som någon som ska utföra stordåd och har högre förtroende för revisorer än vad man 

borde ha. 

I denna uppsats ska vi med hjälp av en studie försöka bevisa motsatsen till det som tidi-

gare har skrivits. Förhoppningsvis kan vi hjälpa andra att se gapet ur en annan synvin-

kel.  
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1.3 Syfte och frågeställningar 

Syftet med uppsatsen är att utreda förväntningsgapet på ett sätt som snarare handlar om 

de föreställningar som finns om revisorer; föreställningar om vilka revisorer är och vad 

revisorer gör och om dessa aspekter har någon påverkan på förväntningsgapet. Vi tror 

att förväntningsgapet inte endast är någonting negativt för revisorer utan att det kan fin-

nas positiva aspekter. Vårt syfte är att undersöka; 

- Om det finns positiva aspekter med förväntningsgapet och vilka dessa i sådana 

fall är?  

Vi har använt oss av delfrågor för att lättare kunna besvara vår huvudfråga. 

Våra frågeställningar är; 

- Vilka förväntningar har människor på revisorer? 
- Vilka föreställningar finns om revisorer? 

- Finns det något samband mellan förväntningsgapet och synen på revisorn? 
- Hur påverkar förväntningsgapet statusen för yrket? 
 

Vi har valt att titta på förväntningsgapet ur revisorernas perpektiv. Vi ska med hjälp av 

intervjuer genomförda med företag, studenter, slumpvis utvalda människor samt reviso-

rer försöka besvara våra frågeställningar.  

1.4 Avgränsningar 

För att få en bättre uppfattning om de förväntningar och föreställningar som finns om 

revisorer har vi gjort intervjuer med dels små, mellanstora och stora företag, dels inter-

vjuat slumpvalda människor, studenter och revisorer. Antalet intervjuer har begränsats 

genom att vi har hållit oss till vår lokala ort, Jönköping, men även genom att vi har ut-

fört intervjuer med ett begränsat antal företag och med ett begränsat antal personer.  
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2 Metod 
I detta kapitel beskrivs de metodval som gjorts i uppsatsen. Vi beskriver varför vi valt 

de metoder som används, hur vi gått tillväga med genomförandet och vi ger därmed lä-

saren en möjlighet att skapa sig en uppfattning om uppsatsens trovärdighet. 

 

2.1 Val av metod 
Studien har baserats på en dialog med människor för att kunna se saker ur deras per-

spektiv. Det kändes viktigt att låta dem tala fritt och att ha möjlighet att ställa relevanta 

motfrågor och därför utfördes kvalitativa intervjuer. Kvalitativa intervjuer innebär att 

man samlar information i form av ord. Den kvalitativa ansatsen ser syftet i att få fram 

hur människor tolkar verkligheten, vilket uppnås genom att man observerar responden-

terna och låter dem uttrycka sig med egna ord (Jacobsen, 2002). Vi anser att vårt urval 

har varit tillräckligt stort för att kunna göra generaliseringar i de fall olika respondenter 

har varit eniga. Intervjuerna avslutades med en kvantitativ studie där generaliseringar 

kunde åstadkommas. Kvantitativ metod används när statiska undersökningar genomförs 

i form av till exempel frågeformulär med givna svarsalternativ (Jacobsen, 2002). Denna 

typ av statistisk undersökning är ytterst relevant för vår studie och därför bygger studien 

på både den kvalitativa och kvantitativa metodiken. Metoderna har använts för att kom-

plettera varandra. Det har under studiens gång funnits utrymme för en öppenhet för 

tolkningar inför möjliga resultat, vilket också är i linje med den kvalitativa ansatsen. 

Genom den kvalitativa metoden kunde vi observera respondenterna och låta dem ut-

trycka sig med egna ord, vilket gjorde att vi fick en djupare förståelse. Vi kunde även 

bilda oss en uppfattning om huruvida de var ärliga eller angelägna om att framstå som 

”politiskt korrekta”. Den största nackdelen har varit just de respondenter som har för-

sökt uttrycka sig politiskt korrekt, det vill säga de som inte har velat hylla eller fram-

häva revisorer. I dessa fall har vi ändå haft en möjlighet att läsa mellan raderna.  

Den kvalitativa delen bestod av specifika frågor (se bilaga 1). I den kvantitativa delen 

(se bilaga 2) fick respondenterna endast tio yrken som skulle rangordnas från ett till tio 

där ett anses ha högst status i samhället och tio anses ha lägst status i samhället. Status 

har vi förklarat så här; ”Ett yrke som är väl ansett i samhället, ett ”fint” yrke. Därmed 

menar vi inte det yrke som man tycker gör mest nytta i samhället”.  
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2.2 Val av respondenter 
Vi har valt att intervjua representanter för 21 olika stora företag (se tabell 1 samt bilaga 

3), detta för att få en uppfattning om hur olika stora företag ser på revisorer och revis-

ion. Företagen delades in i tre kategorier där vi intervjuade sju företag inom varje kate-

gori. De kategorier vi har valt att dela in företagen i är små företag (fåmansföretag), 

medelstora företag och stora företag. De mindre bolagen såg vi som de som hade 0-10 

anställda. De medelstora fick ha upp till 50 anställda och de stora företagen hade som 

minst 250 anställda. Vid val av företag tittade vi främst på antal anställda men i övrigt 

är företagen slumpvis utvalda. Europeiska kommissionen definierar företag som har 0-

10 anställda som mikroföretag. Företag med maximalt 50 anställda klassas som småfö-

retag och medelstora företag har upp till 250 anställda. De företag som har över 250 an-

ställda klassas som stora företag. Definitionen för de olika företagsklasserna tar även 

hänsyn till årsomsättning och balansomslutning (Europeiska kommissionen, 2006). Med 

anledning av att vi ville förenkla urvalet av företag så tittade vi endast efter antal an-

ställda. Vi har även valt att benämna kategorierna annorlunda jämfört med de internat-

ionella regler som finns. Detta då andelen företag i respektive klass ser annorlunda ut 

internationellt jämfört med lokalt. Kategoriindelningen enligt internationella mått blir 

då mindre aktuell, sett till företagen som finns i Jönköping. Vi anser att de internation-

ella måtten är mer tillämpliga när man ser på större marknader än bara Jönköping. An-

ledningen till att vi tittade på företag i olika storlekskategorier var att vi ville se hur 

olika stora företags syn och kunskap skiljer sig från varandra. Vi intervjuade företag 

inom olika branscher som även har olika revisionsbyråer för att få en bredd i vår studie. 

Företagen fick svara på tio frågor (se bilaga 1) som kompletterades med följdfrågor i de 

fall det behövdes. Intervjuerna avslutades med en typ av enkätundersökning (se bilaga 

2). De företag vi intervjuade hade någon av de stora revisionsbyråerna (KPMG, Ernst & 

Young, PwC, Grant Thornton eller Deloitte) som revisorer och redovisningskonsulter.  

Vidare intervjuade vi fyra revisorer från stora revisionsbyråer (Grant Thornton, Ernst & 

Young, Deloitte och KPMG) (se tabell 2 samt bilaga 3), detta för att få revisorers syn på 

hur de upplever att företag och allmänheten uppfattar dem. De fyra revisorerna som vi 

träffade hade minst fyra års revisionserfarenhet. Anledningen till att vi valde stora revis-

ionsbyråer är att de har en bredd på klienter. Vi ställde nio förutbestämda frågor (se bi-

laga 1) och kompletterade med följdfrågor i de fall det behövdes (se bilaga 1). Intervju-
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erna avslutade med en typ av enkätundersökning (se bilaga 2). 

Utöver dessa omfattande intervjuer behövde vi bilda oss en uppfattning om hur allmän-

heten ser på revisorer och revision. Därför gjorde vi några mindre omfattande intervjuer, 

där vi dels pratade med 13 studenter från både Internationella Handelshögskolan och 

Tekniska Högskolan i Jönköping, dels med tio slumpvis utvalda människor (se tabell 2 

samt bilaga 3). De frågor vi ställde (se bilaga 1) var få och krävde korta svar. Anled-

ningen till att vi använde kortsvarsfrågor var att intervjuerna inte var bokade på förväg 

utan vi intervjuade slumpvis utvalda människor i Jönköping City samt på högskolorna. 

Vi antog att människor som är i farten endast orkar svara på frågor en kort stund och 

därför utformades frågorna med den utgångspunkten. Det viktigaste för oss var att få en 

uppfattning om människor vet vad en revisor gör och vad de har för bild av denne, vil-

ket vi kunde uppnå genom de frågor vi ställde. Vi avslutade intervjuerna med en typ av 

enkätundersökning (se bilaga 2). 

Tabell 1. Egen sammanställning av respondenter – företag. (Se mer utförlig information 
i bilaga 3) 

Små	  företag	  (1-‐10	  an-‐
ställda)	  

Medelstora	  företag	  
(25-‐50	  anställda)	  

Stora	  företag	  (Minst	  
250	  anställda)	  

BKM	  Kyl	  &	  Storkök	  AB	  
Severins	  Möbler	  i	  Jönkö-‐
ping	  AB	   Holmgrens	  Bil	  AB	  

CL	  Butiks	  AB	  (ICA	  Flamman)	   PR-‐plast	  i	  Jönköping	  AB	   Husqvarna	  AB	  
Henryssons	  Hydraulik	  &	  
Maskin	  AB	   Aspen	  i	  Jönköping	  AB	   Aktiebolag	  Fagerhult	  
Bilbolaget	  Autoservice	  
Karlsson	  och	  Fingal	  AB	  

Gilbert	  Trading	  i	  Jönkö-‐
ping	  AB	  

HSB	  Göta	  ekonomisk	  
förening	  

Våran	  Kåk	  AB	   Ecris	  AB	   Atteviks	  Bil	  AB	  

Jeansshopen	  NO	  1	  AB	   Hotellet	  John	  Bauer	  AB	  
Aditro	  Logistics	  Jönkö-‐
ping	  AB	  

Sohlbergs	  i	  Jönköping	  AB	  
Ekholms	  Färggross	  i	  Jön-‐
köping	  AB	   Herenco	  AB	  
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Tabell 2. Egen sammanställning av respondenter – revisionsbyråer, slumpvis utvalda 
människor samt studenter. (Se mer utförlig information i bilaga 3) 

Revisionsbyråer:	   Slumpvis	  utvalda:	   Studenter:	  

Ernst	  &	  Young	   Lärare	  

7	  st,	  Internationella	  
Handelshögskolan	  i	  
Jönköping	  

KPMG	   Pensionär	  
6	  st,	  Jönköpings	  Tek-‐
niska	  Högskola	  

Deloitte	   Bilmekaniker	   	  	  
PwC	  	   Lagerarbetare	   	  	  
	  	   Legitimerad	  optiker	   	  	  
	  	   Lärare	  år	  	  1-‐7	   	  	  
	  	   Pensionär	   	  	  

	  	  

Personlig	  assistent	  
för	  utvecklings-‐
störda	   	  	  

	  	   Mammaledig	   	  	  
	  	   Arbetslös	   	  	  

 

2.3 Litteratur 
Utöver de intervjuer vi har genomfört har vi läst de uppsatser som har skrivits tidigare 

om förväntningsgap inom revision. Vi har läst de uppsatser som finns uppladdade på 

hemsidan uppsatser.se från år 1999 fram till 2013. Uppsatserna har hjälpt oss att bilda 

oss en uppfattning om vad som tidigare har skrivits om förväntningsgapet, vad skriben-

terna har kommit fram till samt vad de har missat. Detta blev utgångspunkten för hela 

vår studie. 

Den teoretiska referensramen innehåller de lagar och regler som gäller för revisorer i 

Sverige. Vi har fått opublicerat material från FAR som bygger på deras egna undersök-

ningar rörande förtroendet för revisorer. Vi har även fått tillgång till statistik på auktori-

serade revisorers löneutveckling från Civilekonomerna som endast finns tillgängligt för 

deras medlemmar. Utöver det har vi har gjort en genomgång av vetenskapliga artiklar 

och böcker för att få pålitlig och vetenskapligt säkerställd fakta. 
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3 Förväntningsgap - tidigare uppsatser 
Nedan följer en kort sammanfattning av de uppsatser som tidigare har behandlat ämnet 

förväntningsgap. 

 

Vi har genomfört en undersökning av de uppsatser som tidigare har skrivits om förvänt-

ningsgap, detta för att se vad tidigare skribenter har kommit fram till. Undersökningen 

gjordes på hemsidan ”uppsatser.se” där sökordet ”förväntningsgap” användes. Sedan 

1999 har det skrivits 104 uppsatser som handlar om förväntningsgap. 23 av dessa hand-

lar om förväntningsgap inom bland annat miljöredovisning, ekobrottslighet, olika IT sy-

stem, arbetsgivare, fastighetsmäklare och berör alltså inte den delen som handlar om re-

vision. Därmed har det skrivits 81 uppsatser som handlar om förväntningsgapet inom 

revision.  

Av de 81 uppsatserna, handlar 23 om förväntningsgapet och små aktiebolag. Uppsatser-

na som är skrivna innan år 2010 handlar främst om de förväntningar som små aktiebo-

lag har på revisorer. Många skribenter har gjort undersökningar om företagares syn-

punkter på det (då) kommande avskaffandet av revisionsplikten. Uppsatserna efter 2010 

handlar främst om hur revisionspliktens avskaffande har påverkat småföretag samt om 

småföretag har valt att behålla eller slopa revisionen. En sammanfattning av vad de 

skribenterna kommer fram till är att; förväntningsgapet är störst bland små företag då 

dessa har minst kunskap om vad revisorer gör samt att det finns förväntningar på råd-

givning utöver revision. Uppsatsskribenterna kommer fram till att majoriteten, trots av-

skaffandet av revisionsplikten, väljer att behålla revisorn på grund av påtryckningar från 

samhället.  

Resterande 58 uppsatser beskriver förväntningsgapet utifrån olika perspektiv såsom per-

spektiv utifrån revisorer, intressenter, revisorns oberoende, kreditgivare, internrevision, 

banker, stat, kommun eller län, företag i olika storlekar och revisorers anmälningsplikt. 

Bankers, kreditgivares och intressenters förväntningar på revision är likartade eftersom 

de använder revision som en säkring för sina investeringar. Deras förväntningar är en 

mer ingående och detaljerad revision än den som faktiskt utförs enligt lag. I medelstora 

och stora företag är förväntningsgapet mindre, vilket förklaras av att dessa företag oftast 

har ekonomiavdelningar med kunnig personal som vet vad en revisor ska göra. 
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Revisorer känner till att det finns ett förväntningsgap men ser det inte som ett stort pro-

blem eftersom deras arbete stöds av lagar. Förväntningsgapet är mest problematiskt för 

lagstiftare och tillsynsmyndigheten, Revisorsnämnden, då de kontinuerligt måste ändra 

eller införa mer detaljerade lagar för att minska förväntningsgapet. Uppdragsbrevet är 

ett exempel på ett verktyg som infördes för att minska gapet.  

Lösningen på förväntningsgapet enligt uppsatsskribenterna är bättre kommunikation, 

bättre och mer ingående information från revisorerna där de tydligt förklarar för kun-

derna vad en revisor gör. Skribenterna anser även att revisionsbyråerna ska sluta med 

paketpriser för rådgivning och revision då det blir svårare att urskilja vilka kostnader 

som är hänförliga till revisionen. Uppdragsbrevet har visat sig vara ett verktyg som har 

minskat förväntningsgapet till viss del. Det finns för att förklara för kunden vad en revi-

sor ska göra och även vilka som har ansvar för vilka områden innan uppdraget påbörjas. 

Men trots införandet av uppdragsbrevet så har vissa företag dålig kunskap om revision. 

I figur 1 kan man utläsa på vilka högskolor och universitet uppsatser om förväntnings-

gapet inom revision är skrivna, vilket visar på en spridning över nästan hela Sverige. 

Genom tabellen kan man konstatera att förväntningsgapet har blivit undersökt i en stor 

del av Sverige. 

  

Figur 1. Egen sammanställning av vilka universitet/högskolor som har undersökt för-
väntningsgapet.  
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4 Revision 
I följande kapitel beskrivs vad revision är och vad revisorer enligt lag ska göra. Sedan 

följer information som är nödvändig för vårt resultat, analys och slutsats.  

 

4.1 Vad är revision och vad gör en revisor? 

4.1.1 Revision 
FAR beskriver revision på följande sätt: ”Revision är att med en professionellt skeptisk 

inställning planera, granska, bedöma och uttala sig om årsredovisning, bokföring och 

förvaltning.” (FAR, 2006, s 19). 

4.1.2 Revisor 
Standard för svensk yrkeskvalificering preciserar att en revisor ska utföra följande ar-

bete under en revision; ”Utreder, granskar och bedömer företags, organisationers och 

myndigheters redovisning och förvaltning. Ger råd i boksluts-, redovisnings-, skatte-, 

finansierings- och försäkringsfrågor. Leder företags eller grupp av företags ekonomi-

styrning. Ansvarar för uppläggning och uppföljning av budget samt analyserar resultat. 

Bedömer om ledningens intentioner följs och om företagets resurser utnyttjas effektivt. 

Granskar och utvärderar företagets rutiner och interna kontroll”. 
 Hit hör inte: 
– Redovisningskonsult, bokföring och redovisning 
– Redovisningskonsult, bokföring och fakturering (SCB, 2012). 
 

4.1.3 Revisorers utbildning 
Revisorsnämnden ansvarar för revisorers godkännande och auktorisation där man som 

revisor måste avlägga en examen för att få ta del av den skyddande titeln. För att bli 

godkänd revisor krävs förutom avlagd examen, en fullgjord 3-årig utbildning på svenskt 

universitet eller högskola. Det finns även krav på en tre års praktisk erfarenhet. Auktori-

serade revisorer måste istället ha ett års längre erfarenhet samt läsa fyra år på universi-

tet. Provet som avläggs intygar att revisorer har de kunskaper som krävs för att upprätt-

hålla lagen och tillämpandet av revision i praktiken (Revisorsnämnden, 2013). 

4.1.4 Varför behövs revision? 
Moberg menar att eftersom aktieägare inte svarar för bolagets skulder är det viktigt att 

redovisning som publiceras är korrekt, detta för att investerare ska kunna ta välgrundade 
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beslut. Därför krävs att det finns en kontrollfunktion som kan upprätthålla ett välfunge-

rande näringsliv (Moberg, 2006). Revisorer utövar den kontroll som är av intresse för 

inte bara investerare som har direkt nytta av korrekt redovisning utan även andra intres-

senter såsom anställda, stat, kommun, leverantörer, kreditgivare och konsumenter där 

det finns en indirekt nytta. Den indirekta nyttan innebär att alla har ett intresse i att det 

finns ett effektivt näringsliv. Ansvaret för den redovisning som delges ligger på aktiebo-

lagets VD och styrelse där revisorn endast kvalitetssäkrar den informationen. Revisorer 

har därmed inget direkt ansvar för informationen (FAR, 2006). 

4.1.5 Revisionens innebörd 
Kvalitetssäkringen sker genom att revisorn lämnar en revisionsberättelse där revisorn 

uttalar sig om bolagets årsredovisning, bokföring samt företagsledningens förvaltning. 

(FAR, 2006). RS (Revisionsstandard i Sverige) 200 menar att utlåtandet grundas på 

huruvida årsredovisningen har upprättats enligt lag och om den ger en rättvisande bild 

av företaget. Revision ska säkerhetsställa att årsredovisningen i sin helhet inte innehål-

ler väsentliga felaktigheter som kan vara vilseledande för bolagets intressenter (FAR, 

2010). Revisorns uttalande ligger sedan till grund för de beslut som intressenterna tar 

(FAR, 2006). Det är viktigt att poängtera att uttalandet ökar trovärdigheten av bolaget 

men är däremot ingen garanti för att allt är korrekt (FAR, 2010). 

4.1.6 Reglering 
Revison är ett yrke som är väl reglerat och det finns en lång rad med regler och lagar 

som måste följas. Grundkraven såsom självständighet, tystnadsplikt samt opartiskhet 

kan återfinnas i Aktiebolagslagen (2005:551), Revisorslagen (2001:883), Revisorsför-

ordningen (1995:665) samt i enskilda föreskrifter från Revisorsnämnden. Aktiebolags-

lagens kapitel 9 innehåller de viktigaste regler kring revision och reglerar revision när 

det genomförs i aktiebolag. För alla andra företag som har revisorer reglerar revisorsla-

gen för dessa. Revisorslagen grundar sig på de lagar som finns i Aktiebolagslagen och 

reglerar bland annat revisorers skyldigheter, godkännande och auktorisation samt de di-

sciplinära åtgärder som Revisorsnämnden kan vidta. Den statliga tillsynsmyndigheten är 

alltså Revisorsnämnden som ansvarar för att god revisionssed samt revisorssed följs 

(FAR, 2006). 
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4.1.7 Revisorns ansvar  
I Revisorslagen (2001:883) 3§ p. 4 skrivs ”Revisorsnämnden ska ansvara för att god re-

visorssed och god revisionssed utvecklas på ett ändamålsenligt sätt.”  

4.1.7.1 God revisionssed 

Revisionsseden kommer till uttryck i Aktiebolagslagen (2005:551) kapitel 9 3§ samt i 

5§ Revisionslagen (1999:1079) och handlar om själva genomförandet av revisionen. I 

lagrummet beskrivs att revisorn ska granska bolagets årsredovisning och bokföring samt 

företagsledningens förvaltning där granskningen ska vara så ingående och omfattande 

som god revisionssed kväver. God revisionssed beskriver alltså att en revision måste ut-

föras professionellt samt att revisorn måste besitta relevanta kunskaper och erfarenheter 

(FAR, 2006). 

4.1.7.2 God revisorssed 

I Revisorslagen (2001:883) 19§ finns det lagstadgat att revisorer ska följa god revisors-

sed. God revisorssed innebär att revisorer ska följa yrkesetiska regler. En etisk regel 

som anses vara viktig är tillämpningen av god revisionssed. Yrkesetiska regler har ut-

formats av FAR för att ge vägleda revisorer i etiskt agerande (FAR, 2006). 

4.2 Revisorers lönestatistik 

Eftersom många revisorer är egenföretagare och majoriteten revisorer är inte fackligt 

anslutna så finns ingen omfattande lönestatistik för revisorer. Det finns däremot lönesta-

tistik för auktoriserade revisorer för åren 2004-2012. Revisorerna som är inkluderade i 

undersökningen är examinerade mellan åren 1965 och 2009 (Civilekonomerna, 2012). 

Tabell 3. Lönestatistik för auktoriserade revisorer. Civilekonomerna, 2012. 

Månadslön för auktoriserade revisorer, kronor 
År Antal Medel Median 

2004 160 39 685 36 913 
2005 122 40 386 40 386 
2006 117 42 780 40 972 
2007 111 46 357 42 700 
2008 98 48 204 44 835 
2009 99 49 402 45 300 
2010 83 51 410 47 669 
2011 81 52 326 50 500 
2012 81 52 700 50 300 
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Statistiska centralbyråns senaste statistik (2011) visar att revisorer i Sverige har en me-

dellön på 40 000 kr i månaden. Denna statistik gäller alla revisorer och alltså inte endast 

auktoriserade revisorer (SCB, 2011).  

4.3 Förtroendet för revisorer 

I maj 2011 undersökte FAR huruvida skandaler hade påverkat förtroendet för revisorer. 

FAR genomförde telefonintervjuer med företagsledare, politiker och allmänheten. To-

talt deltog 1813 personer i undersökningen.  

Skandaler som har uppmärksammats i media hade endast påverkat en minoritet av de 

utfrågade. Enligt undersökningen var kännedomen om skandaler större i stora företag än 

i små företag. Trots det hade större företag med mer än 50 anställda större förtroendet 

för revisorer än de som hade mindre än 50 anställda. 81 procent av de tillfrågade före-

tagsledarna hade stort förtroende för revisorer och revisionsbranschen i stort. De som 

hade litet förtroende för revisorer grundade det oftast på sina erfarenheter av revisorer.  

En större andel politiker (55 procent) jämfört med företagsledare (35 procent) hade läst 

om skandaler i media. Trots det var förtroendet för revisorer högt bland politiker, hela 

97 procent. Politikerna hade ofta egna erfarenheter av revisorer och nästan hälften hade 

själva anlitat revisorer i olika sammanhang.  

Även allmänheten hade ett stort förtroende för revisorer. Var fjärde person hade hört ta-

las om de skandaler som har varit olika medier. Individers utbildning hade en inverkan 

på hur stort förtroende de hade för revisorer. De personer som hade hög utbildning hade 

även ett större förtroende för revisorer. De personer som hade litet förtroende för reviso-

rer menar att det dels beror på de negativa bilder som förmedlas i media, dels dåliga er-

farenheter av revisorer eller bristen på erfarenhet av revisorer.  

Tabellen nedan visar hur stort förtroende politiker, företag och allmänheten hade för re-

visorer. Enligt tabellen kan man utläsa att förtroendet för revisorer var minst bland all-

mänheten och störst bland politiker (FAR, 2011). 
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Figur 2. Hur stort eller litet är ditt förtroende för revisions- och rådgivnings-
branschen/revisorer i allmänhet? FAR, maj 2011. 

 

4.4 Revisionens intressenter 

En intressent är någon som har något slags inflytande på företaget eller där företagets 

handlingar på något sätt påverkar dem. Därför ska bolaget, enligt Freeman, inte bara fo-

kusera på att maximera avkastning till aktieägarna utan också beakta de förväntningar 

som övriga intressenter samt samhället i stort har på företaget (Freeman, 2010). 

Revision är därmed inte bara viktigt för företagsägare utan har också stor betydelse för 

andra intressenter, såsom stat, kommun, leverantörer, anställa, kreditgivare och kunder. 

Vissa intressenter har direkt nytta av revisionen, exempelvis leverantörer som behöver 

veta om företag är likvida och därmed kan fullfölja sitt åtagande, annars är risken att le-

verantören inte vågar leverera och ge företaget kredit. Det finns även intressenter som 

har indirekt nytta av revision, exempelvis stat och kommun som måste kunna lita på fö-

retagens redovisning. Med revisorns hjälp så blir de försäkrade om att företags inform-

ation är korrekt så att stat och kommun kan ge bidrag samt ta ut skatter och avgifter 

(FAR, 2006).  
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Figur 3. Intressentmodellen. FAR, 2006. 
 

Alla intressenter har olika höga förväntningar på revisorn och rimligheten på förvänt-

ningarna varierar. Porter benämner rimlighetsgapet som ”The Audit Expectation-

Performance Gap” där intressenters rimliga eller orimliga förväntningar på revisorers 

prestationer är utgångspunkten (Porter, 1993). 

Finansmarknadsminister, Peter Norman uttryckte nyligen att revisorns framtida roll är 

att vara allmänhetens ombudsman och tjänare och det är därför viktigt att allmänheten 

har ett högt förtroende för revisorer (Erhardt, 2012). 
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4.5 Revisionens utveckling 

Enligt Wallerstedt har den drivande kraften för utvecklingen av revisionsyrket varit de 

skandaler som uppdagats genom åren (Wallerstedt, 2009). Revisionsbranschens höga 

förtroende har de senaste årtionden skadats i samband med revisionsskandaler. Detta har 

i sin tur varit orsak till att regleringen för revision har blivit striktare i Sverige och i res-

ten av världen (Öhman, 2007). Svaret på skandaler tenderar att vara nya standarder och 

reglering. Sarbanes Oxley-Act är ett exempel på en ny lag som infördes i USA som ett 

gensvar på ett flertal revisionsskandaler (Carrington, 2010). Wallerstedt menar att trots 

att revisorer har hamnat i blåsväder som medfört striktare lagstiftning för revisionsyrket 

har skandalerna varit positiva för professionen då detta har gjort att yrkets roll i sam-

hället har stärkts. Skandalerna har även medfört användning av begreppet förväntnings-

gap då främst aktieägare och revisorer har haft olika uppfattningar på vad revisorns an-

svar i de olika skandalerna var (Wallerstedt, 2009).  

4.6 Avskaffandet av revisionsplikten 

I Sverige har alla aktiebolag varit tvungna att ha en kvalificerad revisor. Riksdagen be-

slutade under 2010 att avskaffa revisionsplikten för att förenkla för de minsta företagen. 

Detta var ett led i en gemensam europeisk harmonisering (Birgerson & Rodin, 2010). 

Aktiebolag som, under ett av de två senaste räkenskapsåren, överskrider minst två av 

följande tre gränsvärden; balansomslutning 1,5 miljoner kronor, nettoomsättning 3 mil-

joner kronor och antal anställda tre (medeltal), ska ha en revisor (Justitiedepartementet 

2010).  

 
Människor tenderar att söka information när viktiga beslut ska tas (Jönsson & Rehman, 

2000), i detta fall om man ska ha revisor eller inte. Således innebär valfriheten som av-

skaffandet medför, att företagare kommer att ta mer informerade beslut och då blir för-

väntningarna på revisorn mer realistiska (Ojasalo, 2001).  
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5 Förväntningsgap 
I följande kapitel ges en kortfattad introduktion till förväntningsgapet och sedan besk-

rivs förväntningsgapet utifrån Porters, Powers och Carringtons perspektiv. 

 

Ett förväntningsgap uppstår när intressenter har förväntningar på revisorn som inte 

motsvarar vad revisorn egentligen ska eller får göra. Förväntningsgapet visar sig fram-

förallt under tider där skandaler uppstår till exempel rörande företags felaktigheter i års-

redovisningar samt vid konkursdrabbade företag (FAR, 2006). 

 
Första gången begreppet myntades inom revision var av Liggio år 1974 och lydde: 

skillnad mellan vad revisorerna och användarna av redovisningsinformationen förvän-

tar sig att en oberoende revisor ska uträtta (Liggio, 1974). Sedan dess har begreppet 

omdefinierats av många författare men kärnan har hela tiden varit densamma, alltså att 

det finns ett gap mellan revisorer och intressenternas uppfattning (Öhman, 2007). 

5.1 Förväntnings – och prestationsgap 

Brenda Porters syn på förväntningsgapet grundar sig på att det finns ett gap mellan 

samhällets förväntningar på revision och hur revisorers prestationer uppfattas. Enligt 

Porter har intressenter föreställningar om vad revisorn ska göra som inte överensstäm-

mer med vad revisorer faktiskt gör. Därmed ser hon på förväntningsgapet utifrån intres-

senternas perspektiv och benämner gapet som ett förväntnings- och prestationsgap - 

”The Audit Expectations-Performance Gap” (Porter, 1993). Modellen beskriver för-

väntnings- och prestationsgapet. 
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Figur 4. Förväntnings- och prestationsgapet (bearbetad). Porter (1993). 

 

Porter menar att förväntningsgapet består av två komponenter; prestationsgap och rim-

lighetsgap. Rimlighetsgapet handlar om vad som är rimligt att förvänta sig av revisorn 

jämfört med de krav som ställs från allmänheten. Allmänhetens förväntningar på revi-

sorn är för stora i förhållande till vad revisorn rimligen ska prestera. Porter anser alltså 

att samhället har orimliga förväntningar på revisorn. För att reducera rimlighetsgapet 

behöver allmänheten informeras bättre, detta för att få en bättre förståelse för yrket och 

vad som är rimligt att förvänta sig av revisorn (Porter, 1993). 

 
Prestationsgapet handlar om gapet mellan vilka prestationer allmänheten rimligen kan 

förvänta sig av revisorn och hur revisorns prestationer faktiskt uppfattas av allmänheten.  

Prestationsgapet kan i sin tur ses ur två perspektiv. Det ena är att allmänhetens stora 

förväntningar på revision inte är reglerat i varken lag eller standarder för revisorer, vil-

ket betyder att gapet är skillnaden mellan förväntningar på revisorn och det som krävs 

av revisorn enligt lag och standarder. Det andra perspektivet består i att revisorn inte har 

utfört det som krävs av honom/henne enligt befintliga lagar och standarder. Gapet hand-

lar i detta fall om hur man upplever revisorns prestation jämfört med vad man förvän-

tade sig att revisorn skulle prestera (Porter, 1993). 

 
Porter anser att en lösning för att eliminera eller minska gapet är att allmänhetens rim-

liga förväntningar införs i standarder som revisorer därmed måste tillämpa (Porter, 

1993). 

5.2 Revisionens otydlighet är en styrka 

Carrington menar att det finns en bild av revisorn som en grå kamrer som är tråkig, blyg 

och tillbakadragen. Revisorer har historiskt sett verkat i samhället utan att riktigt synas. 

Men samtidigt som revisorer verkade i samhället utan att synas så var det prestigefullt 

att vara revisor. Från att ha varit ett tråkigt yrke har revision förändrats till att bli en kar-

riärmöjlighet för allt fler. Idag är revisorer mer affärsinriktade. Professionen har också 

förändrats på så sätt att revisorer som tidigare själva var ledande för utveckling av nya 

redovisningsstandarder har fått lämna över ansvaret till andra aktörer i samhället. Car-

rington menar att denna utveckling har lett till att revisorers inflytande i samhället har 
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minskat. Samtidigt har revisionens betydelse ökat genom en spridning i både offentliga 

och privata verksamheter, såsom utbildning, kärnkraft, myndighetsutövning (Carring-

ton, 2010). 

Carrington menar att förväntningsgapet bygger på att samhällets aktörer sätter större 

tilltro och har större förväntningar på revision än vad revisionsstandarder och lagar 

stadgar. Han tror att lösningen på förväntningsgapet är att upplysa och utbilda allmän-

heten om revision. Förekomsten av ett förväntningsgap innebär samtidigt att allmänhet-

en försöker övertyga branschen om att utveckla verksamheten i en riktning så att dessa 

förväntningar infrias. Den höga tilltron har i sin tur lett till att betydelsen av revision i 

samhället har ökat (Carrington, 2010).  

Orsaken till att revisionens betydelse har ökat i samhället är att det finns en otydlighet i 

vad revision är. Denna otydlighet är en styrka för revisionsbranschen, menar Carring-

ton. Trots att många skandaler har upptäckts så tycks svaret på dålig revision vara mer 

revision. Enligt Carrington skapar revisionen komfort och trygghet för intressenter, all-

mänheten och samhället i stort för att revisionen ger en möjlighet till styrning på av-

stånd. Detta innebär att olika intressenter inte behöver vara involverande i den dagliga 

verksamheten utan kan förlita sig på att revisorer ser över rutiner, arbetet och ledningen. 

Tidigare var man tvungen att ha stor tilltro till företaget och dess ledning, men genom 

revisionen så kan aktieägare utkräva mer ansvar på avstånd (Carrington, 2010).  

5.3 Mystiken kring vad revision är ger yrket en aura 

Power hävdar att det inte är lätt att definiera vad revision är av två anledningar. Dels så 

finns det ingen enighet i vad revision verkligen är jämfört med andra typer av kontroll 

professioner. Istället får man förklara yrket genom att använda sig av en mängd definit-

ioner som överlappar varandra. Dels handlar revisionens officiella definitioner om ett 

ideal av vad revision är snarare om en förklaring av det faktiska utövandet. Power anser 

alltså att definitionerna bygger på önsketänkande av vad revision skulle kunna vara 

(Power, 1999). 

Utövandet av yrket, alltså de tekniska rutinerna, är löst kopplade till det avsedda syftet 

och följer sällan de officiella stadgarna. Power påstår även att trots att revision ska vara 

en resurs vid beslutsfattande så har det visat sig att produktionen av revision ofta är vik-

tigare än själva nyttjandet (Power, 1999). 
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Power menar att revisionens styrka är oklarheten i vad yrket är. Att ha den rätta etiket-

ten på en aktivitet kan förändra synen på aktiviteten och bidra till att den blir högre vär-

derad. Idén om vad revision bör vara formar samhällets uppfattning om att det finns 

problem där revision ska vara lösningen. Power menar att trots skandaler och kriser så 

tillfredsställer yrket samhällets förhoppningar och efterfrågan på mer reglering. Sär-

skilda revisioner kan misslyckas men systemet som sådant kan inte göra det (Power, 

1999). 

Enligt Power är den moderna definitionen av extern revision att en kvalificerad revisor 

ska göra en oberoende granskning och yttrande över ett bolags finansiella rapport. Tidi-

gare var syftet med revision att upptäcka bedrägerier men idag är det andra eller tredje 

viktigaste syftet. Det tidigare syftet lever kvar hos de flesta människor och när revisorer 

misslyckas med att upptäcka bedrägerier så antas att det är fel i revisions procession 

(Power, 1999). 

Förväntningsgapet består av en oklarhet vad gäller revisionens syfte. Gapet finns mellan 

allmänhetens förväntningar (att upptäcka bedrägerier) och vad revisorer hävdar att de 

levererar (en åsikt på de finansiella rapporterna), menar Power. Eftersom det finns en 

vag definition om vad revisorer kan eller inte kan göra så antas ofta att revisionen miss-

lyckades när det har begåtts finansiella bedrägerier i ett bolag (Power, 1999). 

Enligt Power är revision alltså ett mysterium där anseende och rykte spelar stor roll. Om 

det är omöjligt att veta vad revision producerar så blir det viktigt att lita på att revisorer-

na gör sitt bästa. Och om man inte vet vad revision är till för eller vad revisorer produ-

cerar så vet man inte riktigt om de misslyckas. Mystiken ger yrket en aura och gör att de 

kan bibehålla den monopola rättigheten att granska bolag. Revisionens syfte måste dock 

vara tillräckligt konkret för att det ska tillfredsställa samhällets behov men det ska inte 

vara så klart att omvärlden ska kunna bedöma om processen misslyckas (Power, 1999). 

Med detta synsätt är förväntningsgapet långt ifrån en nackdel för revisorer utan istället 

ett villkor. Utan ett förväntningsgap skulle det finnas transparens i revisionsprocessen 

vilket skulle kunna bli farligt för professionen (Power, 1999). 
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5.4 Jämförelse av forskarnas resonemang 

Porter anser att allmänhetens orimliga förväntningar kan reduceras genom att bättre in-

formera allmänheten om revisorers arbete. Carrington för ett liknande resonemang där 

större förväntningar kan reduceras genom att upplysa och utbilda allmänheten. Vidare 

menar Porter att allmänhetens rimliga förväntningar på revisorers prestationer behöver 

införas i standarder så att revisorer blir tvungna att tillämpa dessa.  

17 år senare återstår resonemanget om att förväntningsgapet innebär att allmänheten 

försöker övertyga branschen om att utveckla verksamheten i en riktning så att dessa för-

väntningar infrias (Carrington, 2010). Istället för att införa dessa förväntningar i stan-

darder som Porter menar anser Carrington att otydligheten är en styrka. Carrington me-

nar att revisionens betydelse har ökat eftersom det finns en otydlighet (vem som helst 

kan inte vara revisor). Till skillnad från Porter som endast ser förväntningsgapet som ett 

problem ser Carrington förväntningsgapet ur två perspektiv. Carrington anser dels att 

det finns en lösning på förväntningsgapet, dels att det finns en styrka i otydligheten. 

Power har ett liknande resonemang som Carrington i att revisionens otydlighet och 

mystik är en styrka för professionen. Power förklarar detta genom att omvärlden inte 

ska kunna bedöma om revisionsprocessen misslyckas. Däremot måste revisionens syfte 

vara tillräckligt konkret för att ett behov av revision ska finnas och kunna tillfredsstäl-

las. Till skillnad från Porter ser Power förväntningsgapet som ett villkor snarare än en 

nackdel för revisorer. 
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6 Resultat 
I detta avsnitt sammanfattar vi de intervjuer vi har genomfört. Under varje rubrik finns 

en sammanställning av vilken uppfattning allmänheten, revisionsbyråer, företag samt 

studenter har i frågor baserade på de genomförda intervjuerna. 

 

6.1 Föreställningar om vad revisorer gör 

De tio slumpvis utvalda människor (se bilaga 3) som vi intervjuade visste att revision är 

ett yrke där man arbetar med ekonomi av något slag. Vi kunde utläsa att vissa av dessa 

personer kände till ordet revision men att de inte vet vad revisorn faktiskt gör. Det fanns 

även de som hade kommit i kontakt med revision på något sätt men som inte kunde för-

klara vad en revisor gör. Men det fanns också undantag, en pensionär hade väldigt bra 

kunskaper om vad revisorer gör.  

Generellt kan man säga att de som hade mest kunskap om vad revisorer gör var de eko-

nomer som arbetar på stora företag. De vet att en revisor är där för att granska räken-

skaper, säkerhetsställa rutiner och siffror. Ingen nämnde dock något om förvaltningsre-

vision (se avsnitt 4.1.1 till 4.1.5), vilket också är en del av revisorers arbete. Detta kan 

bero på att den del de kommer i kontakt med när revisorn är på besök är den ekono-

miska delen. Respondenterna från de stora företagen anser generellt sett att revisorns 

arbete är att revidera företaget samt att arbeta som konsulter i ekonomiska frågor. De 

anser att revision är en garanti för att företagen gör ett bra jobb samt att revisionen ger  

trovärdighet till företagets siffror.  

De personer vi intervjuade som arbetar på medelstora företag tycker att det bästa med 

revisorn och det de uppskattar mest är att revisorn är ett bollplank och en rådgivare. 

Dessutom har de förväntningar på att allt ska vara 100% korrekt när revisorn granskat 

ekonomin. Flera respondenter nämnde att de själva gör det stora jobbet och att revisorn 

endast kommer till dem i två dagar och ser över det. Generellt hade de ganska bra kun-

skaper om revisorers arbete även om det vid enstaka tillfällen fanns vissa missuppfatt-

ningar, som att revisorn sammanställer bokslut och årsredovisningar samt att de gör den 

löpande bokföringen.  
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Representanter för de mindre företagen som blev ombedda att beskriva revision såg det 

bara som en stor kostnad. Flera nämnde att de får fakturor men inte vet vad de betalar 

för, fakturorna är nämligen inte specificerade. Trots det ifrågasätter de inte revisorerna 

eftersom de ser revisorer som pålitliga. Missuppfattningar om vad revisorer gör var rela-

tivt stora. Representanterna visste att revisorn granskar bokföringen och inventeringen 

men de trodde också att revisorer gjorde bokföringen. Missförståndet beror troligtvis på 

att byråer kallar sig för revisionsbyråer men även har en redovisningsavdelning, en skat-

teavdelning och en konsultavdelning. Även om de flesta av de mindre företagen såg re-

visorn som en enda stor kostnad så kände de en trygghet i att veta att bokföringen är 

korrekt. 

Sammanfattningsvis så har de mindre företagen betydligt sämre kunskaper om reviso-

rers arbete jämfört med vad de större företagen har. Erfarenheten hos dem vi intervjuade 

hade förmodligen viss betydelse. Eftersom de vi intervjuade på de större företagen hade 

lång ekonomisk erfarenhet så hade de kommit i kontakt med revisorer under sin karriär. 

Åldern på respondenterna hade däremot inte någon större betydelse. Även om åldern 

var ungefär densamma på de personer vi intervjuade på alla företag så hade de mindre 

företagen betydligt sämre kunskaper.  

Efter intervjuer med studenter kunde vi se ett mönster där studenter på Tekniska Högs-

kolan inte hade några som helst kunskaper om vad en revisor gör. De visste att det rörde 

ekonomi men utöver det så fanns inte kunskapen. En logistikstudent sa att revision 

handlar om ekonomi med mycket pappersarbete där revisorer ger tips till andra. Inga 

studenter på Tekniska Högskolan visste vad revisorer gör. De vanligaste svaren var att 

de inte riktigt vet, men där de förmodade att revisorer arbetar med ekonomi och siffror. 

Studenter på Internationella Handelshögskolan hade däremot bättre kunskaper. Första- 

och andraårselever var lite mer osäkra men visste överlag att det handlade om kontroll 

av företags ekonomi. Tredjeårseleverna på Internationella Handelshögskolan hade väl-

digt bra kunskaper om vad revisorer gör vilket de förklarade med att de under sin stu-

dietid har kommit i kontakt med revisionsbyråer många gånger och därmed har pratat 

med en hel del revisorer.  
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6.1.1 Revisorernas uppfattning 

Revisionsbyråerna tycker generellt sett att människor i allmänhet har väldigt dåliga kun-

skaper om vad revisorer gör. De träffar ibland människor som tycker att de själva är re-

visorer när de sitter hemma och sköter sin och någon annans deklaration. Alla har däre-

mot hört talas om yrket revisor men om det inte är en person med ekonomisk bakgrund 

så är ovissheten ganska stor. Då får de förklara vad de arbetar med, vilket kan vara 

ganska svårt. Revisorerna märker tydligt vilken förvirring det råder när de pratar med 

kompisar, studenter eller människor som de precis har träffat. De tror att detta kan bero 

på att människor i allmänhet inte har någon riktig kontakt med revisorer och när de väl 

kommer i kontakt med ämnet revision så är det genom media. Eftersom media inte hel-

ler har någon klar uppfattning om vad revision är får allmänheten aldrig någon riktig 

förståelse för yrket, menar de. 

Revisorerna menar att det finns en klar missuppfattning på företag om att en revisor 

granskar allt. I större bolag finns det oftast stora ekonomiavdelningar med kompetent 

personal som kan skilja på revisorns ansvar och företagsledningens ansvar, därför råder 

det mindre förvirring där. De har en bättre förståelse för att revisorn är där som en ut-

omstående person som säkerhetsställer att det inte finns några konstigheter i företaget.  

I mindre bolag blir revisorn mer en ekonomisk rådgivare och själva revisionen upplevs 

som sekundärt viktig, upplever revisorerna. Det viktiga är att de får deklarationen och 

bokslutet och inte att bokföringen har blivit reviderad. I mindre bolag så flyter allt ihop, 

det är en oklar gräns mellan vad revisorn får göra och inte får göra men också vad revi-

sorn gör och vad någon annan på byrån gör. Revisorerna hör ofta att de mindre bolagen 

säger ”revisorn har varit här och hämtat papper” men egentligen syftar de på en redo-

visningskonsult. När det är samma byrå som sköter bokföringen och revisionen så blir 

det svårare att urskilja en redovisningskonsult och en revisor, tror de. 

6.2 Föreställningar om hurdan en revisor är 

De personer vi har intervjuat på stora och medelstora företag såg revisorn som vem som 

helst. I enighet med Carringtons uppfattning, så har revisorn tidigare varit en tråkig 

herre i grå kostym som satt i ett hörn med pärmar och papper, men idag har bilden för-

ändrats. Flera respondenter från stora företag har förklarat att när revisorn kom ut till fö-

retaget förr i tiden så stod alla anställda uppställda i korridoren och bugade. De menar 
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att idag finns inte samma respekt för revisorn därför att revisorn ser ut som vem som 

helst och är som vem som helst. Revisorn är mer som en kollega som de kan bolla idéer 

med. Dock har det ändå framkommit att den gamla, gråa bilden av revisorn lever kvar: 

flera småföretagare menar att revisorn är tråkig, strikt och grå. Men idag är uppfattning-

en betydligt mindre grå än vad den har varit. Representanter för företagen menar att re-

visorer också är väldigt kunniga, ordentliga, samarbetsvilliga och öppna personer som 

de kan bolla frågor med. Respekten för revisorn ligger i att de har väldigt mycket kun-

skap och är väldigt kompetenta.  

Representanterna för de mindre företagen bekräftade att bilden av revisorn har föränd-

rats och de tillsammans med de stora och medelstora företagen tycker att det är till det 

bättre. De tycker att den nya generationen revisorer är smidiga, moderna och kunniga 

och de kan lagar och förordningar som behöver följas. På de mindre företagen sa flera 

att det är ett väldigt tråkigt yrke och förstod inte hur man kan välja att bli revisor. Dess-

utom sa några representanter för de små företagen att en revisor inte är någon affärsman 

– de vet inte hur man gör affärer – ”de skulle aldrig kunna göra det jag gör”, de är bara 

en myndighetsperson. Det är viktigt för de små företagen att ha en bra personkemi med 

sina revisorer så att de kan ha ett öppet samarbete.  

Sammanfattningsvis har företagen uppfattningen att en revisor är en kunnig och social 

person som är modern och smidig. De ser revisorn som ett bollplank och någon de kan 

föra diskussioner med. Så var det inte förr. Då fanns en inbyggd respekt för revisorer 

och de hade inte den relationen med revisorn så som de har idag. Även om revisorn är 

någon som många tycker verkar vara en tråkig paragrafryttare så börjar den tråkiga bil-

den av revisorn försvinna på företagen. De mindre företagen väljer revisionsbyrå utifrån 

den personkemi de har med revisorn.  

De studenter som vi intervjuade hade däremot mer förutfattade meningar om revisorer. 

Trots att de inte hade särskilt bra kunskaper om vad revisorer gör så hade de en bild av 

revisorn. På Tekniska Högskolan visste ingen vad en revisor gör men de kände till yr-

kestiteln och hade en inpräntad bild av hur en revisor såg ut. De sa att en revisor är en 

kostymnisse som sitter på ett kontor och är allmänt dryg. Revisorn beskrevs också som 

stel, korrekt, stilig, uppklädd, snofsig och en extremt tråkig gammal herre i kostym som 

väljer att verka utan att synas. Detta var vad de flesta studenter tyckte, även på Internat-

ionella Handelshögskolan. Även bland studenterna fanns undantag; tredjeårseleverna på 
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Internationella Handelshögskolan hade genom sin utbildning haft kontakt med revisorer 

och tyckte att den allmänna bilden av revisorn inte stämde. De ville hellre beskriva revi-

sorn som noggrann, social och duktig.  

De slumpvis utvalda människor vi intervjuade hade liknande förutfattade meningar som 

de studenter på den Tekniska Högskolan hade haft. De såg nämligen en revisor som en 

finklädd äldre karl i kostym med läderportfölj som är noggrann, snobbig och tråkig. De 

hade dessa förutfattade meningar om revisor trots att de inte vet vad denne gör. 

6.2.1 Revisorernas uppfattning 

Revisorernas egen erfarenhet är att människor är fördomsfulla. ”Om man säger att man 

är revisor så anses det väldigt tråkigt, grått och stelt”, menar flera av revisorerna. 

Revisorerna menar att många förväntar sig en tråkig gubbe i grå kostym. Andra fördo-

mar är att revisorn är en paragrafryttare och siffernörd som inte har någon humor och 

som sitter i ett hörn med en hög papper. De menar att när allmänheten eller företagen 

träffar revisorer i olika sammanhang, så blir människor ofta förvånade. Människor i 

allmänhet tycker nämligen inte att de ser ut som typiska revisorer, dessutom förvånas de 

över att revisorer kan vara roliga och sociala. Det sker en förändring när det gäller synen 

på revisorer eftersom det sker ett generationsskifte i branschen. Revisorerna menar att 

de idag behöver vara mer sociala, positiva och öppna mot företag eftersom det är så de 

får och behåller klienter. För 30 år sedan var det inte på det sättet. Då bugade anställda 

på företag när revisorer var på besök. Idag ska en revisor vara en social säljare som är 

utåtriktad då det råder stor konkurrens inom branschen, menar de. De tror att den trista 

stämpeln är på väg att försvinna och fördomarna likaså. Men för de som däremot aldrig 

kommer i kontakt med en revisor så kommer det att ta tid innan fördomarna försvinner. 

6.3 Förväntningar på vad revisorer ska bidra till i samhället 

Under de intervjuer vi har genomfört har vi ställt frågan om hur viktiga revisorer är för 

samhället i stort. Alla personer vi har träffat (företag, studenter, allmänheten) har haft 

liknande åsikter om att ett samhälle behöver revisorer eller åtminstone någon slags kon-

trollfunktion. Om man kallar sig revisor spelar ingen roll men företag behöver någon 

slags övervakning, menar flera respondenter. Respondenterna tror att fusk och försking-

ringar skulle råda i fler företag än idag om det inte fanns någon kontrollfunktion. Idag 

vågar inte lika många företag fuska eftersom revisorer fungerar som en förebyggande 
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funktion, menar de. Dessa personer tror inte att näringslivet skulle fungera om inte kon-

trollfunktioner fanns. De tycker att revision skapar trygghet för anställda, ägare och 

andra intressenter eftersom det är en oberoende part som granskar redovisningen. 

De små företagen tyckte utöver det som står ovan att de som småföretagare inte har 

möjlighet att hålla koll på alla regler som gäller och att revision är en viktig funktion 

som ser till att senast uppdaterade lagar och regler följs. Det fanns även åsikter om att 

revision är en så viktig funktion att revisionsplikten inte borde ha avskaffats fullt ut för 

de aktiebolag som idag inte uppfyller gränsvärdena för revisionsplikt. 

En pensionär sa att det överlag finns alltför få kontrollfunktioner i samhället och efterly-

ser mer kontroll samt anser att det är väldigt viktigt att revisorer finns för annars skulle 

det börja fifflas. 

Även om det är viktigt att det finns en kontrollfunktion så är det viktigt att revisorer 

sköter sig och inte blundar för fel hos företag, har flera respondenter uttryckt. De skan-

daler där revisorer har varit i blåsvädret har inte påverkat företagens syn på revision ef-

tersom de anser att deras egna erfarenheter väger tyngre samt att bedrägerierna har skett 

i väldigt stora företag där revisorer inte kan se allt. Respondenterna för de större företa-

gen hade större förståelse för att man som revisor och människa kan missa vissa saker 

samt att man inte kan lita på allt som skrivs i media. Men en del respondenter för de 

mindre och medelstora företagen har också sagt att det är märkligt att revisorer inte har 

upptäckt de grava fel som enligt dem är väldigt lätta att upptäcka. De människor vi 

valde slumpvis som kände till skandaler sa ganska snabbt att revisorerna har varit köpta 

i de fall de har varit i blåsväder. En pensionär sa uttryckligen att ”allt kan köpas – det 

beror bara hur mycket man är villig att betala”. 

Samtidigt som revision är en väldigt viktig funktion så har människor uttryckt besvi-

kelse över att revisorer frånskriver sig ansvaret i revisionsberättelsen. 

6.4 Revisorers status i det svenska samhället 

Alla respondenter fick rangordna tio yrken från ett till tio där ett hade högst status i 

samhället och tio hade lägst status i samhället (se bilaga 2). Vid rangordningen placera-

des revisorn väldigt högt. Små och medelstora företag rangordnade revisorn som det 

yrke med tredje högst status (se tabell 2) och de flesta uttryckte även med egna ord att 
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revisorer har hög status.  

Tabell 4. Sammanställning av företagens rankning av revisorers status (beräknat med 
ett medelvärde). (21 respondenter) 

 
Anledningen till den höga statusen tror de är att revisorer är välutbildade, kunniga och 

är ständigt uppdaterade på nya regler och lagar. Det finns en inbyggd respekt för reviso-

rer eftersom de är allvetare. Genomsnittet bland de stora företagen är fem där statusen 

drogs ner av Fagerhult som placerade revisorn på plats sju. Anledningen till den låga 

placeringen är, enligt representanten för Fagerhult, att revisorer trots hög status inte bör 

ha lika hög status som läkare, professorer, lärare och poliser och tyckte att revisorn 

borde hamna längre ner. Han bedömde statusen på yrkena utifrån hur viktiga de är för 

samhället snarare än vilket yrke som har ett ”finare” anseende. 

 
Bland de små och medelstora företagen rangordnade nio av tolv företag revisorn mellan 

ett och tre vilket är 75% av respondenterna i kategorierna. Revisorns lägsta placering 

bland samma företagen var sex. Bland de stora företagen var den lägsta placeringen sju 

och antalet företag som hade placerat revisorn mellan ett och tre var ett företag där revi-

sorn fick en trea. Viktigt att nämna är att den personen som placerade revisorn på plats 

tre själv har arbetat som revisor.  

 
Bland företagen har rangordningen av status varit väldigt varierad, då vissa har placerat 

revisorn högre medan andra har dragit ner statusen betydligt. De personer som har pla-

cerat revisorn på en lägre status tycker inte att en revisor ska ha/har hög status eftersom 

de inte ser vilken nytta revisorer gör eller vilka tjänster de utför. Revisorns arbete syns 

inte utåt och därför menar de att andra yrken så som lärare och brandman har högre sta-

tus. De som har placerat revisorn mellan ett och tre tycker att revisorer är seriösa i sitt 
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sätt att vara och har en hög trovärdighet samt hög etik och moral. Någon uttryckte att 

det är viktigt att revisorer framstår som seriösa för annars skulle man inte våga lämna ut 

känslig information till dem. De som placerade revisorn högst sa även att den höga sta-

tusen beror på att de fungerar som en kontroll- och myndighetsperson och att de ge-

nomgår en lång utbildning. Revisorer gör nytta och därför har en status som de förtjä-

nar, menar de. 

 
De som placerade revisorn på plats fyra till sju uttryckte följande. Några av responden-

terna ansåg att revisorer har hög status som de egentligen inte förtjänar eftersom det 

finns andra yrken som tillför mer nytta till samhället än vad revisorer gör. Deras arbete 

är inte synligt för samhället så som många andra yrken och är därmed inte lika menings-

fullt. En person tyckte att man har en överdriven respekt för revisorer. Trots att revisorer 

har hög status idag, så är den inte lika hög som den har varit, uttryckte flera responden-

ter. De menar att revisorn är mer alldaglig idag eftersom denne har blivit en informell 

säljare. De flesta nämner också att man hade en större respekt för revisorer tidigare. 

Idag har respekten förändrats då revisorn agerar mer som en rådgivare. 

 
De slumpvis utvalda människor samt studenter tyckte att revisorn hade hög eller rätt 

hög status. Allmänheten ser statusen kopplad till revisorers utseende och klangen på ti-

teln. Några nämnde också att revisorer har ett stort ansvar och höga löner. De sitter på 

fina kontor i fina kostymer och har långa möten och luncher. Studenter från Internation-

ella Handelshögskolan rangordnade revisorers status betydligt högre än studenter från 

Tekniska Högskolan. Anledningen till den relativt låga rankningen från studenterna vet 

vi inte med säkerhet. Däremot kan antaganden göras. Det skulle kunna bero på att de 

inte alls vet vad revisorer gör, vilket i sådana fall är motsägande eftersom de har en bild 

av revisorn som en överlägsen man i kostym. Den ”typiska” bilden av revisorn har ofta 

varit förklaringen till en hög rankning från de personer som inte känner till revision spe-

ciellt väl. Däremot skulle det kunna bero på att dessa studenter utbildar sig till ingenjö-

rer och att de därmed värderar andra yrken högre. Det kan också ha att göra med en 

bakomliggande konkurrens mellan ingenjörs- och ekonomiyrken.  
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Tabell 5. Sammanställning av studenternas och slumpvis utvalda människors rankning  
av revisorers status (beräknat med ett medelvärde). (13 respektive 10 respondenter) 

 

 

Revisorerna fick rangordna efter vilken status de tror att de har i samhället. De upplever 

att revisorer generellt har hög status. 

Tabell 6. Sammanställning av revisorernas rankning av revisorers status (beräknat med 
ett medelvärde). (4 respondenter) 

 
Även om allmänheten och en del företag inte riktigt vet vad revisorer gör så vet de att 

det krävs utbildning och erfarenhet för att man ska kunna bli revisor, menar de. Männi-

skor vet också att revisorer har en ganska bra lön och revisorerna tror att lön och status 

hänger samman. De själva blir positivt bemötta och märker att människor har viss re-

spekt när de berättar att de arbetar som revisorer. Även om människor som de träffar 

inte har en aning om vad en revisor gör så märker de att titeln revisor klingar bra i deras 

öron. Revisorerna tror att statusen kan vara förknippad med att revisorer ofta går klädda 

i kostym. Men de tror också att revisorer idag har en annan status än tidigare. Förr var 

det nog framförallt titeln revisor som höjde statusen och idag kanske kunskapen spelar 

en större roll för statusen. 
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De tror även att den höga statusen också kan bero på att revisorer genomgår en lång ut-

bildning samt besitter viktig kunskap. Revisorerna tror att statusen kommer att höjas om 

gränserna för revisionsplikten höjs eftersom fler företag kommer att få göra ett val om 

huruvida de vill ha en revisor. Statusen kommer också att höjas i och med att man tar 

bort godkänd och auktoriserad revisor och i stället har bara en benämning, menar de. Då  

kommer det att bli tydligt vilka som får skriva på revisionsberättelsen och vilka som 

inte får det. 

6.5 Föreställningar om revisorers lön 

Alla vi har intervjuat har fått uppskatta revisorers medellön i Sverige och variationen 

har varit stor. Genomsnittslönen bland Sveriges alla revisorer är 40 000 kr (SCB, 2011). 

Bland de löneuppskattningar som har genomförts har genomsnittet på dessa varit rim-

liga, det vill säga runt 40 000 kr per månad. Även om genomsnitten i de olika grupperna 

(studenter, företag, slumpvis utvalda människor) har varit rimliga så fanns det stora gap 

i uppskattningarna både bland allmänheten och studenterna. De människor som vi 

slumpvis valde ut uppskattade revisorers medellön till cirka 40 000 kr. Studenternas 

uppskattning hade ett genomsnitt på cirka 35 000 kr. De sa självmant att de tror att revi-

sorer har höga löner, vilket tyder på att en hög lön för dem ligger på cirka 35 000 kr i 

månaden. Studenterna på den Tekniska Högskolan gjorde dock något lägre uppskattning 

av lönen än studenterna på den Internationella Handelshögskolan. Vidare ansåg studen-

terna att revisorer borde ha de höga löner de har eftersom de utför en viktig uppgift samt 

att de har gått en lång utbildning. Någon sa också att revisorer förtjänar lönerna ef-

tersom de arbetar med något som är så otroligt tråkigt.  

De mindre företagens uppskattning på medellönen ligger på strax över 40 000 kr. Bot-

tennoteringen var 29 000 kr och toppnoteringen 60 000 kr, vilket visar på en stort gap i 

uppskattningen bland de mindre företagen. Den uppskattade lönen bland respondenter 

för de medelstora företag är nästan 52 000 kr i månaden med ett gap på återigen 30 000 

kr, den lägsta uppskattningen var 40 000 kr och den högsta 70 000 kr.  

Många av de mindre och medelstora företagen drar paralleller till revisorernas arvoden, 

alltså hur mycket de betalar för revisionstjänsten och revisorernas lön. I dessa fall anser 

företagen att revisorer tjänar för mycket jämfört med de personer som gör förarbetet (fö-

retagets ekonomiavdelning). Någon nämnde att man aldrig tjänar in den höga utgift som 
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revisorn kostar. De flesta sa att kostnaden för rådgivning är alldeles för hög eftersom det 

kostar att ringa och rådfråga sin revisor trots att man är kund. Kontentan är att revis-

ionskostnaden är för hög och därmed att lönerna är för höga. Däremot fanns det även de 

som sade att revisorer bär på ett väldigt stort ansvar och att det återspeglas i deras löner. 

Men återigen så fokuserade de tillfrågade främst på sina kostnader och tittade på reviso-

rernas löner utifrån ett kostnadsperspektiv men såg inte det ur revisorernas perspektiv, 

alltså hur mycket tid och arbete som de lägger ner på sina klienter.  

Stora företag uppskattade i genomsnitt en medellön på 45 000 kr, där variationen inte 

var lika stor, den lägsta uppskattningen var 38 000 kr och den högsta var 50 000 kr. En-

ligt de stora företagen så har revisorer en rimlig lön då de har genomgått en lång utbild-

ning och eftersom de utgör en viktig kontrollfunktion. Revisorer håller sig ständigt upp-

daterade på regler och lagar och ibland kan de tycka att revisorer inte är tillräckligt be-

talda i förhållande till det ansvar som de har. Trots att de tycker att alla löner är mark-

nadsmässiga och handlar om utbud och efterfrågan, så anser flera att revisorer har väl-

digt låga ingångslöner.  

Kopplingen vi har kunnat se mellan de olika respondenterna är att de som har trott att 

revisorer har en högre lön också har rangordnat revisorers status högre. 

Två revisorer anser att revisorers löner är för låga medan de andra två tycker att lönerna 

är marknadsreglerade och därmed korrekta - men definitivt inte för höga. En revisor 

som anser att lönerna är för låga jämför revisorer med advokater som tar betydligt mer 

betalt än vad revisorer gör, vilket hon förklarar med att alla inte väljer revisorer utan blir 

påtvingade tjänsten och ser det endast som en enda stor kostnad. En advokat blir ingen 

påtvingad utan är någon man själv väljer att kontakta för att man behöver hjälp. Alla 

nämnde att revisionskostnaden i Sverige är betydligt mycket lägre än i övriga Europa 

vilket de tror beror på den låga gränsen för revisionsplikten. I övriga Europa så är grän-

serna för revisionsplikt avsevärt högre och revisorerna menar att även statusen är högre. 

De tror att gränserna i Sverige så småningom kommer att höjas och att de då kommer 

att kunna ta mer betalt för tjänsten. Det hela handlar om att när företag själva gör valet 

att ha en revisor där staten inte påtvingar det så kommer företag att se revision mer som 

en nytta än ett ont måste. Den dagen kommer revisorer i Sverige att kunna ta mer betalt, 

menar de. 
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6.6 Revisorernas åsikter om förväntningsgapet 

När vi förklarar vår positiva synvinkel på förväntningsgapet så håller två revisorer inte 

med om att det finns några som helst positiva delar med gapet. De ser förväntningsgapet 

som ett stort problem där de menar att det alltid är ett problem när någon förväntar sig 

mer från revisorer än vad som ingår i deras arbete. Företagen har ibland helt orimliga 

förväntningar; de förväntar sig att revisorer ska titta på varenda siffra i deras bokföring. 

Revisorer letar endast efter väsentliga fel, menar de. De tror att det krävs att revisions-

byråer informerar på ett bättre sätt för att förväntningsgapet ska minska. Däremot öns-

kar de att det inte fanns något förväntansgap alls.  

På frågan om de inte tror att statusen hade minskat vid full förståelse för revisionsar-

betet så tror de att statusen hade varit ännu högre om människor visste vad revisorer 

gör. För en av revisorerna är det viktigare att människor vet vad en revisor gör än att ha 

dagens höga status. Det hade alltså inte spelat någon roll om den höga statusen mins-

kade om det innebär att människor får bättre insyn och kunskap om revision. De andra 

två revisorerna hade inte några åsikter kring det positiva förväntningsgapet men kunde 

hålla med om vårt resonemang. En av de sistnämnda revisorerna tycker att allmänheten 

inte behöver veta vad revisorer gör och att det räcker med att de är medvetna om att re-

visorer arbetar med siffror och ekonomi. Eftersom de aldrig kommer i kontakt med re-

visorer krävs det inte att de vet ingående vad revisorer gör, menar hon. 

Revisorerna menar att media ser till att förväntningsgapet hålls levande genom hur de 

vinklar historier. De skriver om vad som ingår i revisorers uppdrag och vilka lagar revi-

sorer ska följa som oftast inte stämmer överens med sanningen. Många gånger förväxlar 

journalister revisorers och redovisningskonsulters arbete, vilket visar på okunskap, 

tycker de. De förstorar ofta upp problemen och skyller dessa på revisorn. De fel som 

påpekas ingår inte i revisorers arbete. Samtidigt får revisorer inte bemöta kritiken ef-

tersom de har tystnadsplikt. Eftersom journalister inte vet vad revisorer gör så påverkas 

främst allmänheten av skriverierna i de fall de själva inte kommer i kontakt med reviso-

rer. Det innebär att det finns ett gap mellan allmänheten och revisorer, menar de. De tror 

inte att företag påverkas inte i samma utsträckning då deras erfarenheter väger tyngre. 

Även om skandalerna har skapat negativa rubriker om revisorer så har det faktiskt bi-

dragit till att revisionsyrket har blivit mer synligt för allmänheten, uttryckte alla fyra re-

visorer. 
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7 Analys 
I detta avsnitt analyseras det sammanfattade resultatet med hjälp av våra inledande 

frågeställningar. Resultatet analyseras med hjälp av föregående kapitel och leder fram 

till uppsatsen slutsats. 

 

7.1 Vilka förväntningar har människor på revisorer? 

Om vår studie är representativ för hela Sverige har mindre företag generellt sett sämre 

kunskap om vad revisorer arbetar med än vad stora företag har. Detta kan bero på att 

högt uppsatta personer på ekonomiavdelningar i stora företag ofta är utbildade ekono-

mer eller har en lång ekonomisk erfarenhet där de under sin karriär har haft kontakt med 

revisorer. Vi är av uppfattningen att de mindre företagen koncentrerar sig mer på kärn-

verksamheten och inte sätter sig in i den ekonomiska delen i samma utsträckning. Där-

för förmodar vi att de inte har intresse av att veta vad revisorn gör. Vi tycker att det 

borde vara det omvända. Småföretagare borde vara mer priskänsliga och därför borde 

ligga i deras intresse att ta reda på vad revisorerna tar betalt för.  

Revisorerna bekräftade det som hade framkommit genom intervjuerna med företagen, 

alltså att missuppfattningarna om vad revisorer arbetar med är större bland mindre före-

tag samt allmänheten och studenter. Detta är även något som de tidigare skrivna uppsat-

serna har kommit fram till. Vissa revisorer tycker inte att det är nödvändigt att allmän-

heten vet exakt vad revisorer gör medan andra tycker att det är viktigt. Revisorerna var 

eniga om att det är desto viktigare att studenter vet vad revisorer arbetar med eftersom 

det påverkar vilka som utbildar sig till revisorer och därmed också kvaliteten på de bli-

vande revisorerna. De tycker även att det är viktigt att företag vet vad revisorer gör ef-

tersom det är besvärligt när de förväntar sig mer än vad som egentligen ska utföras. 

Men Power menar att om man inte vet vad revision tillför eller vad de producerar så vet 

man inte riktigt om de misslyckas. I sådana fall borde det ligga i revisorers intresse att 

fortsätta hålla yrket någorlunda gåtfullt. Det är även denna oklarhet som är yrkets 

styrka, menar både Carrington och Power. De tidigare skrivna uppsatserna (se kapitel 3) 

menar det omvända och letar efter lösningar till att reducera förväntningsgapet. 
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7.2 Vilka föreställningar finns om revisorer? 

Föreställningar om vad revisorer gör har återspeglats i den löneuppskattning som före-

tagen har gjort. De minsta och medelstora bolagen hade stora gap i sina uppskattningar 

och där fanns även de högsta samt lägsta värderingarna. De stora företagen hade betyd-

ligt rimligare uppskattning och gapet var inte lika stort. Eftersom de mindre företagen 

har mindre kunskap om vad revisorer faktiskt gör så kanske det återspeglas i deras lö-

neuppskattning. Samma parallell kan dras till de studenter och slumpvis utvalda männi-

skor som vi träffade. Deras uppfattning om vad revisorer gör var generellt vag även om 

det fanns undantag. Den vaga uppfattningen kan även i detta fall kopplas till den lönen 

som de uppskattade.  

De uppskattningar av revisorers lön som genomfördes av slumpvis utvalda människor, 

studenter samt små och medelstora företag baserades många gånger på uppfattningen 

om revisorn. Nästan alla studenter och slumpvis utvalda människor grundade inte bara 

sin löneuppskattning utan alla sina åsikter på de förutfattade meningar de har om reviso-

rer. Studenternas och de slumpvis utvalda människornas bild av revisorn är att det är en 

äldre karl i kostym som sitter på ett fint kontor, har hög lön och är allmänt tråkig. Fastän 

många inte visste mer om revisorer än att de arbetar med ekonomi i allmänhet så hade 

de ändå en inpräntad bild av hur en revisor är och ser ut. Den bilden lever kvar bland de 

människor som sällan eller aldrig kommer i kontakt med revisorn. Minst förutfattade 

meningar fanns bland de som arbetar på stora företag – alltså de som har mest kontakt 

och kunskap om revisorer. Bland de mindre företagen har fördomarna minskat men den 

typiska bilden är inte helt borta. Företagen menar att deras egna erfarenheter av reviso-

rer skiljer sig från de förutfattade meningar som finns i samhället. Anledningen till att 

den bilden är på väg att försvinna och har försvunnit bland många företagare är att en 

revisor idag är mer alldaglig, social, agerar säljare samt är mer informell.  

Enligt både revisorerna och vissa respondenter från de stora företagen bugade man förr 

när revisorn kom ut till företag. Detta har försvunnit som ett resultat av den höga kon-

kurrensen som finns bland revisionsbyråer. Konkurrensen gjorde att efterfrågan på en 

annan typ av människor erfordrades till revisionsyrket. Idag finns helt andra krav där 

social kompetens och säljare är betydligt viktigare kriterier för att bli revisor. De som 

har kontinuerlig kontakt med revisorer har alltså en annan bild av revisorn än vad de 
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personer som sällan eller aldrig stöter på revisorn har. Det är många gånger den histo-

riskt ”typiska” bilden av revisorn som har bidragit till att revisorns status har ansetts 

vara hög. Men om bilden är på väg att försvinna så kan det bli problematiskt för reviso-

rers status. Om revisorers status minskar så kan det innebära att färre utbildar sig till re-

visorer och därmed att utbudet bland utexaminerade studenter blir sämre.  

Carrington har en liknande teori och menar att trots att revisorer var tillbakadragna förr 

så var det ändå prestigefullt att vara en revisor. Han menar att det har förändrats över ti-

den då det har gått från vara ett tråkigt yrke till att bli en möjlig karriär för allt fler.  

Revisorers status har genom våra undersökningar visat sig vara hög men det har fram-

kommit att statusen tidigare var högre. I och med att en revisor är mer tillgänglig idag 

har mystiken till viss del avtagit och den mer tillgängliga revisorn visar att han inte är så 

märkvärdig. En tillgänglig och inte speciellt märkvärdig revisor kan tänkas ha bidragit 

till den lägre status som råder idag. Detta har bekräftats genom intervjuerna där större 

företag som har bättre kunskaper om revisorers arbete inte anser att revisorer har eller 

bör ha hög status i samhället. Mystiken kring professionen har varit större bland dem 

som har varit mer ovetande (mindre företag, studenter från Internationella Handelshög-

skolan och allmänheten) och de har också rangordnat revisorers status högre. Det tyder 

på att det är viktigt att förutfattade meningar finns kvar och att mystiken behålls så 

mycket som möjligt då det är det som bidrar till en högre status för revisorer. Man kan 

därmed också bekräfta Power och Carringtons teori att status och oklarhet i revisions-

yrket har en påverkan på varandra. Ett undantag från kopplingen mellan status och 

oklarhet är rangordningen från studenterna på Tekniska Högskolan där vi tror att 

bakomliggande anledningar kan finnas (se avsnitt 6.4).  

De ekonomer som arbetar på stora företag rangordnade som tidigare nämnts, revisorn 

lägre än vad alla andra respondenter gjorde. Även om det endast är ett antagande från 

vår sida så kunde vi ana något av en bitterhet bland de högt uppsatta ekonomerna. Vi 

fick uppfattningen att de jämförde sig själva med revisorn och ansåg att revisorn borde 

vara lägre rankad än de själva. Vår tolkning är att de såg revisorn mer som en konkur-

rent gällande status i samhället och inte ville framhäva revisorer även om de politiskt 

korrekt uttryckte att revisorer är viktiga för samhället. Detta antagande är grundat på ett 

iakttagande baserat på motsägelsefulla svar under intervjuerna.  
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7.3 Finns det något samband mellan förväntningsgapet och 
synen på revisorn? 

Förväntningsgapet har blivit ett hett samtalsämne i och med de skandaler där revisorer 

har varit i blåsväder. Skandalerna har gjort revisorer synliga. En bidragande effekt till 

att revisorn är mer synlig idag än tidigare är media. När media inte vet vad revisorer gör 

men ändå skriver om det så får de människor som aldrig eller sällan kommer i kontakt 

med revisorer en bild som sällan överensstämmer med verkligheten. När allmänheten 

har en missvisande bild av revisorn så föreligger ett förväntningsgap. Utifrån en genera-

lisering av de tio slumpvis utvalda människorna vi har intervjuat har allmänheten bilden 

av att revisorn är en översittare som klär sig i kostym och har hög lön. Denna generali-

sering stämmer överens med de uppfattningar som de revisorer vi har intervjuat har. 

Media gör revisorer synliga och genom dem har allmänheten bildat sig en uppfattning. 

Om inte revisorer hade varit exponerade så hade allmänheten inte haft någon bild av en 

revisor överhuvudtaget - en revisor hade kunnat vara vem som helst. Det har framgått 

att allmänheten inte bryr sig om att veta exakt hur en revisor genomför sitt arbete men 

de har uttryckt en besvikelse över de skandaler som har uppdagats. 

Majoriteten av företagen säger att deras syn på revisorer inte har påverkats av skanda-

lerna då de grundar sina åsikter på egna erfarenheter som oftast är positiva. FARs 

undersökning, om förtroendet för revisorer har påverkats av skandaler, visar liknande 

resultat. Företag har störst förtroende för revisorer och allmänheten har minst förtroende 

för revisorer. Allmänhetens brist på förtroende beror på avsaknaden av erfarenhet av re-

visorer, dåliga erfarenheter av revisorer eller den negativa bild som målas upp av media. 

FARs undersökning visar att de personer som har lägst förtroende för revisorer ofta 

endast har gymnasieutbildning. De personer med högre utbildning och en viss insyn i 

revision har däremot högre förtroende för revisorer. 

Inte bara allmänheten utan flera av de mindre och medelstora företagen har uttryckt att 

det är märkligt hur revisorer inte kan upptäcka stora fel och vissa har även vågat säga att 

revisorer har varit köpta i de fall som oegentligheter har uppmärksammats. Vad som 

inte är allmänt känt är att revisorer inte granskar hela bokföringen vilket ofta missupp-

fattas. Revisorer kan inte försvara sig i media eftersom de, enligt lag, har tystnadsplikt 

gentemot klienten. Det är en anledning till att allmänheten tror på rubrikerna. Om revi-
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sorer förväntas göra mer än de ska så är förväntningarna höga. Höga förväntningar i 

samband med revision innebär en föreställning om att revisorer bär på ovärderlig kun-

skap som endast de besitter. När ett sådant anseende finns så ser man upp till revisorn 

(deras status är hög – man avundas dem men säger gärna att de arbetar med något som 

är tråkigt). En bidragande effekt till ett väl ansett yrke är just den typiska bilden av revi-

sorn som lever kvar hos allmänheten.   

Det tyder på att förväntningsgapet inte endast är negativt och behöver förebyggas utan 

att det även finns positiva aspekter. De positiva aspekterna är just att förväntningarna på 

revisorn är för höga. En revisor sa under intervjun att om människor visste mer så skulle 

revisorer ha ännu högre status. Vi är något tveksamma till det resonemanget då vår 

undersökning visar att de som har störst kännedom om revisorer (stora företag) rang-

ordnar revisorers status lägre än de vars kännedom är mindre. Det tyder på att mystiken 

om vad revisorer gör leder till högre status.  

7.4 Hur påverkar förväntningsgapet revisorers status? 

Vi tror inte att revisorer hade haft lika hög status om människor hade haft full insikt i 

vad revisorer arbetar med. Med det påståendet menar vi inte att revisorer inte tillför 

nytta till samhället. Däremot gör de inte så mycket och inte heller exakt vad företagare 

tror att de gör. Många företag i våra intervjuer nämner att revisorn granskar ekonomin i 

hela företaget och därmed utgår de från att revisorn gör mer än vad som egentligen er-

fordras. Utöver detta så har människor anammat bilden som media synliggjort där revi-

sorer får stå till svars för bedrägerier som inte har kunnat upptäckas genom revisionen. 

Även då får de uppfattningen att revisorer gör mer än vad som egentligen omfattas av 

revisionen.  

I och med revisionspliktens avskaffande har revisorer blivit mer synliga eftersom de ge-

nom att sälja revisionstjänster har blivit tvungna att förklara vad revision innebär. Det 

blir genom avskaffandet ett aktivt val för vissa företag att välja om de ska ha revisor el-

ler inte. Företagare tar då in tillräcklig information för att göra detta avgörande. Revis-

ionspliktens avskaffade borde rimligtvis bidra till att förväntningsgapet minskar när re-

visorer blir tvungna att förklara revisionstjänsten. Ett mindre förväntningsgap borde in-

nebära att statusen blir lägre eftersom mystiken till viss del försvinner. De revisorer vi 

har intervjuat menar det omvända; att det kommer att bidra till högre status. När revis-
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ionsarvoden baseras på frivillig efterfrågan snarare än statligt tvång så styrs priset av in-

tresset för revision, menar de. De menar att högre priser leder till högre löner och där-

med en högre status. Vi har genom intervjuer bedömt att status ofta är kopplat till lön. 

Respondenter som har trott att revisorer tjänar mer än de gör har också rangordnat revi-

sorers status högre och vice versa. Revisorernas resonemang synes rimligt men är i strid 

mot vår tankegång där revisorers höga status är kopplad till ett större förväntningsgap. 

Vi avfärdar inte deras argument men vi har genom vår studie kunnat påvisa det mot-

satta. Vi tror att det viktigt att revisionsbranschen trots avskaffandet av revisionsplikten 

försöker behålla en oklarhet inom yrket.  

Baserat på vår studie är information om revisionstjänster inte alltid positivt för revisorn 

som i fallet med stora företag. För mycket information om detaljerna kring revisionen 

kan innebära att man mister mystiken kring revisionen som således blottar revisorn. När 

man vet exakt vad man betalar för är det lättare att säkerställa ett rimligt och många 

gånger lägre pris. Detta bidrar även till att statusen för revisorn är lägre bland de an-

ställda på stora företag än hos mindre företag som inte har en direkt inblick i revisorns 

arbete. Detta har vi kunnat påvisa i vår studie där små och medelstora företag hade viss 

kunskap om vad revision är men inte full kunskap såsom stora företag hade. Detta vi-

sade sig också innebära att mindre och medelstora företag rangordnade revisorers status 

och lön högre än vad stora företag gjorde.  

Allmänhetens kunskap styrs främst av media i de fall de själva inte kommer i kontakt 

med revisorer. Allmänheten har bilden av att revisorn är en äldre, tråkig karl som klär 

sig i kostym och har hög lön. Bilden av revisorn är föråldrad och inte längre korrekt 

men den lever ändå kvar hos de människor som inte kommer i kontakt med revisorer. 

Detta innebär att förväntningsgapet är positivt eftersom den ”typiska” bilden av revisorn 

inger en högre status (det är fint att vara revisor). 

Den positiva aspekten med förväntningsgapet innebär alltså att människor och företag 

inte vet i detalj vad revisorn gör. Precis som Power skriver måste revisionens syfte vara 

tillräckligt konkret för att det ska tillfredsställa samhällets behov (att professionen måste 

finnas) men det ska inte vara så klart att omvärlden ska kunna bedöma om processen 

misslyckas. Baserat på vår studie har vi samma uppfattning som Power; mystiken ger 

revisionsyrket en aura. 
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8 Slutsats 

I detta kapitel presenteras slutsatser baserade på vår genomförda studie. Slutligen tar 

vi också upp förslag till fortsatt forskning samt redogör för vilket bidrag denna uppsats 

medför samhället i stort och internationellt. 

 

Att det finns ett förväntningsgap har bekräftats flertalet gånger. Forskare, uppsatsskri-

benter och revisionsbranschen i stort har hävdat att gapet är ett problem men vi bedömer 

att det nödvändigtvis inte stämmer. Vi anser att förväntningsgapet kan ses ur mer än ett 

perspektiv. Att bevisa de positiva sidorna är svårt men vi har genom vår studie med fö-

retag, studenter, revisionsbyråer samt slumpvis utvalda människor fått uppfattningen att 

förväntningsgapet är bra för professionen. 

Vi har genom vår studie valt att ifrågasätta den negativa aspekten och kommit fram till 

att förväntningsgapet varierar bland revisorers olika intressenter. Störst är förväntnings-

gapet från allmänheten och studenter som sällan eller aldrig kommer i kontakt med revi-

sorer. Där har andra influenser bidragit till de uppfattningar som finns om revisorer. 

Majoriteten av dessa personer rangordnade revisorers status väldigt högt trots att de inte 

känner till professionen speciellt väl, vilket visar att förväntningsgapet har en positiv in-

verkan på revisorers status. Gapet har också visat sig vara positivt bland mindre företag 

där ovissheten om vad en revisor gör är stor. Bland stora företag är förväntningsgapet 

betydligt mindre eller nästintill obefintligt och där är också revisorers anseende inte lika 

högt. Förväntningsgapet minskar ju större kunskaper som finns och således också revi-

sorers status. När människor inte har tillräckliga kunskaper så blir det svårt att ifråga-

sätta auktoriteter. Små företag som har sämre kunskaper om revision ifrågasätter inte 

revisorerna. Detta är positivt för revisorerna eftersom de kan genomföra sitt jobb utan 

att behöva förklara sig. Stora företag å andra sidan vet oftast vad revision går ut på och 

ser inte revisorer som speciellt märkvärdiga. I dessa fall har mystiken försvunnit och 

anseendet likaså.  
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8.1 Förslag till fortsatt forskning 
I vår studie valde vi att bevisa att förväntningsgapet faktiskt bidrar till en hög status 

bland revisorer. Det skulle vara intressant att undersöka om ett aktivt val om revision 

leder till att förväntningsgapet minskar och till att statusen för revisorer blir lägre. Uti-

från det skulle man kunna dra slutsatser kring om högre gränsvärden för revision höjer 

eller sänker statusen. En sådan undersökning skulle antingen stärka eller avfärda vår te-

ori. 

8.2 Uppsatsens bidrag internationellt och till samhället i stort 
Förväntningsgapet inom revision är inte endast ett svenskt fenomen utan har diskuterats 

av många internationella forskare, däribland Liggio och Porter som nämnts i denna upp-

sats. Porter ser endast problem med förväntningsgapet, vilket med stöd av vår genom-

förda studie kan diskuteras. Genom de intervjuer som vi genomfört har vi kunnat disku-

tera oss fram till att det finns positiva aspekter med förväntningsgapet för revisions-

branschen då det bidrar till en mystik och därmed ett anseende som påverkar revisorer-

nas status i samhället positivt.  

 
Revisionsbranschen är utbredd och har fäste samt inflytande över hela världen. Vi tror 

att det är viktigt att se den positiva aspekten av förväntningsgapet och vilket påverkan 

det har över branschen. Därmed anser vi att man inte ska försöka minska gapet alltför 

mycket eftersom det är ett bidrag till revisorers höga anseende. Genom en reducering av 

förväntningsgapet kommer mystiken att avta. Revisorernas status kommer då att 

minska, färre studenter kan komma att utbilda sig till revisor och kvaliteten på nya revi-

sorer kan komma att bli sämre. Vår slutsats och diskussion är ett bidrag till såväl sam-

hället i stort som internationellt. 
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10 Bilagor 

10.1 Bilaga 1 
Intervjufrågor revisionsbyråer: 

- Vad känner ni är den allmänna uppfattningen om revisorn? 
- Vet allmänheten vad ni gör? 
- Har uppfattningen blivit bättre eller sämre? 
- Vad är företagens uppfattning om revisorn?  
- Har era kunder en bra uppfattning om vad ni gör?  
- Vad skulle ni säga om revisorers status i samhället? 
- Har statusen påverkats av skandaler? 
- Betalar man för mycket, lagom eller för lite för revisionstjänsten? 
- Ser ni några problem och/eller fördelar med förväntningsgapet? 

 

Intervjufrågor företag: 

- Vad tänker du på när du hör ordet revision? 
- Vad är revisorn för en typ? (typisk bild av en revisor) 
- Vilket inflytande i samhället har revisorer? 
- Är det viktigt att revisorer finns? 
- Hur hög månadslön uppskattar du att revisorer har i genomsnitt? 
- (baserat på ovanstående fråga) Tycker du att de tjänar för mycket, lagom eller 

för lite? 
- Vilket slags arbete utför er revisor här (konkret)? 
- Vad gör en revisor? Vad är deras huvudsakliga arbete? 
- Vilken slags utbildning tror du att det krävs för att man ska kunna bli revisor? 
- Känner du till några skandaler där revisorer har varit i blåsväder? Har det i såd-

ana fall påverkat din syn på revision och på vilket sätt? 
 
 

Intervjufrågor studenter + slumpvis utvalda människor: 

- Vad tänker du på när du hör ordet revision? 
- Vad är revisorn för en typ? (typisk bild av en revisor) 
- Hur hög månadslön uppskattar du att revisorer har i genomsnitt? 
- (baserat på ovanstående fråga) Tycker du att de tjänar för mycket, lagom eller 

för lite? 
- Vad gör en revisor? Vad är deras huvudsakliga arbete? 
- Vilken slags utbildning tror du att det krävs för att man ska kunna bli revisor? 

 
 
 
 

 



 

 
45 

10.2 Bilaga 2 
Fråga 1: Ange för varje yrke (1-10) hur det värderas i samhället vad gäller status.  
(1 högst status – 10 lägst status) 
 
 
 
Revisor  
Gymnasielärare 
Civilingenjör (bygg) 
Professor 
Apotekare 
Banktjänsteman 
Ekonomiansvarig 
Polis 
Läkare  
Brandman 
 
 
 
 

Fråga 2: Ange för varje yrke (1-10) hur det värderas i samhället vad gäller lön.  
(1 högst lön - 10 lägst lön) 
 
 
Revisor  
Gymnasielärare 
Civilingenjör (bygg) 
Professor 
Apotekare 
Banktjänsteman 
Ekonomiansvarig 
Polis 
Läkare  
Brandman 
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10.3 Bilaga 3 
 
Intervjuer allmänheten: 
 
Yrke   Kön / Ålder 
Utbildad Lärare Kvinna, 32 år 
Pensionär   Man, 70 år 
Bilmekaniker Man, 29 år 
Lagerarbetare Kvinna, 27 år 
Legitimerad optiker Man, 44 år 
Utbildad Lärare år 1-7 Kvinna, 35 år 
Pensionär   Man, 68 år 
Arbetar på en gruppbostad för utvecklingsstörda Kvinna, 25 år 
Mammaledig Kvinna, 28 år 
Arbetslös 	  	   Man, 45 år 
 
 
Intervjuer studenter: 
 
Utbildning   Kön / Ålder Skola     

Affärsjurist (år 1) Kvinna, 20 år 
Internationella Handelshög-
skolan 

Affärsjurist (år 1) Kvinna, 19 år 
Internationella Handelshög-
skolan 

IM (år 3)   Kvinna, 24 år 
Internationella Handelshög-
skolan 

IM (år 3)   Kvinna, 25 år 
Internationella Handelshög-
skolan 

Affärsjurist (år 1) Kvinna, 19 år 
Internationella Handelshög-
skolan 

Civilekonomprogrammet  	  	   	  	  
	  

	  	  
Nationalekonomisk Inriktning (år 
2) Kvinna, 20 år 

Internationella Handelshög-
skolan 

Byggnadsingenjör (år 3) Kvinna, 22 år 
Tekniska Högs-
kolan   

Byggnadsingenjör (år 3) Kvinna, 21 år 
Tekniska Högs-
kolan   

Byggnadsingenjör (år 3) Kvinna, 23 år 
Tekniska Högs-
kolan   

Logistik och ledning (år 1) Man, 23 år 
Tekniska Högs-
kolan   

Maskiningenjör (år 3) Man, 21 år 
Tekniska Högs-
kolan   

Maskiningenjör (år 3) Man, 21 år 
Tekniska Högs-
kolan   

Civilekonomprogrammet (år 1) Man, 21 år 
Internationella Handelshög-
skolan 
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Intervjuer företag 
 
Små företag 
 
Före-
tag       Anställda Namn / Ålder Befattning   
BLM Kyl & Storkök 
AB   10 

Ingrid Axelsson, 
56 år 

Ekonomiansva-
rig   

CL Butiks AB (Ica nära 
flamman öster) 8 

Christian 
Tauschek, 43 år Ägare     

Henryssons Hydraulik & 
Maskin Aktiebolag 6 

Sune Henryssons, 
50 år Ägare     

Bilbolaget Autoservice 
Karlsson och Fingal AB 4 Peter Fingal, 47 år Ägare     

Våran Kåk AB     3 
Anders Bark, 68 
år 

Ekonomiansva-
rig   

Jeansshopen NO 1 AB   4 
Richard Bergend-
hal, 47 år 

Ekonomiansvarig/ 
ägare 

Sohlbergs i Jön-
köping AB     2 

Rolf Algeskär, 52 
år 

Plats-
chef/ekonomiansvarig 

 
Medelstora företag 
 

Företag       Anställda 
Namn / 
Ålder   Befattning     

Severins Möbler i Jön-
köping AB 15 

Lotta An-
dersson, 
50- 55 år   Ekonomiansvarig     

PR-Plast i 
Jönköping     26 

Göran 
Clewåker, 
62 år   

Platschef/ Ekonomian-
svarig   

Aspen i Jönköping 
AB   28 

Monika Ber-
tilsson, 43 år Ekonomiansvarig     

Gilbert Trading i Jön-
köping AB 29 

Cecilia Car-
dell- Bosmyr, 
45 år 

Administrativ chef/ IT chef/ 
Ekonomiansvarig 

Ecris 
AB       15 

Magnus 
Ramfelt, 
42 år   Redovisningschef     

Hotellet John 
Bauer AB   34 

Katarina 
Fingal, 45 
år   VD       

Ekholms Färggross i 
Jönköping AB 15 

Mattias 
Ekholm, 
38 år   VD       
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Stora företag 
 

Företag     Anställda Namn / Ålder Befattning     

Holmgrens Bil 
AB   397 

Elisabeth Sandström, 44 
år 

Kontorschef/ 
Ekonomichef   

Husqvarna AB   15 698 Odd Andersson, 34 år 
Lager-
chef       

Aktiebolag Fa-
gerhult   2 228 Henrik Snäll, 42 år  

Redovis-
ningschef     

HSB Göta 
Ekonomisk för-
ening   250 Evalotte Skoglund, 45 år 

Ekonomi-
chef     

Atteviks Bil AB 304 
Elisabeth Sandström, 45 
år 

Redovisningsassi-
stent/ekonomiassist
ent 

Aditro Logistics Jön-
köping AB 300 

Angelica Sandberg, 41 
år 

Control-
ler/ekonomichef   

HERENCO AB   1500 
Cecilia Skirhammar, 46 
år 

Ekonomi-
chef     

 
 

Intervjuer Revisionsbyråer  
 

Revisionsbyrå Namn Befattning 
Erfa-
renhet 

Deloitte   Kristina Engelke Godkänd Revisor 5 år 
Grant Thornton Kristina Svärd-Lahi Auktoriserad Revisor 30 år 
Ernst & Young Carolina Birch Godkänd Revisor 5 år 
KPMG   Johanna Lago Godkänd Revisor 4,5 år 
 


