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Sammanfattning 

De senaste åren har skadeståndsanspråken riktat mot revisorer ökat vilket 

uppmärksammats av ett par skandaler. Dessutom skriver forskare om 

förväntningsgap och informationsgap mellan revisorer och dess kunder samt 

intressenter. Genom att koppla samman revisorns skadeståndsansvar med 

förväntningsgapet och informationsgapet kan följande fråga ställas; finns det ett 

samband mellan förväntningsgapet, informationsgapet och revisorns 

skadeståndsansvar?  

Syftet med studien är att undersöka vad revisorer upplever är orsaken till att det 

existerar ett förväntningsgap och ett informationsgap, samt hur det går att 

reducera förväntningsgapet och informationsgapet. Syftet är också undersöka vad 

det är inom förväntningsgapet och informationsgapet som revisorer uppfattar kan 

ge upphov till skadeståndsansvar. I studien redogörs för revisorns roll och ansvar, 

ämnet revision, revisorns skadeståndsansvar, förväntningsgapet samt 

informationsgapet. 

Denna studie är kvalitativ och därför har semistrukturerade intervjuer genomförts 

baserat på en intervjuguide med totalt fem personer varav samtliga fem 

respondenter är revisorer. Den teoretiska referensramen grundar sig främst på 

vetenskapliga artiklar. 

Respondenterna kontaktades via mejl eller telefon och resultaten visar att 

respondenterna har olika uppfattningar kring orsaker och konsekvenser av 

förväntningsgapet och informationsgapet. Respondenterna är inte särskilt oroliga 

för att hamna i skadeståndsansvar samtidigt som respondenterna har olika 
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uppfattningar kring hur förväntningsgapet och informationsgapet påverkar 

revisorns skadeståndsansvar. Det fanns däremot samband mellan vad det är inom 

förväntningsgapet och informationsgapet som ligger till grund för revisorns 

skadeståndsansvar.  

Studien bidrar till en ökad förståelse kring förväntningsgapet, informationsgapet 

och hur revisorer upplever att förväntningsgapet och informationsgapet påverkar 

revisorns skadeståndsrisk. Studien kan komma till användning av personer som 

vill skaffa sig en bredare förståelse om ämnet eller vill forska vidare om ämnet. 

Ämnesord 

Revisorer, förväntningsgap, informationsgap, skadeståndsansvar, skadeståndsrisk 
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Abstract 

In recent years the number of lawsuits against auditors have increased which has 

been highlighted by a couple of scandals. In addition, other researchers have done 

studies about the audit expectation gap and the audit information gap between 

auditors and their clients. By linking auditor liability to the expectation gap and 

the information gap the following question can be asked; is there a connection 

between the expectation gap, the information gap and auditor liability? 

The purpose of this study is to investigate what auditors experience is the reason 

why there is an expectation gap and an information gap, as well as how it is 

possible to reduce the expectation gap and the information gap. The purpose is 

also to examine what it is within the expectation gap and the information gap that 

auditors perceive can give rise to auditor liability. 

This study has a qualitative approach and therefore semi-structured interviews 

based on an interview guide have been completed. A total of five respondents of 

which all are auditors participated. The results show that the respondents have 

different views on the causes and consequences of the expectation gap and the 

information gap. The respondents are not particularly worried about being held 

liable for damages, also the respondents have different views on how the 

expectation gap and the information gap affect auditor liability. On the other hand, 

there was a connection between what is within the expectation gap and the 

information gap that underlies the auditor's liability. 

This study has contributed to a better understanding of the expectation gap, the 

information gap and how the two gaps are linked to auditor liability. This study is 

useful for people that want to gain a broader understanding or do further research 

about the subject. 
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1. Inledning 

I detta kapitel presenteras inledningsvis bakgrunden till revisorns 

skadeståndsansvar och därefter tydliggörs varför detta ämne är relevant. Sedan 

introduceras uppsatsens syfte, forskningsfrågor och slutligen kommer 

dispositionen. 

1.1 Bakgrund  

Enronskandalen år 2001 och redovisningsbyrån Arthur-Andersens fall medförde att 

det spreds en stor oro kring redovisnings- och revisionspraxis eftersom många 

ansåg att praxis var otillräckligt för att förhindra ytterligare skandaler i den privata 

sektorn (Matkin, 2010). Många observatörer har senare spekulerat i att de 

finansiella systemen för statliga och icke-vinstdrivande företag på liknande sätt är 

bristfälliga och därmed är mottagliga för ekonomisk misskötsel och liknande 

skandaler (Matkin, 2010). 

McLaughlin et al. (2021) förklarar att under de tre senaste decennierna, som började 

med Enronskandalen, har det uppkommit ytterligare ett antal 

redovisningsskandaler. En senare skandal är Carillionfallet som medförde att 

företaget Carillion kollapsade (McLaughlin et al., 2021). Hoos et al. (2018) 

förklarar också att det har uppkommit en en serie av redovisningsskandaler efter 

finanskrisen år 2008. Även De Meyst et al. (2021) menar att redovisningsskandaler 

inte minskat på senare år. Sedan Sarbanes-Oxley Act har det nyligen skett flera 

uppmärksammade stämningar riktade mot revisorer. Detta indikerar att rättstvister 

fortfarande utgör en betydande risk för revisorer (De Meyst et al., 2021). 

I några kandidatuppsatser har det konstaterats att sedan en längre tid tillbaka har 

skadeståndsansvar mot revisorer ökat enligt flera uppsatsförfattare (Paakkonen, 

2011; Johansson & Larsson 2009; Lindgren & Lundgren, 2016; Haciy, 2018). Även 

i Tidningen Balans menar Glantz (2017) att fler och fler revisorer har kommit i 

kontakt med skadeståndsansvar efter en rad uppmärksammade fall. Awerstedt 
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(2014) skriver i Tidningen Balans att styrelsens och VD:ns ansvar skjuts ofta undan 

till revisorn och på så vis har revisorer blivit en måltavla gällande 

skadeståndsansvar. 

I olika tidskrifter skrivs det om redovisningsskandaler kopplat till 

skadeståndsansvar, exempelvis att stora revisionsföretag såsom Ernst & Young har 

drabbats av uppmärksammade fall den senaste tiden. Tidningen Revisionsvärlden 

(2020) skriver att EY, som sedan många år varit revisor åt företaget Wirecard, 

glömde granska om de stora summorna som Wirecard redovisade verkligen 

existerade i Singapore. Dessutom skriver Revisionsvärlden (2020) att detta ledde 

till att Wirecards börsvärde utraderades och att VD:n gripits misstänkt för bedrägeri 

när det uppdagats att det saknats 1,9 miljarder euro i kassan. Därtill har 

revisionsbolaget PricewaterhouseCoopers varit inblandade i uppmärksammade fall. 

Exempelvis 2003 framkom det att bolaget Intrum Justitias gjort sig skyldig till 

mångåriga bokföringsbrott där PWC ansvarat över redovisningen enligt en artikel i 

Svenska Dagbladet av Isacson och Cervenka (2014). Isacson och Cervenka (2014) 

skriver att skadeståndet för PWC blev på 25 miljoner kronor och att PWC även var 

tvungna att betala 15 miljoner kronor för att förbättra system och 

kontrollfunktioner.  

Det existerar ett stort antal vetenskapliga artiklar som behandlar revisorns 

skadeståndsansvar ur olika synvinklar. I sin studie skriver Alderman (2017) om 

revisorns skadeståndsrisk och potentiella skillnader i skadeståndsansvar baserat på 

revisorns kön. Resultatet visar att kvinnliga revisorer blir skadeståndsansvariga i 

större utsträckning för en personlig intressekonflikt, samtidigt som manliga 

revisorer blir oftare skadeståndsansvariga för en finansiell intressekonflikt 

(Alderman, 2017). Bigus (2016) skriver istället om sambandet mellan optimism och 

revisorns skadeståndsansvar och en slutsats som dras är att under strikt 

skadeståndsansvar gör optimismen att revisorn överskattar sina chanser att hitta 

väsentliga misstag (Bigus, 2016). 

Samsonova-Taddei och Humphreys (2015) studie behandlar begränsningen av 

revisorns skadeståndsansvar i Europa där författarna analyserar europeiska 

transnationella processer för beslutsfattande av revisionspolicys. En av slutsatserna 
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som dras är att revisorns skadeståndsansvar framstår som en regleringskonstruktion 

vilket är under ständig förändring, snarare än ett dilemma som väntar på att bli löst. 

Studien understryker också den betydelse som individuella europeiska staters 

auktoritet har i det europeiska revisionspolitiska sammanhanget (Samsonova-

Taddei & Humphrey, 2015). 

1.2 Problematisering  

Som nämnts tidigare har revisorer under den senaste tiden varit inblandade i 

rättstvister eftersom revisorer misskött sitt skadeståndsansvar (De Meyst et al., 

2021). Något som har diskuterats i tidigare forskning är anledningarna bakom 

skadeståndsanmälningar riktat mot revisorer. Hoos et al. (2018) analyserar i sin 

studie bland annat varför skulden ofta förskjuts till revisorn. Författarna kommer 

fram till att revisionsbyråer och dess revisorer som aktivt kommunicerar sin så 

kallade bestyrkanderoll som revisor, det vill säga att revisorn intygar att uppgifter 

är korrekta, oftare får skulden än revisionsbyråer som inte kommunicerar denna 

roll. De revisionsbyråer som kommunicerar denna roll bygger upp mer tillit för 

investerare vilket i längden medför att investerarna känner sig svikna av revisorerna 

och därmed väljer att lägga skulden på revisorerna om någonting skulle hända 

(Hoos et al., 2018). Dessutom förklarar Hoos et al. (2018) att framgångsrika 

revisionsbyråer med god ekonomi ofta får skadeståndsanspråk riktade mot sig 

eftersom investerare antar att dessa revisionsbyråer har råd att betala 

skadeståndssummorna. Samtidigt indikerar senaste tidens händelser såsom 

Wirecardskandalen (Revisionsvärlden, 2020) att revisorers skadeståndsansvar 

fortfarande är ett relevant ämne. 

I Tidningen Balans skriver Awerstedt (2014) att en av anledningarna till att 

revisorer blir skadeståndsskyldiga är att det finns ett glapp mellan teori och praktik 

i vem som ska anses som skadeståndsskyldig inom bolag i Sverige. Enligt 

aktiebolagslagens 29:e kapitel ska en revisor när han eller hon fullgör sitt uppdrag 

ersätta skadan om revisorn uppsåtligen eller av oaktsamhet skadar bolaget. Det 

gäller även då skadan tillfogas en aktieägare eller någon annan genom överträdelse 

av ABL, tillämplig lag om årsredovisning eller bolagsordningen. En revisor ska 
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även ersätta skada som uppsåtligen eller av oaktsamhet vållas av hans eller hennes 

medhjälpare.  

Enligt aktiebolagslagens 29:e kapitel har bolagsorganen även ett solidariskt ansvar 

för skada som vållat bolaget eller tredje man. Bolagsorgan är ett bolags enheter 

vilka hjälper till att upprätthålla bolagets olika funktioner och består av 

bolagsstämma, revisor, styrelse och verkställande direktör (FAR online, 2022). 

Vidare förklarar Awerstedt (2014) att den skadelidande kan välja att begära 

ersättning för hela skadan från det bolagsorgan som har bäst betalningsförmåga men 

samtidigt är revisorn det enda av bolagsorganen som enligt lagen har en skyldighet 

att inneha en ansvarsförsäkring. Eftersom skadeståndsansvaret är solidariskt 

kombinerat med att revisorn enligt lagen är skyldig att teckna en ansvarsförsäkring 

resulterar det ofta i att den skadelidande riktar sitt skadeståndsanspråk endast mot 

revisorn (Awerstedt, 2014).  

En annan anledning till att skadeståndsansvar riktat mot revisorer har ökat är en 

bristande insikt i vad som ingår i revisorns uppdrag i kombination med att revisorns 

arbete och hur mycket denne ska kunna åstadkomma genom sin granskning 

överskattas (Awerstedt, 2014). Det finns en del forskning som behandlar det så 

kallade förväntningsgapet (Öhman, 2007; Litjens et al., 2015; Hassink et al., 2009; 

Alzola, 2017; Ruhnke & Schmidt, 2014; Epstein & Geiger, 1994; Gold et al., 2012; 

Masoud, 2017; Chye Koh & Woo, 1998; Sidani, 2007). Den tidigare forskningen 

behandlar allt från skandaler och allmänhetens förväntningar på revisorer till 

lagstiftarens ansvar att minska förväntningsgapet. Öhman (2007) definierar 

förväntningsgapet som en diskrepans mellan vad intressenter och revisorer 

uppfattar att revisorerna ägnar och/eller ska ägna sig åt. 

Litjens et al. (2015) påpekar att förväntningsgapet relaterat till revision är ett viktigt 

ämne i revisionsyrket och att det är allmänt erkänt internationellt. Hassink et al. 

(2009) förklarar att Enronfallet och liknande skandaler har försämrat 

revisionsbranschens bild. Samtidigt nämner Alzola (2017) att skandaler såsom 

Enron-fallet beror på misslyckanden av så kallade “gatekeepers”, såsom 

exempelvis revisorer, att upptäcka bedrägerier. Den vanligaste lösningen på dessa 

problem är att lägga skadeståndsansvaret på dessa “gatekeepers”. Alzola (2017) 
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kritiserar denna lösning i sin artikel och påstår att det istället hänger samman med 

förväntningsgapet från allmänheten om att allmänheten anser att en revisor bör 

kunna upptäcka bedrägerier. Hassink et al. (2009) är inne på samma spår och 

påpekar att allmänheten förväntar sig att revisorn ska upptäcka bedrägerier 

samtidigt som revisorerna själva fokuserar mer på att revidera ledningen istället. 

Ruhnke och Schmidt (2014) belyser det viktiga med ett så kallat förväntningsgap 

inom revision då revisorerna fyller en social funktion. Revisionsyrket har ett behov 

av att säkerställa extern legitimitet och att bristerna som uppstår på grund av ett 

förväntningsgap kan försämra legitimiteten samt vara skadligt för revisionsyrket. 

Enligt Ruhnke och Schmidt (2014) anser allmänheten att den sociala funktionen 

uppfylls beroende på i vilken utsträckning den upplevda prestationen 

överensstämmer med allmänhetens förväntningar. När revisorernas resultat inte 

lever upp till förväntningarna uppstår ett förväntningsgap. Samtidigt menar Epstein 

och Geiger (1994) att standardsättare bär ett ansvar att öka just allmänhetens 

förståelse och kunskap om revision för att på så vis minska förväntningsgapet. Dock 

framkommer det i en studie av Gold et al. (2012) att förklaringar kring revisorns 

ansvar i International Standards on Auditing (ISA) 700 inte leder till ett mindre 

förväntningsgap. 

Masoud (2017) studerar i sin artikel om om ett förväntningsgap påverkar revisorns 

ansvar, tillförlitlighet, skyldigheter och att kunna utveckla finansiella rapporter. I 

sin studie delar Masoud (2017) upp förväntningsgapet i två delar, vilket är 

rimlighetsklyftan och prestationsgapet. Chye Koh och Woo (1998) delar även upp 

förväntningsgapet i rimlighetsklyftan och prestationsgapet. Dessa två delar leder 

enligt Chye Koh och Woo (1998) till att en klyfta uppstår mellan samhället och 

revisorer, där både samhället har förväntningar på revisorer och att en bristfällig 

prestation från revisorn leder till ett förväntningsgap. I sin studie tar Sidani (2007) 

främst upp rimlighetsgapet, vilket författaren beskriver som ett gap mellan vad 

allmänheten förväntar sig att revisorer ska utföra och vad revisorerna rimligen kan 

förväntas utföra. 

Det existerar även tidigare forskning angående det så kallade informationsgapet 

(Vanstraelen et al., 2012; Litjens et al., 2015; Öhman et al., 2006; Hooks et al., 
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2002). Det kan vara värt att nämna att det inte finns forskning i lika stor utsträckning 

kring informationsgapet som det finns inom förväntningsgapet. Vanstraelen et al. 

(2012) definierar informationsgapet som skillnaden mellan informationen 

användare behöver för att fatta välgrundade beslut och den information som 

offentliggörs. 

Vidare förklarar Vanstraelen et al. (2012) förklarar att revisionsrapportering jämt 

är aktuellt då den allmänna uppfattningen är att det alltid går att förbättra 

revisionsrapporter med avseende på rapporternas form och innehåll. Genom att 

intervjua användare och revisorer kommer författarna fram till att det existerar ett 

informationsgap. Vanstraelen et al. (2012) föreslår en alternativ 

revisionsrapporteringsmodell vilket förbättrar transparensen i revisionsarbetet och 

samtidigt minskar informationsgapet mellan användare och revisorer. Dock visar 

det sig att det inte är fördelaktigt att vara alltför transparent, Litjens et al. (2015) 

menar att ett företags ledning oftast är ovillig att låta revisorn lämna upplysningar 

om känslig information. Detta är liknande vad Öhman et al. (2006) tar upp, 

skillnaden är dock att Öhman et al. (2006) menar att det istället är revisorerna som 

är ovilliga att göra uttalanden om information utöver vad som krävs av praxis. 

Studien av Litjens et al. (2015) behandlar inte enbart informationsgapet utan hänger 

även ihop med förväntningsgapet då studien är inriktad på att undersöka kopplingen 

mellan informationsbehov och förväntningsgapet. 

I en studie av Hooks et al. (2002) identifieras flera informationsgap vilka främst 

berör redovisningsmyndigheter, lagstiftare och rapportförberedare. För att möta 

allmänhetens förväntningar bör informationsgap reduceras (Hooks et al., 2002). 

Öhman et al. (2006) förklarar att revisorns uppgifter kan delas in i två grupper, den 

första uppgiften fokuserar på ren fakta och siffror och den andra uppgiften är 

inriktad på information sedd från intressenters och investerares perspektiv. Svenska 

revisorer känner sig relativt osäkra på den andra uppgiften eftersom denna typ av 

information är svårare att granska. I slutändan kan det leda till att denna typ av 

information presenteras till intressenter utan att kvalitetssäkras, vilket bidrar till ett 

informationsgap (Öhman et al., 2006). 
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Det finns ett par studentuppsatser som behandlar förväntningsgapet och 

informationsgapet. Tidigare forskning som är kopplat till förväntningsgap utgår 

ofta från revisorernas perspektiv, vilket är vad Andersson och Eklund (2015) 

skriver om. Det finns också studier som endast fokuserar på relationen mellan 

revisor och kund inom förväntningsgapet (Kallsäby & Hollstrand, 2018). Angående 

informationsgapet förklarar Kusaila (2019) att när revisorer utför sitt arbete vet 

ingen med säkerhet vilken information de har tillgång till. Dessutom finns det en 

skillnad i vad användare anser vara användbar information och vilken information 

revisionsbestämmelser för närvarande förser användare av externa finansiella 

rapporter med (Kusaila, 2019). Dobija et al. (2014) menar att dagens komplexa 

globala miljö skapar nya utmaningar men också nya möjligheter för revisorer och 

en av utmaningarna är relaterad till rapportering och att tillfredsställa det så kallade 

informationsgapet. 

Baserat på resonemangen ovan kan det konstateras att det finns en problematik 

kring revisorns skadeståndsansvar som är kopplad till förväntningsgapet och 

informationsgapet. Tidigare forskning har visat som Hoos et al. (2018) påpekar att 

en anledning till varför revisorer ofta får skulden och hamnar i skadeståndsansvar 

är allmänhetens dåliga kunskap om revisionsfunktionen. Att en revisor hamnar i 

skadeståndsansvar kan även bero på som Öhman (2007) poängterar att revision 

kretsar kring både professionella bedömningar och risker, såsom att allmänheten 

förväntar sig att revisorn ska finna felaktigheter och avge en informativ 

revisionsberättelse. Detta kan leda till att revisorer är mer bekymrade över sin egen 

situation än av andra parters situation och det verkar vara viktigare “att göra saker 

rätt” än “att göra rätt saker”. Problematiken föreligger därför när förväntningar på 

revisorns granskning och förmedlande av information i revisionsberättelsen ligger 

till grund för skadeståndsansvar. Det är därmed av intresse att undersöka varför det 

existerar ett förväntningsgap och informationsgap samt hur det går att reducera 

dessa två saker. Forskningens resultat ska bidra med en större förståelse kring vad 

det är inom förväntningsgapet och informationsgapet som ger upphov till 

skadeståndsansvar utifrån revisorns perspektiv. Detta eftersom, som tidigare 

nämndes, att revisorer hamnar i skadeståndsansvar på grund av allmänhetens 
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bristande kunskaper om revisionsfunktionen och därför anses revisorers åsikter 

intressanta. 

1.3 Syfte 

Syftet med studien är att undersöka vad revisorer upplever är orsaken till att det 

existerar ett förväntningsgap och ett informationsgap, samt hur det går att reducera 

förväntningsgapet och informationsgapet. Syftet är också undersöka vad det är 

inom förväntningsgapet och informationsgapet som revisorer uppfattar kan ge 

upphov till skadeståndsansvar. 

1.4 Forskningsfrågor 

● Vad tror revisorer är anledningarna till att det existerar ett förväntningsgap 

och ett informationsgap? 

● Vilka åtgärder krävs för att minska förväntningsgapet och 

informationsgapet enligt revisorer? 

● Vad kan ligga till grund för revisorns skadeståndsansvar kopplat till 

förväntningsgapet och informationsgapet enligt revisorer? 

1.5 Disposition 

Det första kapitlet börjar med en introduktion om skandaler inom 

revisionsbranschen och revisorns skadeståndsansvar. Därefter i problematiseringen 

presenteras förväntningsgapet och informationsgapet inom revision. Sedan 

presenteras studiens syfte samt forskningsfrågor och slutligen kommer 

dispositionen. 

I kapitel två behandlas revisorns roll, revision som ämne och till sist revisorns 

skadeståndsansvar. I detta kapitel hänvisas i stor utsträckning till lagboken. 

Kapitel tre består av den teoretiska referensramen. Här behandlas inledningsvis 

förväntningsgapet och sedan informationsgapet. Slutligen i den teoretiska 

referensramen presenteras studiens modell.  
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I kapitel fyra presenteras studiens metod. Inledningsvis diskuteras studiens 

forskningsfilosofi och forskningsansats. Därefter kommer en redogörelse för 

studiens forskningsmetod, genomförande, intervjuguide och urval. Sedan följer 

analys av empiri samt etiska överväganden och avslutningsvis diskuteras studiens 

trovärdighet.  

Kapitel fem består av resultat där data från intervjuerna med respondenterna 

presenteras. Varje intervju presenteras var för sig där inledningsvis respondenterna 

introduceras och därefter presenteras respondenternas intervjusvar kring 

förväntningsgapet, informationsgapet och revisorns skadeståndsansvar. 

I kapitel sex analyseras resultaten närmare genom att dela in intervjusvaren i olika 

teorier och begrepp för att bland annat hitta likheter och skillnader mellan 

respondenternas syn på förväntningsgapet, informationsgapet och gapens koppling 

till revisorns skadeståndsansvar samt för att koppla resultaten till teori och tidigare 

forskning. 

I det sjunde och sista kapitlet presenteras studiens diskussion och slutsatser. 

Därefter följer begränsningar, studiens bidrag och avslutningsvis förslag till vidare 

forskning. 
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2. Institutionalia 

I detta kapitel behandlas inledningsvis revisorns roll och vad lagen säger om detta. 

Därefter presenteras revisorns roll och ämnet revision. Slutligen behandlas 

revisorns skadeståndsansvar genom att titta i lagen och på tidigare forskning. 

2.1 Revisorns roll 

Revisorns uppgifter omnämns i ABL samt revisionslagen. Enligt 9 kap. 3 § ABL är 

revisorns ansvar att granska bolagets årsredovisning och bokföring samt styrelsens 

och den verkställande direktörens förvaltning. Granskningen ska utföras med 

professionell skepticism och vara så ingående och omfattande som god revisionssed 

kräver. Revisorsinspektionen (2021) beskriver god revisionssed som en rättslig 

standard som ställer krav på planeringen, bemanningen och genomförandet av 

uppdraget samt på revisorns rapportering och dokumentation av 

revisionsuppdraget. Nedan presenteras inledningsvis vad svensk lagstiftning säger 

om revisorns roll. 

2.1.1 Lagen 

I alla aktiebolag, utom privata bolag, ska det finnas revisorer enligt 9 kap. 1 § 

Aktiebolagslagen. Dock gäller enligt samma lag att om ett privat aktiebolag vid 

utgången av räkenskapsåret har en registrerad revisor i aktiebolagsregistret ska 

bolaget alltid ha en revisor som lämnar en revisionsberättelse för det 

räkenskapsåret. 

En revisor utövar revisionsverksamhet, begreppet revisionsverksamhet finns i 2 § 

p. 8 Revisorslagen med följande definition: 

a) verksamhet som består i sådan granskning av förvaltning eller 

ekonomisk information som utmynnar i en rapport eller någon annan 

handling som är avsedd att utgöra bedömningsunderlag även för någon 

annan än uppdragsgivaren, samt 

b) rådgivning eller annat biträde som föranleds av iakttagelser vid 

granskning enligt a. 
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Enligt 20 § Revisorslagen ska en revisor utföra sina uppdrag i 

revisionsverksamheten med opartiskhet och självständighet samt vara objektiv i 

sina ställningstaganden. 

I 9 kap. 41§ ABL står följande om revisorns tystnadsplikt: 

"Revisorn får inte till en enskild aktieägare eller till någon 

utomstående obehörigen lämna upplysningar om sådana 

bolagets angelägenheter som revisorn får kännedom om när han 

eller hon fullgör sitt uppdrag, om det kan vara till skada för 

bolaget". 

Utöver detta anges det dessutom i 26 § Revisorslagen att en revisor inte obehörigen 

får röja uppgifter som revisorn har fått i sin yrkesutövning. 

Enligt 6 § 1 st. Revisionslagen ska revisorn lämna en revisionsberättelse till 

företaget efter varje räkenskapsår. Dessutom ska revisorn enligt 9 kap. 42-44 §§ 

ABL även underrätta styrelsen och åklagare, om han eller hon finner att det kan 

misstänkas att en styrelseledamot eller den verkställande direktören inom ramen för 

bolagets verksamhet har gjort sig skyldig till brott. 

2.1.2 Revisorns roll och ansvar  

Som framgår av föregående avsnitt är revisorernas arbete i hög grad reglerat men 

individens egna professionella bedömningar är också av stor betydelse (Öhman et 

al., 2006). Agevall och Jonnergård (2013) förklarar att revisionsyrket härstammar 

från 1800-talet under tiden det bildades aktiebolag i Europa och Amerika. Vidare 

menar Agevall och Jonnergård (2013) att sedan revisionsyrkets begynnelse har det 

debatterats kring revisorns roll och ansvar. Lee och Ali (2008) förklarar att tidigare 

forskning indikerar att det finns en begränsad förståelse för vad revisorns roll 

innebär. Revisorns roll har alltid varit dynamisk eftersom revisorer påverkas i hög 

grad av faktorer såsom den socioekonomiska miljön, kritiska historiska händelser, 

domar från domstolar och teknologisk utveckling. Om dessa faktorer förändras är 

det sannolikt att även revisorernas roll förändras (Lee & Ali, 2008). Moberg et al. 

(2014) lyfter fram att kravet på revision i aktiebolag är av stor betydelse för en 
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välfungerande samhällsekonomi eftersom revisionen ökar bolagets trovärdighet 

och försäkrar sig om att den ekonomiska informationen som ett företag lämnar är 

tillförlitlig. 

2.1.3 Ämnet Revision 

Lee och Ali (2008) menar att både revisorns roll och ämnet revision är dynamiska 

snarare än statiska, dem har förändrats konstant sedan revisionens uppkomst på 

1800-talet. En anledning till att det finns en begränsad förståelse för vad revisorns 

roll innebär är att revision är ett komplicerat ämne vilket inte är lätt att förstå för de 

med begränsad kunskap om revision (Lee & Ali, 2008). Öhman et al. (2006) 

påpekar i sin studie att revision är ett komplext ämne även för revisorerna själva. 

2.2 Revisorns skadeståndsansvar  

En revisor har ett flertal olika arbetsuppgifter vilket gör att det finns mycket att 

tänka på för en revisor i sitt dagliga arbete och det är viktigt att revisorn genomför 

detta arbete ordentligt. Dock finns det tillfällen då revisorn kan bli 

skadeståndsskyldig. Enligt 29 kap. 1 § ABL ska en stiftare, styrelseledamot eller 

verkställande direktör som när han eller hon fullgör sitt uppdrag uppsåtligen eller 

av oaktsamhet skadar bolaget ersätta skadan. Detsamma gäller när skadan tillfogas 

en aktieägare eller någon annan genom överträdelse av ABL, tillämplig lag om 

årsredovisning eller bolagsordningen. Enligt 29 kap. 2 § ABL är en revisor, 

lekmannarevisor eller särskild granskare ersättningsskyldig enligt de grunder som 

anges ovan i 29 kap. 1 § ABL. Han eller hon ska även ersätta skada som uppsåtligen 

eller av oaktsamhet vållas av hans eller hennes medhjälpare. 

Det som står i 29 kap. 2§ ABL är snarlikt vad som återfinns i 37 § Revisionslagen. 

I 37 § Revisionslagen står följande: 

“En revisor som när han eller hon fullgör sitt uppdrag 

uppsåtligen eller av oaktsamhet skadar företaget ska ersätta 

skadan. Detsamma gäller när skadan tillfogas någon annan 

genom överträdelse av denna lag eller tillämplig lag om 

årsredovisning. En revisor ska även ersätta skada som 
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uppsåtligen eller av oaktsamhet vållas av revisorns 

medhjälpare”. 

I samma paragraf förklaras att om ett registrerat revisionsbolag är revisor, är det 

revisionsbolaget och den som är huvudansvarig för revisionen som är 

ersättningsskyldig. Värt att notera är att enligt både ABL och Revisionslagen krävs 

det uppsåt eller oaktsamhet på ett eller annat sätt för att revisorn ska bli ansvarig. 

Revisorns skadeståndsansvar kan delas in i ett internt skadeståndsansvar och ett 

externt skadeståndsansvar. Relaterat till det interna skadeståndsansvaret kan det 

utläsas, genom att läsa både 29 kap. 2 § ABL och 29 kap. 1 § 1 st. 1 m. ABL, att 

revisorn blir skadeståndsskyldig om: 

1.      Det har uppstått skada, 

2.      Revisorn har orsakat skadan vid fullgörandet av uppdraget, 

3.      Revisorn har agerat av oaktsamhet eller uppsåtligen, 

4.      Adekvat kausalitet föreligger mellan handlandet eller underlåtenheten 

och skadan. 

Revisorns externa skadeståndsansvar är kopplat till skada som revisorn orsakar 

aktieägare eller annan genom åsidosättande av aktiebolagslagen, tillämplig lag om 

årsredovisning eller bolagsordningen. Genom att läsa både 29 kap. 2 § ABL och 29 

kap. 1 § 1 st. 2 m. ABL kan det konstateras att revisorn blir skadeståndsskyldig om: 

1. Det har uppstått skada, 

2. Revisorn har orsakat skadan vid fullgörandet av uppdraget, 

3. Revisorn har agerat uppsåtligen eller av oaktsamhet genom överträdelse 

av aktiebolagslagen, tillämplig lag om årsredovisningen eller 

bolagsordningen, 

4. Adekvat kausalitet föreligger mellan handlandet eller underlåtenheten 

och skadan. 

Enligt 29 kap. 5 § ABL kan skadeståndet jämkas om någon är ersättningsskyldig 

enligt 29 kap. 1-3 §§ efter vad som är skäligt med hänsyn till handlingens art, 
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skadans storlek och omständigheterna i övrigt. Det finns även en möjlighet till 

jämkning enligt 38 § Revisionslagen: 

“Om någon är ersättningsskyldig enligt 37 §, kan skadeståndet 

jämkas efter vad som är skäligt med hänsyn till handlingens art, 

skadans storlek och omständigheterna i övrigt”. 

I samma lag finns även bland annat bestämmelser för gemensamt 

skadeståndsansvar, tiden för väckande av talan och överklagande. 

Omständigheterna skiljer sig dessutom åt i olika avseenden då en revisor blir 

skadeståndsskyldig. Det kan exempelvis röra sig om en felaktig revisionsberättelse, 

skattebrott eller att revisorn har brutit mot sin tystnadsplikt. En ytterligare sak vilket 

är värt att notera är att enligt 27 § Revisorslagen är revisorer och registrerade 

revisionsbolag skyldiga att teckna försäkring för den ersättningsskyldighet som 

revisorn eller bolaget kan ådra sig i sin revisionsverksamhet. Slutligen är det värt 

att nämna att i 29 kap. 6 § ABL förklaras att om flera personer skall ersätta samma 

skada, svarar de solidariskt för skadeståndet. 

Som nämnts tidigare utgör rättstvister fortfarande en omfattande risk för revisorer 

(De Meyst et al., 2021). Samtidigt är termen "revisorns skadeståndsansvar" inte lätt 

att definiera på ett kortfattat sätt eftersom de juridiska konstruktionerna för att 

stödja dess funktion omfattar flera dimensioner som kan variera avsevärt 

(Samsonova-Taddei & Humphrey, 2015). Tackett et al. (2004) menar att det finns 

olika orsaker till att revisorn utför revisionen fel. En av orsakerna är att revisorn 

begår en typ av bedrägeri där en revisionsberättelse med uppsåt skrivs utan 

anmärkning när den borde innehålla anmärkningar. Detta för att revisorn känner ett 

visst hot från klienten. En annan anledning är att revisorn har ett visst ekonomiskt 

intresse hos den reviderade intressenten och revisorn anmärker därför inte felaktig 

bokföring. Den sista anledningen handlar om att oberoendet från revisorn rubbas 

eftersom revisorn har starka personliga band gentemot intressenter. 

När det kommer till anledningen bakom att en revisor blir skadeståndsskyldig 

förklarar Alderman (2017) att när en revisor anklagas för vårdslöshet är ofta motivet 

bristande oberoende från revisorns sida. Bigus (2016) menar istället att individer är 
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optimistiska i den meningen att de underskattar sannolikheten för att en negativ 

händelse inträffar. Revisorer är inget undantag, de kan också vara optimistiska. 

Bigus (2016) definierar revisorsoptimism som "att revisorn underskattar 

sannolikheten att inte upptäcka en väsentlig felaktighet". Om revisorer är 

optimistiska tenderar de att utföra sitt arbete med mindre försiktighet och risken för 

skadeståndsskyldighet ökar för revisorerna. 

I sin kandidatuppsats menar Paakkonen (2011) att graden av oaktsamhet bedöms 

utifrån omständigheterna i varje fall och dessutom är skadan som uppkommit en 

ekonomisk skada. Oaktsamheten beror ofta på bristande granskning från revisorns 

sida. I de flesta fall är motparten det granskade bolaget och ibland är motparten 

exempelvis banker eller aktieägare (Paakkonen, 2011). Chammas och Wikfeldt 

(2018) menar i sin kandidatuppsats att när klientens företagsledning på något sätt 

förfalskar eller undanhåller information ökar revisorns risk att göra en felaktig 

bedömning. Revisorn kan även bli skadeståndsskyldig då revisorn upplyser för 

mycket eller för lite i revisionsberättelsen. Chammas och Wikfeldt (2018) förklarar 

att risken för skadestånd är högre för större byråer eftersom de större byråernas 

klienter ofta är stora företag. Dessutom visar det sig att revisorn inte påverkas av 

skadeståndsansvaret i sitt dagliga arbete, trots att revisorerna måste förhålla sig till 

skadeståndsansvaret (Chammas & Wikfeldt 2018).  

Sun och Liu (2011) påpekar att revisorn hamnar i rättstvister oftast när det gäller 

större bolag eftersom felaktigheter har ett större värde jämfört med mindre bolag 

och konsekvenserna blir då allvarligare. Åtal uppstår även mot revisorn enligt Sun 

och Liu (2011) när en revisionsmetodik används ostrukturerat och även när 

revisorer har ett brett kontaktnät eftersom risken ökar att bli stämd. Risken att 

revisorn hamnar i skadeståndsansvar ökar även antyder Sun och Liu (2011) när nya 

intressenter tillkommer jämfört med nuvarande. Vid konkurser är 

revisionsberättelsen och upptäckter vid granskning revisorns säkerhet från att inte 

hamna i skadeståndsansvar. 

Två kandidatuppsatser av Gicic (2020) respektive Haciy (2018) handlar om 

begränsningen av revisorns skadeståndsansvar. Enligt Gicic (2020) fördelas 

revisorn större ansvar än vad som egentligen följer av skadan eftersom domstolarna 
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frekvent prioriterar att skadan blir ersatt. En begränsning av revisorns ansvar hade 

lett till en mer rättvis bild på hur ansvaret faktiskt ser ut (Haciy, 2018). Gicic (2020) 

är inne på samma spår och menar att ett sätt att begränsa revisorns 

skadeståndsansvar är genom att helt enkelt låta revisorn svara för den del av skadan 

vilket denne har orsakat. 

Hoos et al. (2018) förklarar att en anledning till att revisorer ofta får skulden är 

allmänhetens dåliga kunskap om revisionsfunktionen. Författarna föreslår att för att 

minska förväntningsgapet skulle myndigheter kunna fokusera mer på att utbilda 

allmänheten om vad revisorns arbete innebär. Alzola (2017) menar istället att det 

är främst revisorernas ansvar att minska förväntningsgapet eftersom det är i första 

hand revisorerna själva som är bäst på att upptäcka felaktigheter och bedrägerier. 

Eftersom tidigare forskning inte behandlar kopplingen mellan revisorns 

skadeståndsansvar och informationsgapet i särskilt stor utsträckning är det svårare 

att skriva om just detta samband. Litjens et al. (2015) påpekar dock att det är svårare 

för revisorer att lämna upplysningar om känslig information eftersom 

företagsledningen inte gärna vill upplysa om detta. Hur informationsgapet påverkar 

revisorns skadeståndsansvar undersöks närmare i kommande kapitel. 

Syftet med studien är att undersöka vad revisorer upplever är orsaken till att det 

existerar ett förväntningsgap och ett informationsgap, samt hur det går att reducera 

förväntningsgapet och informationsgapet. Studien ska också undersöka vad det är 

inom förväntningsgapet och informationsgapet som revisorer uppfattar kan ge 

upphov till skadeståndsansvar. 
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3. Teoretisk referensram 

Detta kapitel behandlar vad olika forskare skriver om förväntningsgapet och 

informationsgapet. Slutligen presenteras studiens modell för att kunna 

sammanbinda teori med empiri. 

3.1 Förväntningsgapet 

Som nämnts tidigare har revisorns roll på senare tid varit uppmärksammad bland 

annat på grund av skandaler likt Enron år 2001 och sedan dess går det att finna flera 

andra liknande skandaler (Lee & Ali, 2008; McLaughlin et al., 2021). Det blir 

naturligt att i sådana situationer hitta en syndabock och ofta utpekas revisorerna 

som skyldiga. En anledning till att revisorn utpekas som en syndabock kan vara att 

det existerar en skev bild om vad en revisors arbetsuppgifter i realiteten är. 

Dessutom finns det en missuppfattning att revisorn har fullt ansvar för företagets 

redovisning och annorlunda uttryckt föreligger det ett förväntningsgap. Liggio 

(1974) var först med att ange fenomenet förväntningsgap och sedan dess har 

forskning framställt åtskilliga definitioner och teorier kring förväntningsgapet. 

Öhman (2007) definierar förväntningsgapet likt en diskrepans mellan vad 

intressenter och revisorer uppfattar att revisorerna ägnar och/eller ska ägna sig åt. 

Förväntningsgapet kan även definieras som en rimlighetsklyfta samt ett 

prestationsgap (Chye Koh & Woo, 1998). Rimlighetsklyftan innebär vad samhället 

förväntar sig av vad revisorer uppnår och vad revisorerna rimligen kan förväntas 

uppnå. Prestationsgapet innebär att det uppstår en klyfta mellan vad samhället 

rimligen kan förvänta sig att revisorer ska uppnå och vad revisorer uppfattas uppnå. 

Därtill är prestationsgapet ytterligare indelat i bristfälliga standarder och bristfälliga 

resultat. Bristfälliga standarder innebär att det uppstår en klyfta mellan uppgifterna 

vilka rimligen kan förväntas av en revisor gentemot revisorns befintliga uppgifter 

enligt lagen och yrkesutförandet. Bristfälliga resultat innebär att det uppstår en 

klyfta mellan den förväntade nivån av prestation gällande revisorns uppgifter och 

revisorns nivå av prestation som förväntas av samhället (Chye Koh & Woo, 1998). 
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Sikka et al. (1998) skriver att för att utföra och förstå en revision förlitar sig 

moderna revisorer och parter med intresse av revision på tolkningsramar för att 

förstå dess betydelser. Revision utövas av enskilda personer inom särskilda sociala 

ansvarsområden och dess betydelser formas inom ramen för dessa föränderliga 

arrangemang. Innebörden av revision är beroende av grupper av människor vars 

medvetande formas av de diskursiva formationer som finns i sin egen tid. Dessa 

innehåller rester av tidigare generationers värderingar, myter, övertygelser och 

meningssystem som ärvs från det förflutna och okritiskt absorberats. Sikka et al. 

(1998) skriver även att för att förstå de olika definitionerna av revision som 

samspelar och konkurrerar med varandra måste hänsyn tas till den historiska 

utvecklingen av sociala relationer. Det är sociala arrangemang vilka förmedlas 

genom diskursiva formationer och som har gett upphov till konkurrerande 

definitioner av revision. Sikka et al. (1998) påpekar att det inte finns en entydig 

definition utan flera definitioner av vad revision är som konkurrerar sida vid sida. 

Öhman (2007) skriver att det finns tre förväntningsgap och det första handlar om 

revisorns oberoende. Öhman (2007) menar att revisorns oberoende går att betrakta 

som att en revisor är antingen oberoende eller beroende vilket anses vara två 

motsatser. Öhman (2007) förklarar att en annan uppfattning är att inte se revisorerna 

som antingen beroende eller oberoende utan som “mer eller mindre oberoende”. Att 

revisorerna agerar oberoende är grunden för deras förhållande till de 

revisionsberättigade enligt Öhman (2007). Öhman poängterar att det är viktigt för 

förtroendet för revisorn att revisorer utför sina uppdrag opartiskt, självständigt, 

objektivt och har inte direkta eller indirekta ekonomiska intressen i företagen som 

revideras.  

Det andra förväntningsgapet enligt Öhman (2007) är förväntningsgap relaterade till 

“att göra rätt saker”. Det innebär enligt Öhman (2007) att revisorer bör beakta 

lagstiftning för att rapportera information som är väsentlig och därmed göra rätt 

saker, framför allt för hur informationen kan påverka intressenters möjligheter att 

genomföra genomtänkta beslut. Dessutom skriver Öhman (2007) att det finns två 

förväntningsgap när det kommer till hur revisorn bör inrikta sitt arbete. Ett handlar 

om hur en revisor ska rapportera om förbiseenden och oegentligheter i företagens 
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redovisningar, det andra handlar om att granska företagets möjlighet till fortlevnad. 

När det gäller att upptäcka oegentligheter och förbiseenden skriver Öhman (2007) 

att intressenter förväntar sig att revisionen är mer inriktad på att finna felaktigheter 

och består av större säkerhet än vad revisorer klarar av och själva anser är rimligt 

att kräva. 

Det tredje förväntningsgapet vilket Öhman (2007) skriver om är förväntningsgap 

relaterade till “att göra saker rätt” vilket innebär att informationen innehar en viss 

kvalitet vilket genomsyras av revisorns kompetens, bedömningsförmåga och 

branschkännedom. Öhman (2007) belyser att det finns ett gap med olika 

uppfattningar mellan intressenter och revisorer när det gäller att diagnostisera 

problem, hantera risk och osäkerhet. Intressenterna anser att redovisningsstandarder 

bör följas strikt och att de ska vara djupt involverad i branschspecifika frågor än 

vad en revisor tycker är rimligt (Öhman, 2007). 

Epstein och Geiger (1994) skriver att ett förväntningsgap relaterat till att investerare 

förväntar sig i hög grad att väsentliga fel, bedrägerier och oegentligheter i 

finansiella rapporter ska upptäckas av revisorerna. Epstein och Geiger (1994) 

påpekar även vidare att hälften av studiens respondenter anser att revisorn bör 

kunna avge en absolut försäkran om felaktigheter i redovisningen upptäcks. Därtill 

anser mer än hälften av intervjuade respondenter i studien att respondenterna 

förväntar sig absolut försäkran från revisorn gällande upptäckter av bedrägeri i 

redovisningen. Epstein och Geiger (1994) påpekar att de som sätter standarder 

måste öka allmänhetens förståelse om revision, kunskap relaterade kring 

begränsningar om revision samt att detta ska göras på ett så enkelt sätt som möjligt 

för att förklara vad som kan förväntas. Epstein och Geiger (1994) antyder att om 

inga effektiva åtgärder görs kommer missuppfattningar och nuvarande debattmiljö 

mellan allmänhet och revisor att kvarstå. 

Hassink et al. (2009) skriver att revisionsbranschens bild har försämrats av 

skandaler såsom Enronfallet och Maxwellfallet. Detta för att allmänheten har vid 

dessa händelser förväntat sig att revisorn avgett en absolut försäkran av bolagens 

redovisningar. Hassink et al. (2009) betonar att problematiken kring 

förväntningsgapet är att allmänheten förväntar sig att revisorn ska upptäcka 
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bedrägerier samtidigt som revisorerna själva lägger mer fokus på att revidera 

ledningen. Revisorerna gör detta för att avlägsna sig själva från 

skadeståndsanspråk, dock är det förekommande att intressenter misstror revisorer 

vid upptäckande av bedrägerier och riktar därför skadeståndsanspråk gentemot 

revisorn enligt Hassink et al. (2009). 

Gold et al. (2012) har gjort en studie om International Standards on Auditing (ISA) 

700 som används vid utformning av en revisionsberättelse. Syftet med att utveckla 

ISA 700 var att effektivisera reduceringen av ett förväntningsgap. Gold et al. (2012) 

kom fram till i sin studie att förklaringar till ISA 700 inte ledde till ett mindre 

förväntningsgap. De detaljerade förklaringarna kring revisorns och ledningens 

ansvar baserade utifrån ISA 700 i revisionsberättelsen minskade inte 

förväntningsgapet eftersom användare inte läser rapporten, den har ett otydligt syfte 

gällande kommunikation samt att användarna känner att rapporten uppgav en viss 

osäkerhet. 

Ruhnke och Schmidt (2014) analyserar tre fel vilket kan härledas till 

förväntningsgapet vilka är Failure of the public, Failure of the auditor samt Failure 

of the standard-setter. Failure of the public innebär att det enligt Ruhnke och 

Schmidt (2014) existerar en skillnad mellan revisorers ansvar enligt 

revisionsnormer och allmänhetens förväntningar. Denna skillnad kan bero på att 

allmänheten inte får tillräcklig information gällande kraven i revisionsstandarder 

och därför utvecklar allmänheten förväntningar utifrån deras behov och önskemål. 

Därtill anser Ruhnke och Schmidt (2014) att det kan finnas en skillnad i 

allmänhetens förväntningar gällande revisorns prestationer jämfört med vad en 

revisor egentligen presterar, deras faktiska resultat. Vad en revisor levererar till 

allmänheten är ingen fysisk produkt utan istället en sorts förmedlad trovärdighet, 

exempelvis får allmänheten inte insyn i granskningsjusteringar. 

Granskningsjusteringar återspeglar revisorers upptäckt och korrigering av 

felaktigheter och enligt Ruhnke och Schmidt (2014) är revisionsprocessen därför 

inte direkt observerbar för allmänheten. En strategi för att minimera Failure of the 

public skulle vara att utbilda offentliga mottagare av revisionen för att utveckla 
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förväntningar som är mer förenliga med revisorernas nuvarande uppgifter (Ruhnke 

& Schmidt, 2014). 

Failure of the auditor innebär enligt Ruhnke och Schmidt (2014) att det finns en 

skillnad mellan revisorers egen syn på ansvar och deras ansvar utifrån 

revisionsstandarder. Dessutom att revisorer inte tillämpar revisionsstandarder på ett 

korrekt sätt som också leder till bristfälliga resultat enligt Ruhnke och Schmidt 

(2014). Åtgärder för att minimera Failure of the auditor syftar till att uppnå större 

kongruens mellan faktiska revisorsresultat och tillämpliga revisionsstandarder. 

Såsom bättre utbildning för revisorer för att öka revisorernas medvetenhet och 

kunskap om de krav som anges i revisionsstandarder. Ruhnke och Schmidt (2014) 

poängterar även införandet av strängare tillsyn eller strängare påföljder vid 

revisorns fel för att öka omfattningen av revisorernas efterlevnad av 

revisionsstandarder. 

Failure of the standard-setter innebär enligt Ruhnke och Schmidt (2014) innebär 

att revisionsstandarder inte förmedlar revisorers ansvar tillräckligt tydligt samt att 

revisionsstandarder är inkonsekventa. Enligt Ruhnke och Schmidt (2014) har det 

misslyckats med att allmänhetens acceptabla förväntningar inte reflekteras tydligt 

nog i revisionsstandarder. Slutligen anser Ruhnke och Schmidt (2014) att för att 

åtgärda problemet Failure of the standard-setter bör det göras en specificering på 

en lämplig detaljnivå och noggrant utvärdera potentiella nya uppgifter för att kunna 

återspegla förväntningarna i revisionsstandarderna. 

I artikeln skriven av Masoud (2017) är syftet att bidra till det aktuella revisionsyrket 

i Libyen genom att undersöka om det finns ett förväntningsgap inom revisionsyrket 

kopplat till det libyska företagsklimatet. Detta är visserligen en annorlunda kontext 

jämfört med Sverige och svenska revisorer men det kan dock vara värt att nämna 

eftersom det trots allt kan vara av intresse att se hur förväntningsgapet ser ut i andra 

delar av världen. Masoud (2017) avser att undersöka om det finns ett 

förväntningsgap vilket kan påverka revisorns ansvar, tillförlitlighet, skyldigheter 

och att utveckla externa finansiella rapporter i det libyska företagsklimatet. I sin 

studie utgår Masoud (2017) från att förväntningsgapet består av två delar vilka är 

rimlighetsklyftan samt ett prestationsgap, vilket även Chye Koh och Woo (1998) 
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skriver om i sin artikel. Masoud (2017) anser att förväntningsgapet uppstår på grund 

av brist på bestämmelser och regleringar av de revisionsstandarder som yrket 

bygger på. Masouds (2017) resultat av undersökningen visar att 

redovisningsmyndigheten i Libyen inte på ett tillfredsställande sätt informerar 

parter om vad revisorerna faktiskt gör jämfört med parternas förväntningar på 

revisorerna. Detta resultat beror på enligt författaren att det saknas regler och 

bestämmelser som i sin tur leder till brist av redovisningsstandarder, samt bristen 

på samhällsinformation om vad revisorerna faktiskt gör leder till ett 

förväntningsgap. 

Syftet i artikeln skriven av Sidani (2007) är att undersöka förväntningsgapet i 

mellanöstern då en sådan undersökning i samma omfattning inte har genomförts 

som i många andra regioner i världen. Sidani (2007) bedömer i studien om det finns 

ett existerande förväntningsgap mellan revisorer och icke-revisorer. Författaren 

kom fram till i sin undersökning att det finns ett rimlighetsgap, en klyfta mellan 

revisorernas förståelse för sitt yrke jämfört med andras uppfattningar och en 

betydande skillnad i uppfattningar om revisorns roll, speciellt när det gäller att 

upptäcka bedrägerier. Sidani (2007) kom även fram till att det måste göras mer 

insatser för att utveckla bilden av yrket och att ta itu med de olika uppfattningarna 

och attityderna gentemot yrket. 

3.2 Informationsgapet 

Likt förväntningsgapet har informationsgapet en del olika definitioner. I denna 

studie kommer dock endast definitionen av Vanstraelen et al. (2012) att användas. 

Vanstraelen et al. (2012) definierar informationsgapet som skillnaden mellan 

informationen användare behöver för att fatta välgrundade beslut och den 

information som offentliggörs.  

Öhman et al. (2006) kommer i sin studie fram till att det finns två olika uppgifter 

som revisorer kan utföra. Den första är den traditionella uppgiften som fokuserar 

på historiska händelser eller ren fakta baserat på siffror och involverar att 

kontrollera vissa delar av ett företagets verksamhet, det är denna uppgift som 

svenska revisorer är bra på. Revisorerna följer helt enkelt vedertagna procedurer, 
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lagar, rekommendationer och andra riktlinjer för att utföra denna uppgift. När 

revisorer har objektifierbar kunskap att arbeta med förflyttas ansvaret delvis från 

individnivå till revisionsföretaget och till revisionsyrket. Revisorerna uppfattar att 

denna omplacering av ansvaret reducerar risken för revisorerna att bli personligt 

skadeståndsansvariga. Den andra uppgiften revisorer kan utföra fokuserar på 

information sedd från investerares och andra intressenters perspektiv. Denna mjuka, 

framtidsorienterade och omfattande information är svårare att granska. Bristen på 

tillförlitliga procedurer gör att svenska revisorer känner sig relativt osäkra och 

denna typ av information granskas sällan av revisorer, istället överlämnas detta till 

företagen och finansanalytiker. En konsekvens av detta är att informationen 

presenteras till investerare och andra intressenter utan att kvalitetssäkras. 

Öhman (2007) menar att intressenter med revisionsplikt anser att informationen 

som förmedlas är otillräcklig, speciellt rörande förhållanden som anses icke 

gynnsamma för företaget. Intressenter anser att informationen icke är tillräckligt 

omfattande när det gäller uppfattningar gällande innehållet i revisionsberättelsen. 

Öhman (2007) påpekar att kortfattade och standardiserade revisionsberättelser 

skapar ett förväntningsgap mellan intressenter och revisorer eftersom intressenterna 

inte uppfattar innehållet lika värdefullt som revisorerna. Annorlunda uttryckt 

medför mer information i revisionsberättelser även att förväntningsgapet minskar. 

Öhman (2007) anser även att rapporteringen kan kopplas till kompetensen hos 

revisorn, kompetensen kring hur man kommunicerar. Om en revisor kommunicerar 

på ett kortfattat och standardiserat sätt leder det till ett förväntningsgap (Öhman, 

2007). 

Som nämnts tidigare kan informationsgapet definieras som skillnaden mellan 

informationen användare behöver för att fatta välgrundade beslut och den 

information som offentliggörs (Vanstraelen et al. 2012). I samband med 

revisorernas andra uppgift som beskrivits ovan av Öhman et al. (2006) kan 

information som inte är kvalitetssäkrad bli tillgänglig för investerare och andra 

intressenter. Annorlunda uttryckt finns det en risk att den offentliggjorda 

informationen inte stämmer överens med den information användare behöver för 

att ta välgrundade beslut och det uppstår således ett informationsgap. 
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Law (2008) poängterar att absolut säkerhet är en högre nivå än rimlig säkerhet. 

Absolut säkerhet gentemot rimlig säkerhet kommunicerar i revisionsberättelsen 

vilken nivå av försäkran intressenterna kan förvänta sig av revisorn. Law (2008) 

påpekar även att det finns alltid en risk att avgörande felaktigheter finns i 

revisionsberättelsen och att dessa felaktigheter orsakas av revisorn. Felaktigheter 

som orsakas av revisorn enligt Law (2008) gör att bedömningen blir avvikande i 

revisionsberättelsen, trots att den lämnas ren av revisorn. Dessutom framhäver Law 

(2008) att revisorn kan göra bedömningsmisstag som leder till felaktigheter i 

revisionsberättelsen, detta eftersom bedömningar är komplexa.  

Information till intressenter kan hittas i revisionsrapporter, exempelvis 

revisionsberättelsen. Enligt Goicoechea et al. (2021) är revisionsberättelsen den 

främsta informationskälla som bland annat investerare använder sig av och kan 

observera. Dobija et al. (2014) menar att revisionsrapporters främsta användare är 

företagens aktieägare men att även andra intressenter kan använda 

revisionsrapporter för att hitta användbar information. Vidare konstaterar Dobija et 

al. (2014) att dagens komplexa globala miljö ger upphov till nya utmaningar men 

även nya möjligheter för revisorer och en av utmaningarna är att minska 

informationsgapet. 

Angående information i revisionsrapporter menar Dobija et al. (2014) att revisorer 

har olika åsikter kring vilken nytta adderad information i revisionsberättelsen har 

för intressenter. Vissa revisorer menar att extra information om revisionens 

omfattning skulle kunna förbättra revisionsberättelsens innehåll. Kusaila (2019) 

menar att addera information i revisionsberättelsen angående riskområden eller 

saker som revisorerna uppfattar bär en stor risk är användbart för intressenter och 

revisionsberättelsens användare. Goicoechea et al. (2021) skriver också i sin studie 

att revisorer vill ha mer information i revisionsberättelsen så att intressenter kan ta 

mer välgrundade beslut. 

Goicoechea et al. (2021) menar att det är viktigt att den akademiska världen, 

revisorer, och normgivande organisationer samarbetar för att förbättra 

revisionsberättelsen och se till att informationsgapet reduceras. Vidare nämner 

Goicoechea et al. (2021) att lagstiftare möjligtvis har det största ansvaret att 
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inkorporera mer information i revisionsberättelsen, inte enbart för att kunna minska 

informationsgapet utan även för att reducera förväntningsgapet och förbättra 

transparensen i revisionen. 

I artikeln skriven av Hooks et al. (2002) är syftet att undersöka hur intressenternas 

förväntningar på vad som ska offentliggöras i nyazeeländska elhandels- och 

distributionsföretags årsredovisningar ur ett offentligt ansvarsperspektiv kan 

identifieras. Dessa ska sedan jämföras med förväntningar av de faktiska nivåerna 

av offentliggörande i årsrapporterna för 1998/99 från de 33 integrerade 

detaljhandels- och distributionsföretag som omfattar befolkningen. Dessutom 

undersöker författarna det informationsindex vilket utvecklats för detta ändamål 

och identifierar informationsgapet genom att informationskvaliteten jämförs med 

intressenternas förväntningar. I sin undersökning använder författarna ett 

informationsindex för att identifiera motiven för utlämnande av frivilliga 

informationsposter i företagets årsrapporter genom att testa förhållanden mellan 

olika företagsspecifika variabler. Författarna identifierade flera informationsgap 

vilka främst berörde redovisningsmyndigheter, lagstiftare och rapportförberedare 

och bör i framtiden förbättras i den mån för att möta allmänhetens förväntningar. 

För att relatera revisorns roll till informationsgapet menar Kusaila (2019) att 

revisorns roll ska vara begränsad till att intyga och bestyrka information från 

företagsledningen. Öhman (2007) förklarar att revisorer styrs till stor del av 

riktlinjer, regelverk och annat stöd i sitt arbete för att känna sig trygga och att 

revisorer fokuserar på att "göra saker rätt" för att hantera sin utsatta position. 

Revisorerna uppfattar att de ska leverera en standardiserad åsikt till olika 

intressenter utifrån sin granskning och sina bedömningar men däremot verkar det 

som att revisorer inte är öppna för att utöka sin roll och sina uppgifter. Vidare menar 

Öhman (2007) att revisorer ofta granskar sådant som intressenter inte anser är 

viktigt för intressenterna själva och dessutom vill inte de flesta revisorer lämna 

utökade uttalanden till intressenter. 

Vanstraelen et al. (2012) förklarar att revisionsrapportering är ett ständigt aktuellt 

ämne eftersom det finns en uppfattning bland användare och myndigheter om att 

det alltid finns utrymme för förbättring av revisionsrapportens form och innehåll. 
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Vanstraelen et al. (2012) går in djupare och undersöker om det finns en 

samstämmighet mellan användarna av revisionsrapporterna och revisorerna vad 

gäller rapporternas form och innehåll. Denna samstämmighet verkar nödvändig 

eftersom reformer av tidigare revisionsrapporter har misslyckats på grund av olika 

syn på vad som ska finnas i rapporterna. Utifrån intervjuer med användare och 

revisorer dras slutsatsen att det är möjligt att nå en samstämmighetsnivå. Baserat på 

denna slutsats föreslås en alternativ revisionsrapporteringsmodell vilket kan minska 

informationsgapet mellan användare och revisorer avsevärt och samtidigt förbättra 

transparensen i revisionsarbetet. Denna modell innehåller punkterna revisionens 

omfattning, resultat från revisionen, revisorns diskussion och analys samt punkten 

information om revisorn. 

I en studie av Litjens et al. (2015) undersöks vilken betydelse olika former av 

informationsbehov har för att minska förväntningsgapet. Det rör sig exempelvis om 

information angående företaget eller information om revisionsprocessen. Litjens et 

al. (2015) klargör att förväntningsgapet relaterat till revision är allmänt erkänt 

internationellt och är fortfarande ett viktigt ämne i revisionsyrket. Några slutsatser 

som dras är att bankirer kräver mer information om revisionsprocessen och om 

företaget än vad chefer och revisorer gör. Samtidigt är ledningen ovillig att låta 

revisorn lämna upplysningar om känslig information enligt Litjens et al. (2015). 

Litjens et al. (2015) drar några slutsatser relaterade till informationens påverkan på 

förväntningsgapet och menar att enbart information om revisionsprocessen och 

rapportering av fel i de finansiella rapporterna minskar förväntningsgapet. 

Förändringar i revisorernas rapporter minskar å andra sidan inte förväntningsgapet 

(Litjens et al., 2015). 

3.3 Modell 

Studiens modell är en visualisering av studiens centrala begrepp och grundar sig på 

den teoretiska referensramen. Modellen bygger på revisorns roll, revisorns 

skadeståndsrisk, förväntningsgapet samt informationsgapet. Studiens modell 

sammanbinder teori med empiri, det vill säga hur revisorer upplever att 

förväntningsgapet och informationsgapet påverkar revisorns skadeståndsrisk. 
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Modellen illustrerar vad som undersöks empiriskt för att besvara syftet. Syftet med 

studien är att undersöka vad revisorer upplever är orsaken till att det existerar ett 

förväntningsgap och ett informationsgap, samt hur det går att reducera 

förväntningsgapet och informationsgapet. Studien ska också undersöka vad det är 

inom förväntningsgapet och informationsgapet som revisorer uppfattar kan ge 

upphov till skadeståndsansvar. Empiri har samlats in genom intervjuer med 

revisorer, dessa intervjuer fokuserar på informationsgap, förväntningsgap och 

revisorns skadeståndsrisk. 

Lee och Ali (2008) menar att revisorns roll alltid har varit under ständig utveckling 

eftersom revisorer påverkas av åtskilliga faktorer såsom teknologisk utveckling och 

ändringar i praxis. För det första finns det i rollen som revisor ett förväntningsgap 

vilket Öhman (2007) beskriver som skillnaden mellan vad revisorer och intressenter 

uppfattar att revisorerna ägnar och/eller ska ägna sig åt. För det andra existerar det 

ett informationsgap vilket Vanstraelen et al. (2012) definierar som skillnaden 

mellan den information som offentliggörs och den information användare behöver 

för att fatta välgrundade beslut. För det tredje har revisorn ett skadeståndsansvar, 

av intresse i den här studien är hur förväntningsgapet och informationsgapet 

påverkar revisorns skadeståndsrisk. 

Modellen nedan tar hänsyn till det förväntningsgap och informationsgap som 

existerar mellan revisorer och intressenter samt revisorns skadeståndsrisk. I 

modellens vänstra ruta finns revisorn vilket kopplas samman med intressenter och 

klienter i den högra rutan. De två rutorna ovan består av informationsgapet och 

förväntningsgapet vilka existerar mellan revisorn och intressenter samt klienter 

vilket illustreras av de två snett nedåtgående pilarna. Genom att sätta de olika 

komponenterna i modellen i samma kontext skapas en god förutsättning att svara 

på studiens forskningsfrågor; Vad tror revisorer är anledningarna till att det 

existerar ett förväntningsgap och ett informationsgap? Vilka åtgärder krävs för att 

minska förväntningsgapet och informationsgapet enligt revisorer? Vad kan ligga 

till grund för revisorns skadeståndsansvar kopplat till förväntningsgapet och 

informationsgapet? 
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Figur 1 

Studiens modell 

 

Kommentar: Figuren visar en modell över studiens centrala begrepp 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 Rosenkvist & Nilsson 
 

29 

 

4. Metod 

I detta kapitel diskuteras studiens forskningsfilosofi och forskningsansats. Därefter 

följer en genomgång av studiens forskningsmetod, genomförande, intervjuguide 

och urval. Sedan följer analys av empiri och etiska överväganden, avslutningsvis 

diskuteras studiens trovärdighet. 

4.1 Forskningsfilosofi 

Syftet med studien är att undersöka vad revisorer upplever är orsaken till att det 

existerar ett förväntningsgap och ett informationsgap, samt hur det går att reducera 

förväntningsgapet och informationsgapet. Studien ska också undersöka vad det är 

inom förväntningsgapet och informationsgapet som revisorer uppfattar kan ge 

upphov till skadeståndsansvar. Intervjuer används för att besvara syftet och en 

kunskapsteoretisk frågeställning har utvecklats och handlar om vad som kan 

betraktas som godtagbar kunskap inom ett kunskapsområde (Bryman & Bell, 

2017). Bryman och Bell (2017) förklarar att det finns ett par olika 

forskningsfilosofier. En av dem är positivism vilket innehåller ett element av både 

ett induktivt och ett deduktivt synsätt (Bryman & Bell, 2017). I denna studie prövas 

teorier och ska generera ny teoretisk kunskap angående förväntningsgapet, 

informationsgapet och revisorns skadeståndsansvar genom ett abduktivt perspektiv. 

Eftersom denna studie har en abduktiv forskningsansats är därför positivism den 

forskningsfilosofi som är bäst lämpad för studien. Positivism kännetecknas även av 

objektivitet vilket är viktigt för studiens trovärdighet (Bryman & Bell, 2017). 

En annan forskningsfilosofi är hermeneutiken vilket är av den tolkande karaktären 

(Lind, 2017). Eftersom hermeneutiken har en stark anknytning till den kvalitativa 

ansatsen hade denna forskningsfilosofi kunnat ses som ett logiskt val. Inom 

hermeneutiken finns dock ett fokus på empatisk förståelse för människors 

handlingar (Lind, 2017). Denna studie fokuserar dock inte på empatisk förståelse 

för människors handlingar, utan fokus ligger på att undersöka respondenternas 

upplevelser kring förväntningsgapet, informationsgapet och revisorns 

skadeståndsansvar. Av denna anledning är positivismen bättre lämpad som 

forskningsfilosofi för denna studie. 
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I ett socialt sammanhang handlar ontologi om sociala entiteters art eller natur 

(Bryman & Bell, 2017). Den stora frågan är om dessa sociala entiteter kan eller ska 

uppfattas som objektiva enheter eller om de ska ses som konstruktioner vilka 

baseras på aktörers uppfattningar och handlingar. Dessa två synsätt heter 

objektivism respektive konstruktionism (Bryman & Bell, 2017). 

Objektivism innebär att sociala företeelser bestående av yttre fakta bemöts som vi 

inte kan påverka och vilket existerar utanför vår kunskap. En organisation är ett 

objekt som har sina egna regler och procedurer och de anställda lär sig att följa 

dessa regler och procedurer för att utföra sina uppgifter. Sociala företeelser är med 

andra ord oberoende av aktörer (Bryman & Bell, 2017). 

Konstruktionism ifrågasätter objektivismen. Istället för att konstatera att 

organisationen och människorna inte påverkar varandra handlar konstruktionismen 

om att sociala företeelser skapas av sociala aktörer och dessa företeelser är 

dessutom under konstant förändring (Bryman & Bell, 2017). Revisorns roll och 

revisionsyrket kräver ett konstruktionistiskt synsätt och sociala företeelser kan i 

detta fall vara praxis och revisionsprinciper som revisorerna tillsammans med andra 

aktörer utvecklar under tid. Hur de sociala företeelserna påverkar informationsgapet 

och förväntningsgapet undersöks närmare i studiens intervjuer. Revisionsyrket är 

annorlunda uttryckt under ständig förändring vilket även Lee och Ali (2008) 

konstaterar. 

 4.2 Forskningsansats 

Enligt Lind (2017) är dataunderlaget något som väljs ut och anpassas till 

undersökningens syften och forskningsfrågor. Vidare beskriver Lind (2017) att 

kvalitativa data är uttryckt i verbal form och ger en utförligare beskrivning av de 

studerade fenomenen. Några fördelar med kvalitativa data enligt Denscombe 

(2016) är att datamaterialet är rikhaltigt och detaljerat samt att det finns tolerans för 

tvetydigheter och motsägelser. En nackdel är att det går att ifrågasätta 

forskningsfyndens objektivitet (Denscombe, 2016). Bryman och Bell (2017) menar 

även att kvalitativa forskningsresultat kan vara svåra att generalisera, mer om detta 

finns under avsnitt 4.5. I denna studie hade en kvantitativ ansats inte varit användbar 
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eftersom fokus inte kommer att ligga på siffror, utan snarare behövs en mer 

djupgående undersökning för att skapa förståelse för hur informationsgapet och 

förväntningsgapet påverkar revisorns skadeståndsrisk. 

Syftet med studien är att undersöka vad revisorer upplever är orsaken till att det 

existerar ett förväntningsgap och ett informationsgap, samt hur det går att reducera 

förväntningsgapet och informationsgapet. Studien ska också undersöka vad det är 

inom förväntningsgapet och informationsgapet som revisorer uppfattar kan ge 

upphov till skadeståndsansvar. Därför genomförs studien med en kvalitativ ansats 

med intervjuer som forskningsmetod. Intervjuerna bidrar med en djupare förståelse 

kring hur informationsgap och förväntningsgap påverkar revisorns skadeståndsrisk 

och tidigare forskning kring förväntningsgapet och informationsgapet utgår i 

huvudsak från två olika forskningsmetoder.  Den första metoden är digitala enkäter 

vilket bland annat Ruhnke och Schmidt (2014), Sidani (2007), Masoud (2017) och 

Litjens et al. (2015) använder sig av. Den andra metoden är intervjuer vilket 

Vanstraelen et al. (2012), Öhman et al. (2006) och Öhman (2007) använder för att 

samla in empiriskt material. Bryman och Bell (2017) förklarar att intervjuer 

troligtvis är den mest använda metoden i kvalitativ forskning. 

Lind (2017) förklarar att i ett forskningsarbete kan teorier användas på olika sätt 

vilket kallas för analysstrategi. Det finns tre olika typer av forskningsstrategier, 

induktiva, deduktiva och abduktiva. Den abduktiva analysstrategin utgör ett 

mellanting mellan induktiv och deduktiv analysstrategi. En abduktiv analysstrategi 

kännetecknas av att det existerar en tydlig teoretisk utgångspunkt, dock används 

även teorier integrerat i arbetet med undersökningens empiriska del. Dessutom kan 

teoretiska begrepp identifieras och utvecklas och slutligen ger abduktiva 

analysstrategier en möjlighet att diskutera olika teoriers förmåga att förklara 

mönster i det empiriska underlaget (Lind, 2017). Denna studie bygger på en 

abduktiv analysstrategi eftersom olika teorier som hjälper till att förstå 

förväntningsgapet och informationsgapet har använts genomgående i studien. 

Samtidigt bidrar studien till utvecklingen av förväntningsgapet och 

informationsgapet genom att med hjälp av det empiriska underlaget undersöka 

sambandet mellan dessa två gap och revisorns skadeståndsansvar. Studiens 
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forskningsstrategi hänger ihop med den teoretiska referensramen samt empirin och 

på detta vis grundar sig denna studie i en abduktiv forskningsansats. 

4.3 Forskningsmetod – intervju 

I denna studie har data samlats in genom kvalitativa intervjuer. Denscombe (2016) 

förklarar att i småskalig kvalitativ forskning är det vanligt att använda sig av 

semistrukturerade intervjuer. Semistrukturerade intervjuer kännetecknas av att 

forskaren använder en intervjuguide men är mer fokuserat på den intervjuade som 

utvecklar sina synpunkter. I denna studie har en intervjuguide använts, dock mest 

som stöd för forskarna själva. Bryman och Bell (2017) menar att i kvalitativa 

intervjuer är det eftersträvansvärt att låta intervjun röra sig i olika riktningar 

eftersom det indikerar vad intervjupersonen upplever vara relevant. Samtidigt är ett 

syfte med kvalitativa intervjuer att få detaljerade svar (Bryman & Bell, 2017). 

Dessa djupgående svar bidrar i sin tur till att besvara studiens syfte; hur 

informationsgap och förväntningsgap påverkar revisorns skadeståndsrisk. 

4.3.1 Genomförande 

Innan studien påbörjades mejlades olika revisionsbyråer för att kunna få tag på 

intervjupersoner. Totalt kontaktades 20 stycken revisorer och fem personer svarade. 

Totalt kunde fem revisorer intervjuas via telefon där vi utgick utifrån en 

intervjuguide för att få en strukturerad och djupgående intervju. Intervjuerna pågick 

i genomsnitt 30 minuter. Varje intervju började med att vi informerade om vilka vi 

är, var vi studerar och vad studien handlar om. Efter det följde en kort presentation 

av respondentens bakgrund samtidigt som vi informerade att respondenterna var 

anonyma i studien. Vi analyserade vårt material med hjälp av transkriberingar, där 

den ena intervjuade och den andre hade koll på inspelningsmaterialet och där ljudet 

spelades in med hjälp av mobilen. Samtliga intervjuer spelades in med 

respondenternas samtycke. 

4.3.2 Intervjuguide 

Intervjuer brukar baseras på en intervjuguide för att ge en bra struktur på samtalet 

och för att relevant information ska kunna erhållas (Lind, 2017). Vid intervjuerna 
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med de olika respondenterna i denna studie användes en intervjuguide. 

Intervjuguiden utformades för att direkt eller indirekt ligga till grund för att kunna 

svara på forskningsfrågorna och syftet. Intervjuguiden är uppdelad i tre delar och 

återges i denna studie i sin helhet (se Bilaga 1). Intervjuguiden består av fem 

stycken frågor kopplat till förväntningsgap, fem stycken frågor kopplat till 

informationsgap och tre stycken frågor kopplat till skadeståndsansvar. Frågorna i 

intervjuguiden är skrivna som enskilda och specifika frågor men under intervjuerna 

användes frågorna endast som vägledning och för att intervjuaren skulle minnas 

mer exakt vilka områden som ska besvaras och täckas av. Däremot blir 

frågeutformningen kontextberoende som gör att det kan uppkomma exempelvis 

svar på tal, följdfrågor eller att respondenten besvarar en fråga utan att intervjuaren 

ställer frågan då frågorna är nära kopplade till varandra. 

Intervjufrågorna utformades utifrån de vetenskapliga artiklar samt teoretiska 

referensramen som består av beprövade teorier och resonemang. Intervjuguiden är 

strukturerad utifrån Figur 1, där de centrala delarna är förväntningsgapet, 

informationsgapet och skadeståndsansvar. Detta för att kunna inkludera alla 

perspektiv och därmed inte gå miste om något. Intervjuguiden inleds med frågor 

relaterade till hur respondenterna ser på revisorns roll och ansvar samt vilka 

anledningar och konsekvenser förväntningsgapet ligger till grund för. Sedermera 

fortsätter intervjuguiden med frågor kopplade till informationsgapet, om 

respondenterna anser att det existerar ett informationsgap och vilka konsekvenser 

som informationsgapet leder till. Intervjuguiden avslutas med hur 

förväntningsgapet och informationsgapet är kopplade till skadeståndsansvar.  

I delen vilket är kopplat till skadeståndsansvar finns det en ledande fråga vilket inte 

är optimalt. Detta påverkade såklart objektiviteten av respondentens svar samtidigt 

som svaren inte blev så djupgående. Dessutom när vi gjorde vår intervjuguide var 

det svårt att få tag på respondenter eftersom det var högsäsong för revisorer vid 

denna tid. Att respondenterna valdes slumpmässigt finns det en risk att 

kontaktpersonen valde en viss respondent för att kunna påverka svaren. Därtill kom 

vi inte särskilt djupt i våra intervjuer och en förbättringspunkt hade varit att ställa 
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mer följdfrågor så att respondenterna kunnat utveckla svaren och då hade det lett 

till mer ingående intervjuer. 

4.3.3 Urval 

Bryman och Bell (2017) beskriver två urvalsprinciper som appliceras vid 

framtagandet av ett urval, dessa principer är sannolikhetsurval och icke-

sannolikhetsurval. Sannolikhetsurval är ett urval som har gjorts slumpmässigt, varje 

enhet i en population har lika stor sannolikhet att bli vald. Icke-sannolikhetsurval 

är däremot ett urval som erhållits på andra sätt än ett urval som skett slumpmässigt. 

Vidare förklarar Bryman och Bell (2017) att målstyrda urval är en form av icke-

sannolikhetsurval och vid målstyrda urval väljs individer ut med vissa 

forskningsmål i åtanke och som medför att forskningsfrågan besvaras. I denna 

studie används ett slumpmässigt urval. 

Anledningen till att intervjuer med revisorer genomförs är att detta är en mindre 

undersökning vilken utgår från revisorernas perspektiv. Populationen för denna 

studie var revisorer och urvalet var godkända eller auktoriserade revisorer. 

Revisorerna har till stor del arbetat med företag som avger årsredovisningar enligt 

K2 och K3-regelverken. Revisorerna kontaktades genom telefon eller 

mailkorrespondens utifrån kontaktinformation på internet eller genom bekanta och 

totalt intervjuades 5 respondenter. 

I en större undersökning hade det även varit aktuellt att intervjua revisorernas 

klienter. Dessutom gjordes valet att inte intervjua redovisningsassistenter eller 

redovisningskonsulter på grund av att det är revisorn som ansvarar över 

årsredovisningarna och revisionsberättelsen. Det är revisorn som skriver under och 

godkänner årsredovisningar som sedan tillhandahålls intressenter som sedan kan 

fatta beslut utifrån revisorns fullbordade årsredovisning. 

4.4 Analys av empiri 

Analysen av den insamlade empiriska datan har genomförts i två steg genom att 

först transkribera intervjuerna och sedan delades intervjusvaren in i olika teman 

som består av olika begrepp och teorier. Det är fördelaktigt att sortera kvalitativt 
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material innan det ska analyseras (Rennstam & Wästerfors, 2015). För att lättare 

kunna analysera materialet i kapitel 6 har samtliga intervjuer med respondenterna 

transkriberats i sin helhet vilket presenteras i kapitel 5. Denscombe (2016) förklarar 

att transkriberingar gör det enklare att bland annat göra jämförelse mellan data. Vid 

transkriberingarna av intervjuerna har ljudfilerna som helhet konverteras till text 

för att inte gå miste om viktig information och det skedde i nära anslutning till 

intervjuerna för att minimera risken att intryck från intervjuerna glömdes bort.  

I samband med analysen av den insamlade datan i kapitel 6 har främst de delar som 

bäst besvarar studiens intervjufrågor valts ut ur transkriberingarna. I analysen har 

intervjusvaren från de olika respondenterna jämförts med varandra och delats in i 

olika teman vilka består av olika teorier och begrepp för att lättare kunna koppla 

intervjusvaren till teori samt för att se vilka likheter och skillnader som finns mellan 

respondenternas uppfattningar kring förväntningsgapet, informationsgapet och 

revisorns skadeståndsansvar. Exempelvis är en underrubrik i kapitel 6 "Att göra rätt 

saker och att göra saker rätt" vilket kan kopplas till Öhmans (2007) studie om 

förväntningsgapet. 

4.4.1 Etiska överväganden 

Bryman och Bell (2017) nämner några etiska principer som gäller vid forskning och 

en av principerna är konfidentialitetskravet. För att skydda sådant som 

intervjupersonerna kan uppleva som känsligt har anonymitet tillämpats, 

organisationerna och intervjupersonerna är anonyma i studien. Med andra ord har 

allt material som samlats in genom intervjuerna behandlats konfidentiellt. 

Dessutom kan anonymiteten bidra med att de intervjuade känner sig mer trygga att 

svara mer utförligt på intervjufrågorna. Bryman och Bell (2017) förklarar att det 

finns en risk att deltagarna i en undersökning kan ta skada om deltagarna inte 

anonymiseras. 

Ett annat krav är informationskravet vilket handlar om att berörda personer ska 

informeras om studiens syfte. Detta uppnåddes genom att vid första kontakten har 

varje respondent informerats om intervjuns innehåll samt studiens syfte. Syftet med 

studien upprepades återigen vid början av respektive intervju. 
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Samtyckeskravet innebär att deltagarna ska veta om att deltagandet är frivilligt och 

att de har rätt att avbryta deltagandet. Redan vid första kontakten med deltagarna 

informerades dessa om studiens syfte och att deltagandet är frivilligt samt att de 

haft möjlighet att avsäga sig sin involvering. Dessutom upplystes respondenterna 

om att intervjuerna har spelats in och godkännande om att deras svar spelades in 

har också erhållits från respondenterna. 

Slutligen handlar nyttjandekravet om att de uppgifter som samlas in om enskilda 

personer enbart får användas för forskningsändamålet. I studien har uppgifterna 

som samlats in inte använts på något annat sätt än för studiens forskningsändamål. 

4.5 Trovärdighet 

Enligt Bryman och Bell (2017) finns det fyra mått vilka används för att bedöma 

trovärdigheten i kvalitativ forskning; tillförlitlighet, överförbarhet, pålitlighet och 

konfirmering. 

Det första måttet är tillförlitlighet vilket hänger ihop med hur sannolika resultaten 

är. För att skapa tillförlitliga resultat krävs bland annat att forskningen utförts enligt 

de regler som finns (Bryman & Bell, 2017). Denna studie har utförts enligt gällande 

regler och riktlinjer. 

Det andra måttet enligt Bryman och Bell (2017) är överförbarhet vilket handlar om 

hur resultaten kan generaliseras. Kvalitativa studier fokuserar dock ofta på det 

kontextuella och hur resultaten kan generaliseras är en empirisk fråga. Eftersom en 

kvalitativ ansats har använts innebär det färre respondenter än en kvantitativ och på 

så vis kommer resultatet i denna studie inte att kunna generaliseras. 

Enligt Bryman och Bell (2017) är det tredje måttet pålitlighet vilket kopplas till om 

liknande resultat kan fås vid ett annat tillfälle. Forskarna behöver anta ett 

granskande synsätt, det vill säga att det säkerställs att det skapas en fullständig 

redogörelse av alla faser i forskningsprocessen. För att förbättra pålitligheten kan 

även andra personer granska arbetet regelbundet och bedöma de val som forskarna 

gör (Bryman & Bell, 2017). I denna studie redogörs alla faser i forskningsprocessen 

i sin helhet vilket ger läsaren en överblick av studiens tillvägagångssätt samt ger 
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läsaren en möjlighet att bedöma tillvägagångssättet. Exempelvis redogörs för valet 

av intervjupersoner och formulering av forskningsfrågor. Dessutom har handledare, 

språkgranskare och studenter kontinuerligt granskat arbetet och bidragit med 

återkoppling. 

Det sista måttet vilket Bryman och Bell (2017) nämner är konfirmering, även känt 

som bekräftelse. Detta mått relateras till forskarens objektivitet, objektivitet handlar 

om forskarens egna värderingar har påverkat undersökningen i stor utsträckning. 

Det ska kunna säkerställas att forskaren inte medvetet har låtit sina personliga 

värderingar ha inflytande på undersökningen. I studien har det genomgående 

använts ett så objektivt förhållningssätt som möjligt utan inblandning av personliga 

värderingar, allt från valet av intervjupersoner till valet av artiklar och 

intervjufrågor. Slutligen menar Bryman och Bell (2017) att det aldrig går att få en 

fullständig objektivitet i samhällelig forskning. 
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5. Resultat 

Resultaten av de fem intervjuer som har genomförts i studiens syfte presenteras i 

detta kapitel. Resultaten presenteras i löpande text och texten utgör det som sagts 

av respondenterna under intervjuerna. Varje intervju kommer att presenteras var för 

sig där varje avsnitt börjar med en presentation av respondenterna och sedan 

behandlas frågor kopplade till förväntningsgapet, informationsgapet och revisorns 

skadeståndsansvar. 

5.1 Revisor A  

Revisor A arbetar på en av de stora revisionsbyråerna som auktoriserad revisor och 

har varit det sedan 2017. Personen har jobbat med revision sedan 2010 och är 

revisor åt ungefär 115 bolag samt några stiftelser. Intervjun genomfördes den 23/6 

klockan 10.00 över telefon och varade i cirka 21 minuter. 

5.1.1 Förväntningsgapet 

Revisor A anser att revisorns roll i samhället är att skapa förtroende för hela det 

industriella systemet och rollen utåt i samhället poängterar revisor A är att 

upprätthålla en standard i rapporteringen. Däremot anser revisor A att om det gäller 

de små och medelstora bolagen innebär rollen mer att en revisor ska agera som 

rådgivare och bollplank åt företagen. Sedan att det är en upplysning i de små 

företagens årsredovisningar lägger de inte så stor vikt vid påpekar revisor A. Utan 

det viktigaste för de små företagen enligt revisor A är att de bryr sig mer om det 

affärsmässiga och att en revisor är ett bra stöd åt företagen. 

Revisor A belyser att allmänheten har en förutfattad bild av vad revisorn gör och 

antyder att det är en rätt stor skillnad på vad en revisor gör och vad folk tror en 

revisor gör. Revisor A förklarar:  

“Den vanliga bilden och det som hänger kvar det är väl det här 

som man sitter och granskar verifikat och sitter och bläddrar i 

pärmar och letar upp massa fel och sånt här”. 
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Detta är en gammaldags bild som har etsat sig fast när allmänheten tror att revisorn 

kontrollräknar siffror, framhäver revisor A. Revisor A poängterar att revisorn har 

gått mer till att vara en rådgivare istället för att gräva sig ner i företagets 

räkenskapsmaterial. Eftersom kunderna lever kvar i det gamla och i det som “alltid” 

har varit som även är anledningen till att det uppstår felaktiga förväntningar blir 

konsekvensen enligt revisor A att kunderna inte utnyttjar en revisor fullt ut. Revisor 

A menar att revisorer ofta har gedigen erfarenhet av olika typer av företag samt 

gedigen utbildning och när en revisor inte utnyttjas fullt ut går kunden miste om att 

fråga exempelvis om råd och hur kunden kan utveckla sin verksamhet. Detta gör 

även att en revisor kanske vill hjälpa en kund mer än vad kunden själv efterfrågar 

då personen eller företaget inte riktigt känner till att en revisor har rollen som 

rådgivare, antyder revisor A. 

Revisor A menar att för att reducera förväntningsgapet är det revisorernas ansvar 

att berätta vad en revisor gör. Enligt revisor A måste revisorer bli bättre på att 

förklara vilket arbete en revisor uträttar och vad en revisor kan göra. Revisor A 

förklarar även att revisionsbolag bedriver sin egen verksamhet och denna 

verksamhet har egentligen som mål att sälja en revisionsberättelse: 

“Det ligger faktiskt väldigt mycket jobb bakom att komma fram 

till de här sakerna som står i revisionsberättelsen även om man 

kanske inte tänker på det direkt. Det intygar faktiskt och det 

förstår nog inte alla kunder riktigt att vi gör allt detta”. 

5.1.2 Informationsgapet 

Revisor A upplever inte att det existerar ett informationsgap och anser dessutom att 

revisionsberättelsen borde bli kortare. Revisor A anser att revisionsberättelsen är 

väldigt formell samt att den ger en stel bild och menar att hen skulle bli förvånad 

om någon läser hela revisionsberättelsen. Revisor A antyder att i 

revisionsberättelsen borde det användas lite mer enklare val av ord samt innehålla 

mer vad en revisor har gjort. Ett sätt att utveckla revisionsberättelsen är att beskriva 

nyckelområdena i revisionen även för mindre företag såsom i större företag där en 

revisor använder sig av key audit matters, även så kallad KAM, belyser revisor A. 
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Då skulle det leda till en bättre bild av vad en revisor gjort i revisionen kring ett 

bolag, påpekar revisor A. Dock anser revisor A att revisionsberättelsen fyller sin 

funktion vid upplysning, om det finns någon anmärkning exempelvis. 

Revisor A menar att det borde ske en annorlunda rapportering i revisionsberättelsen 

istället för att lägga till mer i revisionsberättelsen då det skulle bli svårt att 

rapportera allt en revisor gjort. Revisor A nämner även att det borde ske en 

förenkling av revisionen, speciellt när det gäller små och medelstora bolag och ser 

inget behov av att utöka revisionens omfattning. Revisor A menar att det inte kan 

gälla samma krav på de mindre företagen som på de största.  

Revisor A anser att ansvaret för att reducera informationsgapet ligger hos 

revisorerna själva. Detta då utvecklingen runt revisionssed ständigt förändras och 

hur en revisor ska agera kring revisionssed. Dessutom nämner revisor A att ansvaret 

även ligger på lagstiftaren då det är lagstiftaren som bestämmer vad en revisor ska 

informera om i bland annat revisionsberättelsen. Revisor A anser inte att värdet av 

revisionen förbättras om revisionens omfattning skulle utvidgas: 

“Nej, jag tror väl det påverkar arbetet snarare tvärtom, att man 

ska någonstans göra en liten förenkling av revisionen på små och 

medelstora bolag. Det tror jag skulle vara bra faktiskt. Man kan 

inte riktigt ha samma krav på de här mindre företagen som man 

har på de allra största. Men jag tror ju inte det finns något så 

behov av att utöka revisionens omfattning”. 

5.1.3 Skadeståndsansvar 

Revisor A förklarar att hen “tänker en extra gång” för att inte hamna i 

skadeståndsansvar men menar samtidigt att revisorer inte kan ändra på det som 

faktiskt har hänt. Revisorer intygar endast det som har hänt under räkenskapsåren, 

om det sedan leder till skadestånd är en annan sak, menar revisor A. Revisor A 

påpekar att revisorer ser till företagets bästa och bör diskutera med kunderna om 

hur kunderna ska tänka för att minska risken för sig själv som revisor och för 

företaget. Revisor A menar dock att en revisor inte kan ge några konstiga råd för att 

undvika saker.  
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Revisor A påpekar att en revisor kan hamna i skadeståndsansvar både för saker en 

revisor har gjort och inte har gjort. Dock poängterar revisor A att det handlar om att 

följa interna krav på byrån, uppfylla den goda revisionsseden och göra så gott en 

revisor kan när det kommer till kvalitetsarbete. Dessutom framhäver revisor A att 

en revisor inte kan ändra på det som har varit men en revisor kan alltid ha en mer 

rådgivande diskussion med kunden om konsekvenser till vissa saker. Angående 

förväntningsgapets och informationsgapets koppling till revisorns 

skadeståndsansvar diskuterar revisor A mest kring förväntningsgapet och menar att 

en kund eller ett bolag kan tro att revisorer intygar precis allt, att allt är 100 procent 

rätt, men revisorerna kan aldrig avge absolut försäkran och intyga exakt allting. 

Revisorer kan aldrig göra någonting med absolut säkerhet utan det handlar mer om 

rimlig säkerhet, förklarar revisor A. 

5.2 Revisor B   

Personen började arbeta med revision 1990 och tog revsiorexamen 1995. Hen blev 

därefter delägare i ett företag som sedan gick ihop med Ernst & Young. 2014 

startade revisor B ett eget företag och idag arbetar revisor B som auktoriserad 

revisor. Intervjun gjordes den 17/5 2021 klockan 14.00 över telefon och varade i 

cirka 44 minuter. 

5.2.1 Förväntningsgapet 

Revisor B beskriver hur revisor B har upplevt hur revisorns roll och uppgifter har 

förändrats genom åren, då det innan handlade om i regelsystemet att som tredje part 

titta på årsredovisning och räkenskap. Revisor B menar att revisionsmetodiken har 

ändrats mycket de senaste åren vad gäller hur mycket och vad en revisor ska göra, 

trots att grundtanken är likadan. Samhället har infört nya uppgifter på en revisor 

och innan var en revisor mer kontrollerande, poängterar revisor B. Revisor B menar 

även att revisionsinspektionen har varit en tuff tillsynsmyndighet och förklarar 

också att skandaler leder till skärpning av regler eller att nya regler skapas. 

Revisor B menar att det finns skillnader mellan revisorns faktiska uppgifter och vad 

allmänheten tror att revisorns arbete innebär. Enligt revisor B tror allmänheten att 

en revisor granskar verifikationer eller att en revisor jobbar åt skatteverket. Revisor 



 Rosenkvist & Nilsson 
 

42 

 

B tror att allmänheten har en bild av en revisor som skatteverkets förlängda arm och 

att allmänheten inte har en bild av revisorn som stämmer med regelverket. 

Enligt revisor B kan de felaktiga förväntningarna på revisionen bero på historiska 

händelser, massmedia och utbildning. Revisor B förklarar: 

“Historiskt ser man revisorn som en grå liten man men som 

kanske utvecklas med hand. I massmedia använder också 

politiker exempelvis fel terminologi, Föreningen auktoriserade 

revisorer kan vara tydligare mot allmänheten och samhället på 

ett vardagligt språk av vad en revisor gör”. 

Exempelvis består revisionsberättelsen av modifierade mallar som är tre sidor långa 

och samtidigt hänvisas det till massa "fina" saker som allmänheten inte förstår, 

poängterar revisor B. Revisor B förklarar dock att revisionsberättelsen är framtagen 

för att spegla vad en revisor gör, men det är ingen som läser den. Om en person 

läser revisionsberättelsen så består den av svår terminologi och begrepp samt så är 

det svårtillgänglig information för att kunna förstå revisionsberättelsen. Däremot är 

folk inte så intresserade och det är brist på standarder inom yrket, menar även 

revisor B.  

Revisor B framhäver att felaktiga förväntningar kan leda till misstro från 

allmänheten och att revisorn tappar förtroende. Revisor B poängterar att det är ett 

förtroendeuppdrag och det ska gå att kunna lita på om det är några modifieringar 

eller anmärkningar. Enligt revisor B skapas en bra eller dålig bild beroende på 

handlingar och om det gäller kommun eller landsting kan det bli mycket större. Till 

slut kan förtroende för revisorn minska och därför bör man minska 

förväntningsgapet, men revisor B påpekar att revisorn har vissa regler att följa. 

Ytterligare konsekvenser som revisor B beskriver är att kunder kanske inte riktigt 

förstår revisorns uppgifter utan tror att en revisor kollar på varenda verifikation. 

Enligt revisor B finns det även de kunder som inte tar saker på så stort allvar utan 

försöker "sopa det under mattan". Då menar revisor B att kunden inte har insikten 

om vad en revisor ska ta ställning till eller att en revisor behöver vissa saker för att 

kunna göra en revisionsberättelse. 
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Revisor B menar att ansvaret att reducera förväntningsgapet vilar på revisorerna 

själva och staten. Revisor B anser att staten bör tänka en extra gång när det gäller 

att införa lagar och regler som berör revisorerna eftersom vissa regler kan enligt 

revisor B vara onödiga. Samtidigt påpekar revisor B att revisorer kan vara blyga 

och tillbakadragna och inte stå upp för sig själva mot staten när staten inför lagar 

och regler som inte blir effektiva. 

5.2.2 Informationsgapet 

Revisor B upplever att det existerar ett informationsgap men tror inte att 

informationsgapet är branschspecifikt och menar istället att det handlar om 

individuella fall. Samtidigt relaterar revisor B informationsgapet till förhållandet 

mellan revisorn och kunden. Revisor B förklarar att vissa revisorer är stränga och 

kräver kunder på mycket information samtidigt som andra revisorer är mer 

tillbakadragna och snälla. När det gäller kunderna förklarar revisor B att vissa 

kunder är mer ordentliga än andra och att en del kunder har lättare för sig att lämna 

ifrån sig dokument till revisorn. Det krävs en dialog mellan revisorn och kunden för 

att lösa svårigheter, poängterar revisor B.  

Revisor B anser att revisionsberättelsen ger en bra beskrivning av vad som kan 

förväntas av revisorn men menar samtidigt att revisionsberättelsen har en svår 

terminologi och innehåller information som är svår att förstå. Revisor B anser att 

informationen behöver förenklas och förkortas eftersom det nästan aldrig är någon 

som läser revisionsrapporter, nästan bara när det är anmärkning i 

revisionsberättelsen är det någon som läser dem. Flera personer har 

revisionsrapporter endast som en form av värde att visa upp för exempelvis 

kreditgivare. Dock vilka effekter en förenkling av revisionsrapporter hade gett 

upphov till kan revisor B inte svara på. 

Revisor B anser att ansvaret för att reducera informationsgapet ligger mest på 

revisorn, men att ansvaret även är kombinerat. Revisor B menar dock att en revisor 

inte kan lämna ut all information för att få alla kunder att förstå och om en revisor 

har bett en kund att lämna ut vissa saker men inte gör det ligger ansvaret på kunden. 
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Revisor B tror inte att värdet av revisionen förbättras genom att revisionens 

omfattning utvidgas. 

5.2.3 Skadeståndsansvar 

Revisor B har aldrig har varit i närheten av skadeståndsärende och aldrig behövt 

tänka en extra gång för att inte hamna i skadeståndsansvar, påpekar revisor B:  

“Nej, mycket sällan. Nästan aldrig, det har väl hänt att man varit 

i närheten att tänka på det men det har aldrig blivit 

skadeståndsärende. Det kan vara olika vinklar, kunden stämmer 

att man gjort en felaktig revision eller att en intressent gör det. 

Skatteverket stämmer aldrig, svara till revisorsinspektionen. Man 

är mer rädd för revisorsinspektionen än skadeståndsansvar och 

det har aldrig hänt och man har aldrig varit i närheten av det 

med skadestånd”.  

Revisor B påpekar att en revisor kan hamna i skadeståndsärende när någon anser 

att en revisor gör ett dåligt jobb, revisor B påpekar dock att på ett av revisor B:s 

gamla jobb fanns checklistor för att minimera risken att hamna i 

skadeståndsärenden. Revisor B tror dock inte att förväntningsgap och 

skadeståndsansvar är kopplade till varandra eftersom man en revisor inte bli 

anklagad för något som någon annan förväntar sig att en revisor ska göra. Däremot 

tror revisor B att skadeståndsansvar och informationsgap kan vara kopplade till 

varandra, om det finns ett stort gap som leder till ofullständig revision eller att man 

undanhåller information som revisor.   

5.3 Revisor C  

Revisor C började jobba kombinerat som redovisnings- och revisorsassistent 1989 

i fem år. 1994 skrev revisor C revisorsprovet och blev därmed godkänd revisor. 

Revisor C jobbar huvudsakligen med mindre och medelstora ägarledda bolag där 

revisor C jobbar mestadels med rådgivning åt sina kunder. Intervjun genomfördes 

den 22/6 klockan 10.00 via telefon och varade i cirka 27 minuter. 
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5.3.1 Förväntningsgapet 

Revisor C anser att revisorns roll och uppgifter är att kunna avge en reviderad och 

undertecknad revisionsberättelse som tredje man, och om den inte innehåller några 

anmärkningar ska det gå att lita på detta. Enligt revisor C är det viktigt att revisorn 

gör ett korrekt arbete med korrekt avrapportering som skapar förtroende. Revisor C 

påpekar att det tar lång tid att bygga upp förtroende men förtroendet kan raseras 

snabbt om det i efterhand visar sig att en revisionsberättelse skulle innehållit 

anmärkningar men gör inte det. 

Revisor C menar att det finns skillnader mellan revisorns faktiska uppgifter och vad 

allmänheten tror att revisorn har till uppgift att göra, revisor C förklarar att det 

handlar om begreppsförvirring eftersom klienterna ibland tror att det är revisorn 

som även har gjort bokslutet och årsredovisningen. En av de vanligaste felaktiga 

förväntningarna allmänheten har gentemot revision enligt revisor C är att många 

klienter tror att det revisorn har gjort är hundra procent korrekt. Revisor C påpekar 

att bara för att en revisor har avgivit en ren revisionsberättelse så kan kunden tro att 

den är hundra procent korrekt, men detta är en felaktig bild eftersom en revisor gör 

stickprov och gör kontroller kring ansvars- och uppdragsfördelning inom bolaget. 

Detta så att kundens bolag även har interna kontroller som revisorn kan förlita sig 

på, menar revisor C. Dock framhäver revisor C att det finns en klar gränsdragning 

mellan en revisor och en redovisningskonsult. En revisor granskar, kommer med 

råd och anvisningar samtidigt som en redovisningskonsult är den som gör det 

faktiska bokslutet och årsredovisningen, förklarar revisor C. Detta så att det inte 

uppstår ett ifrågasättande av oberoende enligt revisor C. Revisor C poängterar att 

det kom förtydligande på 90-talet när det visade sig att revisorer satt på så kallade 

"dubbla stolar" så att det blev en typ av självgranskningshot. 

Revisor C menar att anledningen till att ett förväntningsgap uppstår är att det i 

massmedia framställs vissa saker på ett visst sätt när en revisor har gjort fel vilket 

sedan leder till att allmänheten tror att det är så generellt. Revisor C menar att det 

får stor genomslagskraft i tidningar, sociala medier och massmedier. En av 

konsekvenserna som felaktiga förväntningar på revisionen kan ha för branschen är 

enligt revisor C att det kan skada förtroendet: 
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“Det handlar mycket om ett förtroende. Nu har man lagstadgat 

det här med att det ska ske revisorsrotationer på dem stora 

bolagen. Det är självklart bra, för tänk själv i vissa bolag när 

samma revisor har suttit där i 25 år. Kan man fortfarande vara 

både opartisk och lika professionell i sin yrkesutövning som man 

var från första början? För trots allt arbetar man upp rätt så 

starka band”. 

Revisor C framhäver att inom sin byrå sker det en kvalitetskontroll för att 

säkerställa att revisorerna gör sitt jobb och att de arbetar utifrån den metodik som 

existerar inom byrån. Revisor C anser att ansvaret för att reducera 

förväntningsgapet ligger på lagstiftaren eftersom en revisor bara kan göra sitt bästa 

utifrån det regelverk som finns. Revisor C påpekar att om man hade behövt ändra 

då hade lagstiftaren försökt att ta till sig av förväntningsgapet för att reducera det, 

men exakt hur det skulle gå till är inte helt lätt att svara på, menar revisor C.   

5.3.2 Informationsgapet 

Angående frågan om revisor C upplever att det finns ett informationsgap inom 

revisionsbranschen diskuterar revisor C mycket kring skillnaden mellan större och 

mindre bolag. Revisor C påpekar att ett större bolag är skyldiga enligt lag att lämna 

mer information i en årsredovisning. Ett IFRS-bolag, alltså ett noterat bolag, är 

skyldig att lämna ytterligare information jämfört med ett litet bolag som inte 

behöver lämna mycket information i sin årsredovisning. För lagstiftare tänker enligt 

revisor C att ju större bolag desto mer kompetens innehar företaget och därför är 

företaget skyldig att lämna mer information. Revisor C framhäver dock att det är 

tillåtet som ett litet bolag att redovisa utifrån ett svårare regelverk. Revisor C 

påpekar samtidigt att ingen vill redovisa utifrån ett svårare regelverk där företaget 

lämnar ut mer av företaget om man inte behöver det. Dessutom antyder revisor C 

att det även handlar om konkurrens, ett litet bolag kanske inte vill lämna ut för 

mycket eftersom konkurrenterna kan dra nytta av det.  

När det kommer till revisionsberättelsen säger revisor C att när revisor C började 

jobba i yrket för 30 år sedan då fastställde revisionsberättelsen mer eller mindre 
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balans- och resultaträkningen och beviljade styrelsen ansvarsfrihet. Idag är 

revisionsberättelsen mycket informativ antyder revisor C då den beskriver 

styrelsens ansvar, vad revisorns ansvar är och vad revision innebär. Dessutom 

poängterar revisor C att en revisor är skyldig att skriva lite mer om specifika poster 

i större bolag som har stor betydelse för att kunna bedöma ett bolag i 

revisionsberättelsen. Däremot anser revisor C att revisionsberättelsen är utformad 

på ett sådant sätt där den är skriven med svåra ord och förklaringar som gör att 

personen som läser den behöver en del förkunskaper för att förstår den. Dock så 

anser revisor C att om man läser revisionsberättelsen får man ut mer information 

idag än tidigare.  

När det gäller dagens värde av informationen i revisionsrapporter förklarar Revisor 

C att det ska gå att lita på att auktoriserade revisorer och godkända revisorer gör sitt 

jobb eftersom de är skyddade titlar. Har revisorerna avgivit en revisionsberättelse 

utan anmärkningar, en ren revisionsberättelse, måste det gå att lita på att det är rätt 

information. Revisor C menar även att om det däremot är en revisionsberättelse som 

innehåller avvikelser eller anmärkningar så får man förutsätta att det är ett 

välgrundat beslut utifrån de kända förutsättningar som beslutet har fattats utifrån. 

Revisor C anser att informationen som ges ut idag är tillräcklig ur intressenternas 

perspektiv. Exempelvis anser revisor C att en komplett årsredovisning ger mycket 

mer information än vad som kanske kommer upp om någon googlar ett bolag på 

nätet. 

Revisor C framhäver att det är lagstiftaren som bär det primära ansvaret att minska 

informationsgapet eftersom det handlar om att företaget ska göra någonting som 

ger en rättvisande bild. Revisorns uppgift är att granska att bolagets räkenskaper 

faktiskt ger en rättvisande bild men revisor C förklarar:  

“Det är lagstiftaren i grund och botten som har sagt att ’så här 

ska det vara’ ”. 

Revisor C anser inte att värdet av revisionen förbättras genom att revisionens 

omfattning utvidgas, utan det handlar mest om väsentlighet och risk. Det är viktigt 

att det granskas mest där risken för fel är störst och samtidigt handlar det om att 
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göra rätt saker med rätt personal samt att återrapportera det på rätt sätt till kunden, 

menar revisor C. 

5.3.3 Skadeståndsansvar 

Revisor C känner inte att revisor C ofta måste "tänka en extra gång" för att inte bli 

skadeståndsskyldig. För att inte bli skadeståndsskyldig menar revisor C att det är 

oerhört viktigt för en revisor att avge korrekt information i revisionsberättelsen. 

Revisor C sammanfattar: 

“Som svar på frågan är det en större problematik att jobba med 

bolag som går väldigt dåligt, som går med stora ekonomiska 

förluster, jämfört med kanske bolag som går med stora vinster. 

Just utifrån att det faktiskt finns de som kan förlora stora pengar 

i samband med en konkurs”. 

Revisor C nämner inte att förväntningsgapet och informationsgapet hänger ihop 

med revisorns skadeståndsansvar. Under alla år revisor C har arbetat har det aldrig 

riktats något skadeståndskrav men Revisor C förklarar att hen tar hjälp av erfarna 

kollegor vid osäkerheter. Revisor C påpekar även att en revisor måste vara mycket 

försiktig och tydlig när ett externt dokument ska avges. 

5.4 Revisor D  

Personen har arbetat inom branschen i ca 40 år och har jobbat på KPMG och PWC 

i cirka 30 år. Sedan två år tillbaka driver revisor D eget inom revisionsbranschen 

och är godkänd revisor. Intervjun gjordes den 26/5 2021 via telefon klockan 11.00 

och tog cirka 36 minuter. 

5.4.1 Förväntningsgapet 

Revisor D beskriver revisorns roll och uppgifter i samhället som en sorts garant, där 

revisorn agerar som en neutral part i samhället och upprätthåller en viss 

samhällsfunktion. Revisor D beskriver det även som att en revisor inte tar över 

ledningens ansvar från organisationen utan istället är en revisor granskande. Detta 

så att ledningen gör det som de ska och kontrollerar att det som ledningen redovisar 
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är så korrekt som det går att vara framhäver revisor D. Revisor D påpekar dock att 

allt en revisor gör inte kan vara hundra procent korrekt men uppemot 80-95 procent 

korrekt.  

Revisor D anser att allmänheten har andra uppfattningar av vad en revisor gör 

jämfört revisorns egentliga arbetsuppgifter. Revisor D antyder att det kanske har 

förändrats med tiden eftersom de flesta idag är utbildade jämfört med 30-40 år sen, 

som även påverkar det en revisor granskar idag. Revisor D förklarar: 

“Många trodde förr att vi räknade kassan och idag så tror man 

att vi ser till så att bankkontot stämmer, men det är ju bara en av 

delarna vi gör”. 

Revisor D säger även att en revisor gör ett flertal arbetsuppgifter som kunderna inte 

har eller får vetskap om och förklarar att i branschen är man dålig på att informera 

om vad en revisor gör. Samtidigt påpekar revisor D att de flesta kunderna inte är 

intresserade av vad revisorn gör utan är mer intresserade av att få en 

revisionsberättelse och att få igenom redovisningen. Enligt revisor D kan de 

felaktiga förväntningarna på revisionen bero på bestämmelser då revisorn har vissa 

regelverk att följa men i de flesta fall är kunderna inte intresserade att sätta sig in i 

revisorns yrke och regelverk. Revisor D poängterar att kunderna inte sätter sig in i 

deras checklistor direkt som i andra branscher, dock vill vissa kunder veta hur 

revisorn granskat och om det har kommit upp en miss.  

En konsekvens av felaktiga förväntningar på branschen enligt revisor D är att 

kunder emellanåt kan ha speciella synpunkter, men att det då gäller att förklara vad 

som gäller och kompromissa. Ett exempel är när en kund vill förhandla ner priset 

på en revisionsberättelse som är standardutförd men det kanske ligger mycket tid 

bakom denna revisionsberättelse, menar revisor D. Revisor D påpekar även att 

revisorn inte heller kan visa den dokumentation som ligger bakom 

revisionsberättelsen som kunden kanske vill se. Revisor D pekar att ansvaret för att 

reducera förväntningsgapet ligger på branschen, politiker och media men att det 

görs försök och utvecklas hela tiden. 
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5.4.2 Informationsgapet 

Revisor D menar att det finns ett informationsgap och förklarar vidare att revisorer 

sitter inne med information men att en revisor inte kan ge ut allt på grund av 

revisorns tystnadsplikt. Enligt revisor D kan revisorer inte presentera exakt all 

information för intressenter eftersom en revisor ska vara en neutral part som läser 

årsredovisningen. Revisor D påpekar att det kan vara väldigt rörigt i bolaget men 

att det blir rätt i slutändan och årsredovisningen ser bra ut. Revisor D anser att 

anledningarna till att det existerar ett informationsgap beror på revisorn och hur en 

revisor rapporterar mot kunden. Revisor D beskriver att idag har en revisor mer en 

avvikelserapportering, och sedan beror det från kund till kund. Om en revisor 

arbetar med mindre företag kanske det inte blir lika mycket arbete som det blir vid 

större företag, och om en revisor arbetar med större företag kan man även får mer 

än en revisionsberättelse, förklarar revisor D. 

Revisor D anser att revisionsberättelsen ger en bra beskrivning utifrån revisorns 

perspektiv av vad som kan förväntas av revisorn. Revisor D förklarar att utifrån 

kundens perspektiv kan dock revisionsberättelsen vara svår att förstå: 

“Utifrån revisorns perspektiv tycker jag det men inte utifrån 

kundens perspektiv. Detta för att man inte förstår det, språket och 

metodiken kan vara svår. Språket är utvecklat att vara korrekt, 

hur det ska skrivas. Om det skulle bli en skadeståndsprocess så 

ska vi inte skriva i revisionsberättelsen att vi tar 100 procent 

ansvar för det här, den ska innehålla det som behövs men inte så 

mycket”.  

Angående dagens värde av information i revisionsrapporter poängterar revisor D 

att det inte behövs adderas mer information för det skulle bara vålla bekymmer. 

Enligt revisor D var revisionsberättelsen tillräckligt lång för 30 år sedan och då var 

den mycket kortare, idag talar den mer om vad en revisor gjort och om en kund 

orkar läsa den så är det "i rätt riktning". Revisor D påpekar att om kunden vill ha 

mer information får de gå till banken och då är det upp till banken att förse kunden 

med mer information. Om det införs en revisionsrapporteringsmodell kan det bli 
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bättre och mindre information skulle då saknas, poängterar revisor D. Då måste 

dock revisorn jobba mer för att ha någonting som står bakom det revisorn skriver, 

antyder revisor D. Ansvaret för att reducera informationsgapet enligt revisor D 

ligger på branschen men även media och det beror även på mode, såsom 

hållbarhetsredovisningar. Revisor D anser inte att en utvidgning av revisionens 

omfattning skulle förbättra värdet av revisionen. 

5.4.3 Skadeståndsansvar 

Revisor D anser att revisor D inte behöver tänka en extra gång för att inte hamna i 

skadeståndsansvar. Det viktiga enligt revisor D är att om en ny kund dyker upp så 

är det viktigt att göra sin hemläxa och att försöka bilda sig en uppfattning om 

kunden, exempelvis om de är seriösa, menar revisor D. När revisor D jobbade på 

PWC gjordes en del kontroller och då utgick man från en checklista, då menar 

revisor D att man eliminerat skadestånd redan där. Samtidigt har kraven på revisorer 

ökat och att revisorer ska göra mer jobb för att inte hamna i skadeståndsansvar, 

antyder revisor D. Dessutom påpekar revisor D att det finns avtal med kunden som 

säger att revisorn har ett visst ansvar och kunden har ett visst ansvar.  

Revisor D menar att anledningarna till att en revisor hamnar i skadeståndsansvar 

beror på teknologisk utveckling, ändringar i praxis, pengar eller att revisorn blir 

ovänner med kunden av en viss anledning. Revisor D förklarar: 

“Det kan även bero på förväntningsgapet och informationsgapet, 

om man inte är tillräckligt tydlig, att man håller inne information 

eller att man är i maskopi med kunden”. 

5.5 Revisor E   

Revisor E är auktoriserad revisor och har tidigare arbetat på PWC i 12-13 år. 

Revisor E har arbetat på en annan revisionsbyrå de senaste två åren. Intervjun 

genomfördes via telefon den 14/6 kl 10.00 och varade i cirka 19 minuter. 

5.5.1 Förväntningsgapet 

Revisor E beskriver revisorns roll och uppgifter: 
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“Generellt så är det att säkerställa för samhället och intressenter 

att siffrorna som avges är någorlunda korrekta. Samhället är 

egentligen alla som läser årsredovisningen, det är allt från 

skattemyndighet till konkurrenter till intressenter, ägare osv”.  

Revisor E anser definitivt att det finns skillnader mellan revisorns faktiska uppgifter 

och vad allmänheten tror att revisorn har till uppgift att göra. Revisor E påpekar att 

folk i allmänhet tror att revisorer gör mycket mer och granskar mer i detalj än vad 

de faktiskt gör. Enligt revisor E är det svårt att säga exakt vilka som är de vanligaste 

felaktiga förväntningarna allmänheten har gentemot revision. Revisor E förklarar 

att de som är insatta i revision vet vad en revisor gör men att de som är 

halvintresserade av revision tror att revisorer gör mer än vad de faktiskt gör. Revisor 

E menar att allmänheten "består av så många" och att dessa inte vet så mycket alls 

om revision.  

De felaktiga förväntningarna på revisionen enligt revisor E beror på brist på 

förståelse, att allmänheten inte tror att en revisor tar stickprov, utan att de istället 

tror att revisorer går igenom exakt allting. Revisor E förklarar att ofta när det har 

varit granskningar av kommuner och en kommun har gjort något fel, så hänvisas 

ofta till revisorn eftersom revisionen inte har upptäckt felet. Det är ofta politiker 

som tror att revisorer endast går igenom kvitton som lämnats in, detta är ett klassiskt 

förväntningsgap enligt revisor E. 

Revisor E förklarar att felaktiga förväntningar på revisionen kan ha vissa 

konsekvenser för branschen. Dock menar revisor E att branschen har ett hyfsat bra 

förtroende, men det är aldrig bra att det finns ett förväntningsgap. Revisor E påpekar 

att det inte går att göra mycket mer än att informera, problemet är dock att folk inte 

riktigt tar till sig allt heller. Samtidigt finns det en risk att det leder till ett lägre 

förtroende, menar revisor E.  

Angående vilka som bär ansvaret att reducera förväntningsgapet påpekar revisor E 

att det är en oerhört komplex fråga. Det är i första hand en lagstiftningsfråga vilket 

hänger ihop med ISA-regler och varje lands lagstiftning, menar revisor E. Ett 

problem om revisorer skulle genomföra en revision exakt enligt reglerna så hade 
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revisionen varit ungefär tre till tio gånger så dyr än vad den är. Revisor E menar att 

det är svårt att följa reglerna till punkt och pricka och förklarar att det är ingenting 

som marknaden hade efterfrågat. Revisor E påpekar att främst när det gäller små 

och medelstora bolag hade man behövt titta på lagstiftning och formgivande regler 

och förändra dessa regler mer till vad en revisor faktiskt gör. Det andra alternativet 

vilket revisor E nämner för att reducera förväntningsgapet är att: 

“I så fall att informera mer, men som sagt det tror jag också är 

oerhört svårt för jag tror att folk har svårt att ta till sig 

information. Det är liksom inte det som står högst upp på 

agendan hos allmänheten”. 

5.5.2 Informationsgapet 

Revisor E upplever att det finns ett informationsgap i revisionsbranschen men 

menar att det beror också på vad man jobbar med för företag, vad som står i 

revisionsberättelsen, om det finns ett revisionsutskott, storleken på bolaget eller om 

man bara pratar om ägare. Samtidigt menar revisor E att när det gäller information 

ut till allmänheten krävs det två för att kommunicera. 

Revisor E anser att revisionsberättelsen i de stora börsbolagen ger en bra 

beskrivning av vad som kan förväntas av revisorn. Revisor E förklarar att 

revisionsberättelsen i de stora börsbolagen är mer detaljerade än vad de var förr i 

tiden och att det är mycket transparent. I de små och medelstora företagen säger 

dock inte revisionsberättelsen så mycket för vare sig företagare eller gemene man. 

Däremot om revisorn skulle skriva någonting avvikande i revisionsberättelsen 

skulle det nog leda till ett större intresse hos allmänheten, påpekar revisor E. 

Överlag ser revisor E inte några problem med revisionsberättelsen som 

upplysningsmekanism. 

När det gäller revisor E:s bedömning av dagens värde av informationen i 

revisionsrapporter framhäver revisor E att revisionsberättelsen inte är det främsta 

kommunikationsverktyget, utan det är endast slutprodukten. Från det att revisionen 

startar är det en pågående diskussion vilket innefattar mejl, diskussioner med den 

ekonomiansvarige, formella möten och pm som är tio gånger viktigare än 
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revisionsberättelsen rent informationsmässigt. Revisor E menar att 98 procent av 

alla fel rättas och förklarar samtidigt att revisionsberättelsen egentligen är till för 

när folk inte rättar problem eller har stora administrativa problem. Revisor E känner 

inte att det behövs adderas mer information i revisionsberättelsen eftersom den 

redan är lika lång som en årsredovisning. Samtidigt är det en standardmall så det 

tar inte särskilt lång tid att ta fram revisionsberättelsen om det är en ren 

revisionsberättelse, påpekar revisor E. 

Ansvaret att minska informationsgapet ligger enligt revisor E på normgivande 

organisationer, lagstiftare, branschen och media. Särskilt media har ganska dålig 

förståelse, samtidigt menar revisor E att det är jättesvårt att utbilda journalistkåren 

i ekonomi eftersom många av dem inte har en grundläggande förståelse. 

Revisor E anser inte att revisionen förbättras om revisionens omfattning utvidgas 

och förklarar att man måste sätta i relation till vad klienten och marknaden vill ha 

och vad de är beredda att betala för. Följs ISA strikt är det mycket som ska göras 

och att addera på fler regler är ingen bra lösning enligt revisor E. Istället menar 

revisor E att det hade varit bättre att minska antalet regler till vad revisorerna 

faktiskt gör. 

5.5.3 Skadeståndsansvar 

Revisor E känner att som revisor måste hen ofta "tänka en extra gång" för att inte 

hamna i kontakt med skadeståndsansvar. Revisorsinspektionen och skadestånd är 

de två sakerna som revisorer kan tycka är jobbigast. När en revisor hamnar i en 

situation med ett “going concern-problem”, likviditetsbrist, ett stort övervärderat 

lager eller någonting sådant måste revisorer vara extra uppmärksamma om vad de 

skriver i revisionsberättelsen för att inte bli stämda, poängterar revisor E.  

Revisor E förklarar att de främsta anledningarna till att en revisor blir 

skadeståndsskyldig är att revisorn antingen har låtit bli att skriva någonting eller att 

revisorn har skrivit för mycket i revisionsberättelsen. Revisor E anser inte att 

skadeståndsansvaret har så mycket att göra med förväntningsgapet, utan det handlar 

i så fall om att revisorerna gjort fel eller gjort en felbedömning. Revisor E menar 

istället att revisorns skadeståndsansvar kan relateras till informationsgapet: 
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“Ofta när man blir stämd så är det antingen aktieägare om det 

är börsbolag om man ska ta de större målen som har varit och 

som driver det på något sätt. Eller så är det till exempel någon 

intressent till bolaget, det kan vara en leverantör, det kan vara 

någonting annat i och omkring bolaget som tycker att man inte 

har upplyst om någonting i revisionsberättelsen som var 

väsentligt”. 
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6. Analys 
I detta kapitel analyseras resultaten av genomförda intervjuer som kopplas till 

tidigare forskning, lagar och teoretisk referensram. Inledningsvis analyseras 

förväntningsgapet och därefter analyseras informationsgapet följt av revisorns 

skadeståndsansvar. Analysens funktion är att skapa en bild av hur teori och empiri 

är kopplade så att de kan diskuteras i senare kapitel. 

6.1 Förväntningsgapet 

I detta avsnitt analyseras intervjusvaren kopplade till förväntningsgapet. 

6.1.1 Revisorerna om allmänhetens förväntningar 

Baserat på de intervjuer som har gjorts kan det konstateras att det existerar felaktiga 

förväntningar bland allmänheten om vad en revisor gör enligt respondenterna. 

Respondenterna framhäver att det är en stor skillnad på vad allmänheten tror en 

revisor gör och vad en revisor faktiskt gör, såsom att allmänheten tror att en revisor 

granskar verifikat, bläddrar i pärmar eller letar upp massa fel. Revisor B poängterar 

att allmänheten tror att revisorn granskar verifikat eller är skatteverkets förlängda 

arm. Respondenterna menar att allmänheten tror att en revisor både har gjort 

bokslutet och årsredovisningen, samt att det en revisor gör är helt felfritt och 

korrekt. Respondenterna antyder att allmänhetens förväntningar på revisorn har 

förändrats med tiden och att förr trodde allmänheten att revisorn räknade kassan 

och idag kontrollerar bankkontot. Revisor A menar att en revisor ska agera mer som 

rådgivare och bollplank åt kunderna samtidigt som kunderna är mer fokuserade på 

att revisorn ska vara mer granskande, vilket revisor E påpekar. Dessa påståenden 

från respondenterna kan kopplas till Sidanis (2007) teori om att det finns ett 

existerande förväntningsgap mellan revisorer och icke-revisorer. Författaren kom 

fram till i sin undersökning att det finns ett rimlighetsgap. Rimlighetsgapet innebär 

att det existerar en klyfta mellan revisorernas förståelse för sitt yrke jämfört med 

andras uppfattningar och en betydande skillnad i uppfattningar om revisorns roll.  

Istället anser alla respondenter utifrån genomförda intervjuer att huvuduppgiften av 

revisorns roll och uppgifter i samhället är att vara en granskande neutral part för att 

skapa förtroende kring och i företagen. Respondenterna anser att det gäller att skapa 
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en så rättvisande och korrekt bild av företagen så långt det går. Respondenterna 

framhäver att rollen för en revisor är att skapa förtroende för hela det industriella 

systemet och upprätthålla en standard i rapportering. Enligt respondenterna är det 

viktigt att revisorn gör ett korrekt arbete med korrekt avrapportering som skapar 

förtroende. Dessutom menar revisor C att en revisor ska kunna avge en reviderad 

och undertecknad revisionsberättelse som tredje man. Respondenterna menar att en 

revisors roll och uppgifter är att verka som en neutral part och som granskar 

ledningen så att de utför sitt arbete korrekt. Detta kan kopplas till Ruhnke och 

Schmidts (2014) teori att revisionsyrket har ett behov av att säkerställa extern 

legitimitet och att bristerna som uppstår på grund av ett förväntningsgap kan 

försämra legitimiteten samt vara skadligt för revisionsyrket. Argumenten kan även 

styrkas av Öhmans teori (2007) som handlar om revisorns oberoende som innebär 

att revisorn verkligen ska stå fri från andra intressen. 

Respondenter poängterar även att konsekvenserna av de felaktiga förväntningarna 

kan leda till misstro från allmänheten. Respondenterna menar att utifrån revisorns 

handlingar skapas ett förtroende som lätt kan raseras om det missköts, vilket kan 

skada hela branschen antyder revisor C. Revisor B anser dock att jobba som revisor 

är ett förtroendeuppdrag och det ska gå att kunna lita på om det är några 

modifieringar eller anmärkningar. Detta kan även kopplas till Öhmans (2007) teori 

om oberoende. Öhman menar att grunden till att vara redovisningsberättigad är att 

vara oberoende, såsom att vara objektiv, inga ekonomiska intressen eller nära 

personliga relationer i företag som blir granskade (Öhman, 2007). 

6.1.2 Att göra rätt saker och att göra saker rätt 

Öhman (2007) definierar “att göra rätt saker” till att revisorn ska upptäcka 

oegentligheter och förbiseenden när det gäller hur revisorn ska inrikta sitt arbete. 

Öhman (2007) menar att intressenter förväntar sig att revisionen är ska vara mer 

inriktad på att finna felaktigheter och bestå av större säkerhet än vad revisorer klarar 

av och själva anser är rimligt att kräva. Baserat på de intervjuer som har gjorts i 

studien verkar det stämma. Respondenterna poängterar att det en revisor gör inte är 

hundra procent korrekt, utan påpekar istället att det en revisor gör bör vara uppemot 

80-95 procent korrekt. Respondenterna menar även att kunden kan tro att om 
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revisorn avgivit en revisionsberättelse så tror kunden automatiskt att den är 100 

procent korrekt. Teorin av Öhman (2007) och argumenten från respondenterna 

stämmer dessutom överens med tidigare forskning av Epstein och Geiger (1994) 

som antyder att det finns ett förväntningsgap där investerare förväntar sig att 

revisorn bör kunna avge en absolut försäkran av felaktigheter i redovisningen.   

Öhman (2007) definierar “att göra saker rätt” till att det existerar en klyfta när det 

gäller att diagnostisera problem, hantera risk och osäkerhet mellan revisorer och 

intressenter. Öhman (2007) menar även att intressenter anser att 

redovisningsstandarder ska följas strikt och att revisorer ska vara mer djupt 

involverade än vad revisorerna själv tycker är rimligt. Gemensamt för 

respondenterna är att de anser att allmänheten tror att en revisor gör mycket mer 

och granskar mer i detalj än vad en revisor egentligen gör. Dessutom påpekar 

respondenterna att det är svårt att följa regler till punkt och pricka, vilket stämmer 

överens med teorin “att göra rätt saker”. Dessutom en revisor hade genomfört en 

revision exakt enligt reglerna så hade revisionen blivit mycket dyrare påpekar 

respondenterna. Påståendena från respondenterna kan även kopplas till Chye Koh 

och Woos (1998) teori gällande bristfälliga resultat. Bristfälliga resultat innebär att 

revisorns prestation inte stämmer överens med vad samhället förväntar sig att 

revisorn ska prestera. 

6.1.3 Failure of the public, auditor och standard-setter 

Respondenterna påpekar att en revisor gör en mängd olika arbetsuppgifter som 

allmänheten inte har kunskap och vetskap kring. Respondenterna menar även att 

man är dålig på att informera om detta i branschen om vad en revisor gör. Dessa 

argument stöds av Ruhnke och Schmidts (2014) teori Failure of the public som 

framhäver att revisorers korrigeringar och upptäckter av felaktigheter under 

revisionsprocessen inte är direkt observerbar för allmänheten. Dessutom antyder 

Ruhnke och Schmidt (2014) utifrån teorin att allmänheten inte får tillräcklig 

information gällande kraven i revisionsstandarder vilket leder till att förväntningar 

utvecklas utifrån kundens behov och önskemål. 
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Respondenter påpekar att kunderna inte riktigt förstår revisorns uppgifter. 

Respondenterna menar att kunden exempelvis därför går miste om revisorns breda 

kompetens och erfarenhet för att kunna förbättra sin verksamhet. Revisor B menar 

att vissa kunder kan ta vissa saker för lätt och försöker sopa det under mattan. 

Problemet blir därför enligt revisor B att revisorn inte får tillgång till visst material 

som revisorn behöver för att genomföra en revisionsberättelse. Revisor D menar att 

kunderna inte har kunskap om hur mycket arbete som ligger bakom en 

revisionsberättelse och att revisorn inte kan visa all dokumentation som ligger 

bakom revisionsberättelsen. För att åtgärda detta skulle det gå att utgå från Ruhnke 

och Schmidts teori (2014) för att minimera Failure of the public. Ruhnke och 

Schmidt (2014) menar att det behövs utbilda offentliga mottagare av revisionen för 

att utveckla förväntningar bland allmänheten som är mer förenliga med revisorernas 

nuvarande uppgifter. Detta kan även kopplas till Hoos et al. (2018) som menar att 

om myndigheter utbildar allmänheten om innebörden av revisorns arbete så kan 

förväntningsgapet minskas. 

Failure of the standard-setter innebär enligt Ruhnke och Schmidt (2014) att 

revisionsstandarder inte förmedlar revisorns ansvar tillräckligt tydligt. Enligt 

Ruhnke och Schmidt (2014) har det misslyckats med att allmänhetens acceptabla 

förväntningar inte reflekteras tydligt nog i revisionsstandarder. Respondenterna 

påpekar att när det gäller små och medelstora bolag hade det behövts tittats på 

lagstiftning och formgivande regler och förändra dessa mer till vad en revisor 

faktiskt gör. Respondenterna anser istället att revisorer måste bli bättre på att 

kritisera lagar som är ineffektiva i branschen och yrket. Revisor B nämner att 

allmänheten har en bild av revisorn som inte stämmer med regelverket. Argumenten 

från respondenterna kan även kopplas till Masouds (2017) teori som menar att 

förväntningsgapet uppstår på grund av brist på bestämmelser och regleringar av 

revisionsstandarder inom branschen. Chye Koh och Woos (1998) teori om 

förväntningsgap, och respondenternas resonemang styrker även Ruhnke och 

Schmidts (2014) teori Failure of the standard-setter. Prestationsgapet innebär att 

bland annat utifrån delen bristfälliga standarder att det uppstår en klyfta mellan vad 

som förväntas av revisorn och vad revisorns uppgifter är utifrån lagen och 

yrkesutförandet. 
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Respondenterna påpekar att för att reducera förväntningsgapet behövs en ändring 

göras i lagstiftningen, där ISA-regler och nationell lagstiftning bör sammanlänkas 

bättre. Respondenterna menar att när det gäller små och medelstora bolag behövs 

det en förändring av de formgivande reglerna för att bättre kunna förklara vad en 

revisor gör. Detta argument kan kopplas till Ruhnke och Schmidts (2014) teori för 

att åtgärda problemet Failure of the standard-setter. Ruhnke och Schmidt menar att 

det behövs göras en djupgranskning av nya uppgifter för att förväntningar bättre 

ska kunna återspeglas i revisionsstandarder. 

Failure of the auditor innebär enligt Ruhnke och Schmidt (2014) att det finns en 

skillnad mellan revisorns egen syn på ansvar och deras ansvar utifrån 

revisionsstandarder. Dessutom att revisorer inte tillämpar revisionsstandarder på ett 

korrekt sätt som också leder till bristfälliga resultat enligt Ruhnke och Schmidt 

(2014). Denna teori enligt Ruhnke och Schmidt (2014) motsägs av respondenterna 

eftersom de anser att huvudansvaret ligger på staten och lagstiftaren, inte den 

enskilde revisorn eftersom revisorn har de lagar som finns att följa.  

Ruhnke och Schmidt (2014) menar att för att kunna minimera teorin Failure of the 

auditor behövs det bättre utbildning för att öka revisorns förståelse av 

revisionsstandarder men även införa hårdare påföljder när en revisor har gjort fel. 

Detta så att revisionsstandarder efterföljs bättre enligt Ruhnke och Schmidt. Denna 

åtgärd enligt Ruhnke och Schmidt (2014) stöds av respondenterna eftersom de anser 

att revisionsinspektionen har varit en tuff tillsynsmyndighet. Revisor B menar även 

att skandaler leder till hårdare regler eller att nya regler skapas. Detta kan kopplas 

till att nya revisionsstandarder skapas för att kunna efterleva revisionsregler bättre 

och därmed förhindra skandaler. Revisor B nämner även att utbildning kan vara 

anledningen till de felaktiga förväntningarna vilket även kan kopplas till teorin 

Failure of the auditor. 

6.1.4 Historiska händelser, massmedia och begreppsförvirring 

De flesta respondenter anser att det skapas en bild av historiska händelser och 

massmedia som inte stämmer överens med revisorns roll och uppgifter. 

Respondenterna antyder även att politiker kan ha en fel uppfattning rent historiskt 
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om att revisorer endast går igenom kvitton. Revisor A menar att kunderna lever 

kvar i det gamla och hur det historiskt har sett ut. Respondenterna nämner historiska 

händelser och menar att allmänheten historiskt sett ser revisorn som en grå liten 

man som utvecklas med hand. Dessa argument kan kopplas till Sikka et al. (1998) 

teori som menar att bilden av vad en revisor gör och vad revision innebär formas 

av tidigare generationers värderingar och definitioner. Dessa värderingar och 

definitioner har sedan antagits och okritiskt absorberats. Argumenten stöds även av 

Sidani (2007) som menar att det existerar ett rimlighetsgap där det finns en klyfta 

mellan revisorerna och andras uppfattningar och förståelse över revisorernas yrke 

och roll.  

Respondenterna menar också att i massmedia har revisorns tidigare fel framhävts 

på ett visst sätt som får stor genomslagskraft. Respondenterna menar att när 

kommuner granskas hänvisas felet till revisorn för att felaktigheter inte upptäcktes 

i revisionen. Trots att kommunen låg bakom felet. Detta kan kopplas till Hassink et 

al. (2009) teori om att branschens bild har försämrats av skandaler såsom 

Enronfallet och Maxwellfallet. Påståenden från respondenterna kan även kopplas 

till Lee och Ali (2008) och McLaughlin et al. (2021) som påpekar att det är naturligt 

att försöka hitta en syndabock vid skandaler och att revisorer oftast blir utpekade 

eftersom det existerar en skev bild av vad revisorns arbetsuppgifter är. 

Respondenterna påpekar att fel terminologi används och att det används ett icke 

vardagligt språk i revisionsberättelsen som gör det svårt att för allmänheten att 

förstå vad en revisor gör, revisor E nämner även brist på förståelse. Respondenterna 

nämner även begreppsförvirring bland allmänheten, såsom att blanda ihop att 

revisorn både har gjort bokslut och redovisning. Dessa resonemang stöds av Lee 

och Alis (2008) studie som menar att revision är ett komplicerat ämne och inte är 

lätt att förstå med en begränsad kunskap om revision. 
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6.2 Informationsgapet 

I detta avsnitt analyseras intervjusvaren kopplade till informationsgapet. 

6.2.1 Revisorernas allmänna uppfattning kring informationsgapet 

Informationsgapet definieras av Vanstraelen et al. (2012) som skillnaden mellan 

informationen användare behöver för att fatta välgrundade beslut och den 

information som offentliggörs. Öhman et al. (2006) förklarar att en av revisorernas 

uppgifter fokuserar på information sedd från investerares och andra intressenters 

perspektiv. Denna information är svårare att granska och granskas sällan av 

revisorerna själva. Det medför att informationen presenteras till intressenter utan att 

kvalitetssäkras och kan ge upphov till ett informationsgap. Majoriteten av 

respondenterna har uppfattningen att det existerar ett informationsgap inom 

revisionsbranschen. Revisor B som upplever att det finns ett informationsgap menar 

dock att informationsgapet inte är branschspecifikt. 

I likhet med vad Öhman (2007) förklarar kring förväntningsgapet kan det även 

uppstå ett informationsgap vid bristande kommunikation mellan revisorn och 

kunden. Några av respondenterna menar att det krävs en god kommunikation, inte 

bara mellan revisorn och kunden, utan även mellan revisorn och allmänheten för att 

på så vis minska informationsgapet. Samtidigt menar revisor E att vissa revisorer 

är mer stränga än andra och kräver kunder på mer information och dessutom är 

vissa kunder mer ordentliga än andra. Revisor D menar att en av anledningarna till 

att informationsgapet existerar beror på revisorn och dennes rapportering mot 

kunden.  

Ett par av respondenterna menar att större bolag är skyldiga att lämna mer 

information i revisionsberättelsen än vad mindre bolag gör. Det är även tillåtet för 

mindre bolag att följa ett svårare regelverk och lämna ut mer information än vad 

som krävs, dock är det få mindre bolag som gör detta. Att revisorer i mindre bolag 

dock inte väljer att rapportera exakt allting stödjs av Öhman et al. (2006) som menar 

att revisorer är ovilliga att göra uttalanden om information förutom den information 

som krävs enligt gällande praxis. Det stöds även delvis av Litjens et al. (2015) som 

förklarar att ledningen inte vill låta revisorn upplysa om känslig information. 



 Rosenkvist & Nilsson 
 

63 

 

Dessutom förklarar ett par respondenter att det inte är möjligt för revisorer att 

rapportera exakt allting, även om det till viss del kan bero på revisorns tystnadsplikt. 

vilket regleras i 9 kap. 41§ ABL och i 26 § Revisorslagen. Samtidigt påpekar revisor 

E att informationsgapet beror på vad som står i revisionsberättelsen, detta stödjs av 

Öhman (2006) som menar att ett informationsgap uppstår om den offentliggjorda 

informationen i revisionsberättelsen inte stämmer överens med den information 

användare behöver för att ta välgrundade beslut.  

Samtidigt nämner revisor A att det ständigt sker en utveckling kring revisionssed 

och att även det kan påverka informationsgapet. Som nämnts tidigare definierar 

Revisorsinspektionen (2021) revisionssed som en rättslig standard som ställer krav 

på planeringen, bemanningen och genomförandet av uppdraget samt på revisorns 

rapportering och dokumentation av revisionsuppdraget. Lee och Ali (2008) menar 

att revisorns roll inklusive revisionsseden är under ständig utveckling och samtidigt 

menar Dobija et al. (2014) att det hela tiden skapas nya utmaningar och möjligheter 

för revisorer att kunna minska informationsgapet. 

Respondenterna själva har lite olika uppfattningar om vilka som egentligen bär 

ansvaret att minska informationsgapet. Respondenterna nämner media, 

revisionsbranschen, företagen själva, mode, journalister, normgivande 

organisationer, lagstiftare och revisorerna själva. Detta stöds delvis av Goicoechea 

et al. (2021) som också anser att ansvaret vilar på normgivande organisationer och 

revisorer men även att ansvaret att reducera informationsgapet vilar på den 

akademiska världen.  

Den gemensamma nämnaren bland forskare som Öhman (2007), Dobija et al. 

(2014), Kusaila (2019) samt Goicoechea et al. (2021) är att mer information i 

revisionsberättelsen bidrar till att informationsgapet reduceras. Revisor E förklarar 

på ett liknande sätt att informationsgapet beror på vad som står i 

revisionsberättelsen. Några av respondenterna menar att lagstiftare förmodligen har 

det största ansvaret att minska informationsgapet eftersom det är lagstiftarens 

ansvar att bestämma vad revisorer ska informera om i bland annat 

revisionsberättelsen. Denna ståndpunkt stöds av Goicoechea et al. (2021) som 

förklarar att för att kunna minska informationsgapet krävs att mer information läggs 
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till i revisionsberättelsen. Vidare menar Goicoechea et al. (2021) att det i huvudsak 

är lagstiftarens ansvar att addera mer information i revisionsberättelsen. 

6.2.2 Revisionsberättelsen som kommunikationsverktyg - 

samstämmighet 

Respondenterna antyder att revisionsberättelsen ger en bra beskrivning av vad en 

revisor gör men att den är svårläst för allmänheten. Respondenterna anser att 

revisionsberättelsen är mycket mer informativ än tidigare men på grund av att den 

oftast är skriven på svår terminologi och svåra begrepp vilket gör den komplicerad 

att förstå av allmänheten. Dessutom kan dessa svåra begrepp enligt respondenterna 

vara besvärliga att finna information för att få en förståelse kring dem. Denna 

problematik kan kopplas till Lee och Ali (2008) på grund av att revision är ett 

komplicerat ämne för dem med begränsad kunskap och revisorer lägger ner mycket 

tid på arbetsuppgifter vilka inte hjälper klienter enligt dem själva särskilt mycket. 

Respondenternas erfarenheter kan även kopplas till Gold et al. (2012) teori om att 

de detaljerade beskrivningarna av revisorn och ledningens ansvar i 

revisionsberättelsen utifrån ISA 700 var ineffektiva när det gäller att reducera 

förväntningsgapet. Samtidigt menar revisor D att utifrån revisorns perspektiv ger 

revisionsberättelsen en bättre beskrivning av vad som kan förväntas av revisorn 

jämfört med utifrån kundens perspektiv. Detta på grund av att språket och 

revisionsberättelsens utformning kan uppfattas vara avancerat av allmänheten.  

Revisorn ska lämna en revisionsberättelse till företaget efter varje räkenskapsår 

enligt 6 § 1 st. Revisionslagen. Samtliga respondenter menar att det inte behövs 

adderas mer information i revisionsberättelsen. Några av respondenterna menar att 

revisionsberättelsen bör förkortas och förenklas samt att revisionsberättelsen är för 

lång. Vidare menar revisor E att kunder läser sällan dessa rapporter och ser ofta 

rapporterna endast som ett form av värde. Samtidigt menar revisor D att 

revisionsberättelsen inte är det främsta kommunikationsverktyget utan enbart 

slutprodukten av revisorns arbete. 

Dock finns det forskning som motsäger detta, det vill säga att informationen i 

revisionsberättelsen istället är otillräcklig. Kusaila (2019) menar att det finns en 
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skillnad i vilken information revisionsbestämmelser förser användare av externa 

finansiella rapporter med och vad användare anser vara användbar information. 

Öhman (2007) menar i sin studie att intressenter anser att informationen som 

förmedlas är otillräcklig, speciellt rörande förhållanden som inte är gynnsamma för 

företaget. Även Kusaila (2019) finner i sin studie att lägga till mer information i 

revisionsberättelsen angående riskområden är användbart för intressenter. 

Goicoechea et al. (2021) kommer i sin studie också fram till att revisorer vill ha mer 

information i revisionsberättelsen för att kunna ta mer välgrundade beslut. För att 

utveckla och förbättra revisionsberättelsen förespråkar ett par av revisorerna ett 

införande av KAM (key audit matters) i revisionsberättelsen även för mindre bolag. 

På detta vis skulle nyckelområden beskrivas vilket skulle leda till en tydligare bild 

av av vad revisorn gjort i revisionen samtidigt som revisionsberättelsen hade fyllts 

med värdefull information. Dobija et al. (2014) förklarar att vissa revisorer vill ha 

adderad information om revisionens omfattning i revisionsberättelsen, dock menar 

revisor C att revisionsberättelsen redan beskriver styrelsens och revisorns ansvar 

samt vad revision innebär på ett utvecklat sätt. 

Vanstraelen et al. (2012) menar att det finns en uppfattning bland användare av 

revisionsrapporter om att rapporternas form och innehåll alltid kan förbättras. 

Revisor D nämner att om en revisionsrapporteringsmodell hade införts i 

revisionsrapporter skulle det bidra till ytterligare information som i sin tur skulle 

hjälpa till att minska informationsgapet och förbättra transparensen i revisorns 

arbete. Denna ståndpunkt stöds av Vanstraelen et al. (2012) som i sin studie 

undersöker om det finns en samstämmighet mellan användarna av 

revisionsrapporterna och revisorerna vad gäller rapporternas form och innehåll. För 

att nå en samstämmighetsnivå föreslås en alternativ revisionsrapporteringsmodell 

som reducerar informationsgapet och förbättrar transparensen i revisionsarbetet. 

6.2.3 Revisorns roll  

Revisorns ansvar är enligt 9 kap. 3 § ABL att granska bolagets årsredovisning och 

bokföring samt styrelsens och den verkställande direktörens förvaltning. Det kan 

också vara lägligt att återigen gå igenom begreppet revisionsverksamhet vilket 

definieras i 2 § p. 8 Revisorslagen: 



 Rosenkvist & Nilsson 
 

66 

 

a) verksamhet som består i sådan granskning av förvaltning eller 

ekonomisk information som utmynnar i en rapport eller någon annan 

handling som är avsedd att utgöra bedömningsunderlag även för någon 

annan än uppdragsgivaren, samt 

b) rådgivning eller annat biträde som föranleds av iakttagelser vid 

granskning enligt a. 

Lee och Ali (2008) förklarar att revisorns roll är under ständig förändring och 

påverkas av faktorer som exempelvis teknologisk utveckling och praxis från 

domstolar. Samtidigt har det länge diskuterats kring revisorns roll och ansvar 

(Agevall & Jonnergård, 2013). En fråga som kan ställas är om värdet av revisionen 

förbättras om revisionens omfattning utvidgas? 

Respondenternas gemensamma uppfattning är att de inte anser att värdet av 

revisionen förbättras om revisionens omfattning utvidgas. Respondenterna 

förklarar att det istället handlar mycket om väsentlighet och risk samt att saker 

måste sättas i relation till vad klienten och marknaden vill ha. Detta stödjs av 

Öhman (2007) som i sin studie finner att revisorer inte är öppna för att utöka sin 

roll och sina uppgifter. Samtidigt påpekar merparten av respondenterna att det 

istället bör ske en förenkling av revisionen. Som nämnts tidigare menar Kusaila 

(2019) att revisorns roll ska vara begränsad till att intyga och bestyrka information 

från företagsledningen 
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6.3 Revisorns skadeståndsansvar samt dess 

koppling till förväntningsgapet och 

informationsgapet 

I detta avsnitt analyseras intervjusvaren angående revisorns skadeståndsansvar samt 

dess koppling till förväntningsgapet och informationsgapet. 

6.3.1 En regleringskonstruktion under ständig förändring 

Samsonova-Taddei och Humphrey (2015) påpekar att revisorns skadeståndsansvar 

kan betraktas som en regleringskonstruktion vilket ständigt förändras snarare än att 

skadeståndsansvaret betraktas som ett olöst dilemma. Samtidigt menar författare 

som McLaughlin et al. (2021), Hoos et al. (2018) och De Meyst et al. (2021) att 

redovisningsskandaler inte har minskat på senare år samt att det finns en omfattande 

risk för att revisorer hamnar i skadeståndsansvar.  

Den allmänna uppfattningen bland respondenterna är att revisorer sällan måste 

“tänka en extra gång” för att inte hamna i skadeståndsansvar bland annat eftersom 

det sällan blir skadeståndsärende. Detta är i linje med vad Chammas och Wikfeldt 

(2018) skriver i sin kandidatuppsats, revisorer påverkas inte av skadeståndsansvaret 

i sitt dagliga arbete, även fast revisorerna måste förhålla sig till 

skadeståndsansvaret. Respondenterna menar att det har blivit ökade krav på 

revisorer för att inte de ska hamna i skadestånd, revisorn vill utföra ett korrekt arbete 

och informerar kunden om kunden om något fel. Om revisorn får en ny kund kan 

revisorn använda sig av checklistor för att bilda sig en uppfattning om kunden och 

på så vis försvinner risken att hamna i skadeståndsansvar redan där. Öhman et al. 

(2006) påpekar att en möjlig förklaring till att respondenterna sällan behöver "tänka 

en extra gång" för att inte hamna i skadeståndsansvar är att det sker en omplacering 

av ansvaret från individen till revisionsföretaget och revisionsyrket. En sådan 

omplacering av ansvaret sker när revisorer arbetar med sådana uppgifter som 

innebär att de behöver följa lagar och riktlinjer (Öhman et al. (2006). 

En annan uppfattning vilket motsäger studien av Chammas och Wikfeldt (2018), är 

att revisorer "tänker en extra gång" för att inte bli skadeståndsskyldiga, särskilt när 
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det gäller revisorernas uttalanden i revisionsberättelsen. Dock menar revisor A att 

"det som har hänt har hänt" och revisorns arbete är att intyga det som har hänt under 

räkenskapsåret och det är en annan sak om det sedan leder till skadestånd. En 

anledning till att revisorer bör "tänka en extra gång" är att den skadelidande ofta 

riktar skadeståndsansvar enbart mot revisorn. Varför? Jo, både Awerstedt (2014) 

och Haciy (2018) menar att revisorn har en ansvarsförsäkring enligt lagen samtidigt 

som skadeståndsanspråket är solidariskt. Denna kombination medför därmed att 

den skadelidande ofta endast riktar ansvaret mot revisorn trots att det är 

bolagsledningen som har gjort fel.  

Samsonova-Taddei och Humphrey (2015) menar att revisorns skadeståndsansvar är 

svårt att definiera, samtidigt är anledningarna till att en revisor blir 

skadeståndsskyldig är åtskilliga. Dock är den allmänna uppfattningen bland 

respondenterna att det grundar sig i att revisorn på något sätt misskött sitt arbete 

genom att revisorn antingen har gjort någonting felaktigt i arbetet eller låtit bli att 

göra någonting i arbetet. Denna ståndpunkt stöds av Paakkonen (2011) som i sin 

kandidatuppsats menar att risken för skadeståndsansvar ökar vid en högre grad av 

oaktsamhet och oaktsamheten i sin tur beror ofta på att revisorn har haft brister i sin 

granskning. Enligt vad som står i 29 kap. ABL ska en revisor som när han eller hon 

fullgör sitt uppdrag uppsåtligen eller av oaktsamhet skadar bolaget ersätta skadan. 

Revisorns skadeståndsansvar delas in i internt skadeståndsansvar och externt 

skadeståndsansvar vilka återfinns i 29 kap. 2 § ABL och 29 kap. 1 § ABL. Det 

externa skadeståndsansvaret är skada som som revisorn orsakar exempelvis 

aktieägare. Det kan hända att en kund eller en intressent stämmer revisorn, då 

handlar det om externt skadeståndsansvar. Det kan exempelvis handla om att 

revisorn antingen har skrivit för mycket i revisionsberättelsen eller har låtit bli att 

skriva något i revisionsberättelsen, vilket även Chammas och Wikfeldt (2018) 

påpekar i sin kandidatuppsats. 

Några andra anledningar till att en revisor blir skadeståndsskyldig som 

respondenterna lyfter fram kan vara att det handlar om stora summor pengar, att 

revisorn och exempelvis en kund har blivit ovänner, ändring i praxis eller 

teknologisk utveckling. Samtidigt menar Gicic (2020) i sin kandidatuppsats att 
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domstolarna oftast prioriterar att ersätta skadan vilket medför att revisorn fördelas 

större ansvar än vad som egentligen följer av skadan. Dock menar revisor A att så 

länge revisorn uppfyller god revisionssed och följer interna krav får revisorn vara 

nöjd med sitt arbete. Det tål att upprepas att revisorns skadeståndsansvar är ett 

avancerat ämne som är under ständig förändring (Samsonova-Taddei & Humphrey 

2015). 

6.3.2 Bristande insikt och informationsbehov 

Awerstedt (2014) menar att den bristande insikten i vad revisorns arbete innebär 

leder till riktat skadeståndsansvar mot revisorer. På ett liknande sätt förklarar Hoos 

et al. (2018) att revisorn ofta får skulden på grund av att det finns ett 

förväntningsgap vilket uppstår som ett resultat av allmänhetens dåliga kunskap om 

revisionsfunktionen. Dessutom skriver Litjens et al. (2015) i sin artikel om 

informationsbehov och förväntningsgap, hur informationsgapet hänger ihop med 

revisorns skadeståndsansvar undersöks närmare nedan. 

Respondenterna har olika uppfattningar kring hur förväntningsgapet och 

informationsgapet hänger ihop med revisorns skadeståndsansvar. Vissa 

respondenter anser att endast förväntningsgapet kan kopplas till revisorns 

skadeståndsansvar, såsom att en revisor intygar absolut försäkran fast att det 

handlar om rimlig försäkran som en revisor kan avge. Detta kan kopplas till Öhman 

(2007) som beskriver att intressenter förväntar sig att revisionen är mer inriktad på 

att finna felaktigheter och består av större säkerhet än vad revisorer klarar av och 

själva anser är rimligt att kräva. Det kan dessutom kopplas till Hassink et al. (2009) 

som påpekar att eftersom allmänheten förväntar sig att en revisor ska avge en 

absolut försäkran när det gäller att upptäcka bedrägerier reviderar istället 

revisorerna ledningen för att avlägsna sig från skadeståndsansvar. Detta stödjs i sin 

tur av Awerstedt (2014) som menar att en anledning till att antalet 

skadeståndsanmälningar riktat mot revisorer har ökat är att revisorns arbete och 

granskning överskattas. Respondenterna menar även att om revisorn inte är 

tillräckligt tydlig kan det bli skadeståndsärende. Å andra sidan menar Hoos et al. 

(2018) att revisorer som aktivt kommunicerar sin bestyrkanderoll oftare får skulden 

eftersom dessa revisorer har en starkare relation med investerare vilket medför att 
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om någonting skulle hända känner sig investerarna svikna av revisorerna och väljer 

då att lägga skulden på revisorerna.  

Respondenterna som anser att informationsgapet kan kopplas till skadeståndsansvar 

påpekar att anledningarna till att en revisor blir skadeståndsskyldig är om en revisor 

undanhåller information, har gjort en ofullständig revision eller att en revisor inte 

upplyst om något viktigt i revisionsberättelsen. Revisor E nämner att om revisorn 

av någon anledning låtit bli att upplysa om någonting väsentligt i 

revisionsberättelsen kan revisorn bli skadeståndsskyldig. Detta stödjs av Tackett et 

al. (2004) som menar att en anledning till att en revisor kommer i kontakt med 

skadeståndsansvar är att revisorn låter bli att skriva anmärkningar i 

revisionsberättelsen när revisionsberättelsen egentligen borde innehålla 

anmärkningar. Revisor D nämner även att om en revisor är i maskopi med en kund 

finns det en stor risk att revisorn hamnar i skadeståndsansvar. Tackett et al. (2004) 

nämner även att revisorns oberoende kan rubbas om revisorn har starka personliga 

band med intressenter.  

Dessutom påpekar respondenterna att om en revisor blir stämd är det oftast relaterat 

till större börsbolag. Om revisorn anger felaktig information i revisionsberättelsen 

finns det även en risk att bolaget går i konkurs enligt revisor C. Därför är det också 

mer avancerat att arbeta med bolag som har stora ekonomiska förluster eftersom 

vissa inblandade parter kan förlora stora pengar i samband med en konkurs. Oftast 

när det är stora ekonomiska förluster handlar det om stora bolag. Detta kan kopplas 

till Sun och Liu (2011) som menar att i samband med revisionen hos större företag 

finns det en högre risk att revisorer blir skadeståndsskyldiga eftersom felaktigheter 

i större företag har ett större värde jämfört med mindre företag. Samtidigt påpekar 

Hoos et al. (2018) att framgångsrika revisionsbyråer ofta blir offer för 

skadeståndsansvar eftersom de har en god ekonomi och investerare anser att de har 

råd att betala skadestånd. 

Revisor C framhäver dock att under revisor C:s karriär inom branschen har det 

aldrig riktats något skadeståndsansvar. Däremot funderar revisor C mer och mer 

kring skadestånd och tar hjälp av erfarna kollegor högre upp i organisationen när 

det gäller bolag med stora ekonomiska förluster. Detta kan även kopplas till 
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Chammas och Wikfeldt (2018) som i sin kandidatuppsats förklarar att revisorn inte 

påverkas av skadeståndsansvaret i sitt dagliga arbete, även fast revisorerna måste 

förhålla sig till skadeståndsansvaret. Trots att revisorerna måste förhålla sig till 

skadeståndsansvaret påpekar Bigus (2016) att revisorer är optimistiska och att de 

underskattar sannolikheten för att en negativ händelse sker vilket i slutändan kan 

medföra att revisorn blir skadeståndsskyldig, oavsett om det beror på 

förväntningsgapet eller informationsgapet. Dessutom påpekar Alzola (2017) att det 

är i första hand revisorerna själva som är bäst på att upptäcka felaktigheter och 

bedrägerier.  

Revisor C förklarar att om revisorn lämnar en revisionsberättelse utan några 

anmärkningar finns det en risk att det uppstår skadeståndsansvar. Särskilt om 

leverantörer har förlorat en stor summa pengar undrar leverantörerna om 

revisionsberättelsen har försetts med korrekt information av revisorn och revisorn 

kan då bli skadeståndsskyldig. Law (2008) förklarar att bedömningar i 

revisionsberättelsen kan vara komplexa och att en revisor kan göra 

bedömningsmisstag, dock påpekar Law (2008) att relaterat till revisionsberättelsen 

handlar det om rimlig försäkran snarare än absolut försäkran som revisorn kan avge. 
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7. Diskussion och slutsatser 

I detta kapitel diskuteras studiens syfte och forskningsfrågor för att sedan 

presenteras studiens slutsatser. Därefter följer kritik mot egna studien och en 

presentation av studiens bidrag. Slutligen presenteras förslag till vidare forskning 

inom studieområdet. 

7.1 Diskussion 

Syftet med studien är att undersöka vad revisorer upplever är orsaken till att det 

existerar ett förväntningsgap och ett informationsgap, samt hur det går att reducera 

förväntningsgapet och informationsgapet. Syftet är också undersöka vad det är 

inom förväntningsgapet och informationsgapet som revisorer uppfattar kan ge 

upphov till skadeståndsansvar. Problematiseringen som ligger till grund för denna 

studie är att det har skett flera riktade stämningar mot revisorer vilket gör att 

revisorer är föremål för skadeståndsansvar än idag (De Meyst et al., 2021). Det 

finns ett flertal anledningar till att revisorer blir skadeståndsskyldiga, en av 

anledningarna är att revisorer aktivt kommunicerar sin bestyrkanderoll (Hoos et al., 

2018). Tidigare forskning har visat att allmänheten förväntar sig att revisorer ska 

finna felaktigheter och följa regler till en sådan grad som revisorer anser är orimligt 

att kräva. Dessutom har det framkommit i tidigare forskning att intressenter 

uppfattar att informationen som förmedlas är otillräcklig och inte tillräckligt 

omfattande i revisionsberättelsen (Öhman, 2007).  

Vår empiriska undersökning visar att revisorer upplever att det existerar felaktiga 

förväntningar bland allmänheten vad gäller revisorns roll och uppgifter. De 

felaktiga förväntningarna kan vara att allmänheten tror att revisorn är en del av 

skatteverket eller att de endast granskar verifikat. Studien bekräftade även Öhmans 

teori (2007) om att “göra rätt saker” och “göra saker rätt”. Studien visade att de 

felaktiga förväntningarna föreligger när det gäller revisorns prestation och att 

allmänheten förväntar sig att revisorns prestation ska vara felfri och utföras exakt 

utifrån regler och lagar inom yrket. Undersökningen visade att det ställs orimliga 

krav som revisorn inte kan leva upp till. Istället anser revisorer att huvudsyftet vad 

gäller revisorns roll och uppgifter är att vara en neutral och objektiv granskande 
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part i samhället där det material en revisor reviderar ska kunna vara med stor 

säkerhet korrekt, men inte absolut perfekt såsom allmänheten förväntar sig. 

Det framkom i studien att en anledning till att det existerar ett förväntningsgap är 

för att allmänheten inte har kunskap eller förståelse av revisorns arbetsuppgifter. 

Vissa arbetsuppgifter som revisorns utför ligger i skymundan och är inte direkt 

observerbar för allmänheten vilket skapar ett förväntningsgap. Att det föreligger en 

brist på förståelse kan även vara en orsak till att det råder en viss begreppsförvirring, 

dock så kan bristen på förståelse även bero på att det används ett avancerat språk 

relaterat till revisorsyrket som är svårt att ta till sig för allmänheten. Dessutom 

framkom det i studien att regelverket inte förmedlar rätt bild av vad en revisor gör 

och därför finns det en missvisande bild från allmänheten. Varför reglerna inte 

förmedlar revisorns ansvar på ett korrekt sätt kan bero på att revisorer inte kritiserar 

lagar inom branschen som är ineffektiva och därefter skapar ett förväntningsgap. 

Däremot visade undersökningen att respondenterna anser att varför det existerar ett 

förväntningsgap inte huvudsakligen beror på att revisorer applicerar regler och 

revisionsstandarder på ett felaktigt sätt i yrket, utan det är upp till lagstiftaren att 

förnya och förbättra lagar. Studien visade även att historiska händelser, såsom 

skandaler, som förmedlas av massmedier till allmänheten gör att det skapas en 

felaktig bild av revisorn som därefter förs vidare till nästa generation. 

Studien visade att för att åtgärda förväntningsgapet behövs det göras en förändring 

i lagstiftningen. Regelverket behöver förändras mer till vad en revisor gör, och på 

det viset kunna återspegla förväntningar bättre. Det framkom även att det har införts 

nya lagar men behöver även införas nya påföljder så att revisionsstandarder 

efterföljs bättre. Även bättre utbildning visade studien skulle göra så att 

revisionsstandarder efterföljs bättre, utbildning skulle kunna öka förståelsen kring 

vad reglerna innebär och hur revisionsstandarder ska efterlevas. Dessutom skulle 

utbildning rent generellt bland allmänheten leda till större förståelse gällande 

revisorns uppgifter och därmed förhindra felaktiga förväntningar. 

Studien visade att den allmänna uppfattningen är att det existerar ett 

informationsgap inom revisionsbranschen. En anledning till att det uppstår ett 

informationsgap är bristande kommunikation mellan revisorn och kunden samt 
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bristande kommunikation mellan revisorn och allmänheten. Kommunikationen 

mellan revisorn, kund och allmänhet kan ske både muntligt och skriftligt, mycket 

av den skriftliga kommunikationen presenteras i revisionsberättelsen. Om det inte 

finns tillräckligt med information i revisionsberättelsen kan det uppstå ett 

informationsgap. Det framkom i studien att revisionsberättelsen är mycket mer 

informativ idag än tidigare trots att utifrån kundens perspektiv kan dock språket i 

revisionsberättelsen uppfattas vara avancerat. Det finns dock en uppfattning om att 

revisionsberättelsen bör förkortas och förenklas och att revisionsberättelsen endast 

är slutprodukten av revisorns arbete samt att kunder sällan läser dessa rapporter. En 

annan uppfattning vilket några av respondenterna delar är att informationen i 

revisionsberättelsen är otillräcklig vilket stämmer överens med Öhmans (2007) 

studie. Studien visade att ett införande av KAM (key audit matters) i 

revisionsberättelsen även för mindre bolag skulle leda till att revisionsberättelsen 

hade fyllts med värdefull information och en tydligare bild av vad revisorn gjort i 

revisionen. Ett annat förslag är införandet av en revisionsrapporteringsmodell i 

revisionsrapporter vilket hade bidragit till adderad information, en förbättrad 

transparens i revisorns arbete samt ett reducerat informationsgap och förmodligen 

också ett reducerat förväntningsgap. Dessutom är större bolag skyldiga att lämna 

mer information i revisionsberättelsen än mindre bolag. Det är mycket möjligt att 

större bolag har mindre informationsgap på grund av att deras revisionsberättelse 

är försedd med mer information för allmänheten att ta del av. Dock behöver mer 

information nödvändigtvis inte betyda att informationsgapet reduceras. Samtidigt 

har mindre bolag ofta närmare till kunden än vad större bolag har vilket gör att 

mindre bolag lättare kan kommunicera med sina kunder vilket i sin tur gör det 

enklare att reducera informationsgapet. 

Det sker en ständig utveckling kring revisorns roll och revisionssed och samtidigt 

skapas nya utmaningar för att kunna reducera informationsgapet. I studien framkom 

att det största ansvaret att minska informationsgapet vilar på lagstiftare och 

normgivande organisationer eftersom det är dessa som har till uppgift att bestämma 

vad revisionsberättelsen ska innehålla. Studien visade att ansvaret vilar även till 

viss del på revisorerna och revisionsbranschen eftersom dessa har ett visst 

inflytande på lagstiftare och normgivande organisationer att ändra vad som står i 
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revisionsberättelsen. Samtidigt är det viktigt att revisorn har en väl fungerande 

kommunikation med kunden för att kunna reducera informationsgapet. 

Det framkom i studien att trots ökade krav på revisorer är det mycket sällan som 

revisorer behöver “tänka en extra gång” för att inte bli skadeståndsskyldiga 

eftersom det endast vid sällsynta tillfällen blir skadeståndsärenden. Revisorerna 

måste förhålla sig till skadeståndsansvaret men påverkas dock inte av 

skadeståndsansvaret i sitt dagliga arbete. Revisorerna intygar endast det som har 

hänt under räkenskapsåret och tänker inte så mycket på skadeståndsansvar. I de fall 

revisorerna “tänker en extra gång” för att inte bli skadeståndsskyldiga handlar det 

främst om revisorernas uttalanden i revisionsberättelsen. Studien visade att den 

huvudsakliga anledningen till att en revisor blir skadeståndsskyldig är att revisorn 

haft brister i sin granskning genom att antingen ha gjort någonting felaktigt i arbetet 

eller låtit bli att göra någonting i arbetet på grund av oaktsamhet. 

Studien visade att förväntningsgapets koppling till revisorns skadeståndsansvar är 

att om revisorn intygar en absolut försäkran av sitt utförda arbete kan revisorn 

hamna i skadeståndsansvar. Detta då en revisor aldrig kan vara helt säker utan 

endast kan kretsa kring rimlig försäkran. Studien visade att intressenter förväntar 

sig att revisorns arbete ska innehålla större säkerhet än vad revisorerna själva anser 

är möjligt att klara av att uppnå, vilket kan leda till att revisorn och intressenter blir 

osams. Dessutom om det finns starka band mellan revisorn och intressenter känner 

sig intressenter mer svikna av revisorer och lägger då skulden på revisorn som 

hamnar i skadeståndsansvar. Det framkom även att om revisorn är i maskopi med 

kunden och ingår en otillåten sammansvärjning kan det leda till skadeståndsansvar. 

Om revisorn ingår en otillåten sammansvärjning rubbas revisorns oberoende 

eftersom revisorns huvuduppgifter att vara en neutral part i samhället. 

I samband med informationsgapets koppling till revisorns skadeståndsansvar har 

revisionsberättelsen en central roll eftersom revisionsberättelsen är den främsta 

informationskällan för intressenter. I studien framkom det att revisorer kan bli 

skadeståndsskyldiga om de undanhåller väsentlig information och låter bli att skriva 

anmärkningar i revisionsberättelsen. Studien visade att risken är större för en 

revisor att bli skadeståndsskyldig om kunden är ett större bolag eller om kunden har 
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större ekonomiska förluster, i synnerhet då revisionsberättelsen inte har några 

anmärkningar i övrigt. Anledningen är att inblandade parter kan förlora mycket 

pengar i samband med en konkurs och det är då extra viktigt för revisorn att upplysa 

om viktig information i revisionsberättelsen. All information till kunden förmedlas 

dock inte genom revisionsberättelsen, utan informationen kan också kommuniceras 

verbalt. Det framkom i studien att om revisorn och kunden skulle bli osams 

försämras kommunikationen vilket skulle kunna utvidga informationsgapet. 

Dessutom skulle det kunna uppstå missförstånd parterna emellan vilket i slutändan 

skulle kunna leda till att revisorn blir skadeståndsskyldig. 

7.2 Slutsatser 

Syftet med studien har varit att undersöka vad revisorer upplever är orsaken till att 

det existerar ett förväntningsgap och ett informationsgap, samt hur det går att 

reducera förväntningsgapet och informationsgapet. Studien har också undersökt 

vad det är inom förväntningsgapet och informationsgapet som revisorer uppfattar 

kan ge upphov till skadeståndsansvar. Anledningen till att det existerar ett 

förväntningsgap är att allmänheten har dålig kunskap kring revisorns 

arbetsuppgifter och att regelverket inte förmedlar rätt bild av vad en revisor gör. 

För att åtgärda detta behövs det öka förståelsen genom utbildning och nya lagar som 

kan återspegla förväntningar bättre. Anledningen till att det existerar ett 

informationsgap är bristande kommunikation mellan revisorn och kunden. 

Dessutom om det inte finns tillräckligt med information i revisionsberättelsen kan 

det uppstå ett informationsgap. Det största ansvaret att reducera informationsgapet 

vilar på lagstiftare och normgivande organisationer men även på 

revisionsbranschen. 

Studien visade att inom förväntningsgapet är det när en revisor avger absolut 

försäkran och felaktig granskning vilket kan ge upphov till skadeståndsansvar. 

Dessutom kan förväntningsgapet ge upphov till skadeståndsansvar om revisorn är i 

maskopi med kunden och därmed oberoende. Relaterat till informationsgapet kan 

en revisor hamna i skadeståndsansvar om revisorn undanhåller väsentlig 

information och inte skriver anmärkningar i revisionsberättelsen. Dessutom är 
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risken för att en revisor blir skadeståndsansvarig större om kunden är ett större 

bolag. Om revisorn blir osams med kunden kan det leda till ett större 

informationsgap vilket i sin tur kan ligga till grund för att revisorn hamnar i 

skadeståndsansvar. Däremot visade undersökningen att revisorerna inte hamnar i 

skadeståndsansvar så ofta eftersom revisorer följer klarlagda regler och riktlinjer 

som minskar risken för detta.  

Det finns en problematik kring varför revisorer hamnar i skadeståndsansvar och 

därför verkar bekymrade över sin egen situation än av andra parters situation. 

Problematiken föreligger när förväntningar på revisorns granskning och 

förmedlande av information i revisionsberättelsen ligger till grund för 

skadeståndsansvar. Att revisorn hamnar i skadeståndsansvar kan bero på att 

revisorn avger en absolut försäkran i revisionsberättelsen eller från granskningen 

när det istället gäller en rimlig försäkran, möjligtvis eftersom intressenten förväntar 

sig att revisorn ska kunna göra detta och faller för allmänhetens påtryckningar. 

7.3 Studiens bidrag 

Det existerar mycket forskning kring revisorns skadeståndsansvar vilka behandlar 

skadeståndsansvaret på olika sätt (Matkin, 2010; McLaughlin et al., 2021; De 

Meyst et al., 2021; Alderman, 2017; Bigus, 2016; Samsonova-Taddei & Humphrey, 

2015). Tidigare forskning behandlar bland annat revisionsskandaler, begränsning 

av skadeståndsansvaret och sambandet mellan revisorns skadeståndsansvar och 

kön. Det finns en stor mängd forskning som behandlar förväntningsgapet (Öhman, 

2007; Litjens et al., 2015; Hassink et al., 2009; Alzola, 2017; Ruhnke & Schmidt, 

2014; Epstein & Geiger, 1994; Gold et al., 2012; Masoud, 2017; Chye Koh & Woo, 

1998; Sidani, 2007) samt informationsgapet (Vanstraelen et al., 2012; Litjens et al., 

2015; Öhman et al., 2006; Hooks et al., 2002). Det finns tidigare studier som 

behandlar kopplingen mellan förväntningsgapet och revisorns skadeståndsansvar 

och en av dem är Hoos et al. (2018). Denna studie skiljer sig från tidigare studier 

genom att behandla både förväntningsgapet och informationsgapet tillsammans 

med revisorns skadeståndsrisk. 
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Den här studien har undersökt vad revisorer upplever är orsaken till att det existerar 

ett förväntningsgap och ett informationsgap, samt hur det går att reducera 

förväntningsgapet och informationsgapet. Studien har också undersökt vad det är 

inom förväntningsgapet och informationsgapet som revisorer uppfattar kan ge 

upphov till skadeståndsansvar. Denna studie bidrar till att bekräfta en stor del av 

den tidigare forskning som finns angående förväntningsgapet och 

informationsgapet samtidigt som det bidrar till ett nytt perspektiv där 

förväntningsgapet, informationsgapet och skadeståndsansvar undersöks 

tillsammans. Detta perspektiv är exempelvis att revisorerna inte ofta hamnar i 

skadeståndsansvar trots att det finns samband som talar för att förväntningsgap och 

informationsgap ger upphov till skadeståndsansvar. 

7.4 Begränsningar  

Studiens analys och resultat bör beaktas med viss betänklighet då analysen och 

resultaten exempelvis innehåller vissa svagheter såsom lågt antal respondenter och 

ett begränsat urval. Dessutom har förväntningsgap och informationsgap kopplat till 

skadeståndsansvar endast undersökts utifrån revisorns perspektiv. Dock är 

fortfarande revisorns perspektiv viktigt men det skulle förbättras genom att 

undersöka andra aktörer som påverkas av förväntningsgap och informationsgap, 

såsom intressenter och standardsättare. Dessutom när det kommer till revisorns 

skadeståndsansvar spelar organisationens ledning i företag en viktig roll vilket vi 

inte heller har beaktat, detta för att göra studien till en mer företagsekonomisk än 

juridisk undersökning. Detta skapar såklart en vinkling av studien vilket läsaren bör 

ta hänsyn till, dock anser vi att varje vinkel är viktig för att kunna bilda sig en 

uppfattning och förståelse kring förväntningsgapet och informationsgapet kopplat 

till skadeståndsansvar. 

7.5 Förslag till vidare forskning 

Förslag till framtida forskning är att undersöka förväntningsgapets och 

informationsgapets påverkan på revisorns skadeståndsrisk fast i en större skala med 

fler respondenter för att få ett mer representativt resultat. Ett annat förslag till 
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framtida forskning är att undersöka mer ingående hur storleken på både 

revisionsbyråer och företagen vilka utgör revisionsbyråernas kunder påverkar 

förväntningsgapet och informationsgapet samt hur dessa båda gap i sin tur påverkar 

revisorns skadeståndsrisk. 
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Bilagor 

Bilaga 1 Intervjuguide 

Skulle du vilja presentera dig? 

Förväntningsgapet 

Skulle du kunna berätta hur du ser på revisorns roll och uppgifter? 

Anser du att det finns skillnader mellan revisorns faktiska uppgifter och vad 

allmänheten, tror att revisorn har till uppgift att göra? Och i så fall vilka är de 

vanligaste felaktiga förväntningarna? 

Vad tror du att de felaktiga förväntningarna på revisionen beror på? 

Vilka konsekvenser tror du att felaktiga förväntningar på revisionen kan ha för 

branschen? 

Hos vem/vilka vilar egentligen ansvaret att reducera revisionens förväntningsgap? 

Informationsgapet 

Upplever du att det finns ett informationsgap som revisor inom revisionsbranschen? 

Tycker du att revisionsberättelsen ger en bra beskrivning av vad som kan förväntas 

av revisorn? Och ser du några problem med revisionsberättelsen som 

upplysningsmekanism (t.ex. utformning, läsningsfrekvens, ordval osv.) 

Hur bedömer du dagens värde av informationen i revisionsrapporter för klienter? 

Känner du som revisor att det behövs adderas information för att minska 

informationsgap och för att täcka intressenternas behov? 

Vem/vilka bär egentligen ansvaret att minska informationsgapet? 

Anser ni att värdet av revisionen kan förbättras genom att revisionens omfattning 

utvidgas? Om ja, hur? 
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Skadeståndsansvar 

Känner du som revisor att du ofta måste “tänka en extra gång” för att inte hamna i 

skadeståndsansvar? 

Vilka anledningar tror du att det finns för att en revisor ska hamna i 

skadeståndsansvar? 

Kan det ha att göra med förväntningsgapet? Och informationsgapet som tidigare 

nämnts? 


