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Abstract 
Trust is a multifaceted concept. It is possible to distinguish the confidence to text, transaction 
and trust from a social perspective, as communication and mutual interaction. Auditing is not 
only a review process, but also a human activity that is founded on the interaction with the 
users of accounting information, thereby becoming the audit an ethical act that must be built 
on trust. To obtain confidence in the auditor must meet the expectations placed on them today. 
Business sector development and changes in the business environment have created the need 
for development and change in the auditor's function, which has contributed to expectations of 
new interest groups and society at large. Previous research has shown that there are different 
opinions regarding the division of roles between the auditor and the company, which in turn 
contributes to misconceptions. The global financial crisis and corporate scandals in many 
countries, according to Holm and Zaman (2011) lifting important questions about the 
effectiveness of financial reporting and audit, where the auditor firms often may be subject to 
criticism and respond to pressure to restore confidence in the audit. 2010 abolished the audit 
requirement for small companies in Sweden. The new legislation has to some extent shifted 
the responsibility of the auditor to management. 
 
The aim of our study was to analyze and interpret the concept of confidence in the audit 
process. We have highlighted the concept of trust in connection with the removal of the audit 
requirement, and reflected on how it affected the auditor's performance and confidence in 
relation to users of accounting information. In order to achieve the purpose and the research 
questions, we use a qualitative and interpretive approach and conducted conversations with 
qualified respondents as accountants, lenders and small business owners to obtain their views 
on concepts. 
 
We have in this study could contribute to increased understanding of the multifaceted concept 
of trust and the impact of the removal of the audit requirement has had on relations between 
accountants, small business owners and banks, as well as the expectations of the audit 
function has changed. Our results in this study proved that there is a lack of communication 
between partners, which affects confidence. We were able to identify an expectation in that 
regard. Auditors therefore need to be better at reaching out to the small business community 
about the role and what services they can perform. We have not in our study could see how 
the confidence has been affected by the voluntary audit. But the Swedish Companies 
Registration Office and The Swedish Tax Agency experience that the quality of the financial 
statements has deteriorated after the introduction of a voluntary audit, which shows that the 
audit still has an important role in the quality assurance of accounting information, which 
increases confidence in it. 
Keywords: Agency theory, Trust, Audit Expectation Gap, Abolishment of the 
statutory audit. 



 

III 
 

Sammanfattning 
 
Förtroende är ett mångfacetterat begrepp och har många referensramar. Det går att skilja på 
förtroende till text, transaktion och förtroende ur ett socialt perspektiv, som kommunikation 
och ömsesidig interaktion. Revision är inte bara en granskningsprocess, utan en mänsklig 
aktivitet som ska bygga på samspel med användare av redovisnings information, därmed blir 
revisionen en etisk handling som måste bygga på förtroende. För att erhålla förtroende måste 
revisorn bemöta de förväntningar som finns på dem idag. Näringslivets utveckling samt 
förändringar i omvärlden har skapat behov av utveckling och förändring i revisorns funktion, 
vilket har bidragit till förväntningar från nya intressegrupper och samhället i stort. Tidigare 
forskning har visat på att det finns olika uppfattningar gällande rollfördelningen mellan 
revisorn och företaget, vilket i sin tur bidrar till missuppfattningar. Den globala finanskrisen 
och företagsskandaler i många länder har lyft viktiga frågor om effektiviteten för finansiell 
rapportering och revision, där revisorsbyråer ofta får stå föremål för kritik och bemöta tryck 
på att återställa förtroendet för revisionen. 2010 avskaffades revisionsplikten för mindre bolag 
i Sverige. Den nya lagstiftningen har i viss mån förflyttat ansvaret från revisorn till 
företagsledningen. 
 
Syftet med vår studie har varit att analysera och tolka begreppet förtroende för 
revisionsarbetet. Vi har belyst begreppet förtroende i samband med avskaffandet av 
revisionsplikten, samt reflekterat över hur det påverkat revisorns funktion och förtroendet i 
relation till användare av redovisningsinformation. För att kunna uppnå syftet och 
forskningsfrågorna har vi använt oss av en kvalitativ och tolkande metod samt genomfört 
samtal med kompetenta respondenter i form av revisorer, kreditgivare och småföretagare för 
att få del av deras syn på begreppen.  
 
Vi har i denna studie kunnat bidra med ökad förståelse för det mångfacetterade begreppet 
förtroende och vilken effekt avskaffandet av revisionsplikten har haft på relationerna mellan 
revisorer, småföretagare och banker, samt om förväntningarna på revisionens funktion har 
förändrats. Vårt resultat i denna studie bevisade att det finns brister i kommunikationen 
mellan de olika parterna, vilket påverkar förtroendet. Vi har kunnat identifiera ett 
förväntningsgap i det avseendet. Revisorerna behöver därför bli bättre på att nå ut till 
småföretagarna om vilken roll och vilka tjänster de kan utföra. Vi har inte i vår studie kunnat 
se hur förtroendet har påverkats av den frivilliga revisionen. Men	   Bolagsverket och 
Skatteverket upplever att kvalitén på årsredovisningen har försämrats efter införandet av 
frivillig revision, vilket visar att revisionen fortfarande har en viktig funktion för 
kvalitetssäkring av redovisningsinformation vilket höjer förtroendet för den.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Nyckelord: Agentteorin, Förtroende, Förväntningsgap, Avskaffandet av revisionsplikten 
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1 Inledning 
Denna uppsats handlar om det förtroende som företagsägare och andra intressenter kan ha för 
revision och revisorer, ett ämne som genom ett antal företagskonkurser aktualiserats de 
senaste årtiondena och som ligger till grund för vår problemformulering. Utifrån 
problemformuleringen preciseras våra forskningsfrågor, som omfattar dels hur förtroendet 
påverkats av att småföretagare inte längre omfattas av revisionsplikt, dels vilken betydelse 
revision har som förtroendeskapande funktion för användare av redovisningsinformationen. 
Vi undersöker detta ämnesområde genom att göra intervjuer av samtalskaraktär med 
småföretagare, revisorer och bankföreträdare. Vårt dataunderlag, empirin, analyseras med 
hjälp av en teoretisk referensram, vari ingår agentteorin, begreppet förtroende och 
förväntningar på revisionen. Efter redovisning av våra slutsatser förs en avslutande 
diskussion, åtföljd av förslag på framtida forskning. 
 

1.1 Bakgrund 
De senaste åren har intresset för studier av begreppen tillit och förtroende ökat liksom för hur 
revisionen förändrats och påverkats med tiden (Caudra & Fransson 2012). Det finns ett 
mindre antal studier om hur företagen som inte längre omfattas av revisionsplikten ser på 
revisionens betydelse och funktion samt förväntningarna på revisorn, vilket gjort att vi särskilt 
vill inrikta oss på att undersöka dessa förhållanden. 
 
Revisionen handlar om relationer till olika intressegrupper och förhållandet mellan klient och 
revisorn men är även starkt sammankopplat med dels oberoendekravet, vilket säkrar en 
kvalitativ revision, dels med de förväntningar på revisorn som allmänheten har och vad 
revisionen har för funktion i samhället.  Yrkesmässig integritet samt yrkesetik hänger också 
det samman med kvalitén på revisionen och inte minst tilltron till att revisorn gör det rätta. 
Klientrelationer bygger på att klienten är nöjd med revisorns arbete och därigenom kan 
förtroende byggas upp, något som i sin tur är en förutsättning för ett fungerande förhållande 
och i det långa loppet lojalitet. En bra relation mellan revisorn och klienten är 
eftersträvansvärt men innebär även en risk för att relationen blir för djupgående och att 
revisorns oberoende kan påverkas, vilket i sin tur kan leda till att misstro kan skapas till själva 
revisionen. (Carrington 2010; Diamant 2004).  
 
För den uppdragsgivande klienten är det väsentligt att företaget har gott renommé hos sina 
intressenter, såsom aktieägare, långivare, anställda, leverantörer, kunder och i övrigt tredje 
man. Därför är företagsledningen benägen att försöka framställa situationen på bästa möjliga 
sätt även under ansträngda förhållanden. Det kan leda till att relationen mellan företaget och 
dess revisor blir problematisk. Om revisorn då väljer att tillgodose uppdragsgivarens 
intentioner i alltför hög grad, kan den offentliggjorda ekonomiska informationen förr eller 
senare komma att visa sig ha varit missvisande. Erfarenheter av detta slag har resulterat i 
samhälleliga ingripande, varigenom nya lagar och tillsynsmyndigheter har införts. Samtidigt 
har revisionsbranschen för sin del antagit nya riktlinjer (Thomasson & Arvidsson 2006). 
 
Enligt ISA 200 p. 3 är syftet med revisionen att öka förtroendet för den finansiella 
information som lämnats till intressenterna. Det uppnås genom att revisorn uttalar sig om att 
den finansiella informationen i alla väsentliga avseenden upprättas enligt lämpligt regelverk. I 
de flesta ramverk handlar det om hur den finansiella informationen ger en sann och 
rättvisande bild enligt det gällande ramverket. 
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I 19-20 § § REVL definieras revisorns skyldigheter: ”En revisor skall iaktta god 
redovisningssed” samt 
 

En revisor skall i revisionsverksamheten utföra sina uppdrag med 
opartiskhet och självständighet samt vara objektiv i sina 
ställningstaganden. Revisionsverksamheten skall organiseras så att 
revisorns opartiskhet, självständighet och objektivitet säkerställs. 

 
I 9 kap. 3§ ABL definierar revisorns huvuduppgift som att granska års- och 
koncernredovisning, bokföring och styrelsens samt verkställande direktörens förvaltning. 
 
Behovet av revision ges en teoretisk förklaring i agentteorin, agency theory, (Godfrey 
Hodgson, Hamilton & Holmes 2010), enligt vilken en separation mellan ägare och exekutiva 
funktioner ger upphov till ett antal kontraktskostnader. Dessa uppstår genom att principalen, 
ägaren, överlåtit den löpande förvaltningen, och därmed den omedelbara tillsynen av 
redovisningen, till anställda. Som agent för principalen är det företagsledarens uppgift att 
verka för att företaget utvecklas på optimalt sätt. Emellertid kan agenten med hjälp av 
asymmetrisk tillgång till information söka utnyttja sin position för egen vinning, till nackdel 
för principalen. För att motverka uppkomsten av sådana intressekonflikter behöver 
principalen införa ett antal kontrollmekanismer, däribland revision (Godfrey et al. 2010) 
Mellan avtalsslutande parter upprättas agency contracts, däribland management contracts och 
debt contracts, vilka är förenade med vissa kontraktskostnader. Manager costs förutsätter att 
företaget har en VD eller ledare anställd, medan detta inte behöver vara fallet vad gäller debt 
costs, lånekostnader(Ibid 2010). Enligt ett pressmedelande (Kungl. Vetenskapsakademin 
1991) hade Coase redan i slutet på 1930-talet lagt grunden till transaktionskostnadsteorin. 
Revision fyller här funktionen att begränsa sådana kostnader. 
 
Utöver denna vedertagna relation mellan redovisningsberättigade och redovisningsskyldiga 
kan ytterligare agent-principalförhållanden identifieras då det handlar om revision, nämligen 
mellan företaget och dess revisor. När det gäller aktiebolag, är det företagsledningens uppgift 
att på uppdrag av bolagsstämman kontraktera en revisor och fastställa arvode och övriga 
avtalsvillkor. Revisorn kommer då att erhålla uppgiften att som agent granska en annan agent, 
och därmed föreligger det ett dubbelt agentförhållande, framhåller Öhman (2007b, s. 11) som 
skriver: ”I sina agentroller tjänar revisorerna således två herrar samtidigt”. För att lösa ett 
agentproblem uppstår ett nytt sådant. I sin uppgift att kvalitetssäkra informationen och skapa 
förtroende för densamma ställs det krav på revisorns oberoende. 
 
I relation till exempelvis en långivare kommer såväl den redovisningsskyldiges trovärdighet 
som revisorns professionella status att ha betydelse. För revisorn handlar det om att avge en 
rapport som ger en sorts kvalitetsstämpel som kan skapa legitimitet gentemot samhället i stort. 
När det gäller revisionsuppdraget, kan det uppstå diskrepans mellan uppdragsgivarens 
förväntningar på vad revisionen skall omfatta och vad vederbörande anser sig erhålla. Det kan 
vara en följd av att det föreligger en skillnad mellan klientens förväntningar och revisionens 
omfattning med hänsyn till revisorns skyldigheter enligt lagar och standarder (Öhman 2007b). 
Därmed har det, som Öhman (2007b) framhåller uppstått ett så kallat förväntningsgap, 
Begreppet, introducerades i litteraturen av Liggo under 1970- talet och vidareutvecklades 
främst av Porter under början 1990-talet (Lee, Ali & Bien 2009) samt har kommit till 
användning i ett flertal vetenskapliga artiklar (Malley & Shaun 1993; Kooh &Woo 1998; 
Sikka, Puxty, Willmott & Cooper 1998; Hassink, Bollen, Menwissen& de Vries 2009; Gold, 
Gronewold & Pott 2012). Revisorn måste noggrant informera om vad revision innebär för att 
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minska risken för förväntningsgap samt, bör i sin relation till uppdragsgivaren, och även i 
förhållande till klientens intressenter, verka för att skapa förtroende och motsvara detta 
förtroende (Carrington 2010). 
 
Betydelsen av revision understryks i tidigare forskningsstudier och kravet på revision 
motiveras utifrån olika intressenters behov av tillförlitlig information men på senare år har 
vikten av revision fått större betydelse även för andra intressegrupper. Revisionens utökade 
uppgifter i form av konsult- och rådgivartjänster har skapat nya marknader för revisorerna 
(Ibid 2010). En lagändring som har påverkat revisorns funktion var när revisionsplikten för 
mindre ägarledda bolag avskaffades den 10 november 2010 (Martèn 2013). För att ett 
aktiebolag inte ska behöva utföra en revision krävs det enligt 9 kap. 1§ ABL att företaget inte 
överskrider två av de följande tre kriterier under vart och ett av de senaste två räkenskapsåren:  
 

● 3 miljoner i nettoomsättning 
● 1,5 miljoner i balansomslutning 
● Uppgått till mer än tre anställda i genomsnitt i företaget.   

 
Enligt Lennartsson (2010) var bidragande orsaker till avskaffandet av revisionsplikten att 
Sverige skulle anpassa sig till regler som finns inom EU, regellättnader för mindre aktiebolag, 
samt samhällsekonomisk effektivisering.  Lennartsson (2010) anser helt enkelt att kostnaden 
för revision i mindre ägarledda aktiebolag ofta överstiger nyttan av revisionen. Den sista 
augusti 2013 var det 321 200 stycken bolag som var undantagna revisionsplikten och utav 
dem var det 52, 8 procent som valt bort revision. Från införandet av frivillig revision den 10 
november 2010 till 31 augusti 2013 har det bildats 114 200 stycken bolag som är undantagna 
revisionsplikten och utav dem är det cirka 70 procent som valt bort revisionen (Martèn 2013). 
Enligt Martèn (2013) anser kreditupplysningsföretaget UL att kreditrisken blir högre och 
kreditvärdigheten blir sämre för bolag utan revisor och bolagsverket konstatera att kvalitén på 
årsredovisningarna blivit sämre. 
 

1.2 Problemformulering 
Den globala finanskrisen och företagsskandaler i många länder har enligt Holm och Zaman 
(2011) lyft viktiga frågor om effektiviteten för finansiell rapportering och revision, där 
revisorsbyråer ofta får stå föremål för kritik och bemöta tryck på att återställa förtroendet för 
revisionen. I takt med dagens utveckling inom näringslivet med alltmer komplexa miljöer, 
utvecklingen av finansmarknaden, globaliseringen och som följd av detta strävan efter en 
internationell harmonisering inom redovisningen för att alltmer anpassa denna till en 
internationell publik har intresset för revisionens kvalitet och behovet av tillförlitlig 
information ökat (Wallerstedt 2009). Tidigare forskning samt utveckling inom 
revisionsbranschen visar att revisorernas oberoende lyfts upp särskilt som en förutsättning för 
en tillförlitlig information, samtidigt är det en fråga om relationer och samspel, där språkets 
grafik i form av standarder vägs mot rekommendationer och värderingsfrågor, enligt 
Johansson (2005b).  
 
Habermas (1984) utvecklade en teori som grundar sig på det kommunikativa förnuftet som är 
inriktat på ömsesidig förståelse och som han anser måste utvecklas i vårt moderna samhälle. 
Den kommunikation som brister saknar de inre styrinstrumenten; därmed är en sådan 
kommunikation inte regelrätt. Vidare tycker Habermas (1984) att vi lever i tre världar, den 
objektiva, den sociala och den subjektiva världen. I den objektiva och sociala världen har vi 
sakförhållandena som råder, normer och regler, medan i den subjektiva världen finns våra 
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förhoppningar samt känslor. Habermas (1984) anser att vi använder vårt språk för att 
kommunicera något om de här världarna och vi hävdar att något är sant, normmässigt riktigt 
eller sannfärdigt och något som ger uttryck för våra subjektiva upplevelser.  Dessa anspråk 
måste alla tas på allvar av åhörarna för att samtal ska kunna äga rum och detta innebär att 
språket bygger på strävan att nå samförstånd, vilket också innebär att deltagarna ska kunna 
förstå språket (Habermas 1984). 
 
Det finns en divergens mellan vilken information som kan bidra till beslutsfattande och 
förstås av användare och den information som företagen prioriterar att lämna. Det finns brister 
i kommunikationen mellan olika intressenter, såväl mellan företag och användare av 
redovisningsinformation som mellan revisor och klient. Detta i sin tur gör att det finns olika 
förväntningar på revisorer från exempelvis företagets intressenter och vad revisorns uppgift 
faktiskt är och hur den upplevs av revisorn (Halling 2008). Dilemmat kallas för 
förväntningsgapet och är inget nytt fenomen, men det finns en strävan efter att minska gapet 
och återskapa förtroendet för revisionsprofessionen. Dock har inte förekomsten av 
förväntningsgapet minskat utan utgör fortfarande ett allvarligt problem för 
revisionsprofessionen men även för näringslivet och samhället i stort (Johansson 2005). 
 
Förväntningarna på vad en revisor kan åstadkomma och vad revisorn faktiskt gör hänger ihop 
med dels legitimiteten, det vill säga med de normer och etiska koder som finns i ett samhälle, 
dels förtroendet som finns för revisionen som oberoende kontrollorgan. Därmed utgör 
revisionen inte bara en förutsättning för en fungerande kapitalmarknad utan är i högsta grad 
en samhällsangelägenhet (Halling 2008). Även för småföretagen har revisionen fortfarande en 
viktig roll. Enligt Brännström (2014a) har det påbörjats ett arbete med att öka förtroendet för 
revisorsprofessionen, där FAR framförallt för en dialog med intressenterna eftersom revisorns 
roll bör förtydligas för att kunna matcha de förväntningar som finns på professionen.  
Brännström (2014a) menar att i det framtida arbete i form av forum för fortsatt dialog kring 
förtroendefrågor och innovation inom branschen måste mötas med mod från revisorns sida för 
att motsvara de nya kraven som ställs idag. Han betonar att framtidens rapportering ska kunna 
visa hur ett företag utvecklas och skapar värde och FAR ska ta fram exempel på hur det kan 
se ut i ett mindre företag. Debatt förs sedan ett antal år tillbaka om de myter som finns 
gällande revisorns roll idag, revisorns ansvar samt det förväntningsgap som finns (Brännström 
2014a). I branschtidskriften Balans förklarar Brännström (2012)  dilemmat med att 
näringslivets utveckling samt förändringar där och i omvärlden, har skapat behov av 
utveckling och förändring i revisorns roll, vilket även bidragit till andra förväntningar från 
olika intressegrupper och samhället i stort.  
 
Revisorns funktion har förändras mycket de senaste åren och en av anledningarna är att det 
skett en del redovisningsskandaler i Sverige och andra länder. Företagsskandalerna i USA 
under slutet av 1990-talet och tidigt 2000-tal har också bidragit till ökat inslag av regleringar 
såsom Sarbanes-Oxley Act of 2002 (SOX) vilken syftar till att öka förtroendet för 
kapitalmarknaden via bland annat högre tillförlitlighet till börsföretagens finansiella 
rapporter(Wallerstedt 2009). I grunden innebär lagen att ägarnas perspektiv lyfts fram i större 
utsträckning och att ansvar hos företagsledningarna kan utkrävas på ett tydligare sätt samt 
högre krav på den interna strukturen för revision och informationslämnande till marknaden. 
Revisorns funktion och revisorernas beteende är på väg att förändras för att möta de krav och 
förväntningar som ställs idag och utgångspunkten är att framgångsrikt företagande likväl den 
finansiella marknaden bygger på förtroende. Det handlar således om den finansiella 
rapporteringen samt att revisorns funktion behöver bli tydligare, mer kritisk, självständig och 
ifrågasättande (Wallerstedt 2009). Alla företagsskandaler har inverkat negativt på förtroendet 
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och skadat revisionsbranschen. Skandalerna har påvisat att revisorerna har försummat sina 
åtaganden, brutit mot god revisionssed samt brustit i sitt oberoende (Johansson 2005). Det har 
varit en stark faktor till att förtroendet för revisionen inte är så stort idag, menar Johansson 
(2005). Vidare finns det enligt Johansson (2005) ett annat dilemma som gör att allmänhetens 
förtroende för revisionen har skadats. Det handlar om att revisionsbyråerna erbjuder 
rådgivnings-och konsulttjänster till samma företag som anlitar samma revisionsbyrå som ska 
granska företaget. 
 
 
 

1.3 Forskningsfrågor 
Hur har avskaffandet av revisionsplikten påverkat förtroendet för revisionen? 
 
Vilken betydelse har revision som förtroendeskapande funktion för användarna av 
redovisningsinformation? 
 

1.4 Syfte 
Syftet med vår studie är att analysera och tolka begreppet förtroende i revisionsarbetet. Vi vill 
belysa begreppet förtroende i samband med avskaffandet av revisionsplikten, samt reflektera 
över hur det påverkat revisionens funktion och förtroendet i relation till användare av 
redovisningsinformation. 
 

1.5 Avgränsningar 
Vår studie behandlar begreppet förtroende samt de förväntningar som finns på revisionen 
idag. På grund av studiens omfattning och den tidsbegränsning som vi måste ta hänsyn till 
avgränsar vi oss till att beskriva innebörden i begreppet samt belysa ur revisionens perspektiv 
där vi inriktar oss på företag som omfattas av frivillig revisionsplikt. 
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1.6 Disposition 
Uppsatsen fortsatta framställning disponeras på följande sätt: 
 
Kapitel 2 – Metod 
I det här kapitlet kommer vi presentera vilken forskningsmetod och forskingsansats vi valt att 
använda, samt varför vi valt att använda semistrukturerade intervjuer vid insamling av 
primärdata. Vi behandlar även studiens tillförlitlighet som beskrivs i form av validiteten och 
reliabilitet. 
 
Kapitel 3 – Teoretisk referensram 
I det här avsnittet presenterar vi vår teoretiska referensram som behandlar agentteorin, 
förtroende, revisorns förväntningsgap och slutligen revisorns funktion. 
 
Kapitel 4 – Empiri  
I kapitel fyra redovisar vi det empiriska resultatet av de åtta intervjuer vi utfört med tre 
revisorer, två bankmän och tre Småföretagare.   
 
Kapitel 5 – Analys och tolkning av empiri 
I kapitlet 5 analyserar och tolkar vi det empiriska material vi samlat in samt kopplar det till 
vår teoretiska referensram. 
 
Kapitel 6 – Slutsats  
I kapitel 6 presenterar vi vårt resultat och vilka slutsatser vi kommit fram till i vår 
undersökning relaterat till våra forskningsfrågor och vårt syfte med undersökningen. 
 
Kapitel 7 – Avslutande diskussion  
I kapitel 7 beskriver vi våra egna reflektioner av undersökningen samt förslag till fortsatt 
forskning på området. 
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2 Metod 
Med utgångspunkt i den här studiens forskningsproblem behöver vi få dels textmaterial som 
behandlar vad som innefattas i och definierar begreppet förtroende, dels primärmaterial som 
inhämtas från i sammanhanget kunniga informanter, nämligen småföretagare, revisorer och 
bankföreträdare. Vi väljer att som fallstudie göra en kvalitativ undersökning i form av 
samtalsliknande intervjuer för att kunna erhålla riklig och mångsidig information. Detta 
förfaringssätt erbjuder sedan goda möjligheter till analys och tolkning med hermeneutiken 
som övergripande synsätt. 
 

2.1 Vetenskapligt synsätt 
Vid ett studium av en social verklighet krävs en vetenskapslogik som speglar det speciella 
med människor som sociala varelser. Förhållningssättet innebär att söka uppfatta det eller de 
studerade fenomenen utifrån den sociala aktörens sida och att fånga den subjektiva betydelsen 
av sociala handlingar. Grunden för studiens vetenskapliga synsätt utgörs av den 
hermeneutiska traditionen, på vilken interpretativismen har utvecklats som tolkande 
perspektiv. Interprerativismen utgår, i linje med den tidiga sociologin, från att insamling och 
analys av data möjliggör en förståelse av en social kontext, som avsikten är i en kvalitativ 
undersökning (Bryman & Bell 2013). Förstå (Understand, Verstehen) och tolka (Interpret) är 
här gängse begrepp, inflätade i varandra, där den engelska beteckningen ”interpretative” har 
använts för att ange en tolkning som även omfattar förståelse. Det handlar om hur vi skall 
tolka och vad det innebär att tolka och detta utgör hermeneutikens huvudsyssla. För en 
hermeneutiker är gränsen mellan vetenskap och icke-vetenskap mera svävande än för den 
empiristiska positivisten. Vidare är det inte alltid lätt att avgöra vad som är teori respektive 
metod inom hermeneutiken (Helenius 1990). I hermeneutiken läggs det vikt på forskarens mer 
generella förförståelse och inte enbart den specifika förståelse som etableras under själva 
studien. Förförståelsen kan bestå av såväl egna erfarenheter som teoretiska referensramar, 
tidigare forskningsresultat och fackmässiga begrepp. Detta bakgrundsmaterial används som 
underlag för att kunna förstå aktörer och deras handlingar samt för att kunna tolka innebörden 
av handlingar. Vidare betonas inom hermeneutiken forskarens helhetsförståelse, genom att 
aktörer och deras handlingar ses som delar av en större helhet. Analysen utförs som en 
pendling mellan förståelse och förförståelse och mellan delförståelse och helhetsförståelse och 
därigenom bildas en hermeneutisk cirkel. Jämte helhetsförståelse inkluderas en tolkning som 
tar fasta på den specifika kontext ett fenomen befinner sig i. En form av kontextuell tolkning 
tar sikte på att nå en helhetsförståelse av samhällsförhållanden, såsom händelser, processer, 
institutioner, grupper och organisationer (Gronmo 2004). 
 

2.2 Vetenskaplig ansats 
I studier som lägger huvudvikten på tolkning och teoribyggande är ansatsen induktiv, 
eftersom sikte tas på att bygga upp en bestämd teoretisk förståelse utifrån genomförda 
empiriska analyser. Detta kan vara ändamålsenligt när det undersökta fenomenet är föga 
utforskat, medan ett område som varit föremål för mycket forskning passar som ett deduktivt 
projekt, i vilket hypoteser kan testas (Gronmo 2006). Inom samhällsvetenskapliga discipliner 
kan en kvalitativ forskningsansats med teorigenerering, en induktiv process, vara mest 
lämplig. Den kännetecknas av att forskarna utgår från rika och fylliga data i form av ord, 
varigenom deltagarnas uppfattningar och egna meningar blir betydelsebärande. Vid 
undersökningen kan det skapas närhet mellan forskare och respondent, om den sker i en 
naturlig miljö på ett processinriktat och ostrukturerat sätt. Genom samspel med ett mindre 



 

 
9 

antal respondenter, en mikroinriktning, kan forskaren erhålla en kontextuell förståelse som 
kan leda till teorigenerering (Bryman & Bell 2013). Vår forskningsstrategi är den så kallade 
induktiva forskningsansatsen, vilket i vårt fall innebär det induktiva sättet med inslag av den 
deduktiva strategin. Vi använder oss av teori och insamling av data som bakgrund till vår 
studie vilket vidare utmynnar i den empiriska undersökningen i form av intervjudata, empirin. 
 

2.3 Val av metod 
De metoder som används i samhällsvetenskaplig forskning bygger på mer grundläggande 
metodologiska principer. Exempel på en metodologisk fråga är förhållandet mellan kvalitativa 
och kvantitativa data och om insamlad information skall uttryckas i form av text eller siffror 
(Gronmo 2006). 
 
Vi har valt att göra en kvalitativ studie eftersom vi vill få ökad förståelse för hur revisorerna, 
banker och klienter ser på förtroendet, vilka förväntningar de har och få del av deras 
verklighetsuppfattning. Vi vill också få svar på samt diskutera med revisorer respektive 
klienter och långivare hur de uppfattar revisionens roll sedan nya lagar tillkommit på området. 
För att kunna fördjupa oss i ämnet har vi genomfört personliga intervjuer med respondenter, 
närmare bestämt i form av semistrukturerade intervjuer, vilket innebär delvis förberedda 
frågeguider med utrymme för följdfrågor (Bryman & Bell 2013). 
 

2.4 Studiens tillvägagångsätt  
Efter ett inledande studium av vetenskapliga artiklar, företagsekonomisk litteratur och 
branschtidningar som bedömdes vara intressanta källor för en undersökning av olika aspekter 
på revision formulerades problemställningar och syfte. Dessa kom att närmare preciseras 
under arbetets gång. Utifrån intentionen att närmare undersöka förtroende framstod det vara 
fruktbart att som forskningsdesign välja den undersökningsprocess som fallstudien utgör. En 
sådan studie lämpar sig bäst, enligt Bryman och Bell (2013), när förståelse eftersträvas. En 
fallstudie kan fokuseras på en enhet och populationens storlek är liten. Syftet med fallstudien 
kan enligt Gronmo (2006) vara att utveckla helhetsförståelse för den enda enhet som studeras 
eller att göra en teoretisk generalisering, vilket förutsätter att den enskilda enheten kan 
betraktas som en synnerligen typisk enhet inom denna population. 
 

2.5 Datainsamling 
Primärdata har samlats in i form av intervjuer av samtalskaraktär. Inledningsvis kontaktades 
informanterna via mail och telefon samt i ett par fall genom besök, där vi presenterade oss och 
kort redogjorde för vårt syfte med undersökningen. Respondenterna erhöll senare även 
exempel på frågeställningar utifrån tilltänkta teman för att kunna bilda sig en uppfattning om 
och förförståelse för ämnesområdet. Respondenterna tillfrågades om de önskade vara 
anonyma i uppsatsen, men de uttryckte fullt förtroende för oss, så de presenteras öppet. 
 

2.6 Urval 
Huvudkriteriet för att komma med i en kvalitativ undersökning bör enligt Repstad (2007) vara 
att de utvalda har viktig och relevant information att ge om ett projekts frågeställningar. Med 
utgångspunkt i ämnesvalet, revision, var revisorer och företagare givna informanter. Då det 
även fanns intresse att få kännedom om konsekvenserna av den avskaffade revisionsplikten 
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för småföretagare valdes ett par sådana som representanter.  Härutöver vände vi oss till 
långivare som informanter, då framförallt banker kunde tänkas vara intresserade av en 
reviderad årsredovisning. Antalet respondenter i denna kvalitativa fallstudie rör sig om åtta 
personer: tre småföretagare, tre revisorer och två lånehanterare på banker. Våra respondenter 
har valts med hänsyn till lämplighet vad gäller kvalifikationer och kompetens. Urvalet av 
respondenter i denna undersökning baseras på en bedömning av vilka som kunde vara 
lämpliga att intervjua och som sedan visade sig vara villiga att medverka. Tillvägagångssättet 
motsvarar närmast vad Gronmo (2006) betecknar som ett pragmatiskt urval.  Merriam (1994) 
skriver om olika urvalskriterier som kan vara exempelvis sannolikhets urval, icke 
sannolikhets urval, kriterierelaterat urval och målinriktat urval som kan lämpa sig vid 
kvalitativa fallstudier. I vårt urval av respondenter som skulle vara kompetenta för att samtala 
med, har vi gjort målinriktat val för att kunna få mest kunskap och inblick i vår studie samt 
stor tillförlitlighet i svaren. 
 

2.7 Intervjuer 
I den kvalitativa metoden kan en intervju ges formen av ett reflekterande, ömsesidigt samtal, 
där varje möte är unikt. Enligt Gronmo (2006) är informella intervjuer ett typiskt sätt att 
skaffa fram kvalitativa respondentdata. Intervjuerna har genomförts vid besök hos respektive 
respondent och tog ca 40 minuter hos var och en. Intervjuerna började med att respondenterna 
fick tillfälle att redogöra för sin erfarenhet och kunskap vad gäller sin yrkesutövning. De har 
sedan besvarat våra delvis strukturerade frågor genom en fri utläggning kring ämnet, varvid 
vissa svar har gett upphov till följdfrågor, vilket utmynnat i en reflektiv konversation. 
Samtalen har spelats in samtidigt som mer väsentliga delar av svaren samt att reflektionerna 
har antecknats. Ljudinspelningarna har sedan skrivits ut i sin helhet, och detta material bildar 
underlag för den redigering som presenteras i empirin. I vår studie ville vi ta reda på hur 
respondenterna upplever verkligheten med avseende på förtroendebegreppet och de olika 
förhållandena och mellan skilda intressenter därför anser vi att ljudinspelningarna gett oss 
fördelen med att kunna lyssna upprepade gånger på samtalen, röstens växlingar, betoningar 
och därigenom få ta del av respondenternas sanning. Enligt Merriam (1994) består 
verkligheten av uppsättningar av ”mentala konstruktioner” som människor skapar. 
Ljudinspelningarna har betydelse för den inre validiteten och för trovärdigheten i vår studie. I 
samtalen har vi tänkt på att undvika ledande frågor för att inte påverka respondenterna när det 
gäller våra åsikter eller värderingar. Vidare har ljudinspelningarna gett oss fördelen att kunna 
göra bedömningar och reflektioner kring respondenternas sätt att svara på, sinnesstämningen 
och trovärdigheten i svaren (Merriam 1994). 
 

2.8 Datakvalité  
Datakvalitén eller tillförlitligheten brukar beskrivas med termer av reliabilitet och validitet. På 
senare år har fler alternativa bedömningskriterier av kvalitativa undersökningar tillkommit 
med anledning av att både reliabiliteten och validiteten i den kvalitativa studien är svår att 
mäta samt bedöma. Att generalisera resultatet det vill säga att uppnå den externa validiteten 
likväl att nå hög grad av den externa reliabiliteten som då handlar om att kunna upprepa 
forskningen med samma resultat har visat på vissa problem inom den kvalitativa forskningen i 
synnerhet (Bryman & Bell 2013). 
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2.8.1 Validitet 
Validiteten handlar om hur studien beskriver och återger verkligheten. En god validitet ger en 
bra beskrivning av hur studien avspeglar sig i det verkliga livet det vill säga hur förtroendet 
mellan revisorn och klienten ser ut och vidare hur slutsatserna hänger ihop med 
forskningsfrågorna. Vidare anger validiteten hur bra insamlad data representerar det 
undersökta ämnet. Genom att ha personliga intervjuer som bandas kan vi också nå hög grad 
av validitet. Å andra sidan kan intervjuerna ge mindre validitet med tanke på att vi bara 
kommer att intervjua några företag och att detta inte kan appliceras på hela populationen 
(Bryman & Bell 2013). När det gäller kvalitetsvärdering av kvalitativa data tar Gronmo 
(2006) upp bland annat följande validitetstyper. Kompetensvaliditet handlar om forskarens 
kompetens i form av erfarenheter, kvalifikationer och förutsättningar att göra insamling på det 
aktuella forskningsfältet. Denna kompetens ökar förtroendet för att insamlad data har god 
kvalitet och kan belysa de aktuella frågeställningarna. Datamaterialets validitet knyts därmed 
till forskarens egen speciellt viktiga roll. Vidare skall hanteringen ske på ett flexibelt sätt med 
fortlöpande analyser och tolkningar. Detta innebär att validiteten kan bedömas och förbättras 
under datainsamlingen. Kommunikativ validitet handlar om forskarens dialog med andra, 
såsom kolleger och respondenter, om materialets kvalitet och relevans.  
 
När vi i vår undersökning intagit forskarens roll, har detta arbete baserats på teorier som kan 
appliceras på ämnesområdet. I dialog med varandra och vår handledare har studien vuxit fram 
och utvecklats med särskilt fokus på förtroende. Genom att etablera kontakt med kunniga och 
erfarna informanter, som låtit oss ta del av deras tankar och åsikter, har vi erhållit ett 
belysande datamaterial vad gäller revisionens förtroendeskapande funktion och revisorns roll.  
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3 Teoretisk referensram 
Det här kapitlet tar sin utgångspunkt i det mångfacetterade begreppet förtroende och den 
teoretiska förklaring till behovet av revision som agentteorin erbjuder, där förhållandet 
principal - agent ger upphov till kontraktskostnader, vars konsekvenser huvudmannen söker 
begränsa med hjälp av en tredje part, revisorn. I detta trepartsförhållande mellan parterna 
återfinns såväl förväntningar och förtroende som förväntningsgap. 
 

3.1 Agentteorin  
Beroende på revisorns funktion finns det regler, lagar, standarder och principer, som är de 
etiska reglerna, att tillämpa. Den viktigaste funktionen som revisorn har i sitt uppdrag är att 
vara den oberoende ”aktören”( Johansson 2005). Det framgår av agentteorin att själva behovet 
av att kommunicera information ställer krav på att informationen som lämnas av ledningen är 
av intresse för användarna och kan, genom granskning av en oberoende part, kvalitetssäkras. 
Det råder informationsasymmetri samt risk för vinstmaximering. I detta fall handlar det om 
företagets dels större tillgång till information, dels risken för att agenten (företaget) agerar i 
sitt eget intresse. Enligt agentteorin förpliktas parterna, agenten och principalen, genom 
kontrakt som säkerställer att ansvaret för att kommunicera en viss information till andra 
parten uppfylls (Diamant 2004). Övervakningsmekanismer har också ett annat syfte vilket är 
att jämna ut maktfördelningen något, vilket i sin tur har att göra med att en av aktörerna har 
ett övertag gällande tillgången på korrekt information angående företagets verksamhet. 
Revisorns uppgift blir att granska och verifiera den informationen som ledningen i bolaget 
lämnar och kontrollera att ledningen sköter verksamheten och därmed sitt uppdrag gentemot 
sina intressenter (Diamant 2004). Det finns risk med de revisionsfirmor som erbjuder 
konsulttjänster att de stärker banden mellan ägaren, ledningen och revisorn vilket i sin tur 
försvagar revisionens funktion som ett kontrollorgan för intressenterna gentemot företagets 
VD (Nilsson 2012). 
 
Agentteorin handlar med andra ord om den relation som etableras när ett företags ägare, 
principalen, ingår avtal om att anförtro ledningen av verksamheten till en särskild manager, en 
agent. Detta förutsätter en bedömning av och tilltro till agentens förmåga att främja 
principalens intressen. Enligt agentteorin antas emellertid denne manager även försöka 
maximera sin egen nytta genom att dra fördel av att positionen ger ett informationsövertag. 
Därför behöver relationen regleras genom ett kontrakt, som stipulerar villkoren mellan 
parterna och begränsar förekomsten av dysfunktionellt agerande. Vidare kan principalen 
införa riskreducering genom särskilda kontrollmekanismer, såsom extern granskning i form 
av revision. En ren revisionsrapport från en professionell revisor, ytterligare en agent, sänder 
positiva signaler och skapar förtroende för företaget och dess ledning i förhållande till 
kreditgivare, investerare och andra intressenter (Godfrey et al. 2010). Samtidigt som det finns 
övervakningsmekanismer hänvisar Diamant till att de kostnader som detta medför bör 
relateras till nyttan med övervakningen samt rimligheten i kostnaderna (Diamant 2004). 
 

3.2 Förtroende 
Professionella kännetecknas av ett stort kunskapsövertag och av att vara ”normalitetens 
väktare och producenter” (Fransson 2012, s. 11). De introducerar normer som samhället ska 
leva efter. Samhället i sin tur litar på och har förtroende för dem (Fransson 2012). Det finns 
ett samband mellan å ena sidan förtroende och tillit och å andra sidan professioner. Utan 
förtroende och tillit till de professionella skulle inte dessa kunna utföra sina arbeten. Det finns 
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en kausalitet i denna relation; samhället litar på att de professionella gör det vi förväntar oss 
av de trots att vi inte alltid riktigt vet vad de kan. Ett professionellt arbete innebär integritet 
där den professionella måste ha klientens bästa framför sin egen vinning i första hand.  
Agevall och Jonnergård (2012) menar att särskilt revisorsyrket haft denna förväntning att leva 
upp till. 
 
Enligt Luhmann (2005) är förtroende en självpresentation som en social identitet, där det 
finns interaktion och växelverkan med omvärlden. Han menar att den som vill erhålla 
förtroende måste bygga in andras förväntningar i sin egen presentation och vara delaktig i det 
sociala livet. Förtroende underlättar och förenklar livet och komplexiteten i det sociala genom 
att den till viss mån reducerar misstro, förtroende har en uppbyggande funktion medan 
misstro gör att ordningen bryts ner, enligt Luhmann (2005). Gometz (2006) anser att en av 
revisorns viktigaste funktion är att skapa förtroende men även att det förutsätter att själva 
revisorn får förtroende från omgivningen. Hur förtroendet skapas har att göra med hur 
revisorn förhåller sig till etiska frågorna och principerna (Gometz 2006). Förtroende och 
oberoende är två viktiga ingredienser som kommer ur en relation som revisorn ska bygga upp 
med sina klienter för att åstadkomma ett framgångsrikt samarbete.  Förutom de klara 
standarder, regler och normer som finns och som utarbetas och ständigt förbättras på området 
och som åligger en revisor att följa så vilar det slutliga ansvaret hos revisorn själv (Svanström 
2004). Artsberg (2009) säger att lagregleringen finns för de gemensamma utgångspunkterna 
för revisorn i revisionsarbetet men sedan ska revisorn individuellt lösa olika slags problem i 
praktiken. Hon berättar också att Hines frågar sig om inte skapandet av allt fler referensramar 
snarare är en fråga om ”claim to knowledge” än skapandet av den kunskapsbas som verkligen 
behövs (Artsberg 2009). Utöver de etiska reglerna som FAR har utvecklat, där oberoende 
samt tystnadsplikt är några av de mest grundläggande, finns det något som kallas för ett gott 
omdöme och personliga kvalifikationer. Därmed är revisorsyrket av en sådan art att det inte 
går att helt specificera allt i detalj vad rollen och uppdraget är. Det bygger på en social 
relation med klienten där ett ömsesidigt förtroende är det viktigaste och eftersom förtroende i 
sig är ett etiskt begrepp blir revisorns roll och funktion den som inte enbart kan bygga på 
regelverket utan inte minst på etiskt förhållningssätt (Artsberg 2009). Diamant (2004) 
beskriver det som att det är revisorns attityd som är det intressanta här, också han kommer 
fram till att det är revisorns moral och heder samt den enskilde revisorns syn på sitt uppdrag 
som avgör om revisionen får den tilltroskapande effekten som eftersträvas genom att vara 
oberoende. 
 
Sett ur samhällsperspektiv kan begreppet förtroende anses vara ett uttryck för den ömsesidiga 
förväntan mellan medlemmarna i en gemenskap, där beteendet grundas på allmänt 
accepterade normer och där medlemmarna i enlighet med dessa normer handlar på ett 
konsekvent, hederligt och samarbetsinriktat sätt (Gometz 2006). 
Gometz (2006, s. 105) själv definierar förtroende som: ”Övertygelsen att man kan lita på 
någon eller någonting, övertygelsen att man äger annans/andras tillit”. Gometz anser att 
förtroende är ett begrepp med två sidor, att hysa förtroende och att åtnjuta förtroende, ofta 
sammanfaller de båda sidorna, det vill säga att den som åtnjuter förtroende förtjänar det men 
så är inte alltid fallet. Enligt Eckel och Wilson (2004) är förtroende inom litteraturen relaterat 
till en viss risk. När en människa väljer att ha förtroende för sin motpart gör denne ett riskfyllt 
val och om en människa är misstänksam mot någons förtroende försöker den individen ta reda 
på all nödvändig information som finns tillgänglig för att kunna avgöra om informationen går 
att lita på (Eckel & Wilson 2004). Vad som är förtroende tycker Koehn (1996) kan 
ifrågasättas eftersom förtroende bygger på att de båda parterna har gemensamma värderingar, 
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därför kan förtroende vara en diskussion mellan de båda parterna om vad som är rätt. Koehn 
(1996) anser att det krävs lagar och regler för att människor ska bli värdiga förtroendet.  
 
Tonkiss (2009) har undersökt hur ekonomer anser att den finansiella krisen har påverkat 
förtroendet för det finansiella näringslivet. Tonkiss (2009) kommer fram till att för att kunna 
ha en effektiv ekonomisk funktion i det ekonomiska näringslivet har förtroende och tillit en 
avgörande betydelse. Han anser likväl att i formella ekonomier har förtroenderelationer till 
avsikt att forma sig efter lagar och regler och om en part blir bedragen finns det ett kontrakt 
som gör det möjligt till rättslig prövning. Tonkiss (2009) anser att förtroende har både ett 
socialt värde och är en ekonomisk resurs, det han menar att om en bank inte har tillräcklig 
information om låntagares tillgångar och skulder kan de inte göra rationella beslut och om 
inte bankerna har tillräcklig information kan de inte ha förtroende för att låntagare lämnar 
tillbaka lånet ändå ifall företagets affärsidé inte är bra.  
 
Ett annat sätt att se på förtroende tas upp av förtroendeforskare som betraktar det utifrån olika 
perspektiv som förtroende för individer, grupper eller för institutioner där i det sista ingår 
rättsväsendet samt professioner exempelvis revision. Det gemensamma är dock att 
förutsättningen för att samhället ska fungera är att förtroende finns mellan individerna och de 
gemensamt skapade institutioner (Bergmasth & Strid 2006). Förtroende kan också ses som 
system- eller kunskapsbaserat där den första kategorin är på makronivån och utgår från det 
sociala och institutionella miljön medan den andra är på mikronivån där förtroende skapas 
genom att vi bildar oss kunskap via observationer om den andra parten går att lita på, det vill 
säga, vi kan förutse genom att känna parten tillräckligt dennes handlingar och genom 
erfarenheter av relationen med parten (Bergmasth & Strid 2006). Här utvecklas alltså 
förtroendet successivt genom gemensam historia och interaktion menar författarna. 
 
Redovisningsskandaler som skett under 2000-talet har starkt bidragit till att förtroendet för 
revisionen skadats och resulterat i ändringar i lagar exempelvis i Årsredovisningslagen och i 
Aktiebolagslagen samt i att oberoendekravet fått en stor betydelse i 
förtroendeskapandeprocessen.  Det kan vara relevant att fråga sig om tillökningen av och 
skärpt reglering löser problemet med den misstron som finns till revisionsprofessionen idag, 
menar Baldvinsdottir och Johansson (2006). Författarna anser att det istället är en fråga om de 
genomgripande förändringar i samhället som gett upphov till värdeförskjutningar i 
professionen som vi behöver fokusera på idag och inte de förtroendeskapande åtgärder som 
blir synonyma med fler lagar. Gometz (2006) tar upp begreppet förtroende som han också 
beskriver som något av det värdefullaste vi kan äga, det kan inte köpas och det tar tid att 
bygga upp likaså tar det lång tid att återskapa ett förlorat förtroende och det behöver ständigt 
underhållas. Han kopplar vidare det förtroendeskapande arbetet till att de grundläggande 
värderingar och etiska principer som professionen behöver återskapa respekten för. 
Oberoende, auktoritet samt integritet är de värderingar Gometz (2006) syftar på.  
 
Bergmasth och Strid (2006) diskuterar förtroende där det, enligt deras mening, finns ett 
ömsesidigt intresse och behov av att kommunicera och utbyta information. Utan det kommer 
parterna till slut att tappa kontakten. Kontakt, regelbunden kommunikation samt förmågan att 
utveckla relation byggd på förståelse och välvilja samt integritet är avgörande i den 
förtroendeskapande processen. De förtroendegivande egenskaperna däribland kompetensen är 
viktiga i kommunikationen eftersom dessa har stor inverkan på förväntningar som formas 
(Caudra & Fransson 2012). 
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3.3 Förväntningar på revisionen 
Under 1970-talet introducerade Liggo begreppet förväntningsgapet på revisionen. Han 
menade att det fanns en skillnad mellan den oberoende revisorns prestation och vad 
användarna av den finansiella informationen förväntar sig att revisorn kan åstadkomma 
(Porter 1993). Begreppet har utvecklats under åren och Porter (1993) har kommit fram till att 
begreppet har två huvudkomponenter, ett orimlighetsgap och ett utförandegap. 
Orimlighetsgapet är mellan vad intressenterna förväntar sig att revisorn ska uppnå och vad de 
rimligen kan förväntas åstadkomma, gapet uppkommer eftersom att intressenterna har 
orimliga förväntningar på revisionen. Utförande gapet är skillnaden mellan vad revisorn 
rimligen kan göra utifrån lagar, regler och rekommendationer och vad intressenterna uppfattar 
att revisorn kan åstadkomma (Porter 1993).  
 
Existensen av revisonens förväntningsgap kan bero på missuppfattningar av revisionens 
funktion och överdrivna förväntningar och otillräcklig prestation av revisorn. Den kritiken 
som har riktas mot revisorer och ökningen av rättstvister inom revisionen har också påverkat 
att revisionens förväntningsgap fortfarande existerar tror revisionsprofessionen. 
Revisionsprofessionen anser att revisionens förväntningsgap är skadligt för och har negativa 
konsekvenser på värdet av revisionen och revisorns rykte i det moderna samhället (Lee, Ali & 
Bien 2009).   
 
Revisorernas omvärld, såväl den interna som den externa världen och den föränderliga 
omvärlden skapar olika slags förväntningar på revisionen från allmänheten och de olika 
intressenterna. Globaliseringen bidrar till att behov av harmonisering inom branschen 
uppmärksammades, nya intressegrupper har intagit arenan, men på samma sätt har den 
explosiva utvecklingen på finansmarknaden drivit fram nya regler och normer för 
professionen. Revisionsberättelsen som är det slutgiltiga uppdraget för en revisor är i princip 
det enda sättet att kommunicera med externa användare och utgör därmed ett underlag för 
beslutfattande som kan få konsekvenser dels för befintliga intressenter, dels för potentiella 
intressenter. Av den anledningen är det viktigt att användarna dels kan förstå den lämnade 
informationen dels att användare förstår revisionens omfattning och revisorns ansvar 
(Artsberg 2005; Johannsson 2005a).  
 
Enligt Wallerstedt (2009) är det förskjutningen som har skett för revisorerna från att enbart 
gälla det interna standardiserings- och utvecklingsarbete inom revisorsorganisationerna till en 
mer lagstiftad styrning på regional och internationell arena. Den globala utvecklingen och 
marknaden har bidragit till komplexitet vad gäller lagstiftningen och tolkningen av 
regelverket vilket också skapat behov av harmoniseringen inom branschen för att göra 
revisionen användbar och begriplig samt för att den ska kunna jämföras dels mellan företag, 
dels över landsgränserna. Författaren beskriver vidare hur revisorns roll har förändrats under 
de senaste åren och fått utökade arbetsuppgifter medan lagstiftningen har skärpts. 
Revisionsbyråerna har blivit fullserviceföretag där revisorn ska ha full koll på bokföring och 
vara införstådd med företagets miljösatsningar, etiska förehavanden samt policy inom 
företaget och framtida utveckling. De dubbla rollerna har i viss mån blivit en bidragande 
faktor till att tilliten till revisionen har skadats men även till att förväntningsgapet har ökat.  
 
Allmänheten förväntar sig att när revisorn lämnar en ren revisionsberättelse kan revisorn 
garantera att företaget ska fortleva och att inga felaktigheter förekommer. I studien som 
genomförts och beskrivits av Svanström (2004) angående revisorns roll som rådgivare utifrån 
mindre och medelstora företag, anser sig inte revisorerna ha ansvaret att agera som 
kontrollant. I enlighet med FAR (2006) ska revisorn inte behöva ge någon garanti i detta 
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avseende. I enlighet med ISA standarder är revisorn ansvarig för att bokslutet i sin helhet är 
fritt från väsentliga felaktigheter och att den utförda revisionen erhåller rimlig säkerhet. 
Vidare ges några synpunkter från FAR på att för att angripa det förväntningsgapet som finns 
kan utförligare information angående revisors ansvar och roll presenteras för intressenter samt 
att VD:s, revisorns och styrelsens ansvar och roll förtydligas för de olika intressenterna och 
användarna av redovisningsinformationen (FAR 2006). 
 
Johansson (2005) beskriver förväntningsgapet och slår fast att det beror på olika syn på vad 
som är rätt och fel samt obalans i relationerna. Vidare finns det enligt författaren en intern 
värld och en omvärld i revisorprofessionen som bestämmer innehållet i yrkesutövningen. I 
den interna världen finns ett antal förhållanden, krav samt villkor som revisorn måste förhålla 
sig till och som är avgörande för hur uppdraget blir utfört. Med omvärlden menas företaget 
eller den organisation som ska granskas, där revisorn behöver ha kunskap om det regelverket, 
samhällspolitiska och etiska regler som ska beaktas och de marknadsförutsättningar som 
finns. Båda världarna är viktiga för revisorn att behärska för att klara av sitt arbete samt på 
grund av sin komplexitet och ständiga förändringar krävs det av revisorn att hitta en balans 
och kunna hänga med i rörelsen och utvecklingen inom professionen (Johansson 2005). 
 
I Balans finns det en artikel som tar upp en studie som gjorts av Den Norske 
Revisorforeningen som i sin tur är en av FAR:s systerorganisationer av de mindre företags 
syn på värdet av revisionens tjänster och hur kan kvaliteten förbättras. Studien kom fram till 4 
punkter som de mindre företagen efterfrågar hos revisorn: 
 
1. större initiativförmåga 
2. mer rådgivning 
3. större intresse för branschen och branschkännedom. 
4. bättre kunskap om företagets situation, verksamhet. 
 
Brännström slår fast att den norska studien kan appliceras på den svenska marknaden där en 
förskjutning har skett från det tekniska dokumentationskravet till ökat fokus på kundens 
verksamhet (Brännström 2014b). Debatt förs sedan ett antal år tillbaka om de myter som finns 
gällande revisorns roll idag, revisorns ansvar samt det förväntningsgapet som finns. 
Danielsson (2012) förklarar dilemmat med att näringslivets utveckling samt förändringar där, 
omvärlden, har skapat behov av utveckling och förändring i revisorns roll vilket även bidragit 
till andra förväntningar från olika intressegrupper och samhället i stort. Inom den omfattande 
forskningen som existerar på området där bland andra Porter är framstående, anses det att 
förväntningsgapet i grunden skapats och finns kvar med anledning av olika uppfattningar som 
finns gällande den rollfördelningen mellan revisor och bolaget eller företaget och därmed de 
missuppfattningar som detta bidrar till (Svanström 2004). 
 
 

3.4 Revisionens funktion 
Agevall och Jonnergård (2012) betraktar revisorsprofessionen som en institution där de 
etablerade handlingsmönster har ett normativt stöd. Det normativa, det vill säga, där fokus 
ligger på värden och normer som är inneboende i denna ”institution” samt de etiska värdena 
som ingår, ligger till grund för revisorsyrket. Revision är opartiskt och objektiv samt ska 
göras självständigt från företaget som revideras. Här kan nämnas att begreppen som 
opartiskhet och objektivitet definieras som oberoende i enlighet med FAR (2006). Därmed 
fyller revisionen en funktion där det normativa i form av riktlinjer som anges i god 
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revisorssed samt god revisionssed och det regulativa i form av reglering, lagstiftning, kopplas 
samman i revisionsprofessionen. Det finns en skillnad mellan god revisionssed, som innebär 
att själva arbetet utförs på ett bra och korrekt sätt och mellan god revisorssed som i sin tur 
handlar mer om att revisorn beter sig på ett professionellt sätt (Caudra & Fransson 2012). 
 
Revisorn har olika roller förutom den klassiska revisorsrollen, att granska klientens 
verksamhet, en utvidgad roll, en konsultroll. Det finns även olika kategorier av revisorer 
exempelvis intern revisor, extern eller it-revisor. Till den viktigaste uppgiften som revisorn 
har räknas att granska redovisningsinformation. Redovisningen har flera syften men ett av de 
viktigaste är att förse olika intressenter med korrekt information om företagets räkenskaper 
och ekonomiska ställning som sedan kan ligga till grund för beslutsfattande. Revisorn har här 
som uppgift att kvalitetssäkra ett företags redovisning med avseende på räkenskapsrelaterad 
revision, verksamhetsrelaterad revision samt förvaltningsrelaterad revision. Den 
räkenskapsrelaterade revisionen innebär att revisorn granskar och bedömer framförallt poster i 
balansräkningen, resultaträkningen och noter. Det handlar exempelvis om hur värderingar 
gjorts av kundfordringar, varulager, materiella och immateriella tillgångar, det vill säga, 
revisorn gör en bedömning av relevansen, tillförlitligheten och jämförbarheten av ett företags 
räkenskaper. I verksamhetsrelaterade revisionen granskar revisorn och bedömer hur själva 
företaget drivs, om det görs effektivt. Företagets produktivitet samt VD:s kommentarer i 
förvaltningsberättelsen granskas. I den sistnämnda förvaltningsrelaterade revisionen ska 
revisorn granska om lagar, direktiv, regler och policys följs i företaget ex; om 
Aktiebolagslagen följs och även andra föreskrifter samt företagets rutiner som finns internt i 
företaget (Johansson 2005). Sedan 2010 har förvaltningsrevisionen slopats och 
revisionsplikten är nu frivillig för mer än 96 % av svenska aktiebolag. De nya 
revisionsstandarderna baseras huvudsakligen på ISA (International Standards on Auditing) 
och som gäller för Sveriges del från år 2004. Innehållet i de standarderna täcker ungefär 
samma områden som FAR:s tidigare ”Revisionsprocessen” (Nilsson 2012). I tidskriften 
Balans förs debatt kring det att så många som ca 70 % av företagen väljer bort revisorn och 
tre av fyra nystartade företag vilket leder till att kreditvärdigheten blir sämre och revisorernas 
arbetsuppgifter får en annan funktion som att inrikta sig alltmer mot annan service. Idag 
handlar det mer om att kunna erbjuda prisvärda tjänster som hjälper de mindre bolagen 
(Danielsson 2013). 
 
Diamant (2004) skriver att den huvudsakliga funktionen som revisionen har är att genom 
kontrollen som revisorn gör av företagets verksamhet höja trovärdigheten i den ekonomiska 
informationen som lämnas av företag till allmänheten i form av revisionsberättelse. 
Allmänheten ska i sin tur genom revisorns opartiskhet och objektivitet gentemot företaget 
som de granskar, kunna ha förtroende för revisorns arbete. Genom lagstiftning och de 
uppställda kraven ska revisionen vara en form av garanti för företagens, verksamhetens 
kvalitet och därigenom har den alltså en kvalitetssäkrande funktion utöver att fungera som 
tilltroskapare. Han menar att intressenterna har större tilltro till företag som granskas av en 
revisor och att på detta sätt har revisorn funktionen att skapa tilltro och även syftet att minska 
eventuella kostnader för befintliga och potentiella investerare samt samhället. Författaren tar 
särskilt fäste på hur relevant oberoendekravet är i förtroendeskapandet som eftersträvas av 
revisionen och revisorn. Revisorns synbara oberoende och transparens är sedan det som 
intressenterna använder som ett slags måttstock för att mäta kvaliteten på det arbete som 
revisorn utfört (Carrington 2010). 
 
För att öka tilliten till revisionen ska revisorerna pröva sin oberoendeställning inför varje 
uppdrag med analysmodellen som infördes i Sverige år 2002 i revisorslagen. Lagen innebär 
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vidare att revisorn ska dokumentera sin oberoendeställning och om det föreligger ett hot mot 
oberoende bör revisorn avsäga sig uppdraget. Revisorsnämnden kan när som helst begära 
dokumentation av analysen och utredningen som gjorts där det framgår att det inte finns 
anledning till att ifrågasätta revisorns opartiskhet eller självständighet. Sverige är det första 
landet i Europa som lagstiftat modellen men för att denna ska kunna användas på ett korrekt 
sätt ska den goda revisorsseden utvecklas, vilket Revisorsnämnden ansvarar för. Den goda 
revisionsseden har stor betydelse såväl i yrkesutövningen som i den förtroendeskapande 
processen samt styrkan i revisionen. Man kan säga att den utgör en grund och ska formas och 
utvecklas successivt av revisorerna utifrån de olika förhållandena (Diamant 2004). 
 

En revisor skall för varje uppdrag i revisionsverksamheten pröva om 
det finns omständigheter som kan rubba förtroendet för hans eller 
hennes opartiskhet eller självständighet (21§ REVL).   

 
Revisorslagen anger vidare ett antal omständigheter som kan ses som hot mot oberoendet och 
då revisorn måste avsäga sig uppdraget: 
-”egenintressehotet”: exempelvis om revisorn äger aktier i företaget eller på ett annat sätt har 
ekonomiskt eller annat intresse hos klienten. 
- ”självgranskningshotet”: exempelvis om revisorn skulle granska sina egna råd  hos klienten. 
- ”vänskaps-/förtroendehotet”: exempel kan vara om revisorn skulle ha en stark personlig 
relation till och inte kan kritiskt granska klienten. 
- ”partställningshotet”: exempelvis om det förekommit en situation där revisorn behövt ta 
ställning för eller emot klienten tidigare. 
- ”skrämselhotet”: här kan det vara fråga om påtryckningar som revisorn kan riskera att bli 
utsatt för antingen från klientföretaget eller från omgivningen.  
Förhållanden av annan art som skulle kunna inverka på revisorns opartiskhet och eller 
självständighet ska likaså prövas och det är revisorn själv som har ansvaret att säkerställa att 
kravet på oberoende uppfylls (Diamant 2004, s. 246). 
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4 Empiri 
Detta kapitel baseras på redigerade utskrifter av inspelningar av de samtal som vi haft med 
totalt åtta informanter: tre småföretagare, tre revisorer och två bankmän. 
 

4.1 Företagen 

4.1.1 Grenna Blommor AB 
Grenna Blommor ägs av Jonna Viktoria Sundberg och företaget har varit verksamt i 1,5 år. 
Företaget bedriver försäljning av blommor och inredning. Hon jobbar mestadels själv i 
butiken men har en timanställd som jobbar vid behov.  
 
Företagets löpande bokföring och upprättandet av bokslutet görs av redovisningsbyrån 
Fortner AB i Nässjö. Viktoria Sundberg har valt att utföra revision och Leif Göransson på 
PWC har varit hennes revisor sedan starten. Att hon väljer att utföra revision av 
räkenskaperna beror på att hennes föräldrar rådde henne att ha det.  Att det blev revisonsbyrån 
PWC berodde på att hennes föräldrar hade anlitat dem tidigare och de tyckte att de hade utfört 
ett bra arbete. Viktoria Sundberg har inte blivit informerad om att hon kan välja om hon vill 
utföra revision eller inte, utan hon trodde att hon var tvungen att utföra det.  
 
Hon tror att revisorn kollar att allt stämmer i årsredovisningen men vet egentligen inte vad 
han gör. Hon vet inte riktigt vilka förväntningar hon har på revisionen utan har fullt 
förtroende för att hennes revisor utför revisionen på ett riktigt sätt. Slutligen kan det tilläggas 
att Viktoria inte riktigt vet vad hennes redovisningskonsult och revisor gör utan hon skickar in  
pappren och har fullt förtroende för att de utför sitt arbete på ett korrekt sätt. 

4.1.2 ZidconZ AB 
ZidconZ driver partihandel med trycksaker och kläder i Linköping och varit verksamma i 9 år. 
Det är två anställda i företaget inklusive företagsägaren. 
 
Företaget anlitar en redovisningsbyrå som sköter den löpande redovisningen och upprättar 
bokslutet. Håkan Norbergs revisor avvecklade sin verksamhet 2011 och vid den tidpunkten 
insåg företagsledaren att de inte behövde anlita en ny revisor, eftersom revisionen var en för 
stor kostnad för företaget.  
 
Håkan Norberg vet att revisorn granskar företagets räkenskaper och när revisorn utförde 
revision på företagets räkenskaper förväntade Norberg sig att revisorn följde lagar och regler 
vid revisionen. Han tycker att nyttan med revision är att en oberoende person säkerställer att 
den finansiella informationen är upprättad på ett rätt och riktigt sätt men att nyttan med 
revisionen kan vara att få rådgivning av revisorn.  Han säger att han aldrig varit med om att 
revisorn har förklarat vad revisionen omfattar, utan Håkan Norberg skickade bara in 
företagets räkenskaper till revisorn. Han upplevde situationen när revisionen skulle 
genomföras som stressig.  
 
Revisorn har ett stort ansvar och det är viktigt att denne förklarar för företaget vad som 
åstadkommits i revisionen, eftersom revisorn har i uppgift att revidera någon annans arbete. 
Revisorn utför således ingen ny prestation. Det är därför viktigt att företaget har en bra 
relation med sin revisor och att de på så sätt ska kunna få förtroende för varandra, menar 
Håkan Norberg. 
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4.1.3 Life Medicamin AB 
Life Medicamin AB är en hälsokostbutik i Borås. Den nuvarande ägaren har ägt butiken i 4 år 
och i samband med ägarbytet gick butiken med i Lifekedjan. 
 
Ägaren gör själv den löpande redovisningen och deklarationen och sedan anlitar hon en 
redovisningsbyrå som upprättar bokslutet. Företaget har ingen revisor eftersom det blir en stor 
kostnad för företaget och om hon behöver rådgivning kontaktar hon sin redovisningsbyrå. 
 
Hon berättar att hon inte hade någon direkt kontakt med revisorn utan lämnade bara in den 
finansiella information som krävdes för att revisorn skulle kunna utföra revisionen. Tidigare 
utfördes revisionen enbart eftersom det var lag på det och bokföringsbyrån var redan då det 
viktigaste. 
 
Företagsägaren berättar att hon inte hade några förväntningar på revisionen utan var ganska 
säker på att bokförningsbyrån hade upprättat bokslutet i enlighet med de lagar och regelverk 
som gäller och att bokföringsbyrån även hittar de fel hon har kunnat åstadkomma i den 
löpande redovisningen. 
 
Hon anser att det inte finns någon nytta med revisionen för ett litet företag men hon förstår att 
det måste finnas ett kontrollorgan som kan kontrollera att redovisningen går rätt till. Hon tror 
att revisionen är till störst nytta för de små företag som utför all bokföring själva och att i det 
fallet blir revisorn mer som en rådgivare.  
 
När de var tvungna att ha revisor var det ändå redovisningsbyrån som gav henne råd.  Hon 
upplevde det som att vissa fel revisorn hittade vid revisionen var för att de var tvungna att 
komma med någonting eftersom revisorn visste att revisionen var en stor kostnad för 
företaget. Företagsledaren säger att hon inte hade någon relation till sin revisor men att hennes 
son som har ett företag där de sköter all bokföring själva har en god relation till sin revisor, 
som har en mer rådgivande funktion. 
 

4.2 Revisionsbyråerna 

4.2.1 KPMG 
Ola Claesson arbetar på KPMG i Jönköping, i Sverige har KPMG cirka 1 600 medarbetare 
placerad på 60 olika kontor. Han har varit auktoriserad revisor sedan 1997.  
 
Revisionen är väldigt lagstyrd och lagstiftning skiljer sig inte för stora och små företag. 
Beroende på företagets storlek, risker och väsentligheter är omfattningen och inriktning av 
revisionen väldigt olika. Efter avskaffandet av revisionsplikten anser han att revisorerna måste 
effektivisera sitt arbete och anpassa revisionen bättre till vilken typ av företag klienten har. 
Revisionen har blivit mer prispressad efter avskaffandet av revisionsplikten, enligt Ola 
Claesson.  
 
Det är enligt Ola Claesson olika om hans kunder vet vad en revisor gör, en del kunder har 
väldigt svårt att hålla isär vad en revisor och vad en redovisningskonsult gör. Han tror att det 
kan bero på att revisorer är dåliga på att berätta vad de gör och det kan leda till att det blir ett 
förväntningsgap mellan revisor och klient. PÅ KPMG i Jönköping redogör de ibland för vad 
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revisorn gör och vad denne kan göra. Han anser dock att de kan bli bättre på det och att de 
skulle kunna vinna lite på att förklara ytterligare, vilket skulle medföra att klienten skulle 
förstå varför revisionen görs och det skulle kunna leda till att förväntningsgapet minskar. 
 
Att revisionsplikten avskaffades för mindre företag anser Ola Claesson vara bra eftersom 
kvalitén i årsredovisningen sätts vid upprättandet av bokslutet och i den löpande 
redovisningen. Han berättar dock att Bolagsverket och Skatteverket har upplevt att kvalitén i 
boksluten har försämrats. 
 
Ola Claesson anser att hans klienter kan bli bättre på att tala om vad de vill få ut av revisonen. 
I många fall anser han att klienten inte besitter den ekonomiska kompetensen själva utan ser 
revisorn som någon som hjälper dem med redovisningen. Han säger att om de har bestämt sig 
för att ta ett uppdrag har de förtroende för klienten. På KPMG gör de en bedömning om 
klienten är trovärdig och enligt lagstiftningen är revisorer skyldiga att göra vissa kontroller 
innan de tar ett nytt uppdrag.   Har de inte förtroende för klienten meddelar de det och vilka 
åtgärder som kan genomföras för att höja trovärdigheten och KPMG ska kunna ta sig an 
uppdraget.  
 
Nyttan med revisionen är att en oberoende person har reviderat årsredovisningen, vilket sätter 
en kvalitetsstämpel på årsredovisningen. Revisionen är till störst nytta för det reviderade 
företagets intressenter, enligt Ola Claesson.  
 

4.2.2 KJK- Revisionsbyrå 
Karl-Johan Kjöllerström äger revisionsbyrån KJK revision i Borås. Byrån har två anställda 
och när det är som mest att göra köper han in tjänster från två revisorer. Karl-Johan 
Kjöllerström har varit auktoriserad revisor sedan 1990.   
 
Den revision som görs för mindre bolag är inte lika omfattande som för stora bolag. Det finns 
rekommendationer i ISA och FAR om olika överväganden och rekommendationer för mindre 
bolag men att grundlagsstiftningen är i princip densamma.  Vid revision för större bolag 
kräver årsredovisningslagen dock lite mer upplysningar och revisorn granskar mer den interna 
kontrollen, det vill säga rutiner i bolaget. Efter avskaffandet av revisionsplikten för mindre 
bolag anser han att revisionen har blivit mer prispressad och att revisorn måste utföra 
revisionen mer effektivt, enligt Karl- Johan Kjöllerström.  
 
Karl-Johan Kjöllerström anser att nya kunders förväntningar på revisionen inte brukar 
överensstämma med vad en revisor kan göra och således uppkommer det ett förväntningsgap 
parterna emellan. Han tycker därför att branschen måste bli tydligare med att förmedla att 
grunden i revisionen är att de granskar företagens årsredovisningar, så de visar på en 
rättvisande bild för intressenter och allmänheten. Han berättar att när han får nya kunder 
brukar han som revisor fråga vad de förväntar sig av revisionen, det har hänt att kunderna 
förväntat sig att revisorn ska vara en ekonomisk rådgivare. När en kund är engagerad i sin 
verksamhet och det finns intresse för att utveckla verksamheten, tycker Karl-Johan 
Kjöllerström, att det är en bra klientrelation. Han delar in sina kunder i A kunder, som är bra 
kunder, B kunder, som kan bli bättre och C kunder som han inte vill ha. Kjöllerström säger att 
om en kund inte uppfyller den kvalitén han vill att de ska ha avslutar han den relationen, 
eftersom det innebär en risk för honom som revisor.  
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Karl-Johan anser att långa relationer skapar förtroende och han känner förtroende för sin 
klient när han kan lita på den information han fått från klienten. Men han säger att för att båda 
parter ska få förtroende för varandra krävs det att de förstår varandra och deras roller, 
personkemin parterna emellan är viktig. Han berättar emellertid att relationen inte får påverka 
revisorns oberoende, därför krävs det att han som revisor är ärlig mot sig själv och fyller i sin 
analysmodell. När han haft en klient länge blir han ”du” med klienten vilket är naturligt men 
det gäller att han håller en distans till klienten så han kan kritisera dem, säger. Om båda parter 
har förtroende för att de följer sin roll och drar gränsen där, går det att revidera på ett 
oberoende sätt och innan han sätter sin namnteckning på revisionsberättelsen tänker han 
igenom om det finns nått som påverkat oberoendet. 
 
De flesta mindre bolag har en redovisningskonsult som utför den löpande redovisningen och 
gör bokslutet, vilket ofta medför att kvalitén på redovisningen blir högre och risken blir lägre 
än om företagsledaren själv gjort den, förklarar Karl-Johan Kjöllerström. Han säger också att i 
revisonen ingår det att revisorn ska bedöma redovisningskonsultens kvalifikationer (ISO 402).  
 
Slutligen berättar han om regelverken K2 och K3 för redovisning, där K2 är ett 
förenklingsregelverk för mindre bolag. Han tycker även att det skulle kunna finnas en ”light” 
version av revision för mindre bolag som utför sin bokföring enligt K2. Han säger att all 
revisionen i Sverige idag görs enligt regelverket ISA. Det skulle därför vara bra med en lite 
mindre omfattande regelverk eftersom det kan vara bra att utföra en oberoende extern 
granskning även av ett mindre bolag.   
 
 

4.2.3 PWC 
Maria Bergström är auktoriserad revisor på PWC i Borås och har arbetat där sedan 2010. 
PWC är världens och Sveriges största revisionsbyrå och de erbjuder även redovisnings- och 
skatterådgivning.  
 
Maria Bergström berättar att oavsett hur stort företaget är ser revisionen likadan ut eftersom 
regelverken är samma och har ett litet företag valt att utföra en revision gäller samma lagar för 
dem som för ett större bolag. Hon säger att skillnaden mot tidigare är att de på PWC kan råda 
ett mindre företag att välja bort revisionen, det är inte alla mindre företag som vet att de inte 
behöver ha revision.  PWC kan istället hjälpa företaget med den löpande bokföringen och 
upprätta bokslutet, så det fortfarande finns kvalitet i räkenskaperna. Hon säger nämligen att 
enligt Skatteverket har kvalitén i boksluten försämrats efter avskaffandet av revisionsplikten 
och att Bolagsverket till och med har fått in bokslut som är handskrivna. 
 
Nyttan med revisionen är att företaget kan se den som en försäkringspremie, där företaget får 
en kvalitetsstämpel på att en oberoende part har granskat företagets räkenskaper. Den ger 
således en rättvisande bild till intressenter såsom banker och leverantörer. Eftersom revisorn 
känner företagets verksamhet bra kan revisorn även fungera som en rådgivare och förklara 
vilka utmaningar företaget står inför, enligt Maria Bergström.  
 
När det kommer en ny klient till PWC brukar de fråga vilka planer klienten har för 
verksamheten så de kan se vilken av deras tjänster som passar klienten bäst. Det är viktigt att 
ha en god relation med klienterna så de berättar vad de förväntar sig av revisionen. Efter ett 
avslutat uppdrag har PWC ett samtal med klienten om vad som flöt på bra och vad som inte 
fungerade väl, vilket medför att revision går lättare nästa år, enligt Maria Bergström.  
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Förtroende enligt Maria Bergström är att revisorn och klienten har en god relation med 
varandra. Förtroendet skapas genom att klienten kan lita på att den finansiella information 
som företaget lämnar till revisorn inte kommer ut till allmänheten, det vill säga att revisorn 
håller sin tystnadsplikt. Om revisorn noterar något fel i redovisningen skapar hen förtroende 
genom att på ett professionellt sätt förklara hur klienten ska göra istället. Revisorn ska se 
problem för verksamheten innan klienten själv gör det, vilket visar att revisorn har kontroll på 
verksamheten och vet vilka utmaningar verksamheten har. För att intressenter till klienten ska 
ha förtroende för revisorn måste revisorn agera på ett professionellt sätt, den finansiella 
informationen i allt väsentligt vara rätt och riktig och revisorerna ska inte heller revidera en 
väns företags räkenskaper. Förtroendet för en klient skadas om den ljuger och undanhåller 
information för revisorn, likväl som klienten tappar förtroendet om den inte får information 
från revisorn. Det gäller att ha en rak kommunikation parterna emellan för att förtroendet inte 
ska skadas, enligt Maria Bergström. 
 
 

4.3 Bankerna 

4.3.1 Swedbank 
Daniel Sarebrink arbetar som rådgivare och kontorschef på Swedbank Sjuhärad Bollebygd.  
Efter examen började han jobba som revisionsmedarbetare på Ernst and Young och tanken 
var att han skulle bli auktoriserade revisor men årsskiftet 2008/2009 började han arbeta på 
Swedbank Sjuhärad. Daniel Sarebrink jobbar mestadels med företag som omsätter 50 
miljoner kronor och uppåt men har jobbat med företag som omsätter 5 miljoner kronor. Han 
säger att om man har jobbat som rådgivare för stora företag kan man hantera små företag. Det 
handlar egentligen om att de har ett mindre kreditbehov och har en mer outvecklad 
rapporteringsmognad.  Han berättar att i ett mindre företag är det ägaren som leder företaget 
och sköter de administrativa och därmed behöver de på banken hjälpa dem lite på traven att få 
fram den information banken behöver. Vid rådgivning till ett mindre företag lägger bankens 
rådgivare mer fokus på att utbilda företagets ägare för att få fram den information de behöver. 
 
En bärkraftig affärsidé, att det finns ett framtida kassaflöde i företaget och ett personligt driv 
anser Daniel Sarebrink vara det som är viktigast för banken vid bedömning av ett litet företags 
låneansökan. Han säger att små företag är väldigt personberoende, är det ett större företag kan 
de byta ut en person och organisationen klarar av det. Han anser att finansiering av små 
företag handlar om att det finns ett förtroende mellan banken och låntagaren, därför gör de en 
större bedömning av en ny kund i banken. Han säger att har de en befintlig kund på banken är 
vi tryggare med personen och vet vad de går för. Det viktigaste enligt Daniel Sarebrink vid 
kreditgivning är vilken person som leder företaget och vår bedömning av företagets framtida 
kassaflöde, eftersom det är det framtida kassaflödet som gör att bankens kredit massa kan 
minska. 
 
Som gammal revisionsmedarbetare har Daniel Sarebrink den åsikten att det var bra att 
revisionsplikten avskaffades för mindre bolag, eftersom det är samma regelverk för stora och 
små bolag, vilket medförde att det var många kontroller som var onödiga för mindre bolag. 
Därför tycker han att kostnaden för revisionen för mindre företag är större än nyttan av den. 
Han säger att det är viktigare för ett lite företag att lägga pengarna på en bra redovisningsbyrå 
för det är där kvalitén skapas. Om kunden vill stärka sin trovärdighet till banken är det 
viktigaste, enligt Daniel Sarenbrink, att kunden tidigt kommunicerar med banken när de 
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börjar få en svacka istället för att komma en vecka innan företaget till exempel ska betala in 
sina skatter. Han berättar att hur kunderna har agerat gentemot banken historiskt påverkar 
också bankens trovärdighet för företaget. 
 
Daniel Sarebrink berättar emellertid att förtroendet för företagets räkenskaper ökar om 
företaget har en oberoende granskad årsredovisning men det påverkar inte låneutsikterna och 
räntesatserna för företaget. Han säger dock att om de höjer gränsvärdena för frivillig revision i 
Sverige kommer det antagligen bli viktigare för oss i banken att sätta krav på revisionen och 
vilken revisionsbyrå de anlitat.  
 

4.3.2 SEB 
Ulf Hanson är kontorschef på SEB i Borås. Han började arbeta inom bankväsendet 1984 och 
har sedan 1990 arbetat med kreditgivning. 
 
Vid bedömning av en låneansökan från ett företag som omsätter mindre än 5 miljoner är det 
enligt Ulf Hanson företagaren och affärsidén som är viktigast. Han säger att det underlag som 
företagaren uppvisar för banken ger en bra beskrivning av vad det är för typ av person och när 
det är nya kunder spelar sifferunderlaget, affärsidé och vilka erfarenheter personen har en stor 
roll. 
 
SEB har inte uttalat sig om avskaffandet av revisionsplikten och om företaget har en reviderad 
årsredovisning är inget banken bedömer vid en låneansökan, enligt Ulf Hansson. Personligen 
tycker han att det är både bra och dåligt att revisionsplikten har avskaffats för små bolag. Han 
säger att revisionen är en stor kostnad för företaget och kan kväva lite av nyföretagandet men 
att det känns bra för banken om det finns en revisor som de känner som har tittat på 
årsredovisningen eftersom i små företag är de entreprenörer och inga siffor människor.  
 
Att banken har ett gott förtroende för företaget är det viktigaste vid kreditgivning och banken 
har ett större förtroende för företag de arbetat med tidigare, enligt Ulf Hansson. Förtroende för 
banken är att företagaren kan utföra sin verksamhet på ett kostnadseffektivt sätt och att de 
förstår att det är resultatet i företaget som är det viktiga, inte omsättningen. Förtroende för 
företagaren skapas också genom att tidigt informerar banken när det börjar gå sämre för 
företaget, många företagare kommer försent till banken, vilket medför att det blir svårare att 
reda ut situationen och banken måste ta snabba beslut. Borås är en stad där alla känner alla 
och det finns nästan alltid någon på kontoret som känner till låntagaren, vilket kan höja 
trovärdigheten på företaget enligt Ulf Hansson. 
 
Vid en kreditbedömning ger det förtroende om en revisor har granskat företagets 
årsredovisning och det finns revisorer som SEB har mer eller mindre förtroende för. Om ett 
företag har en revisor som SEB har förtroende för, vet de att sifferunderlaget företaget lämnat 
vid låneansökan är i all väsentlighet rätt och riktig. Att ett företag har revisor påverka således 
inte deras bedömning av företaget utan om de är negativa till affärsidén kommer SEB inte 
ändra sin åsikt på grund av att företaget har en reviderad årsredovisning.  Risken för banken 
vid utlåning påverkar vilken räntesats, amorteringstid och storleken på det beviljade lånet som 
låntagarna får, enligt Ulf Hansson.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               
 
Gränsvärdena för frivillig revision är i dagsläget låga i Sverige men om värdena höjs för 
frivillig revision kommer banken att behöva ta ställning i frågan eftersom det blir större 
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företag som omfattas av frivillig revision, vilket medför större kreditmassa för banken att låna 
ut, enligt Ulf Hansson.   
 

5 Analys och tolkning av Empiri  
Det empiriska dataunderlag som inhämtats och redigerats kommer i det följande att tolkas och 
analyseras. Detta sker med hjälp av den teoretiska referensramens delar: agentteorin, 
begreppet förtroende, förväntningar på revisionen och revisorernas funktion. 
 

5.1 Agentteorin 
Revisorns funktion är att agera som tredje part i granskningen av ett företag i enlighet med 
agentteorin (Diamant 2004). Teorin har sin utgångspunkt i att det råder 
informationsasymmetri i avseende på tillgången, åtkomsten på användbar information om 
verksamheten, vilket i sin tur kan leda till risk för att endast fördelaktig information väljs ut av 
företagsledningen att lämnas till intressenter. Revisionens uppgift är att säkerställa, via en 
oberoende kontroll, att den informationen som lämnas stämmer överens i allt väsentligt med 
vad företagsledningen ger uttryck för samt därigenom jämna ut informationsasymmetrin 
något (Diamant 2004; Nilsson 2012). Samtidigt understryks av många forskare, däribland 
Fransson (2012) och Nilsson (2012) det faktum att många revisionsfirmor anlitas som 
konsulter och att banden mellan VD och revisorn därmed stärks ytterligare vilket försvagar 
revisionens funktion som en oberoende kontrollorgan (Nilsson 2012; Caudra & Fransson 
2012). Vidare finns det en aspekt i teorin, övervakningsmekanismerna i form av olika 
kontrakt, som har för avsikt att binda agenten och principalen i syftet att minimera 
vinstmaximering, agerande i eget intresse. Kostnader som uppkommer i samband med detta 
ska sättas i relation till nyttan av övervakningen, granskningen (Diamant 2004). 
 
Ola Claesson, en auktoriserad revisor på KPMG, uttalar sig positivt om den frivilliga 
revisionen i det avseendet att mindre företag oftast inte har så stort behov av det omfattande 
regelverket som revisionen innebär oavsett företagsstorlek. Däremot vidhåller revisorn Ola 
Claesson att enligt Skatteverket och Bolagsverket har kvalitén i bokslutet försämrats vilket 
även revisorn på PWC, Maria Bergström håller med om. Revisorn Maria Bergström förklarar 
också att för mindre företag är kostnaderna större än själva nyttan av revisionen även om 
revisionen sätter en kvalitetsstämpel på årsredovisningen. Här kan anknytas till agentteorins 
samband mellan nyttan av övervakningskostnader som ska sättas mot själva nyttan och 
behållningen av granskningen, som Diamant beskriver i ” Revisors oberoende”( 2004). Den 
tredje revisorn, Karl- Johan Kjöllerström, som äger revisionsbyrån KJK även han tycker att de 
mindre företagen efterfrågar idag andra tjänster hos honom vilket innebär i sin tur ett större 
engagemang i verksamheten och klienten. I Agentteorin betonas just vikten av att revisorn 
agerar som en oberoende part för att jämna ut informationsasymmetrin samt kvalitetssäkra 
redovisningsinformationen (Diamant 2004). 
 
Enligt den teoretiska referensramen är agentteorin nära relaterad till förekomsten av kontrakt. 
För att transaktioner mellan olika aktörer och verksamheter skall kunna ske effektivt erfordras 
att de baseras på kontrakt som anger kostnader och övriga villkor, enligt kontraktsteorin 
(Godfrey et al. 2010). Exempel på kontrakt är anställningskontrakt för företagsledare och 
lånekontrakt. Förutom manager costs avseende kostnader för agenten och kontrollen av 
vederbörande, tar agentteorin upp debt costs, lånekostnader, som en ägare kan ha oberoende 
av om det finns någon agent eller inte. I fråga om lånekontrakt är det långivaren som har 
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behov av kontroll, ett behov som ökar med lånets storlek. Långivaren kan som ”price protect” 
använda olika ränte- och amorteringsvillkor, enligt agentteorin (Godfrey et al. 2010). 
 
Inom agentteorin utgör tillgången på information, som kan vara asymmetrisk mellan parterna, 
en anledning till kontroll (Godfrey et al. 2010). Tonkiss (2009) tar upp informationsbehovet 
och framhåller att om en bank inte har tillräcklig information om låntagarens tillgångar och 
skulder, så kan den inte fatta rationella beslut. Ulf Hansson på SEB anknyter till 
informationsaspekten genom att framhålla vikten av att företagaren tidigt informerar banken 
om det börjar gå sämre för företaget. Vad gäller behovet av att få fram information, säger 
Daniel Sarebrink på Swedbank att bankens rådgivare i det avseendet lägger fokus på 
utbildning av ägare till mindre företag. För båda bankföreträdarna utgör affärsidén en viktig 
informationskälla. 
 

5.2 Förtroende 
I avsnitt 3.1 framgår det att de professionella har ett kunskapsövertag gentemot allmänheten. 
Fransson (2012) menar att det finns normer som samhället ska leva efter och samhället ska ha 
förtroende för och lita på att de följs. Caudra och Fransson (2012) anser att professionella inte 
skulle kunna utföra sitt arbete om samhället inte har tillit och förtroende för dem. Det finns en 
kausalitet i denna relation eftersom samhället litar på de professionella trots att det inte riktigt 
vet vad de gör. Vad förtroende är kan ifrågasättas, menar Koehn (1996), eftersom det bygger 
på att båda parterna har förtroende för varandra och när en människa väljer att ha förtroende 
för motparten gör de ett riskfyllt val, enligt Eckel och Wilson (2004).  Det framgår av 
intervjun med Viktoria Sundberg på Grenna Blommor som har valt att anlita en revisor att 
hon har fullt förtroende för sin revisor fast hon inte riktigt vet vad han gör. Företagsägaren på 
Life Medicamin AB gör den löpande redovisningen själv och har valt att inte utföra revision 
eftersom det är en för stor kostnad för företaget. När hon var tvungen att utföra revision tyckte 
hon att revisorn kunde hitta fel i redovisningen som inte var relevanta utan mest för att 
revisorn var tvungen att hitta fel eftersom revisionen var en stor kostnad för företaget. Enligt 
Håkan Norberg har revisorn ett stor ansvar eftersom revisorn tar betalt för att revidera någon 
annans arbete. Därför är det viktigt att företaget har en bra relation med sin revisor för att på 
så sätt ska kunna få förtroende för varandra.  
 
Redovisningsinformationen handlar om relationen med sina klienter, enligt Fransson (2012), 
där vikten av förtroende berörs och betonas av samtliga revisorer som vi har samtalat med. 
Att kunna lita på att klienten informerar fortlöpande om verksamheten samt att klienten 
kommunicerar med sin revisor är avgörande för att kunna utföra sitt uppdrag, menar 
revisorerna. Bergmasth och Strid (2007) definierar begreppet förtroende som något som 
skapas genom kunskap av observationer, erfarenheter som vi bildar oss i interaktion med den 
andra parten. Förtroendet utvecklas med tiden och detta medför att vi kan förutse genom att 
känna parten hur denne kommer att handla i vissa situationer (Caudra & Fransson 2012). Den 
regelbundna kontakten och kommunikationen är grundläggande för att en bra relation ska 
byggas upp vilket påverkar den förtroendeskapande processen men likaså är kompetensen av 
betydelse. Alla de nämnda begreppen har sedan stor inverkan på de förväntningar som skapas, 
enligt Bergmasth och Strid samt Ola Fransson (Bergmasth & Strid 2007; Caudra & Fransson 
2012). Gometz (2006) beskriver förtroendebegreppet som något mycket värdefullt och något 
som behöver underhållas. Maria Bergström på PWC poängterar hur viktigt det är med att 
känna förtroende till klienten, att klienten håller henne informerad och att utan förtroende för 
klienten kan hon inte ha uppdraget. Detta stämmer även väl på teorin såsom att förtroende ska 
underhållas genom att det finns en ömsesidig kommunikation och tilltro (Gometz 2006). 
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Luhmann (2005) beskriver förtroende som en interaktion mellan individen och omvärlden där 
förutsättningen för att erhålla förtroende blir att delta i det sociala livet. Förtroende är också 
sammankopplat med förväntningar som har en mening i den förtroendeskapande processen 
och ska byggas på en diskussion mellan parter (Koehn 1996). Samma åsikter har revisorn K-J 
Kjöllerström om betydelsen av förtroende. Han brukar avsluta sina klientrelationer om 
förtroendet skadats. Revisorn menar att det som skadar förtroendet är om han inte får korrekt 
information om företaget och verksamheten eller brister i kommunikationen i övrigt. Vidare 
anser han att förtroendet har att göra med att veta och förstå vad revisorns roll är och därmed 
kunna dra gränser. Professionella har ett kunskapsövertag och samhället ska kunna lita på 
dem, utan förtroende för de professionella skulle inte dessa kunna utföra sina uppdrag 
(Caudra & Fransson 2012). Revisorn på PWC, Maria Bergström poängterar att i hennes arbete 
är det viktigt med ett professionellt förhållningssätt och att ha en rak kommunikation med sina 
klienter. Revisionens funktion blir en kvalitetsstämpel och en slags försäkringspremie för 
företaget, menar revisorn. 
 
Revisorn på KPMG, Ola Claesson, ser på förtroendet som en förutsättning för att kunna åta 
sig uppdraget i likhet med de andra revisorerna. Genom kontroller kan han avgöra om 
klienten är trovärdig och vilka åtgärder behöver vidtas av klienten för att höja trovärdigheten.  
Daniel Sarebrink på Swedbank framhåller att små företag har ett mindre kreditbehov. Till 
faktorer som är viktiga vid bedömningen av ett litet företags låneansökan anger han en 
bärkraftig affärsidé och utsikterna vad gäller framtida kassaflöde. Däremot påverkas inte 
lånemöjligheterna och räntesatsen av om det finns en oberoende granskad årsredovisning. 
Enligt Ulf Hansson på SEB kan såväl räntesats, som amorteringstid och storleken på beviljat 
lån variera med den risk banken anser vara förknippad med utlåningen. 
 
Av referensramen framgår det att Gometz (2006) definierar förtroende som en övertygelse att 
man kan lita på någon eller någonting, medan Eckel och Wilson (2004) hävdar att förtroende 
är relaterat till en viss risk, vilket medför att den misstänksamme försöker ta reda på all 
nödvändig information. I formella ekonomier baserade på kontrakt föreligger det, påpekar 
Tonkins (2009), även en möjlighet till rättslig prövning. För att ett samhälle skall fungera är 
det en förutsättning att det finns förtroende mellan individerna och de gemensamt skapade 
institutionerna, poängterar Bergmasth och Strid (2006). De framhåller att på mikronivå skapas 
förtroende genom observationer av den andra parten. Därigenom kan individen genom 
erfarenheter av relationen lära känna parten tillräckligt väl och förutse dennes handlingar. 
Genom denna interaktion utvecklas förtroende, anser författarna. 
 
Såväl Ulf Hansson på SEB som Daniel Sarebrink på SEB ger uttryck för vikten av förtroende. 
Daniel Sarebrink på Swedbank anser att det har betydelse för bankens tillit till kunden hur 
denne historiskt har agerat gentemot banken. Ulf Hansson menar att banken har ett större 
förtroende för företag de arbetat med tidigare och framhåller att i en mindre eller medelstor 
stad som Borås är kännedom om de lokala förhållandena av betydelse. Han säger också att för 
banken baseras förtroende på att företagaren kan utföra sin verksamhet på ett 
kostnadseffektivt sätt och att denne förstår att det är resultatet i företaget som är det viktiga, 
inte omsättningen. Daniel Sarebrink på Swedbank är av den åsikten att det var bra att 
revisionsplikten avskaffades för mindre bolag. Han menar att det är viktigare för ett litet bolag 
att lägga pengarna på en bra redovisningsbyrå, eftersom det är där kvalitet skapas. En 
oberoende granskning av årsredovisningen sägs öka förtroendet för räkenskaperna, men detta 
påverkar inte i sig lånebeslutet. Ulf Hansson på SEB säger att en reviderad årsredovisning inte 
utgör något som banken bedömer vid en låneansökan. Han menar att det är både bra och 
dåligt att revisionsplikten avskaffats för små bolag. Det kan dock kännas bra att en revisor har 
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tittat på årsredovisningen, om det är en revisor som SEB har förtroende för, eftersom banken 
då vet att sifferunderlaget till låneansökan är i all väsentlighet rätt och riktigt. Båda 
bankföreträdarna anser att om gränsvärdena höjs och fler företag därmed befrias från 
revisionsplikt kan bankerna komma att ha anledning att begära en reviderad årsredovisning 
som informationsunderlag vid lån. Sammanfattningsvis ger bankföreträdarna uttryck för att 
det är relationen till företagaren och förtroendet för honom och affärsidén som är det mest 
väsentliga. En bra redovisningsbyrå höjer kvaliteten på informationsunderlaget. I ett litet 
företag är det inte nödvändigt med någon revisor, men det kan ändå vara en viss fördel med 
en sådan.  
 

5.3 Förväntningar på revisionen 
Förväntningsgapet på revisionen introducerades under 1970-talet av Liggo. Han ansåg att det 
fanns en skillnad mellan den oberoende revisorns prestation och vad intressenterna av den 
finansiella informationen förväntar sig att revisorn kan åstadkomma (Porter 1993). Studier på 
senare år har visat på att förväntningarna på revisionens funktion har gällt missuppfattningar 
om revisionens funktion som garant för att inga felaktigheter förekommer om revisorn lämnat 
ren revisionsberättelse (Wallerstedt 2009; Svanström 2004). Revisorernas syn på de 
förväntningar som klienter har på revisorn är att samtliga medger att klienter inte har klart för 
sig vad revisorn kan göra. Förväntningsgapet i detta avseende har uppmärksammats tidigt. 
Enligt Maria Bergströms bedömning handlar det dock mer om okunskapen om vad klienten 
kan få för nytta av en revisor idag som att i ett litet företag kan klienten erhålla rådgivning- 
och konsulttjänster istället för revision och anlita en redovisningskonsult för granskning av 
räkenskaper. K-J Kjöllerström är av samma mening då han ser ett behov av att informera sina 
klienter om vad de kan förvänta sig av honom samt säger vidare att revisionsprofessionen 
behöver definieras på ett tydligare sätt för att motverka det förväntningsgapet som uppstått. 
Han vidhåller att revisionens funktion är viktig för mindre företag men att det skulle finnas 
färre regler för att granska dessa företag. På KPMG ser revisorn Ola Claesson på 
förväntningsgapet som uppstått som revisorernas uppgift att informera om deras roll men ser 
att klienter har idag blivit bättre på att uttala sina förväntningar på revisorn, vilket han ser som 
något positivt. 
 
Att förväntningsgapet rörande revisionen existerar, anser Lee, Ali och Bien (2009) bero på 
missuppfattningar av revisionens funktion, överdrivna förväntningar och otillräcklig 
prestation av revisorn. Både ägaren av Life Medicamin AB och ägaren av Grenna Blommor 
AB varken har eller hade någon nära relation med sin revisor. Revisorn förklarade aldrig vad 
revisionen innebar, utan när revisionen skulle genomföras skickade ägarna bara in den 
finansiella information som revisorn behövde för att kunna revidera företagets redovisning. 
Håkan Norberg, ägare av ZidconZ, hade heller ingen nära relation med sin revisor utan kände 
mest stress när han skulle skicka in företagets finansiella information till revisorn. 
 

5.4 Revisorernas funktion 
I Sverige infördes 2002 en analysmodell i revisorslagen, enligt vilken revisorn ska pröva sin 
oberoende ställning inför varje nytt uppdrag för att öka tilliten till revisionen. Revisorn ska 
dokumentera sin oberoendeställning och om det föreligger ett hot mot oberoendet bör revisorn 
avsäga sig uppdraget (Diamant 2004). K-J Kjöllerström säger att den relationen som byggs 
upp med tiden med klienten måste ändå innehålla en viss distans och att behålla oberoendet är 
oerhört viktigt för att kunna lämna en rättvis bild om företaget till VD och andra intressenter.  
Han brukar tillämpa analysmodellen inför nya uppdrag och med långvariga klienter. Likaså 
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anser revisorn, Maria Bergström samt revisorn, Ola Claesson att oberoendekravet är 
avgörande för att kunna utföra ett bra arbete. Revisorn K-J Kjöllerström håller med revisorn 
Ola Claesson om att med avskaffandet av revisionsplikten följer att revisorerna behöver vara 
mer effektiva och att revisionen blivit mer prispressad. 
 
I avsnitt 3.3 redogörs för en studie från Balans (nr 4 2014) där det framgår att kvalitén på 
revision av de mindre företagen måste höjas och för att kunna göra det krävs det att revisorn 
ger mer rådgivning, har bättre kunskap om företagets situation och verksamhet.  Håkan 
Norberg på ZidconZ anser att nyttan med revisionen är att kunna få rådgivning av revisorn 
och att den säkerhetställer på ett oberoende sätt att årsredovisningen är rätt och riktig. 
Företagsledaren på Life Medicamin tror att revisionen av små företag är till störst nytta för de 
företag som sköter all bokföring själva och att revisorns roll mer blir som rådgivare än en 
oberoende granskare.   
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6 Slutsats 
I det följande kan vi dra slutsatsen att begreppet förtroende har många dimensioner. Detta kan 
konstateras på basis av vårt textmaterial och det empiriska material i form av 
samtalsintervjuer, som vi analyserat och tolkat. Vidare kan vi konstatera att revisionen 
alltjämt har en viktig funktion som höjer förtroendet, även om revisorer och banker ger 
förtroendebegreppet olika innebörd. 
 
Förtroendebegreppet är ett mångfasetterat begrepp, och vi har konstaterad att det olika 
referenspunkter kring det. Vi har också studerat hur den nya lagstiftningen om den frivilliga 
revisionen har påverkat förtroendet för revisionen utifrån vad revisorerna, bankerna och 
småföretagarna har för syn. Först presenterade vi begreppet förtroende med dess 
referensramar som oberoende, förväntningar och förväntningsgapet. Därefter har vi genomfört 
intervjuer i form av samtal med kompetenta respondenter, och genom att koppla den 
teoretiska ramen med empirin har vi utifrån vårt syfte och forskningsfrågor kunnat dra 
slutsatser. 
 
Syftet med vår studie är att tolka förtroende för revisionsarbetet. Vi vill belysa begreppet 
förtroende i samband med avskaffandet av revisionsplikten, samt reflektera över hur det 
påverkat revisionens funktion och förtroendet i relation till användare av 
redovisningsinformation. Vår studie handlar om förtroende och vår teori byggs utifrån 
begreppet förtroende och berör vidare agentteorin, oberoende samt förväntningar som byggs 
upp kring revisionen och är ingredienser i själva begreppet. 
 
Våra forskningsfrågor har varit:  
– Hur har avskaffandet av revisionsplikten påverkat förtroendet för revisionen? 
– Vilken betydelse har revision som förtroendeskapande funktion för användare av 
redovisningsinformation?   
 
Våra forskningsfrågor handlar om förtroendebegreppet vilket avspeglas i den teoretiska 
ramen. Studiens huvudsakliga syfte har varit att genom våra samtal med revisorer, företag och 
banker kunna analysera samt belysa dels parternas syn på begreppet utifrån den förändrade 
lagstiftningen, dels hur väl den teoretiska ramen stämmer överens med verkligheten.  
 
Avskaffandet av revisionsplikten har bidragit till att revisionen fått en annan betydelse och 
revisionens roll ser annorlunda ut idag.  Revisionens huvudsakliga funktion är att upptäcka fel 
och brister i redovisningsinformationen, som en felsökningsprocess. Tidigare forskning visar 
på att förtroendet har skadats och att det finns ett förväntningsgap, samt att företagarna 
efterfrågar större engagemang och rådgivning hos revisorerna samtidigt som det finns 
okunskap om vad revisionens funktion är. Den finansiella informationen är en form av 
kommunikation och ofta den enda formen av kommunikation som revisorn har med sina 
intressenter. Redovisningsinformationen ska vara förtroendeskapande och oberoende samt 
förståelig för sina användare men eftersom revisionsprofessionen har utsatts för stort tryck 
från många håll finns det många som hyser viss misstro till de professionella. Förtroende för 
de professionella är något eftersträvansvärt eftersom de professionella utmärker sig i stort 
kunskapsövertag och samhället måste kunna förlita sig på dem dels för att de ska kunna utföra 
sina arbeten, dels för att samhället och näringslivet ska fungera. 
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Våra slutsatser av empirin kring förtroendebegreppet med avseende på den nya lagstiftningen 
är följande: 
 
- Det är i vår studie svårt att avgöra om förtroendet har påverkats av den frivilliga revisionen 
men en av företagarna valde bort revisionen eftersom hon inte hade förtroende för sin revisor 
och därför att det var en stor kostnad för företaget. Revisorernas syn på de förväntningar som 
klienter har är att samtliga anser att det finns ett förväntningsgap i vad klienten tror att 
revisorn kan göra och vad revisorn faktiskt gör vilket överensstämmer med den tidigare 
forskningen som finns på området och som vi har presenterat i teoriavsnittet. I samtalen 
framgick det att revisorerna kände att de måste bli bättre på att informera om revisionens 
funktion och om vad företagarna kan få för nytta av revisorn med den nya lagstiftningen samt 
att möta företagarnas förväntningar och uppfylla dessa. Detta skulle göra att 
förväntningsgapet som finns skulle minska, ansåg revisorerna. Företagarna har inte kunskap 
om vad de kan förvänta sig av revisorn samt vilken funktion revisorn har. Samtliga tre 
företagare berättar likväl att deras enda kommunikation med revisorn var genom den 
finansiella informationen. 

- Revisorerna berättar att Bolagsverket och Skatteverket upplever att kvalitén på 
årsredovisningen från de företag som inte utför revision har försämrats efter införandet av 
frivillig revision, vilket visar på att revisorerna har gjort och gör ett bra arbete, vilket de sällan 
får uppmärksamhet för utan revisorerna blir bara uppmärksammade när det skett en 
revisionsskandal. Revisionen har fortfarande en viktig funktion för kvalitetssäkring av 
redovisningsinformation vilket höjer förtroendet för den. I det avseendet var både bankerna 
och revisorerna överens om det men bankerna ansåg också att relationen med klienten, att 
klienten fortlöpande informerar om sin verksamhet, och framför allt att klienten uppvisar en 
god betalningsförmåga är det som sedan avgör om klienten är förtroendegivande. Därmed har 
begreppet förtroende en annan innebörd för revisorerna än för bankerna. Bankerna såg på 
förtroende som ett mer transaktions- och symbolrelaterat begrepp. Revisorerna var av 
uppfattningen att förtroende i meningen att det finns en god kommunikation och dialog som 
utvecklar en ömsesidig relation är det viktigaste för att de ska kunna utföra sitt uppdrag, 
därmed har det mer socialt betydelse. När det gäller företagarna har samtliga medgett att de 
har förtroende för revisionen däremot behöver revisorernas nya tjänster förtydligas och 
kommuniceras ut. En av företagarna upplevde att det inte fanns någon direkt kommunikation 
dem emellan och att detta ledde till att parterna hade olika förväntningar på revisionens 
funktion. 

 

Teorin beskriver förtroende ur olika aspekter och i studien ville vi belysa det mångsidiga i 
begreppet. De olika perspektiv som kan anläggas på begreppet får därmed olika innebörd för 
skilda parter. De förväntningar som formas utifrån perspektiven på professionella och 
revisionsprofessionen i synnerhet, behöver vi, samhället, ta hänsyn till om förtroendet ska 
erhållas. Det finns ett förtroende som kan baseras på text, symboler, transaktioner där vi 
kunnat se ett visst samband i hur bankerna resonerar kring förtroende vilket vi inte kunnat 
direkt koppla till teorin. Det relationsinriktade förtroendet med ömsesidig kommunikation, 
dialog och kontakt var sedan av stor betydelse för alla parter i vår studie, något som får stöd i 
tidigare studier på området och teorin. 
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Ett behov av regelbunden kontakt samt förståelse och intresse för de förväntningar som ställs 
utifrån olika parters efterfrågan gör att förtroendet skapas och kan underhållas, vilket vi också 
kunde relatera till teorin. De förtroendegivande egenskaperna i form av kompetens och 
professionalitet är något som återkommer i teorin och som likaså betonas i empirin av 
samtliga respondenter. Både teorin och empirin visar på att den förtroendeskapande processen 
handlar om större insikt och kunskap i revisionens funktion idag, dialog mellan de olika 
intressenter och inte minst större intresse och engagemang i företagets strategi och 
målsättning.  
 
Härmed har vi kunnat konstatera att mycket av det som vi kunnat få inblick i genom våra 
intervjuer med kompetenta respondenter kan få stöd i den tidigare forskningen och litteraturen 
på området. Genom teorin har vi också kunnat bättre förstå hur stor betydelse förtroendet har i 
dessa relationer och att med den nya lagstiftningen behöver förväntningarna på revisionens 
funktion formuleras, förtydligas, genom bättre kommunikation för att återskapa förtroendet 
för professionen och för att underhålla förtroendet. 
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7 Avslutande diskussion 
Avslutningsvis kan det konstateras att revisionen är viktig, samtidigt som den kan och bör 
förbättras. För att undvika förväntningsgap handlar det i väsentliga avseenden om förbättrad 
kommunikation.  
 
Förtroende är en viktig komponent i alla slags relationer, inte bara när det handlar om de 
professionella relationerna. Idag förs det diskussioner kring hur revisionen kan förbättras och 
de sociala delarna såsom relationer, kommunikation betonas alltmer i den ekonomiska 
världen. Kommunikationen handlar om språket och att genom samtal nå samförstånd vilket 
Habermas (1984) tar upp. Förutsättningen är dock att de som deltar i samtalet förstår språket 
som används. Idag har redovisningsinformationen blivit alltmer komplex vilket förutsätter att 
den som vill använda och kunna tillägna sig informationen ska ha en viss kunskap på 
området. I det avseendet kan den frivilliga revisionen underlätta för företagare vilka kan ha 
nytta av andra tjänster och revisionens funktion omdefinieras något vilket vi också har belyst i 
vår studie. Revisorer har fått nya marknader och detta bidrar till att nya intressenter har skilda 
slags förväntningar på revisorer idag, vilket revisorerna försöker matcha. Många gånger 
handlar förväntningarna om okunskap och brister i kommunikationen; därmed skapas 
antingen för höga krav på revisionens funktion eller så finns det knappt några förväntningar 
och detta kan bidra till misstro och missuppfattningar i förhållandena. 
 
I likhet med Habermas (1984) tre världar kan vi se på revisionen som den sociala världen där 
normer och regler finns som referensramar och legitimerar revisionens funktion i samhället, 
den objektiva världen, där revisionen är målinriktat och slutligen den subjektiva världen där 
samhället, klienter och intressenter har förväntningar på revisorn och revisionens roll. 
Revisionen är en profession som genom giltighetsanspråk, vilket enligt Habermas (1984) 
innebär att man argumenterar för att söka samförstånd i dessa tre världar, har en 
förtroendeskapande funktion. 
 
Revision är kommunikation och handlar om att lära känna företaget, förstå dess strategi samt 
målsättningen med verksamheten. Idag ställs professionen mot kommersialismen och det 
gäller att kunna granska sig själv som revisor i avvägningen och balansen mellan skilda 
intressen, etiskt förhållningssätt samt principer och lagar som utgångspunkter. 
 
Luhmann (2005, s. 199) har en poäng när han beskriver förtroendebegreppet på följande sätt: 
 

Förtroende i vidaste bemärkelse är tilltro till de egna förväntningarna. 
Förtroende är ett elementärt faktum i samhällslivet, en komponent i 
vardagslivets horisont och ett väsentlighetsdrag hos världen. 
Förtroende för systems funktionsduglighet innefattar förtroende för 
deras inbyggda kontroller fungerar. Vägen till förtroende leder över en 
ständigt föränderlig anpassning till andras förväntningar. 

 
Citatet återger i mångt och mycket våra reflektioner kring studien. 
 
Revisionens komplexa funktion efter avskaffandet av revisionsplikten gör att intressenterna, 
samt användarna av den finansiella informationen har svårt att veta vad de kan förvänta sig av 
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revisionen. Därmed finns det fortfarande ett förväntningsgap. Samhällets och medias 
reaktioner på vad man ansåg sig vara frånvaron av revisorer var starka och ledde till 
tillkommande av regler och standarder inom branschen. Vänder vi på det så kan man tänka sig 
att företagsmisslyckandena, redovisnings- revisions skandaler i själva verket återspeglar 
samhällsklimatet med något förändrade referensramar vad gäller etik, moralen, 
förhållningssättet till professioner, vad är rätt och fel samt en viss rotlöshet som verkar finnas 
idag. Förtroendet, menar vi, finns till revisionen, om än något skadat. Revisorerna gör ett bra 
arbete vilket utmynnar i tusentals revisionsuppdrag och bra rapporter. Revisorerna har en 
viktig funktion i samhället och deras arbete behöver uppmärksammas och kommuniceras 
särskild med tanke på vad de kan erbjuda alla de företagen som inte längre omfattas av 
revisionsplikten. 
 

7.1 Förslag till framtida forskning 
Det har gjorts lite forskning på hur förtroende för revisionen har förändras efter avskaffandet 
av revisionsplikten och i vår studie har vi haft svårt att avgöra om avskaffandet av 
revisionsplikten har skadat förtroendet. Revisorerna och bankerna anser att det är bra att 
mindre företag inte behöver utföra revision, eftersom kostanden för revisionen är större än 
nyttan för dem. Revisorerna säger dock att enligt Bolagsverket har kvalitén på 
årsredovisningarna försämrats efter avskaffandet av revisionsplikten. Enligt revisorerna och 
bankerna diskuteras det om gränsvärdena för frivillig revision ska höjas, således kommer det 
bli större företag som får välja om de vill utföra revision eller inte. Därför tror både bankerna 
och revisorerna att förtroendet för företagens räkenskaper kommer att minska, eftersom det 
kommer att bli oreviderade årsredovisningar med betydligt större siffror än vad det handlar 
om idag. Vi tycker därför det skulle vara intressant att se hur förtroendet för revisorerna och 
företagen kommer påverkas om gränsvärdena för frivillig revision höjs.  
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Bilaga 1- Intervjufrågor revisorerna 
 
1. Presentation av revisionsbyrån och dig själv som revisor (erfarenhet mm). 
 
2. Vad omfattar den revision som görs för mindre företag? 
 
3. Är det någon skillnad mot tidigare innan revisionsplikten för mindre företag togs bort? 

(på vilket sätt?). 
 
4. Brukar era kunder ha klart för sig vad det är ni gör och kan göra? 
 
5. Redogör ni för kunderna vad revision innebär och vad ni som revisorer skall göra? 
 
6. Brukar kunder klargöra vad de förväntar sig av er som revisor? 
 
7. Förekommer det att klienten i efterhand ger uttryck för att förväntningarna på 

revisionen inte har uppfyllts? 
 
8. På vilka sätt är revisionen till nytta för klienten enligt din mening som revisor? 
 
9. Vad är förtroende för dig som revisor? 
 
10. Hur förhåller du dig som revisor till principer, standarder, regler? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
Bilaga 2- Intervjufrågor till företagen 
 
1. Presentation av företaget och dess verksamhet. 
 
2. Vem har ansvar för/ utför den löpande redovisningen i företaget? 
 
3. Anlitar du en revisor? 
 
4. Hur kommer det sig att ni (inte) väljer att använda er av revision? 
 
5. Vad är din erfarenhet av revision? 
 
6. Hur länge har företaget anlitat en revisor?  
 
7. Vad omfattar den revision som görs idag? 
 
8. Är det någon skillnad mot tidigare? På vilket sätt? 
 
9. Hur diskuteras revisionens omfattning före revisionen?  
 
10. Vilka förväntningar har ni på revisionen? 
 
11.  Uppfyller revisionen dina förväntningar? 
 
12. På vilka sätt är revisionen till störst nytta? 
 
13. Vad avgör vem som anlitas som revisor? 
 
14. Vad är viktigt i relationen till revisorn? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

Bilaga 3- Intervjufrågor till bankerna 
 
1. Vilken är din erfarenhet av att arbeta gentemot småföretagare? 
 
2. Vad spelar roll när banken bedömer en småföretagares låneansökan? Är det någon 

skillnad vad gäller ny eller tidigare kund? 
 
3. Vad tycker Ni som bank om att småföretag inte behöver revisor? 
 
4. Anser Ni att trovärdigheten i ett företags räkenskaper påverkas om företaget avstår 

från att använda revisor? 
 
5. Hur kan företagets trovärdighet stärkas?  
 
6. Vad anser Ni är viktigast för Er bedömning av ett företags kreditvärdighet, en god 

relation till företaget eller att företaget har revision? 
 
7. Har banken särskild policy eller rutin för hur utlåning till företag med oreviderad 

årsredovisning ska ske? 
 
8. Har banken vidtagit några åtgärder för att minska risken vid utlåning till företag utan 

revisor? 
 
9. Anser Ni att det är skillnad när det gäller att få lån mellan företag utan revisor och 

företag med revisor? 
 
10. Utgör namnet på revisionsbyrån eller revisorn någon kvalitetsstämpel på 

revisionsrapporten? 
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