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Abstract 
 
Auditors role has evolved through time, from taking care of the company's accounts and provide 
consulting services to its customers, to today only examine material items and the company's 
operations and find errors in the accounts. According to the Far, audit means that the auditor as 
an independent party should review the company's annual report and financial statements in order 
to give a true and fair view of the company to external stakeholders such as investors, banks, etc.  
 
The purpose of the study on the expectation gap between small business owners and accountants 
as well as suggestions for its reduction is to get an idea of what it was that caused the expectation 
gap, which may eventually help us to achieve a better understanding of the problem. To achieve 
the aim of this essay, we have conducted interviews with three auditors and two small owners.  
 
In conclusion, we have found that small firms have insufficient knowledge of what the auditor`s 
role means, such as that the auditor do everything and solve all the company's financial problems 
and that the auditor can simultaneously record and revise the company's accounts. There are 
several things that can be considered to have influence on the expectation gap emergence. These 
are: that statutory audit was long, that the audit has changed through time, that communication 
between auditors and clients is inadequate, that the customer buys the whole package of services 
in audit firm and believe that the auditor is part of the company because they pay the auditor. We 
found that measures which can be imposed in order to mitigate or reduce the gap are: clearer 
communication between auditor and client, minor assignment letter and abolish the duty of audit. 

 
 
 
 
 
Keywords: Expectation gap, Auditor, Audit, Audit firm, Small Business, 
Customer, Auditor's role 



	  

Sammanfattning 
 
Revisorers roll har utvecklats genom tiden, från att ta hand om bolagets räkenskaper och ge 
konsulttjänster till sina kunder till att idag endast granska väsentliga poster och företagets 
transaktioner samt hitta felaktigheter i redovisningen. Far menar med revision att revisorn som en 
oberoende part granskar bolagets årsredovisning och bokslut i syfte att fastställa om 
redovisningen ger en rättvisande bild av företaget till externa intressenter såsom investerare, 
banker etc.  
 
Syftet med undersökningen är att undersöka hur förväntningsgapet mellan småföretagare och 
revisorer ser ut. Vi har även tänkt ge förslag på hur förväntningsgapet kan minska samt få en 
uppfattning om vad det var som förorsakade förväntningsgapet, som till slut kan hjälpa oss att 
uppnå en bättre förståelse på problematiken. För att åstadkomma syftet med uppsatsen har vi 
genomfört kvalitativa intervjuer med tre revisorer och två ägare till två småföretag. 
 
Vår slutsats är att småföretag har bristande kunskap om vad revisorers uppgift och roll innebär. 
Exempel på deras bristande kunskap är att revisorn kan allting och löser alla företags ekonomiska 
problem, samt att revisorn kan samtidigt bokföra och revidera företagets räkenskaper. Det finns 
flera saker som kan anses ha påverkan på förväntningsgapets uppkomst. Dessa är: att revisionen 
var lagstadgad länge, att revisionen har ändrats genom tiden, att kommunikationen mellan 
revisorn och kunderna är bristande samt att kunderna köper pakettjänster från revisionsbyrå och 
anser att revisorn är en del av företaget p.g.a. arvodet de betalar till revisorn. Vi kom fram till att 
åtgärder som kan införas i syfte att minska eller reducera gapet är: tydligare kommunikation 
mellan revisorn och kund, mindre omfattande uppdragsbrev samt avskaffande av 
revisionsplikten. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Nyckelord: Förväntningsgap, Revisor, Revision, Revisionsbyrå, 
Småföretag, Kund, Revisorns roll 
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1 INLEDNING 
	  
I detta kapitel beskriver vi bakgrunden till vårt undersökningsämne samt den bakomliggande 
problematiken som resulterar i undersökningens problemformulering, syfte och avgränsning. 
Kapitel avslutas med en disposition över uppsatsens framställning.  
 

1.1 Bakgrund 
	  
Under lång tid tillbaka har företagens verksamheter blivit granskade i olika former. I Sverige har 
företag kontrollerats regelmässigt sedan mitten av 1600-talet (Wallerstedt 2005 s. 24). Det kan 
inte sägas att granskningen utfördes på ett lika professionellt sätt som idag, utan det var 
bruksbokföraren eller inspektorn som genomförde kontrollen. Slutet av 1800-talet kan ses som en 
början för revisoryrket i Sverige då Svenska Revisorsamfundet startades och revision 
professionaliserades som ett heltidsarbete (Wallerstedt 2005, s. 24). 
 
FAR bildades år 1923, och enligt denna organisation var revisorernas uppdrag inte bara att 
granska företagets räkenskaper utan även att ge konsulttjänster till sina kunder, vilket då inte 
ansågs som något problematiskt (Wallerstedt 2005, s. 27). Fram till nu har FAR:s 
rekommendationer ändrats så att revisorernas huvuduppgift är att kontrollera företagsledningen 
samt att granska företagets räkenskaper i syftet att öka förtroendet från omvärlden.  
 
Genom historien har kritiken mot revisorernas kompetens att uppfylla sina förpliktelser gentemot 
allmänheten ökat. Men det dröjde innan denna formulerades till ett begrepp. Detta begrepp 
kallades ”förväntningsgap” och introducerades för första gången av Liggio år 1974. Liggio 
beskrev begreppet som ”en skillnad mellan vad revisorerna och användarna av 
redovisningsinformation förväntar sig att en oberoende revisor ska uträtta” (Öhman 2007, s. 130). 
 
Det finns olika synsätt och perspektiv på förväntningarna då de kan ses från uppdragsgivarens, 
intressenternas eller granskarens sida. Uppdragsgivare kan ha en annan uppfattning om revisorns 
roll och det är t.ex. att revisorerna ser till att, snarare än att se om de olika reglerna följs. Vad en 
revisors granskning innebär behandlas i revisionsberättelse genom god revisionssed. 
Intressenterna å andra sidan tror att revisorerna inte bara hittar problem och felaktigheter i 
räkenskaper utan även rättar de felen genom olika åtgärder. De har en uppfattning att revisorn är 
en expert och de litar på hans uttalande i revisionsberättelsen. Allmänheten skiljer sällan på 
uppgifterna redovisning och revision. De granskade uppfattar dock revisorn som någon som finns 
för deras skull och är engagerad för dem, snarare än för uppdragsgivaren (Cassel 1996, ss. 189-
200).  
 
Företagare förväntar sig även att få hjälp av revisorer när det gäller bokslutsarbete, skatt och 
deklaration samt råd inom olika affärsmässiga frågor för att deras kunskapsnivå inom detta 
område är ganska liten. Däremot ställs frågan om hur mycket detta påverkar revisorernas 
oberoende roll (Meyer 2010, s. 59).  
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1.2 Problematisering 
 
Revisorers roll har utvecklats genom tiden, från att ta hand om bolagets räkenskaper och ge 
konsulttjänster till sina kunder till att idag bara granska väsentliga poster och företagets 
transaktioner samt att hitta felaktigheter i redovisningen 1. Enligt Far, menas med revisionen att 
revisorn, som en oberoende part, skall granska bolagets årsredovisning och bokslut i syftet att ge 
en rättvisande bild av företaget till externa intressenter såsom investerare, banker etc. Orsaken till 
att många företag, trots att det inte är obligatoriskt eller lagstadgat, ändå väljer att anlita en 
revisor är att de på detta sätt får en kvalitetsstämpel på deras räkenskaper. Detta innebär att 
externa intressenter förlitar sig mer på revisionsberättelsen när de ser att redovisningen är 
granskad av en revisor. Då kan det sägas att revisorn är länken mellan företaget och omgivningen 
och att de kan hjälpa till att öka förtroendet mellan de två parterna.2 
 
Problemet är att många företag (kunder) fortfarande har den gamla synen på revisorns roll. Vilket 
innebär att revisorn inte bara ska hitta felaktigheter i redovisningen utan även sköta 
räkenskaperna, företagets ekonomi och ge råd.  Detta är oftast anledning till varför företag anlitar 
just en revisor. En annan är att de kan fokusera på deras dagliga verksamhet genom att släppa allt 
ekonomiarbete till experter och inte behöva tänka så mycket på det 3. Detta gör att ägandet och 
kontrollen separeras då de lägger allt ansvar inom ekonomi på revisorn, vilket i sin tur kan leda 
till att de lägger all skuld på revisorer när de går i konkurs eller när företaget går dåligt. Kunder 
till revisorer kan få en felaktig uppfattning att situationen de hamnade i är förorsakad av revisorns 
inkompetens att hitta felaktigheter och varna för dessa i tid. Medan problemet kanske ligger i 
andra saker som är utanför revisorernas kontroll, såsom att företagsledning eller ägare inte 
besitter den kompetens eller omdömesförmåga som deras roller kräver (Johansson 2005, s.136).  
 
Enligt auktoriserad revisor från PwC:s – Boråskontor förväntar sig små företag att revisorer ska 
gå igenom all dokumentation och alla fakturor för att undersöka om det finns felaktigheter. Detta 
är dock orimligt eftersom det skulle ta mycket tid och kosta mycket pengar. I revisionsprocessen 
går revisorerna endast igenom de väsentliga dokumenten, så det kan lätt hända att de missar 
felaktigt värderade eller bokförda poster4. 
 
Det som företaget oftast kräver ifrån revisorer är de ska hjälpa till med olika råd samt med 
besluts- och skattefrågor. Revisorernas roll är dock begränsad av olika lagar och regler så att de 
inte har befogenheter att uppfylla alla deras krav och förväntningar. Enligt Johansson (2005 
s.201) är förväntningarna på revisorer och dess uppgifter orealistiska och inte i samklang med 
regelverket. Den föråldrade synen på revisorn, att denne även ska sköta räkenskaper och komma 
med goda råd, kan leda till att klienter har andra förväntningar på revisorns roll. Därmed kan 
klienter bli missnöjd och bli kritisk mot revisorns arbete. När de här olikheterna faktiskt 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
1	  Revisorn C från PwC (11-04-19) 
2	  Bo Westerlund, föreläsning från kursen Management och revision i professionella 
organisationer	  (11-01-26) 
3	  Företagsägare från KB (11-04-15) 
4	  Auktoriserad revisor från PwC (11-03-08) 	  
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uppkommer i form av att företagets förväntningar på revisorernas arbete och revisionen skiljer sig 
från det arbetet revisorerna faktiskt får eller tillåts att göra, uppstår ett så kallat förväntningsgap 
(Cassel 1996, s.189).  
 
Enligt Bursell (2010) påstår en småföretagare att hon inte vet vad hennes revisor gör för det 
arvode denne erhåller och att hon sällan träffar sin revisor. Anledningen till att hon anställer en 
revisor är för att det var lagstadgat tidigare. Trots avskaffandet av den lagstadgade 
revisionsplikten kommer hon att behålla revisorn för att hon planerar att sälja företaget. Vidare 
innebär revisorn att trovärdigheten ökar hos banker i de fall bolaget behöver krediter. Med 
avskaffandet av revisionsplikten kommer revisorns roll möjligtvis att ändras i den mån att 
revisorerna ska bli mer beroende av sina klienter. På detta sätt förlorar de den formella 
maktposition, grundad på sin juridiska status, som de hade innan (Cassel 1996, s.148). 
Revisorernas roll kommer att ändras så att de blir mer rådgivare och i syfte att behålla sitt arbete 
anpassas mer till kundernas behov och förväntningar.  
 
Enligt Brännström (2011) generalsekreterare i Far, har det i en Skop– undersökning, där 2 000 
småföretag ingår, visat sig att småföretagarna har för stort förtroende för sina revisorer och vill ha 
dem som ett ”bollplank”. ”Att tro i förväg” gör livet enklare. Detta påstående kan förklaras på det 
sätt att företag/kunden litar på sin revisor och därmed förenklar sitt liv genom att lämna över 
ansvaret för sina räkenskaper till revisorn. Ägarna brukar tro på sina revisorer och ifrågasätter 
inte dennes kompetens5.  
 
Småföretag saknar oftast en egen ekonomiavdelning och personalen är oftast okunnig när det 
gäller redovisning, skatter och olika lagar. Därmed har de både större behov på att anlita en 
revisor och orimliga förväntningar på revisorns utförande. De tror att revisorn skall göra allt och 
att ekonomin är dennes ansvar. Till skillnad från stora företag vars anställda är bl.a. skatte- och 
redovisningsexperter vilket gör att de bara vill ha en revisor som en kvalitetsstämpel på deras 
redovisning och vet exakt vad revisorns roll innefattar 6.  
 
Cassel (1996, s. 198) anser att det största förväntningsgapet finns bland fåmansföretag 
(småföretag) och därför har vi valt att undersöka förväntningsgaps problematiken mellan 
småföretag och revisor. Vi har även pratat med folk, som driver småföretag och vi märkte då att 
de inte vet vad en revisor gör och att de ofta kallar sina bokförare för revisorer. Vi tyckte att det 
skulle bli intressant att utforska problemet ur både revisorernas och småföretagets synvinklar. Vi 
vill få veta vad revisorerna anser om deras roll gentemot kunderna och kundernas förväntningar, 
men även småföretagets uppfattning om revisorns roll. Genom att få veta vad det var som 
orsakade förväntningsgapet vill vi åstadkomma en bättre förståelse för ämnet och även komma 
fram till olika förslag till minskning av gapet, eller i bästa fall reducering av detta. 
 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
5 Solli Rolf, föreläsning från kursen Management och revision i professionella organisationer (11-
02-25)  
6	  Revisor A från BDO (11-04-12) 
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1.3 Problemformulering 
 

1. Vilka uppfattningar och förväntningar har småföretagare på revisorer i förhållande till 
revisorns roll och uppgifter?  

2. Hur kan förväntningsgapet reduceras? 
 

1.4 Syfte  
 
Syftet med undersökningen är: 
  
- att undersöka revisorernas syn på sin yrkesroll samt förväntningsgapet  
- att undersöka småföretags uppfattningar och förväntningar på revisorn 
- att få en förståelse för vad som orsaker förväntningsgapet  
- att undersöka på vilka sätt förväntningsgapet skulle kunna reduceras 

 

1.5 Avgränsningar 
 
Vi har valt att utgå ifrån ÅRL:s definition av mindre företag. Av 1 kap. 3 § 4 stycket ÅRL 
framgår definitionen av mindre företag och det är företag som uppfyller mer än ett av följande 
kriterier: 

– antalet anställda är mindre än 50 personer 
– balansomslutning är mindre än 25 miljoner kr  
– omsättningen är mindre än 50 miljoner kr 

 
Eftersom förväntningsgapet kan finnas i flera förhållanden som vi har beskrivit i avsnitt 1.2, har 
vi avgränsat vår uppsats till förväntningsgapet mellan revisorer och deras kunder, småföretag. Vi 
avgränsar oss till att intervjua tre revisorer och två ägare till småföretag. Således med småföretag 
i denna uppsats avses mindre företag enligt ÅRL. 
 

1.6 Disposition 
	  
Den fortsatta framställningen disponeras på följande sätt: 
 
Kapitel 2 - Metod 
 
I detta avsnitt kommer vi att behandlar vårt val av forskningsmetod och forskningsansats. Vi 
kommer även att presentera vilka primär- och sekundärdata som har använts samt vilka personer 
vi valt att intervjua i vår undersökning. 
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Kapitel 3 – Teoretisk referensram 
 
Detta kapitel inleds med vad som ingår i revisorernas uppgift och roll samt vilka krav som ställs 
på revisorer. Därefter beskriver vi begreppet förväntningsgapet och orsaker som leder till att 
gapet finns samt olika åtgärder som införs för att gapet skall minska. 
 
Kapitel 4 - Empiri 
  
I det här kapitlet redovisar vi de resultat som baseras på fem intervjuer, som vi har genomfört 
med revisorer från tre olika revisionsbyråer och ägare till två småföretag. Eftersom alla revisorer 
och företagsledare vill vara anonyma nämns inte intervjupersonernas namn. Kapitlet börjar med 
presentation av revisorerna och deras syn på revisorernas uppgifter och roll, förväntningsgapet 
och förslag på åtgärder för att minska gapet. Därefter redovisas ägarnas uppfattning och 
förväntningar på revisorn .   
 
Kapitel 5 - Analys  
 
I det här kapitlet kommer vi att koppla vår teoretiska del (teoretisk referensram) med den 
information vi har erhållit i samband med de intervjuerna vi genomfört (empiri). Vi relaterar 
revisorernas åsikter till litteraturen. Sedan relaterar vi ägarnas uppfattningar om revision och 
revisorer till litteraturen och till revisorernas åsikter. 
 
Kapitel 6 – Resultat och slutsatser  
 
Kapitlet kommer att handla om vårt resultat och slutsatser som vi kommit fram till genom vår 
undersökning och som är relaterade till våra forskningsfrågor och syftet med uppsatsen. 
 
Kapitel 7 – Avslutande diskussion 
 
I detta kapitel presenterar vi våra egna reflektioner avseende vår undersökning. Vi kommer även 
att ge förslag till fortsatt forskning. 
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2 METOD 
	  
I	   detta	   avsnitt	   kommer	   vi	   att	   behandla	   vårt	   val	   av	   forskningsmetod	   och	   forskningsansats.	   Vi	  
kommer	   även	   att	   presentera	   vilka	   primär-‐	   och	   sekundärdata	   som	   har	   använts	   samt	   vilka	  
personer	  vi	  valt	  att	  intervjua	  i	  vår	  undersökning.	  
	  

2.1 Analys och tolkning 
	  
Detta kapitel handlar om att kategorisera den empiri som vi erhåller genom intervjuer i syfte att 
berätta om vad vi kommit fram till. Analysen skapar översiktlighet och förenkling genom att 
eliminera den data som inte anses vara relevant för undersökningen (Andersen 1998, s. 179). 
Analysen gör att tolkningen underlättas. Tolkningen innebär att erhållen data tydliggörs och ger 
oss en bättre förståelse av det resultatet vi har kommit fram till, men även att dra slutsatser 
(Lundahl & Skärvad 1999, s. 195).  Vid tolkningsprocessen av vår empiri kanske vår förståelse 
och våra åsikter kommer att ändras efter påverkan av konversation med våra respondenter. 
 

2.2 Kvalitativ forskningsmetod 
 
Utifrån våra forskningsfrågor och syftet har vi kommit fram till att vi ska använda oss av en 
kvalitativ forskningsmetod. Den kvalitativa forskningsmetoden kan hjälpa oss att få en ökad 
förståelse för de avvikelser som finns i ägarnas uppfattningar om vad revisors roll egentligen är. 
Den kvantitativa forskningsmetoden anser vi inte är lämplig eftersom att den går mer på bredden 
och oftast byggs på statistiska undersökningar (Johannessen & Tufte 2007, ss. 70-74). Genom 
intervjuer kan vi gå in djupare i ämnet genom att ställa följdfrågor och på detta sätt få en bredare 
beskrivning av det vi ville undersöka samt en helhetsförståelse för problematiken. Nackdelen 
med den kvalitativa forskningsmetoden är att den person som blir intervjuad kan påverkas av 
intervjuarens närvaro. De svar som erhålls i detta fall är oftast anpassade efter intervjuobjekt i 
den mån att de vill säga det vi vill höra (Johannessen & Tufte 2007, s. 100). Tolkningen av det 
resultatet som kommer fram till genom kvalitativa intervjun kan inte generaliseras utan kan 
hjälpa oss att få en bättre förståelse av ämnet som vi kommer att undersöka (Johannessen & Tufte 
2007, s. 74). 
 

2.3 Val av metodansats 
 
Det finns tre metodansatser att välja emellan (Holmen & Solvang 1997, ss. 50-53) och den första 
är den deduktiva metoden, den andra är den induktiva och den tredje är den abduktiva metoden. 
Den deduktiva metoden innebär vi utgår ifrån en teori för att sedan övergå till empiri och det är 
en förklaringsmodell som är grundad på teori. Den induktiva metoden utgår ifrån empiri för att 
sedan övergå till teori och kan ses som en förklaringsmodell som grundas på empiri. Den 
abduktiva metoden betyder att man utgår ifrån både teori och empiri. 
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I uppsatsen ska vi använda oss av den deduktiva metoden, vilket betyder att vi utgår ifrån 
förväntningsgapsteorin. Sedan ska vi samla in data (empiri) som vi erhållit genom intervjuer och 
se vilka förväntningar småföretag har på revisorer, samt vilka åtgärder, som kan införas för att 
gapet ska minska eller i bästa fall reduceras. 
 

2.4 Primärdata  
 
Primärdata är den data som inte har publicerats tidigare dvs. den data som forskaren samlar in 
själv och sedan analyserar (Lundahl & Skärvad 1999, s. 52). Vi har samlat in våra primärdata 
genom intervjuer med revisorerna och företagarna. 
 

2.5 Sekundärdata 
 
Sekundärdata är den data som tidigare har insamlats, dvs. att den är insamlad av andra människor 
(Lundahl & Skärvad 1999, s. 52). Vi kommer att använda sekundärdata i form av olika 
tidningsartiklar, rapporter, böcker och avhandlingar. De sekundärdata som erhålls är vinklat ur 
andra forskarnas synvinklar. Därför ska vi, vid användning av dessa data, försöka vara objektiva 
och kritiska och därefter redovisa våra egna slutsatser.  
 

2.6 Undersökningens genomförande 
	  
Genomförandet av undersökningar kan delas upp i sex olika typer: tvärsnittsundersökning, 
longitudinell undersökning, experiment, fallstudie, evaluering och kvasiexperiment (Johannessen 
& Tufte 2007, s. 49). Fallstudie brukar tillämpas då undersökningen innefattar ett eller fåtal fall. 
Den ger möjlighet till att de fallen studeras mer ordentligt och i detalj samt utifrån fler synvinklar. 
Fallstudie tillämpas när forskaren vill gå in på djupet och vill förstå ämnet (Lundahl & Skärvad 
1999, s. 187). Därför kan den slutsatsen dras att inom kvantitativ metod är fallstudiens innebörd 
mer avgränsad dock inom den kvalitativa metoden är av stor betydelse eftersom den går mer på 
djupet (Lundahl & Skärvad 1999, s. 51). Det som är nackdelen med fallstudien är att resultat som 
erhålls inte kan statistisk generaliseras och gälla för hela befolkningen. Det kan dock 
generaliseras i en annan form och det är genom att framställa teorier (Lundahl & Skärvad 1999, s. 
195). 
 
Anledningen till att vi har valt fallstudie är att vi ansåg den är lämpligast för vår undersökning 
utifrån vår problemformulering och vårt syfte. Vår tanke med uppsatsen är att få en bättre 
förståelse samt gå in på djupet av ämnet genom att undersöka den utifrån våra respondenters 
olika synvinklar.  
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2.7 Urval 

2.7.1 Respondenter	  
 
Vi har valt revisorer och småföretag som våra respondenter. De tre revisorer som vi ska intervjua 
kommer från tre stora revisionsbyråer. Dessa är: Price Waterhouse Coopers, Ernest & Young och 
BDO. De tre byråerna tillhör de fem största i Sverige och även i världen. Vi anser att revisorer 
som kommer från stora revisionsbyråer har en bredare kundkrets och har därför en större inblick i 
branschen. Två av de tre revisorerna har i början av sina karriärer arbetat på mindre byråer. Detta 
torde kunna bidra till att validitet av vår undersökning blir större. 
 
Vi har intervjuat ägaren till små företag. En ägare bedriver verksamheten i aktiebolag och en 
ägare bedriver verksamheten i kommanditbolag. Anledningen är att AB:t har en obligatorisk 
revisionsplikt medan KB:t har frivillig revisionsplikt. Att få veta varför ägaren till KB:t ändå 
anlitar en revisor, men även vilka förväntningar de ägarna har på revisors roll och uppgifter kan 
vara till hjälp för vår undersökning. Ägarna är även företagsledare i sina bolag. Vi tänkte 
intervjua flera småföretag och i tidigare kontakt med dem har vi fått information om de anlitar en 
revisor. Vid senare kontakt med dem ansåg vi att de hade en felaktig uppfattning om att deras 
bokförare är revisorer. Därför har vi, på grund av tidsbrist, endast fått tag på två småföretag som 
använder revisorns tjänster. 
	  

2.7.2 Intervjuer 
 
Vi har genomfört strukturerade kvalitativa intervjuer. Detta innebär att våra frågor har förberetts 
och nedskrivits i en viss ordning redan innan intervjun. I den ordningen har frågorna ställts till 
respondenter och de får svara med sina egna ord. Det betyder att frågorna är öppna. Den 
strukturerade intervjun möjliggör en lättare jämförelse mellan de svar vi får samt en lättare analys 
och tolkning av dem (Johannessen & Tufte 2007, s 97). Vid tidigare tillfällen har vi frågat våra 
revisorer om de vill ställa upp till en intervju. Sedan har vi beslutat att utsända e- post för att få en 
bekräftelse på att de ställer upp och för att boka tid för intervjun. Frågorna har vi skickat per e-
post så att respektive revisor har fått tid att tänka över sina svar. Anonymitet och tillåtandet av 
ljudband har vi tagit upp under intervjun. När det gäller småföretagsägarna har vi kontaktat de via 
telefon och bestämt tid för intervjun. I tidigare kontakt sade de att vi inte behöver skicka 
intervjufrågorna och att inspelning godtas men av personliga skäl vill de bli anonyma. 
	  

2.8 Validitet och reliabilitet 
	  
Validitet och reliabilitet uppnås bara med en ständig kritisk granskning av det materialet som 
används i en undersökning (Holmen & Solvang 1997, s. 163). Validitetsbegreppet innefattar två 
andra begrepp och dessa är giltighet och relevans. Giltighet betyder att våra teoretiska och 
empiriska avsnitt måste stämma överens. Relevansen anger hur de två avsnitten, teori och empiri, 
matchar med vår problemformulering. Reliabiliteten meddelar dock i vilket grad vi är noggranna 
med det vi mäter, alltså hur detaljerade vi är i vår informationsbearbetning. En tillfredsställande 
reliabilitetsnivå är en viktig utgångspunkt för att problemformuleringen skall presenteras på ett 



	  

 - 9 -	  

bra sätt. Prövning av reliabiliteten (pålitligheten) kan göras genom en jämförelse av två likadana 
undersökningar som är oberoende av varandra. Det räcker dock inte att informationen bara är 
reliabel, utan den måste även kompletteras med dennes validitet (Holmen & Solvang 1997, s. 
163). Validiteten i vår uppsats har vi ökat genom att använda oss av kvalitativa intervjuer och 
insamling av primärdata. I de personliga intervjuerna har vi försökt att få tydligare svar genom att 
ställa följdfrågor till våra respondenter och på detta sätt kontrollera datas relevans och giltighet. 
Genom detta har vi ökat validiteten av det data vi erhöll i samband med intervjuerna. Reliabilitet 
har vi ökat genom att använda oss av en bandspelare och därmed bli säkra på att vi har tolkat 
erhållen information på ett rätt sätt. I våra intervjuer med respondenter har vi även försökt vara 
neutrala och inte påverka deras svar, allt i syftet att öka reliabiliteten av vår uppsats. 
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3  TEORETISK REFERENSRAM 
	  
Detta kapitel inleds med vad som ingår i revisorernas uppgift och roll samt vilka krav som ställs 
på revisorer. Därefter beskriver vi begreppet förväntningsgapet och orsaker som leder till att 
gapet finns samt olika åtgärder som införs för att gapet skall minska. 
 

3.1 Revisorns uppgift 
 
Enligt 9 kap. 3 § ABL är revisorns uppgift att granska företags redovisning och förvaltning i 
enlighet med god revisionssed. Enligt Broberg, Gullefors, Lundén & Ohlsson (1999, s. 21) 
utifrån redovisningsrevision och förvaltningsrevision får revisorn en uppfattning för att därefter 
kunna upprätta en revisionsberättelse. Den ger en oberoende information till intressenterna. En 
revisionsberättelse kan bedömas som ren eller oren. Den rena revisionsberättelsen är en 
standardiserad form, som saknar anmärkningar från revisorn, medan den som innehåller 
anmärkningar är en oren revisionsberättelse. En ren revisionsberättelse är en kvalitetsstämpel för 
företagets ekonomiska information efter revisorns granskning. Den bidrar till ett ökat förtroende 
för företaget. Medan den orena revisionsberättelsen anses vara ganska allvarlig då det finns 
väsentliga avvikelser från gällande lag och god redovisningssed. När revisorn har verkställt en 
ren revisionsberättelse betyder det att revisorn fastställer bolagets resultaträkning och 
balansräkning, ser över de förslagen från förvaltningsberättelse samt beviljar styrelseledamöter 
och verkställande direktör ansvarsfrihet för räkenskapsåret. Den kommer att lämnas till 
bolagsstämman och offentliggörs till myndigheter där alla får tillgång till berättelsen. Den orena 
revisionsberättelse som publiceras, beroende av vad för avvikelse som anmäls, kan betyda stora 
konsekvenser för företaget (Svanström 2004, s. 53).  
 
Intressenterna (ägare, anställda, staten och kommun) krav och alla de normer (lagar, god 
revisionssed och etiska regler) samt hjälpmedel är det som i första hand påverkar en revisors 
arbetsuppgift (Svanström 2004, s. 53). Revisorer är länken mellan företag och intressenter där 
deras övergripande uppgift är att kvalitetssäkra redovisningsinformation för att bistå den 
ekonomiska tryggheten i samhället (Öhman 2005, s. 62). 
 
En väl genomförd revision börjar med en genomtänkt planering av revisorns arbete. Av praktiska 
skäl måste revisorerna prioritera vilka dokument som ska granskas och vilken information som 
ska kvalitetssäkras. Under revisionensgång förs en skriftlig dokumentation av hela 
revisionsprocessen. Om brister upptäcks bör revisorn upplysa styrelsen om problemet så att detta 
kan åtgärdas och följas upp vid senare tillfället. Det är revisorns uppgift att se till att företagets 
redovisning inte innehåller väsentliga fel som påverkar den rättvisande bilden av verkligheten 
(Broberg et al. 1999, s. 23). Enligt anvisningar för god revisorssed följer revisorn en 
processordning vid anmärkningsförförandet för att föra en öppen dialog mellan ledningen och 
därmed förhindra missförtroende mellan parterna. Första steget när revisorn upptäcker oklarheter 
börjar med påpekande och sen till erinran. I värsta fall blir det en anmärkning. Det är en process 
som ger möjligheter till företagets sida att rätta till felet som finns under löpande revisionsarbetet. 
Felet som inte åtgärds efter upplysning från revisorn kan i värsta fallet upprättas i en 
revisionsberättelse (Jerlinger 2009, ss. 12-14).  
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3.2  Frivillig revisionsplikt 
 
Från och med den 1 november 2010 avskaffades revisionsplikten för privata aktiebolag som 
underskrider två eller tre av dessa kriterier: 
 

- 3 anställda 
- 1,5 miljoner kr i balansomslutning 
- 3 miljoner kr i nettoomsättning 

 
Syftet är att minska kostnaderna för små aktiebolag där företaget kan välja att ha en revisor till 
revisionsuppdrag eller inte. Reformen omfattar ca 250 000 aktiebolag vilket motsvarar 70 procent 
av alla företag i Sverige. Frivillig revisionsplikt gäller även för vissa andra företag bland annat ca 
14 000 handelsbolag. Även om de privata aktiebolagen har valt att avskaffa sin revisor måste 
bolaget skicka in årsredovisningen till bolagsverket.  De privata aktiebolag som överskrider minst 
två av dessa gränsvärden under vart och ett av de två senaste räkenskapsåren ska i fortsättning ha 
minst en revisor. 
 
Redan under 1980-talet gällde för alla svenska aktiebolag att de måste ha en godkänd/ 
auktoriserad revisor. Detta var för att förhindra och motverka ekonomisk brottslighet, då grupper 
av aktiebolag som saknar revisionsplikt ofta väcker misstankar om ekonomisk brottslighet 
(Wallerstedt 2005, s. 93). Trenden som rådde inom EU:s andra länder, där revisionsplikten har 
avskaffats för små aktiebolag, har lett till att Sverige under början av 2005 tagit upp frågan om att 
slopa revisionsplikten för små aktiebolag också. Det finns argument både för och emot att slopa 
revisionsplikten. En slopad revisionsplikt kan tyda på att företag får finna andra vägar att 
säkerställa redovisningsinformationen. Företagens leverantörer anses vara ganska beroende av en 
kvalitetssäker redovisningsinformation, då de saknar möjligheter att få fram informationen. 
Kostnadsaspekten har dock stor påverkan för dessa småföretagare. Förslaget kommer att innebära 
lägre kostnader för företaget (Johansson 2005, ss. 192-193). 
 
Avskaffandet av revisionsplikten betyder inte att alla dessa privata aktiebolag kommer att 
avskaffa sina revisorer för revisionsuppdrag, utan många kommer att ha kvar sina revisorer för 
det ger ett ökat mervärde utöver själva granskningen säger Ask (2010) i ett pressmeddelande. 
Utifrån en studie som Svanström och Sundgren gjorde i samband med sin doktorsavhandling som 
är publicerad i Balans nr 4 (2010, ss. 50-53) där undersökningen inriktades på små och 
medelstora företag med 1 till 250 anställda (svarsfrekvensen 47 %), uppger mer än 60 % av 
respondenterna att de kommer att fortsätta med revision även utan lagkrav. Knappt 20 % av 
företagen anger att de kommer att avskaffa revisionen. Undersökningen visar också att 
avskaffandet av revisionen öppnar för alternativa tjänster såsom rådgivning eller andra tjänster 
som har en liknande funktion som revision.  
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3.3 Krav på revisorn 

3.3.1  Oberoende 
 
Revisorn skall enligt RevL utföra sitt revisionsuppdrag opartisk, självständig och vara objektiv i 
sitt ställningstagande samt att revisionsverksamheten skall säkerställa revisorns opartiskhet, 
självständighet och objektivitet. För varje revisionsuppdrag skall revisorn pröva om det finns 
situationer som kan påverka dennes trovärdighet och som kan hindra denne ifrån att utföra 
uppdrag på ett opartiskt och självständigt sätt. Lagen använder inte begreppet oberoende eftersom 
det ger en intryck av ”ett absolut tillstånd som professionella revisorer måste uppnå” utan 
definierar oberoende som opartisk, objektiv och självständigt (Diamant 2004, ss. 29-30). Enligt 
Johansson (2005, s. 134) är insikten om att revision måste utföras av oberoende revisorer inget 
nytt. I enlighet med vad RevL definierar är opartiskhet, självständighet och objektivitet vad som 
anses vara god revisorssed. Med lagstiftning och regelverk från revisorsorganisationen har 
revisionsprofessionen försökt att säkerställa sitt oberoende genom krav på revisorns kunskaper, 
etiska normer och erfarenhet samt formellt anknytning till de som granskas.  
 
Diamants (2004, s. 58) kritiserar förhållandet mellan klienter och revisorn då det är klienten själv 
som utser sin revisor. Formellt i större aktiebolag är det aktieägarna som utser revisor vid 
bolagsstämman. Det är också bolagsstämman som har rätten att säga upp revisorn och inte 
styrelsen eller verkställande direktör. Men i verkligheten för mindre privata aktiebolag är det 
företagsledningen som utser revisorn. Där kommer revisorn stå i tacksamhetsskuld till ledningen 
(för mindre bolag är det ofta ägarna som sitter i ledningen) och det uppstår en relation mellan 
revisorn och ledningen. Ur ett oberoendeperspektiv är det svårt för revisorn att agera oberoende. 
 
En annan faktor som kan påverka en revisorns oberoende är att revisorn är ekonomiskt bunden 
till företaget, då det är företaget som betalar revisorns arvode. I och med att revisionsbyråer 
driver sin verksamhet i vinstsyfte kan det i sin tur påverka revisorns ställning till 
revisionsverksamheten och till sina klienter/ uppdragsföretag. Det kan bidra till att revisorns 
trovärdighet och etik ifrågasätts (Diamant 2004, s. 181). 
 
På den senaste tiden har även RN uppmärksammat hoten mot revisorernas oberoende i situationer 
när revisionsföretaget biträder revisionsklienter med olika former av konsultinsatser såsom 
rådgivning. Därför har RN under 2003 tagit fram en särskild föreskrift om oberoende analys som 
revisorerna måste genomföra och särskilt dokumentera. Här nedan finner ett flödesschema som 
revisorn vid varje nytt uppdrag eller omständigheter ändras pröva sin omständighet till företaget 
och avgöra om han kan acceptera uppdrag eller inte (Svanström 2004, ss. 89-90). 
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Figur 1 Analysmodell av revisorns oberoende (FAR:s samlingsvolym 2010).  
 
Revisorers oberoende har alltid ifrågasatts under historiens gång. Den kopplas till revisorsyrkets 
dilemma med oklara och skilda förväntningar från olika intressenter. De finansiella skandalerna 
väckte frågor och debatter om revisorers oberoende ställning till företaget. De driver också fram 
utvecklingen av allt mer reglering av yrket (Wallerstedt 2005, s. 25). Inom EU är 
medlemsstaterna skyldiga att ställa krav på att de personer som utför granskningen är oberoende. 
Där får inte revisorn ha någon form av anknytning till verksamhet som enligt medlemsstatens 
lagar strider mot lagstadgad revision. Lösningar från EU inspirerar den svenska analysmodellen 
som finns inskriven i RevL för att säkerställa revisorns oberoende (Wallerstedt 2005, s. 41). 
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3.3.2  Förtroende 
 
Enligt Gometz (2006, s. 106) är förtroende/tillit en väsentlig förutsättning för vår hälsa och grund 
för ett hållbart samhälle. Det gäller även för revisionen och revisorernas roll då 
revisionsbranschen är en bransch som bygger på förtroende från andra. Utan tilltro är revisorers 
arbete meningslöst. Enligt Cassel (1996, ss. 117-120) finns det två aspekter för revisorer att få 
förtroende. Den första aspekten är bl.a. deras professionella kompetens och kunskap inom 
områden samt deras förmåga att hantera etiska och moraliska avseende. Detta antagande stärks i 
Far:s yrkesetiska regler där revisorerna får anvisningar i form av god revisorssed som ligger till 
grund för revisorns grundläggande uppgifter. Den andra aspekten är den oberoende och objektiva 
ställningen där intressenter finner anledning att lita på revisorers uttalande. Diamant (2004, s. 54) 
menar att det är revisorns uppgift att säkerställa att företagens räkenskaper är pålitliga och inte 
innehåller väsentliga fel. Utifrån deras oberoende ställning får intressenter en kvalitetsställd 
information, som de kan lita på och det ökar förtroendet från intressenter till företaget. 
Intressenterna har ett förtroende för revisorn att de har en oberoende ställning till företaget och 
granskar företaget ur en objektiv synvinkel.  
 
Gometz (2006, s.133) förklarar att förtroende är av oskattbart värde för den som äger och för den 
som känner det. Det går varken att köpa eller ta det ifrån någon och det kräver lång tid att bygga 
upp det, men kan försvinna över en natt. Skandaler som Skandia, Prosolvia etc. stärker inte 
allmänhetens förtroende till branschen. Gometz (2006, s.127) anser att revisionsbranschen är 
präglad av en oetisk och ”penningbeundrande” kultur. Till följd av detta måste professionen 
återuppta sitt förtroende genom att öka förtroendeinsatser. Gometz anser att då måste det börjas 
med att de etiska värdena i revisionsprofession återställs. 
 
Enligt Cassel (1996, ss. 117-120) är revisorernas förtroende förstört i samband med skandalerna 
och till följd av detta har revisorernas insatser kritiseras. Revisorn kan hamna i ett mellanläge. 
Om revisorn är kritiskt i sin granskning och upprättar en oren revisionsberättelse till företaget, 
kan det hända att företaget förlorar förtroende mot revisorn. Medan revisorn kan, i detta fall, få 
full förtroende från myndigheternas sida. Det kan sägas att revisorn är beroende av 
företaget/kunden för att det är just företag som anlitar och därmed betalar revisorn. Företaget 
anser att förtroendet är en viktig förutsättning som kan avgöra om revisorn ska vara kvar på 
uppdraget eller inte (1996, ss. 117-120).   
 

3.3.3  Tystnadsplikt  
 
Tystnadsplikten anses vara en central utgångspunkt eller aspekt när det gäller revisorsrollen 
gentemot klienter. Regelverket för revisorer styr den i detalj, i den privata sfären, vilket i sin tur 
innebär klara begränsningar av revisorns makt. När revisorn slutför sitt uppdrag på ett företag och 
skriver sitt uttalande om verksamhetens ekonomiska ställning i revisionsberättelsen, blir det 
uttalandet ett offentligt beslutsunderlag. Revisorns uttalande begränsas dock av företagets 
affärshemligheter som enligt tystnadsplikten inte bör avslöjas (Cassel 1996, s. 150). Av 26 § 
RevL framgår: 
 



	  

 - 15 -	  

En revisor får inte, till fördel för sig själv eller till skada eller nytta för någon annan, 
använda uppgifter som revisorn har fått i sin yrkesutövning. Revisorn får inte heller 
obehörigen röja sådana uppgifter. Revisorn ska se till att biträde till honom eller henne 
iakttar dessa föreskrifter.  

 
Enligt Broberg et al (1999, s. 14) bör revisorn inte föra vidare den information som han erhållit i 
samband med sitt arbete, inte ens när uppdraget upphör. En revisor bör inte yppa något till 
externa intressenter om företagets räkenskaper, mer än det som finns i årsredovisningen och 
revisionsberättelsen, på grund av tystnadsplikten. Om han ändå gör det och bryter mot regler och 
bestämmelser då blir han skadeståndsskyldig, men bara om brottet innebär skada för företaget.  
 

3.4 Förväntningsgapet 
	  
I litteraturen finns det inte mycket skrivet om småföretagens förväntningar på revisorer, utan det 
handlar mest om gapet mellan stora företag och dess intressenter. Vi anser dock att den 
information som finns tillgänglig är tillräcklig för att få förståelse även om småföretagens 
förväntningar på revision och revisorer.  
 

3.4.1 Begrepp 
 
Enligt Johansson (2005, s. 9) är förväntningsgapet ingen ny företeelse utan det är lika gammalt 
som revisorsyrket. Förväntningsgapets styrka och orsaker har ändrats i takt med utveckling av 
revisorprofessionen, samhället och näringslivet. Gapet innebär olika uppfattningar och 
förväntningar av revisorsroll från allmänheten och de olika intressenterna dvs. avvikelsen mellan 
vad revisorn förväntas göra och vad denne faktiskt gör. Öhman (2005, s. 64) anger tre exempel på 
förväntningsgapet. Det första exemplet handlar om med vilken säkerhetsnivå och på vilket sätt 
som revisorerna kan intyga att ett företag är kraftfullt. Det andra exemplet på förväntningsgap är i 
vilken mån revisorerna sätter sig in i företagets verksamhet och dess granskning för att hitta 
bedrägerier och felaktigheter och det tredje exemplet handlar om revisorernas rapportering som i 
vissa fall kan anses som tunn. 
 
Öhman (2005, s. 66) ifrågasätter om vad revisionsprofession har att vinna på genom att införa 
åtgärder som kan i sin tur leda till att förväntningsgapet minskar. Detta för att 
revisionsbranschens initiativ till att påverka gapet har varit väldigt lågt och begränsad. Det måste 
finnas någon anledning till att de inte har vidtagit åtgärder att minska eller i bästa fall reducera 
gapet. 
 
Olika intressenter har olika förväntningar på vad som egentligen ingår i revisorns uppgifter. De 
förväntningarna kan beskrivas som orealistiska och inte enligt regelverket, som säger att 
revisorerna bör granska redovisningen och lämna sitt uttalande i revisionsberättelsen som till slut 
skall ge en rättvisande bild av företagets ekonomiska ställning. FAR:s representanter ser 
förväntningsgapet mer som ett problem i kommunikation mellan revisorer och intressenter 
(Johansson 2005, s. 201). 
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Enligt Johansson (2005, s. 202), visar internationella studier på att förväntningsgapet förekommer 
i Sverige och påvisar även att vid bristande förtroende hamnar revisionsprofession i problem. 
Detta för att förtroende anses som en avgörande faktor vid revisorns utvärdering och granskning 
av företaget. Det kan sägas att revisorerna befinner sig i en svag ställning som är, å ena sidan, 
förorsakad av intressenternas förväntningar och å andra sidan, regelverket. Far anger att 
förväntningsgapet finns för att intressenterna inte är informerade av vilka uppgifter som ingår i 
revisors roll. 
 
Johansson (2005, s. 202) anger att många olika intressenter är intresserade av revisorns arbete 
och därmed har samtliga olika uppfattningar och förväntningar om revisorns roll. När revisorn 
inte uppfyller de förväntningar uppstår missnöje men framförallt missförstånd mellan dem.  
 
Förväntningsgapet enligt FAR illustreras med hjälp av figuren nedan: 
 

 
 
Figur 2 Förväntningsgap (FAR:s revisionsbok 2010). 
 
 
Enligt Öhman (2007, ss. 130-131) dröjde det länge innan begreppet förväntningsgap 
formulerades. Den första som introducerade begreppet var Liggio år 1974. Porter beskrev 
förväntningsgapet som ”ett gap mellan samhällets förväntningar på revisorer och revisorers 
fullgörande av sin uppgift såsom det uppfattas av samhället”. Han påstår att förväntningsgapet 
kan delas in i två delar. Den första delen är ett utförandegap, som anger avvikelser mellan lagar, 
regler och rekommendationer och de olika intressenternas uppfattningar av revisorns roll. Den 
andra delen utgörs av ett orimlighetsgap som kan beskrivas i form av intressenternas orimliga 
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förväntningar. Innes et al (1997, se Öhman 2007, ss. 130-131) anser att begreppet innehåller 
skillnader mellan den deskriptiva utgångspunkten, som handlar om de olika åsikter som finns om 
vad revisorer gör, och den normativa utgångspunkten som handlar om vad revisorer bör göra. 
 
Öhman (2007, s.131) ser förväntningsgapet som en form av avvikelse i de olika uppfattningarna 
som de olika intressenterna har gentemot vad en revisor borde göra och vad en revisor faktiskt 
gör.  
 

3.4.2  De granskades förväntningsgap 
 
Många företagsledare uppfattar revisorn som ”en av oss” eftersom de anlitar honom och därför 
arbetar han för dem. Även revisorn kan missleda företagsledningen att han är en av dem. Ett 
exempel kan vara när revisorn i samtalet med ledningen använder ordet ”vi” som om han är en 
del av organisationen. Det kan även sägas att alla delar av en organisation kan ha olika 
förväntningar på revisionen. Styrelsens syn på revisionen kan ses utifrån deras uppfattning om 
revisorer som ett slags kontrollanter av ledningen och ekonomiavdelningen, dvs. som 
internkontrollanter. Den felaktiga uppfattningen av revisorernas roll kan göra att de kan ses som 
internrevisorer som arbetar åt styrelsen. Det bör dock påpekas att styrelsen är ett faktiskt objekt 
för revisorernas undersökning. När det gäller nivån som är under styrelsen som t.ex. VD, så har 
dessa orimliga förväntningar avspeglats i önskan att bli granskade av revisorn innan man skriver 
på en årsredovisning. Det kan även finnas förväntningsgap hos de granskade som har ett 
skattemål där de förväntas att revisorn ska företräda dem. Då kan de sägas att de inte riktig förstår 
skillnaden mellan revisorer och advokater (Cassel 1996, s. 196). 
 
Cassel (1996, s. 198) anger även att bland fåmansföretagare finns det största förväntningsgapet i 
form av att deras förväntningar är breda och inte stämmer med verkligheten. Exempel på detta är 
en undersökning vid Lunds universitet där visade sig att över hälften av intervjuade 
fåmansföretagare påstår följande: 
 
– ”det är revisorns ansvar att tillgångar och skulder är rätt värderade vid bokslutet” 
– ”det är revisorns ansvar att upptäcka skattebrott och förskingringar” 
 
De granskade kunderna förväntar sig att revisorn inte bara ska hänvisa till olika problem de 
upptäcker i deras granskning utan även reducera problemen. Intressenterna skiljer sällan mellan 
begreppet revision och redovisning och jämför ofta arvodets storlek med revisorns prestation och 
har en uppfattning att revisorn är en expert som ska lösa alla deras ekonomiska problem (Cassel 
1996, s. 198).  
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3.4.3 Orsaker till förväntningsgapet 
 
Enligt Cassel (1996, s. 116) är orsaken till förväntningsgapet att de tre aktörerna den granskade, 
uppdragsgivaren och revisorn i verkligheten inte förstår sina roller och därför inte uppfyller de 
krav som krävs av dem. 
 
Kajsa Lindståhl som är ledamot i Övervakningspanelen under ett diskussionssamtal med ett 
flertal av andra viktiga personer från näringslivet diskuterar om förväntningsgapet (Wennberg 
2005, ss. 172-174). Hon påstår att orsakerna till förväntningsgapet är konflikten mellan det som 
ingår i revisorernas uppdrag och de affärsdrivna revisionsbyråernas vinstintresse. Byråerna ställer 
visst krav på lönsamhet men även anställda vill tjäna mycket pengar och bli delägare. Enligt 
Whyatt (2004, ss. 45-53) och Jönsson (2005, s. 154) har de affärsmässiga revisionsbyråernas 
vinstintresse lett till gapet och att både revisorer och byråer driver sina egna intressen istället för 
samhällets. En annan anledning är att revisionsberättelser ser likadana ut hos alla företag, vilket 
är olämpligt eftersom varje företag är unikt. 
 
Lars-Erik Forsgårdh, vd för Aktiespararna anför under diskussionssamtalen (Wennberg 2005, 
s.172) att stora företagsskandaler förorsakar förväntningsgapet där revisorn bara visar upp den 
standardiserade revisionsberättelsen utan att säga något mer om företaget. Han påstår även att 
revisorerna inte har klargjort sin roll på ett tydligt sätt och att detta också bidrar till 
förväntningsgapet (Wennberg 2005, s.172). 
 
Det råder en uppfattning att de olika förväntningsgapen är resultat av självregleringen som råder i 
revisionsbranschen samt att branschen undflyr att aktivt angripa problemen. Branschens initiativ 
att minska förväntningsgapet har varit begränsade genom alla år. Dessutom att åtgärderna 
implementerades bara i krissituationer istället för i förebyggande syfte, ställs frågan om vad 
revisionsbranschen har att vinna på att implementera sådana åtgärder (Öhman 2007, s. 224). 
 

3.5 Åtgärder mot förväntningsgapet 
 
Cassel (1996, s. 200) anför att flertal åtgärder bör vidtas för att minska gapet. En åtgärd är att 
revisorerna ser till att de uppfyller de skyldigheter och rättigheter som de faktiskt besitter och en 
annan åtgärd är att de på ett pedagogiskt sätt förklarar sin roll och dess innebörd för kunderna. Å 
andra sidan kan revisorerna i sin ansträngning att tydliggöra sin roll och minska gapet byta 
ställning och bli mer rådgivare, vilken i sin tur kan innebära att oberoendet istället minskas. 
Cassel anger att revision inte bör ses som inköp av tjänster från revisorer utan mer som ett 
förtroendeuppdrag. I syftet att minska gapet bör revisionskåren göra en omprövning av de 
regelverk och de lagar som har kritiseras mest i förhållandet till revisorernas uppdrag. Även 
omprövning av revisionsberättelsens standardform bör göras. En annan åtgärd kan vara att de 
centrala myndigheterna och bolagen höjer lönenivåer för att locka unga ekonomer att bli 
revisorer, för att minska sin oberoende från revisionsbyråerna (Cassel 1996, ss. 213-217). 
 
Öhman (2005, s. 77) anger att i målet att minska gapet bör balans i revisionsverksamheten uppnås 
genom att revisorerna blir till mer nytta för intressenter. Med denna utgångspunkt, att rikta sig 
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främst till intressenter, kan revisionsprofession fokuseras på att göra ”rätt saker” istället för att 
göra ”saker rätt”.  
 
Wennberg (2005, s. 172) anger att revisorer med integritet behövs och att de vågar säga ifrån. De 
måste dock även kommunicera och hantera besvärliga situationer och förklara hur de hade tänkt 
och varför. Revisorsprofessionen måste vara mer tydlig i sin kommunikation med kunderna och i 
detalj förklara sina arbetsuppgifter (Wennberg 2005, s. 186).  
 
Enligt Sweeney (1997, ss. 18-20) kan det införas två åtgärder att minska förväntningsgapet. Den 
första åtgärden utgår ifrån intressenterna och deras behov där revisionen bör anpassas efter dem. 
Den andra åtgärden utgår ifrån de egna (revisorernas) önskemål och för att uppfylla dessa måste 
de försöka påverka intressenterna. 
 

3.5.1 Åtgärder i andra länder 
 
Enligt Koh och Woo (1998, ss. 147-154) har det i olika länder implementerats likvärdiga åtgärder 
mot förväntningsgapet såsom utbildning av intressenter samt anpassning av revisorns uppgifter 
för att de ska bättre matcha med allmänhetens förväntningar. USA har i slutet av 1980-talet infört 
olika slags utbildningar där intressenterna har lärt sig om revisorernas uppgifter och skyldigheter. 
Vidare har Sverige, Hongkong, Storbritannien och Australien utökat revisionsberättelsens 
innehåll för att på det sättet informera intressenterna om revisorernas ansvar. 
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4 EMPIRI 
 
I det här kapitlet redovisar vi de resultat som baseras på fem intervjuer, som vi har genomfört 
med revisorer från tre olika revisionsbyråer och ägare till två småföretag. Eftersom alla 
revisorer och företagsledare vill vara anonyma nämns inte intervjupersonernas namn. Kapitlet 
börjar med presentation av revisorerna och deras syn på revisorernas uppgifter och roll, 
förväntningsgapet och förslag på åtgärder för att minska gapet. Därefter redovisas ägarnas 
uppfattning och förväntningar på revisorn .   
 
Här har tre revisorer valts ut för en intervjuundersökning. På grund av anonymitet har vi valt att 
benämna revisorerna som Revisor A, B och C. De har fått svara på öppna frågor, som handlar om 
det finns ett förväntningsgap mellan vad en revisor har för skyldigheter och vad kunden förväntar 
sig av revisorn, samt förslag på åtgärder mot förväntningsgapet. 
 

4.1 BDO 
 
BDO är en internationell revisionsbyrå som startades år 1963 av: Binder, Dijker och Otte. 
Företaget är en av de fem största revisionsbyråerna i världen med ca 45 000 anställda. I Sverige 
jobbar drygt 450 anställda på ett 20-tal orter. Företaget värdesätter sina kunder och försöker ge de 
bästa affärsmässiga förutsättningarna genom funktionella och tydliga tjänster inom revision, 
skatt, företagsservice, redovisning och rådgivningstjänster till alla företag7.  
 
Revisor A är godkänd revisor från BDO. Han har jobbat 10 år inom branschen och är godkänd 
revisor sedan 7 år tillbaka. Han jobbar enbart med revision och andra rådgivningstjänster i 
samband med revision eller enbart affärsrådgivning åt kunder som köper tjänsten separat. Han 
reviderar allt från stora till små företag, men stor del av hans kunder är mindre bolag.  
 

4.1.1 Revisorns syn på revisorns uppgifter och roll 
 
Revisorerna är skyldiga att meddela och förklara för kunderna vad som ingår i deras 
arbetsuppgifter och roll som revisorer. Detta för att en revisor ska kunna vara oberoende i sin 
revision. Samtidigt får en revisor vara serviceinriktad och berätta för kunderna hur de kan hjälpa 
till att utveckla och förbättra kundernas verksamhet. Detta får dock endast ske inom den ram som 
inte förstör oberoendet och inflyttandet i det företag som revisor reviderar, enligt revisor A. 
 
Revisorns uttalande i revisionsberättelsen är viktigt även för externa intressenter och inte bara för 
företaget självt. Kunderna missuppfattar oftast att revisorn arbetar bara för dem, som är självklart 
för att de anlitar och köper revisorns tjänster, men samtidigt gör revisorn arbetet för externa 
intressenter, anser revisor A. Det händer att revisor A skriver en oren revisionsberättelse. 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
7	  http://www.bdo.se/om-oss (11-04-15) 
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Anledningar till detta kan vara att företaget har lämnat in en försenad årsredovisning eller inte 
betalt skatter i tid. Kunderna vill inte ha en oren revisionsberättelse och därmed brukar de ändra 
sina poster om revisorn upptäcker felaktigheter. Revisor A anger även att det är lätt att bevara 
förtroendet mellan en revisor och en kund så länge det inte finns några anmärkningar. Annars 
minskar förtroende från kundernas sida. 
 
Enligt revisor A det är klart att det finns påtryckningar från revisionsbyrån när det gäller stora 
kunder. Vissa revisorer vågar inte påpeka felaktigheter för ledningen av de stora bolagen just för 
att de är rädda att bli avsatta som revisorer.  
 
Revisor A anser att avskaffandet av revisionsplikten kommer att ändra hans roll i den mån att 
revisorn kommer att bli mer rådgivare till företaget. Samtidigt finns det företag som vill visa 
leverantörer och banker sin styrka genom att behålla revisionen. Revisor A säger att revisionen är 
frivillig i andra länder men att flertalet företag ändå väljer att ha revision. 
 
Finansiella skandaler ifrågasätter revisorernas oberoende ställning till kunden samtidigt som 
kunderna skyllde sin ekonomiska krasch på revisorerna. Revisor A säger att det snarare är 
outbildade styrelser som fattar dåliga beslut som är orsaken till de företagens krasch och inte 
revisorer. Det är viktigt att utökade granskningsåtgärder ges till de revisorer som hamnar på 
sådana bolag, så att det kostar bolagen mer pengar att granska och att revisorerna då med större 
säkerhet hittar fel. 
 

4.1.2 Revisorns syn på förväntningsgapet 
	  
Revisor A anser att kunder ofta missuppfattar vad en revisor gör. Kunder har ofta en förväntning 
att revision innebär att göra och avsluta bokslut och årsredovisning. Så är inte fallet utan en 
revision är en ren revision, där revisorn granskar en färdig årsredovisning och styrelsens 
förvaltning. Han menar att om en revisor är med och upprättar bokföringen strider det mot god 
revisionssed. Samma revisor kan inte granska bokslut som han själv har upprättat. Det kan leda 
till att en revisor befinner sig i en ställning, som inte är kritisk och oberoende till företaget. För att 
testa revisorns oberoende ska alla revisorer vid varje nytt uppdrag göra en oberoende analys, 
säger revisor A. Med oberoende analysen testar revisorn om det finns något ekonomiskt samband 
med kunden. Även när förhållandet mellan revisorn och klienten förändras ska den oberoende 
analysen göras. Finns det en konflikt som strider mot oberoende måste revisorn tacka nej till 
uppdraget.  
 
De flesta kunder förväntar sig en aktiv rådgivning av sina revisorer, säger revisor A. Kunderna 
anser att en revisor kan allt och frågar därmed olika saker som berör skatter, försäkringar, pension 
och har förväntan att en revisor kan mycket mer än bara revision. De tror även att revisorernas 
och skattemyndigheternas revision är samma sak där skattemyndigheter i sin granskning går 
igenom allting. 
 
Revisor A säger att ”kunderna förväntar sig att vi kontrollerar varenda faktura och säkerställer 
allt” men i verkligheten tar revisor dock bara upp vissa poster. I och med att det tar tid att granska 
allt måste vi utöka tiden för att kontrollera allt och det medför extra kostnader, som kunder inte 
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vill betala för. Samtidigt är vi inte skyldiga att kontrollera allt utan revisorer behöver bara 
kontrollera det väsentliga. Det finns inte någon garanti med hundraprocentig säkerhet i det vi 
granskar.  
 
Revisor A har upplevt att ägarna i de större bolagen har mer insikter än ägarna i de mindre 
bolagen för hur hela revisionsprocessen fungerar. Orsaken kan vara att den som styr i mindre 
bolag ofta är ägaren själv och att han ofta saknar kunskap och kompetens om revisorns uppgifter 
och roll. De har inte förståelse för vad en revisor gör för det arvode som kunderna betalar och 
tycker bara att det är en stor kostnad. Enligt revisor A vet ägarna i de mindre bolagen varken vad 
de ska fråga honom eller vad de ska förvänta sig av revisorn. I de större bolagen fokuserar de mer 
på planering och granskar om det finns fel genom en internkontroll. Större företag kontrollerar 
även om företagets IT-systemsrutiner fungerar och att personalen gör rätt ifrån sig. De mindre 
bolagen har oftast inte de förutsättningarna och de saknar rutiner som finns i större bolag. 
 
På vår fråga om revisionsbranschen inte vill att gapet reduceras eftersom det har funnits sedan 
man började med revision, svarade revisor A att han inte håller med om det påståendet. Han anser 
att kunderna inte vill köpa något om de inte vet vad det innebär. Kunderna kommer till 
revisionsbyrån med en viss förväntan och till slut får de vad de förväntar sig. Det får de inte bara 
ifrån honom utan från hela teamet som arbetar inom byrån. Kunderna köper en pakettjänst som 
heter ”revision” som till och med kan säljas separat.  
 
Revisor A säger att det som kunde vara en orsak till förväntningsgapet är att det var så enkelt 
med lagstadgad revision så att revisionsbyråerna inte behövde förklara sin roll för kunderna 
tillräckligt tydligt. 
 

4.1.3 Revisorns syn och förslag på åtgärder mot gapet 
 
Revisor A påpekar att förväntningsgapet har funnits länge mellan revisorer och företag. 
Kommunikation är väldigt viktig för att förväntningsgapet ska minskas. Ofta är det missförstånd 
som leder till att gapet uppstår där kunderna har varit dåligt informerade. Det gäller att vara mer 
tydlig med att informera kunderna om vad som ingår i revisors uppgift och vad revisorns roll 
innebär, samt att förklara hur hela revisionsprocessen fungerar. Att visa ett stort engagerade 
intresse för kunder, arbeta proaktivt, informera och följa kunders utveckling alstrar förtroende 
samt skapar en bättre kommunikation som oftast löser många missförstånd mellan dem.  
 
En annan åtgärd kan vara att upphandla tjänster separat för att vara mer tydlig med vad revision 
och redovisning är. Eftersom dessa två tjänster går in i varandra och kunder ofta uppfattar att de 
är samma sak. När det finns en tydligt avskiljande bli det lättare att skilja mellan dem. Då 
kommer kunderna att aktivt söka vilka tjänster som företagen ville ha och har behov av. Det 
kommer att minska antalet missförstånd och kunderna kommer att förstå och inte blanda ihop en 
revisor med en bokförare.  Revisor A anser att revisionsbyråerna är på rätt spår nu och att 
förväntningsgapet så småningom kommer att försvinna. 
 
Orsaken till att gapet har funnits länge är inte bara att kunderna har varit dåligt informerade under 
en längre period, utan att det saknades en lagstadga att styra den informeringen, anser revisor A. 



	  

 - 23 -	  

Kunderna får ett papper där det står tydligt vad revisionen innebär och vad som ingår i revisorns 
tjänster, och sedan får de skriva på. Att det är revisors ansvar att informera kunderna om deras 
roll glöms bort. Kanske en lag kommer göra att revisorerna blir tvungna att verkligen tydligt och 
klart informera och säkerställa att kunderna vet vad en revisor gör och vilka roller denne har. I 
syftet att minska förväntningsgapet kanske det här är en lösning, anser revisor A. 
 
Genom avskaffandet av revisionsplikten för mindre bolag som uppfyller gränsvärdet kommer 
ägarna att vilja lära sig mer om vad som ingår i revisorns uppgifter och vad en revisor har för 
påverkan på företaget, anser revisor A. Då det är företaget som ska göra ett aktivt val om det ska 
behöva en revisor eller ej, så anser revisor A att avskaffandet av revisionsplikten för småbolag 
bara är första steget och att successivt kommer den att avskaffas även för de stora bolagen. Då 
kommer revisionsbyråer att bli tvungna att marknadsföra sina tjänster på ett helt annat sätt och 
därmed förklara tjänsternas innebörd mer tydligt. Det är för tidigt att säga något om detta, säger 
revisor A, men det kan vara ett bra sätt att minska gapet. 
 
Revisor A säger att de flesta redovisningsbyråer idag har lyckats att uppfylla de förväntningar 
som kunderna har. Han anser att byråer uppfyller förväntningar för att behålla sina kunder i en så 
pass stor konkurrens som råder inom revisionsbranschen. 
 

4.2 Ernst & Young 
 
Ernest & Young är en av de största revisionsbyråerna i världen och har kontor i ca 140 länder 
med ungefär 140 000 anställda. Företaget har funnits sedan 1800-talet och grundades av Alwin C. 
Ernest och Arthur Young. Ernest & Young är ett privat aktiebolag och företaget är ledande inom 
branschen och erbjuder kvalitetssäkra tjänster inom revision, skatt, transaktioner, redovisning och 
rådgivning. I Sverige finns de på omkring 60 orter med runt 1600 anställda. De är en av de fyra 
största revisionsbyråerna i Sverige. Deras vision är att genom att skapa förtroende och värde 
bidra till både kundernas och medarbetarnas framgång8. 
 
Revisor B har arbetat i branschen i 9 år och är godkänd revisor sedan 3 år tillbaka och har hela 
tiden arbetat på Ernest & Young. Hans arbetsuppgifter består av revidering av mindre och 
medelstora bolag.  
 

4.2.1 Revisorns syn på revisorns uppgifter och roll 
 
Revisor B säger att revisorns roll anses som formell då han rättar fel som finns i bokföringen och 
kommer med förbättrande förslag till sina kunder. I detta fall tar kunderna ställning till hans 
förslag och han inte får leda kunden eller fatta beslut istället för dem. Detta skulle strida mot det 
opartiskhet som han borde ha gentemot sina kunder. 
 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
8	  http://www.ey.com/SE/SV/About-‐us	  (11-‐04-‐20) 
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Angående avskaffandet av revisionsplikten, anser revisor B, att trots att det kanske är för tidigt att 
säga, kommer hans roll i framtiden inte att ändras.  
 
I syftet att förstärka förtroende gentemot sina klienter gör sig revisor B intresserad av företaget 
han arbetar för. Revisorn försöker vara professionell och proaktiv i sin roll och visa att han bryr 
sig om kunden. Han anser att det är viktigt för kunden att han under hela tiden kommer med goda 
råd. Detta är även ett sätt att behålla kvar kunden. 
 

4.2.2 Revisorns syn på förväntningsgapet  
	  
Revisor B anser att små företag förväntar sig att revisorn gör allt, men att han meddelar tydligt 
redan från början vad revision innebär och vad han gör. Det finns ägare som trots förklaringar 
kommer in med sina papper och fakturor och förväntar sig att revisorn gör bokföringen. Det som, 
enligt revisor B, kunderna inte uppfattar är att han inte kan göra en granskning om han upprättar 
bokföringen, eftersom han på detta sätt förlorar sin oberoende ställning. Han kan komma med 
förbättringsförslag och det är upptill ägaren själv om de accepterar dessa eller ej. Kunderna 
brukar glömma bort det revisorn sade i början av samarbetet om hans skyldigheter så de fortsätter 
att ha orimliga förväntningar på revisorn. Enligt lagen måste revisorn från början meddela vad 
hans skyldigheter är. Företaget förväntar sig att revisorn kan allt från redovisning till skatter och 
allt utöver detta, t.ex. pension, försäkring m.m. Det faktum att han arbetar på en stor 
revisionsbyrå underlättar hans jobb i den mån att han kan få hjälp av sina kollegor som arbetar 
inom andra områden än revision och därmed kan uppfylla kundernas förväntningar.  De som 
arbetar på mindre revisionsbyråer måste, enligt revisor B, ha mer kunskap om andra saker än 
revision för att kunna tillfredsställa sina kunder. 
 
Revisor B upplever att kunderna blandar ihop redovisning med revision och att de tror det är 
samma sak. Redovisningsbyråer samarbetar med revisionsbyråer för att kunna erbjuda sina 
kunder alla tjänster och även granskning. Det kan hända att kunderna tror att det är samma person 
som sköter både redovisning och revision och kallar sin bokförare för revisor. Revisor B påstår 
att bokförare inte vill erkänna inför sina kunder att någon har rättat deras fel och att de vill bli 
kallade för revisorer.  Det kan vara en av anledningar till att gapet uppstår.  
 
Revisorn upplever att kundernas förväntningar på deras tjänster är i förhållande till det priset som 
de betalar för. Att anlita en revisor kostar ganska mycket pengar och därför har kunderna större 
förväntningar på revisorer, säger revisor B. Vissa vill ha en revisor från Ernest & Young för de 
tror att bankerna litar mer på deras revisionsberättelse och att det då blir lättare att få krediter. 
Även om det är dyrt och de inte vet exakt vad revision innebär anlitar de en revisor ändå.  
 
Större bolag har en ekonomiavdelning och därmed mer kunskap om revisorns roll och 
missuppfattningar uppstår sällan. Medan de mindre bolagen tror att revisor går igenom alla deras 
fakturor och rättar alla felaktigheter och inte bara väsentliga poster, påstår revisor B. 
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4.2.3 Revisorns syn och förslag på åtgärder mot gapet 
 
En av de åtgärder som kan minska gapet är att när kunder kommer för första gången till en 
revisionsbyrå är att tydligt förklara vad en revision innebär. Både revisorer och 
redovisningskonsulter borde sitta med kunden och tydliggöra sina roller och arbetsuppgifter. På 
det sättet skulle kunden kunna uppfatta deras uppgifter redan från början. Kommunikation är 
väldigt viktig när det gäller lösningen på det problematiska gapet, anger revisor B. 
 
Med avskaffandet av revisionsplikten tror revisor B att ägarna verkligen kommer att se över om 
de behöver revision eller inte. De kan känna att de vill veta mer om vad revisorn egentligen gör 
och vad revision har för betydelse. Av den frivilliga revisionen följer att revisionen kommer att 
bli mer behovsstyrd. Han kan se avskaffandet som en åtgärd för att minska förväntningsgapet.  
 
Innan revisorerna på Ernest & Young börjar med ett nytt uppdrag från en ny kund gör de en 
individuell bedömning av företaget. Om företaget vill växa och låna pengar rekommenderar de en 
revisor. Revisor B väljer bort de företag som han anser kommer att bli svårt att samarbeta med. 
Det brukar vara företag som inte har kunskap om revision och kanske kommer att kräva det, som 
inte ingår i hans roll. Han anser att okunskap kan skapa konflikter. Ibland när det går dåligt för 
företag kan ägarna skylla på honom och han vill hellre undvika sådana situationer. Även om han 
försöker minska gapet genom att informera sina kunder om revisorns roll går det ibland inte. 
Revisor B gör en prövning av uppdraget redan i början och om han bedömer att ägaren kommer 
att kräva det som strider hans befogenheter enligt lagen accepterar han inte uppdraget. 
 

4.3 Price Waterhouse Coopers 
 
Price Waterhouse Coopers bildades år 1999 genom fusion av två företag Öhrlings Coopers & 
Lybrand och Price Waterhouse. Båda revisionsbyråerna har funnits i Sverige sedan 1933. Strax 
efter bildandet blev företaget marknadsledande i Sverige med idag ca 3 700 anställda och 130 
kontor runt om i landet. Deras verksamhetsområden är redovisning, revision, skatterådgivning, 
riskhantering samt corporate finance. De är även världsledande i branschen med 161 000 
medarbetare i 154 länder. PwC:s vision är att ”medverka till ett väl fungerande privat, offentligt 
och ideellt företagande som inger förtroende” 9. 
 
Vi genomförde en intervju med revisor C, en auktoriserad revisor som arbetar på PwC. Han är 
auktoriserad revisor sedan 31 år tillbaka. Har arbetat 20 år på Grant Thornton där han var 
delägare, och sedan hade även drivit en egen revisionsbyrå i 7 år. De senaste 6 åren har revisor C 
arbetat på PwC. Han arbetar mest med ren revision och i liten omfattning med konsultation.   
 
 
 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
9 http://www.pwc.com/se/sv/om-oss/foretagsfakta.jhtml (11-04-21) 



	  

 - 26 -	  

4.3.1 Revisorns syn på revisorns uppgifter och roll 
 
Revisor C säger att revisorns roll är ren revision av företaget, med lite konsultation så länge den 
inte är så detaljerad att den strider mot oberoendet gentemot kunden. Han anger att han oftast är 
konsult mot ägarna i den mån han ger logistiska synpunkter, utifrån nyckeltal och andra siffror 
från årsredovisning. För att bevara sin opartiskhet undviker han umgänge med sina klienter, säger 
revisor C.   
 
Det har dock skett en stor förändring av revisorns roll sedan han började arbeta som revisor på 
1970-talet. Då kunde revisorn allting från skatter till rådgivning och revision. Senare har det 
blivit specialiserat så att revisorn nu enbart kan revidera och identifiera problemen, påstår revisor 
C. Innan hade revisorn suttit med allt men det är bra att det inte är så länge för att revisionen är 
ett så komplext område. 
 
Han påstår att småföretagarna inte förstår revisorns uppgift och roll och att de skyller på revisorn 
när det går dåligt. När det gäller felaktigheter han stöter på skriver han först ett PM vilket stannar 
hos företaget. Om det är någon specifik sak skrivs det i en erinran. Grova företeelser skrivs i 
revisionsberättelse eftersom det är banker som läser dessa. Det brukar vara obetalda sociala 
skatter och avgifter som skrivs i revisionsberättelsen. Trots att ägarna inte anser det som något 
allvarligt brukar bankerna inte bevilja krediter för dem. Detta uppfattar banker som en indikator 
på att företaget inte är så noggrant. Det kan även hända att när företaget inte vill ändra sina poster 
så beslutar det att avsätta revisorn, enligt revisor C. Kunden är inte orolig över vad bankerna 
kommer att tycka om de kan hitta på någon anledning och skylla det på revisorn. Revisorn kan 
inte försvara sig för att han är under tystnadsplikt. 
 
Revisor C anser att avskaffandet av revisionsplikten inte kommer att ändra hans roll och hittills 
har han inte tappat ett enda uppdrag. De seriösa företag vill fortfarande ha en revisor för att han 
står för trygghet och stöd när företaget t.ex. beslutar sig att sälja bolaget. 
 

4.3.2 Revisorns syn på förväntningsgapet 
 
Revisor C märker att de som är småföretagare förväntar sig att revisorer ska hjälpa till med allt 
från budgetplanering till försäljning. Men han kan inte engagera sig i företaget så djupt så att det 
påverkar försäljningssiffrorna. Revisor C säger att han kan närvara vid bankbesök, men kan inte 
låna ut pengarna till företaget eller vara företrädare för detta i förhandlingar, som företaget ibland 
efterfrågar. Han kan vara rådgivare när företaget ska köpa ett annat bolag, men inte fastställa 
köpeskilling för att han kommer att granska ärendet sedan. Han säger att en revisor inte får sköta 
bokföringen och sedan granska den. Revisor C:s klienter vet ganska bra vad han får göra, men 
ibland händer det att de ändå frågar. Om han inte kan hjälpa till hänvisar han till sina 
arbetskamrater eller bekanta. Det kan handla om advokater eller skattekonsulter i situationer när 
klienten vill få hjälp med saker som står utanför revisorns befogenheter. Klienterna brukar 
förvänta sig att revisorer kan allt. De ändå får hjälp med allt de behöver fast inte bara från 
revisorn utan nu är det hela teamet som hjälper till inom PwC. 
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Enligt revisor C är förväntningsgapet mycket större i mindre företag där de förväntar sig att en 
revisor ska göra allting och även skyller på revisorer när det händer problem och därmed att 
allting är revisorns fel. I sådana situationer är det svårt för revisorn att försvara sig och att uttala 
sig för att han har tystnadsplikt. Större företag är dock mer proffsiga, påstår revisor C. Ägarna 
brukar uppfatta revisorn som deras medhjälpare, för att de har valt honom och han ska hjälpa 
dem. Revisor C glömmer inte att det även finns andra intressenter som banker osv. När det gäller 
ägarna brukar de vara okunniga och tycka att ”revisorn är min man eller kvinna som ska hjälpa 
mig”.  
 
De kunderna som revisor C samarbetar med förväntar sig inte att han ska gå igenom alla fakturor 
och allting för att de är medvetna att detta skulle medföra mer kostnad. De förväntar sig inte att 
revisorn ska reducera alla deras problem. Det finns många småföretagare som tror att revisorn är 
en Gud som kan fixa allt, men så är det inte. Ibland säger klienter till revisor C att han inte har 
hjälpt dem tillräckligt mycket. Revisor C säger då att det inte är revisorns roll att driva ett företag 
och brukar säga till dem: ”om jag visste precis hur det var att driva företag, så skulle jag ha varit 
jätterik”. Revisorn kan ha synpunkter t.ex. på kostnaderna, men om företaget har fel kostnadsbild 
då kan han inte sälja åt företaget, säger revisor C. 
 
Revisor C håller med om att vissa kunder tror att redovisning är revision, och ”att redovisare inte 
har det riktigt klart för sig vad de är och att revisor är ett bra namn att kalla dem för”. I 
redovisningsbyråer är det oftast redovisare som inte vill att klienten träffar revisorn. Detta för att 
klienten kanske vill ha en relation med sin revisor och då kan redovisningsbyrån förlora en kund. 
 
Revisor C anser att en anledning till att även småföretag, som inte behöver så många tjänster som 
PwC erbjuder, ändå anlitar dem, är att företag brukar ha större förväntningar på PwC än på de 
mindre revisionsbyråarna. De tror att om PwC granskar deras årsredovisning så slipper de 
problem med Skattemyndigheter, samt att de lättare kan få krediter från banker för bankerna litar 
mer på PwC:s revisionsberättelse. Revisor C säger att det går lika bra för små företag att anlita 
någon mindre revisionsbyrå, som kan erbjuda samma kvalitet för mycket mindre pengar.  
 

4.3.3 Revisorns syn och förslag på åtgärder mot gapet 
 
Revisor C påstår angående gapet att det alltid har funnits och att det kommer att förbli så. PwC 
informerar sina klienter innan de börjar med uppdraget om både sin och klienternas roll. Det gör 
de genom att skicka ett uppdragsbrev till sina klienter. Detta är på två sidor där klienten och 
revisorn ska skriva på, anger revisor C. Det finns även bilagor på tio sidor som ingår i 
uppdragsbrevet. När de träffas pratar de inte exakt om revisorns roll och uppgifter och kundernas 
roll utan nämner det bara lite slarvigt. 
 
Revisor C säger att revisionsbyråer anpassas mer och mer efter kundernas behöv. Kunden får allt 
han förväntar sig och det är inte bara ifrån revisorn utan från hela teamet som arbetar inom byrån. 
Detta ser han som en åtgärd för att minska gapet. 
 
Revisor C kan se avskaffandet av revisionsplikten, som en åtgärd för att minska 
förväntningsgapet. Då skulle kunden få mer klart för sig vad revisorn gör och uppfatta att de har 
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nytta av revisors tjänster. Nu kan de tänkas att det är bra att ha en revisor och kanske ifrågasätta 
varför de inte har tänkt så innan. Att revision är frivillig betyder att nu är revisorn någon som 
företaget anlitar av frivillig önskan och enligt revisor C:s uppfattning kommer det att skapa en 
helt annan relation mellan dem. Innan var de tvungna att ha en revisor och tänkte ”vad ska jag ha 
honom till”. Men revisor C säger att nu är han där för att hjälpa dem till skillnad från förut, när 
han var till för att granska och hitta fel. 
 

4.4 Intervjuade klienter 
 
För att jämföra om det finns förväntningsgap mellan revisor och mindre bolag har vi intervjuat 
två ägare till småföretag. Det ena är ett aktiebolag och det andra ett kommanditbolag. 
Aktiebolaget överskrider gränsen för frivillig revision och genom detta är det obligatoriskt att ha 
en godkänd/auktoriserad revisor. Kommanditbolaget behöver däremot inte ha någon revisor för 
granskaning, men väljer ändå ha en. 
 

4.4.1 Företagsledare/Ägare till AB X 
 
Företaget är ett franskt café franchisingföretag. Det är en café- och bistrokedjan som startades år 
1984. De arbetar med franchising i olika orter här i Sverige och alla enheter drivs och ägs av egna 
företagare. Antal anställda i caféet är tio. 
 
Intervjun genomfördes med företagets ägare, som också är anställd inom verksamheten. Hon 
saknade tidigare erfarenhet av att driva eget företag samt att sköta bokföring, men hon hade en 
brinnande passion för att starta eget. Ägaren valde att driva en franchising och hon fick hjälp med 
koncept och andra frågor för att börja driva ett café. 
 
Under intervjun visade det sig att ägaren inte visste vad deras revisor gjorde och blandade ihop 
redovisningskonsult med revisor och kallade till och med deras redovisningskonsult för revisor. 
Ägaren anlitar en liten redovisningsbyrå för att sköta bokföring då hon själv saknar kunskap och 
kompetens inom områden. Hon anser att det är viktig att göra rätt och följer gällande lagar och 
regler för att slipa Skatteverkets misstankar och kontroll. Eftersom företaget drivs som ett 
aktiebolag som överskrider gränsvärdet för frivillig revision är det obligatoriskt att ha en revisor 
för revision. Den redovisningsbyrån som ägaren anlitar erbjuder hela tjänstepaketet från 
redovisning till revision. Den redovisningsbyrån samarbetar med en annan revisionsbyrå för att 
hjälpa till med att utföra revision åt företaget. Ägaren träffar sällan sin revisor då hon vänder sig 
mest till sin redovisningskonsult som hjälper till med löpande bokföring och andra frågor som 
berörs verksamheten samt varje månaders resultat.  Därför saknar hon insyn i revisorns arbete 
och skyldigheter.  
 
Ägaren vill bara att allt ska vara rätt och att det är lag på att hon måste har en revisor för att utföra 
granskningen. Hur revisorn utför sitt arbete och någon kännedom om revisionsprocessen har hon 
dock inte. Hon lämnar alla sina fakturor och papper till sin redovisare att bokföra. Om det finns 
oklarheter eller felaktigheter är det redovisaren som bär ansvaret, anser ägaren. Syfte med att 
anlita en revisor och redovisningskonsult är att ägaren inte har den förståelse och den kunskap, 
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om alla lagar och regler som finns inom bokföring och revision. Ägaren tycker att det är bäst att 
lämna det till någon som är kunnig och som vet hur hela processen fungerar. Företaget förväntar 
sig att revisorn ska göra sitt jobb rätt och har ett stort förtroende för dennes arbete.   
 

4.4.2 Företagsledare/Ägaren till KB Y 
 
Företaget startades året 2010 och är ett kommanditbolag. Detta drivs som en fiskbutik ihop med 
en restaurang. Det är två kompanjoner som är ägarna och utöver dem har de två anställda. Ägarna 
är även heltidsanställda på andra företag. 
 
Vi genomförde en intervju med en av ägarna vars fru även arbetar i fiskbutiken. Eftersom de inte 
hade någon tidigare erfarenhet av att driva eget företag så anlitade de en revisor för att hjälpa till. 
Delägaren säger att det var väldigt bra att de har fått hjälp för att de var nybörjare i branschen och 
kunde inget om skatter eller moms. Revisorn hjälpte även till med pensionsfrågor och när hans 
fru gick på A-kassa så var revisorns råd var guld värda. Det var revisorn som hade föreslagit att 
de skulle underteckna ett kompanjonavtal, eftersom enligt revisorns erfarenhet är det lätt att det 
bli bråk även om de varit vänner sedan länge. Företaget har ett stort förtroende för revisorn och 
det kändes bra att inte från början gör fel, säger ägaren. 
 
På frågan om ägaren vet vad revisorerna gör svarade han att denne sköter all bokföring och att 
han kommer månadsvis till revisorn med alla fakturor samlade i en pärm. Ägaren sköter 
företagets dagskassa och betalar räkningarna själv. Ägaren visste inte om att revisorn upprättar 
bokföringen, så får revisorn inte utföra revisionen. Han kontaktade sin revisor som sköter löpande 
bokföring och frågade om vem det var som upprättar företagets revision, det visade sig att det är 
någon annan inom byrån som utför det. Ägaren visste inte skillnaden mellan redovisning och 
revision och tyckte att det var samma person som utför både redovisning och revision åt hans 
bolag. Han litar på sin revisor och vet att allting kommer att gå bra till slut. Särskilt revisorn som 
han anlitade kommer från samma land var det utmärkt att kunna prata samma språk. Även om det 
är dyrt att anlita en revisor så sparar man in den kostnaden i slutändan, anser ägaren.  
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5 ANALYS 
	  
I det här kapitlet kommer vi att koppla vår teoretiska del (teoretisk referensram) med den 
information vi har erhållit i samband med de intervjuerna vi genomfört (empiri). Vi relaterar 
revisorernas åsikter till litteraturen. Sedan relaterar vi ägarnas uppfattningar om revision och 
revisorer till litteraturen och till revisorernas åsikter. 
 

5.1 Revisorns roll 
	  
Det som framgår av vårt avsnitt 3.3.1 är att revisorn, enligt RevL, skall vara opartisk, självständig 
och objektiv när det gäller hans ställningstagande. Revisorn skall för varje revisionsuppdrag 
pröva om det kommer att finnas situationer som kan ha verkan på hans opartiskhet gentemot 
kunden. Redan första gången revisor B träffar kunden gör han en bedömning om kunden kommer 
att bli svår att samarbeta med. Revisorn B gör även en bedömning om kunden kommer att kräva 
av honom saker han inte får utföra enligt gällande regelverk. Sådana kunder väljer han bort redan 
i början, påstår revisor B.  
 
Svanström anger att RN har tagit hänsyn till revisorernas oberoende gentemot sina klienter på så 
sätt att revisorerna måste genomföra en oberoende analys. Figur 1 i avsnitt 3.3.1 visar hur 
analysmodellen ser ut. I samband med detta anger revisor C att han sätter sin oberoende ställning 
mot kunder på prov genom att införa en oberoende analys. På detta sätt ser revisorn om hans 
ställning mot kunden har ändrats genom tiden och om det finns ekonomiska samband mellan 
dem. 
	  
De senaste finansiella skandalerna har ifrågasatt revisorernas oberoende ställning till företaget, 
säger Wallerstedt (avsnitt 3.3.1). Cassel anger också i avsnitt 3.3.2 att i samband med skandalerna 
har förtroende för revisionsbranschen minskats. Revisor A anser att orsaken till skandaler är 
outbildade styrelser som fattar dåliga beslut, och inte revisorn. Det som inte bör glömmas är att 
det är just styrelsen som har ansvar att driva bolag. Revisor C säger dock att det ibland är svårt 
för revisorerna att inte blir påverkade av den relationen de har med klienten, särskilt om de har 
samarbetat länge. För att undvika detta har han inget privat umgänge med sina klienter, säger 
revisor C. Enligt Öhman (2005, s. 64) avsnitt 3.4.1, framgår det att revisorernas rapportering 
ibland kan anses som tunn. Revisor A håller med om detta genom att säga att vissa revisorer är 
rädda att bli avsatta och undviker därför att rapportera in alla felaktigheter de hittar i sin 
granskning av företagets räkenskaper. 
 
Enligt Diamant (2004, s. 181) avsnitt 3.3.1, kan revisorns oberoende påverkas av den ekonomiska 
anknytning till kunden, då det är kunden som betalar arvodet till revisorn. Även revisionsbyråer 
drivs i vinstsyftet och kan påverka revisorns ställning till kunden. Revisor A håller med om detta 
och anger att det är mer uppenbart i förhållandet till de stora klienterna. Han anger att om man är 
jättekund till en revisionsfirma, då är det klart att det blir mer påtryckningsmedel än om en liten 
kund kommer och har vissa yrkanden. Revisor C anger dock att om man arbetar på en mindre 
byrå då är man mindre oberoende mot sina kunder. 
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Enligt avsnitt 3.1 (Broberg et al. 1999, s. 23) prioriterar revisorerna vilka dokument som kommer 
att kontrolleras. Om revisorn upptäcker felaktigheter under revisionens gång då upplyser han 
styrelsen om detta så att företaget har tid att rätta till de brister som har upptäcks av revisorn. 
Första steget är alltså revisorns påpekande till erinran och anmärkningar.  Revisor A säger att 
företagare brukar ändra sina poster efter revisorns påpekande och att de flesta vill göra rätt och 
inte vill ha anmärkningar i sin revisionsberättelse. Det är inte heller ovanligt med en oren 
revisionsberättelse där orsakerna brukar vara en försent lämnat årsredovisning eller försent 
betalda skatteavgifter. Revisor A säger att det inte är svårt att upprätta oberoendet mot kunder, så 
länge det inte finns något att anmärkas. Annars kan förtroendet minskas mellan revisorn och 
kunden, säger revisor A. Revisor C säger att småfel som han stöter på skrivs i PM och att detta 
dokument stannar hos företaget. Sedan finns det erinran och där skriver revisorn om en specifik 
sak där han kan nämna saker han inte gillar för att få företag att åtgärda eller kolla upp. Det 
betyder inte att det han skriver hamnar i revisionsberättelsen för det måste vara grova saker. 
Normalt är det saker som obetalda sociala skatter och avgifter. Även om det inte låter som grova 
saker kan bankerna uppfatta företaget som oansvarigt och inte bevilja krediter till företaget, 
påstår revisor C. Han anger att även i dessa fall kan företaget byta revisor i syftet att försvara sig 
inför banktjänstemän och ange osanna anledningar till revisorns avsättning. De är medvetna att 
revisorer är under tystnadsplikten och utnyttjar detta, säger revisor C. Från avsnitt 3.3.3 (Broberg 
et al. 1999, s. 14) framgår det att en revisor inte bör föra vidare information som han får i 
samband med sitt uppdrag. 
 
Av det som framgår i avsnitt 3.2 (Svanström & Sundgren 2010, ss. 50-53) kommer den frivilliga 
revisionsplikten att innebära en mer rådgivande roll för revisorer samt att de flesta kunder 
kommer ändå att behålla sina revisorer. Revisor A säger att revisionen är frivillig i andra länder, 
men att den ändå finns kvar så han tror inte att revision kommer att försvinna. Det finns företag 
som fortfarande vill bestyrka till leverantörer och banker sin kompetens i form av revision. Men i 
framtiden, anser revisor A, kan det hända att branschen blir mer rådgivande. Revisor B anser att 
med en frivillig revision kommer ägarna att se över om de behöver revision och därmed känna till 
vad revisorn egentligen sysslar med och vad det har för betydelse. Han säger att revisionen 
kommer att bli mer behovsstyrd. Även om det är tidigt att säga, anser revisor B, att avskaffandet 
av revisionsplikten inte kommer att påverka hans roll i framtiden. Revisor C har inte tappat ett 
enda uppdrag efter avskaffandet och anser att det kommer att förbli så. Han tror att nu när det är 
frivilligt med revision så kommer det att bidra till en bättre relation mellan revisorn och kunden. 
Kunderna kommer att anse att revisorn är där för att hjälpa till, vilket är en stor skillnad jämfört 
med deras tidigare uppfattning.  
 
Enligt avsnitt 3.3.2 (Gometz 2006, s. 106) är revision en bransch som bygger på förtroende och 
att utan detta är revisorns arbete meningslöst.  Revisor A säger att för att bygga upp ett förtroende 
och behålla sin kund är det viktigt att visa ett engagerade intresse för kunden och bli proaktiv. Att 
komma med goda råd värdesätter kunderna högt. Revisor B anger att han försöker visa företaget 
att han bryr sig. På detta sätt är det även lättare att få kunderna göra som de vill och samtidigt 
förstärka förtroendet mellan dem. Att under hela processen visa att han är intresserad och att 
komma med förslag och goda råd, håller kvar en kund.  
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5.2 Förväntningsgapet 
	  
Enligt 9 kap. 3 § ABL (avsnitt 3.1) revisorns uppgift är att i enlighet med god revisionssed 
granska företagets redovisning och förvaltning. Revisor A håller med om det och anger att 
revisorns uppgift är att granska företagets räkenskaper och upprätta en revisionsberättelse i 
enlighet med regelverket. Revisor C anger att revisorns uppgift är ren revision av företag och 
konsultation till en viss del då det inte stör revisorns oberoende ställning mot kunden. Revisor B 
samtycker till att revisorns uppgift består främst av revision av företagets årsredovisning, men att 
vissa kunder har uppfattning att en revisor både kan redovisa och revidera samtidigt. Revisor B 
säger att detta är omöjligt eftersom då förlorar revisorn sin oberoende gentemot kunden. Revisor 
A hävdar också att det finns förväntan från kundernas sida på att revisorn både kan upprätta 
bokslut åt företaget och sedan granska bokslutet. Vår intervjuade företagsledare till KB Y trodde 
att hans revisor upprättade årsbokslut och utförde granskningen av bokslutet, vilket inte är fallet.  
 
Öhman (2005, s. 62) i avsnitt 3.1, anger att revisorer är länken mellan företag och intressenter 
och att revisorns uppgift är att genom att kvalitetssäkra räkenskaper stödja samhällets ekonomi 
och intressenternas trygghet. Revisor A anger att han inte skriver en revisionsberättelse för 
kundernas skull utan för marknadens dvs. de externa intressenterna. Enligt Cassel (1996, s. 196) 
avsnitt 3.4.2, händer det att företagsledare anser att revisorn är ”en av dem”. Det är för att 
företaget anlitar och betalar revisorn. Revisor C säger att lite så är det även i verkligheten och att 
kunderna anser revisorn som deras medhjälpare som de själva har valt. Revisor C anger att han i 
sina uppdrag aldrig glömmer att det finns andra intressenter också.  
 
Enligt avsnitt 3.4.2 (Cassel 1996, s. 196) framgår det att de granskade klienterna inte riktig förstår 
skillnaden mellan revisorer och advokater. Revisor C säger att det händer ibland att klienter vill 
att han företräder dem i vissa förhandlingar och att han i sådana situationer hänvisar till advokater 
eller konsulter. Revisorn kan vara en rådgivare men kan inte göra jobbet.  
  
I avsnitt 3.4.2 påpekar Cassel (1996, s. 198) att det största förväntningsgapet finns bland 
fåmansföretagare då de tror att revisorns ansvar är att se om alla poster är rätt värderade samt att 
upptäcka brott. Cassel anger även att klienterna korrelerar revisorns provision med dess insats. 
De förväntar sig att revisorn är en expert som kan allt och ser honom som en lösning på sina 
ekonomiska problem. Revisor A säger att vissa kunder förväntar sig att vi ska gå igenom alla 
poster och inte bara de väsentliga. Det skulle ta tid att granska allt. I det fallet skulle man kunna 
göra en utökad revision, men samtidigt kostar det mycket pengar för kunden. Revisor A påstår att 
kunderna förväntar sig en aktiv rådgivning inom vissa segment. De tror att revisorn kan det mesta 
inom ekonomi, skatter och försäkringar och alltså mycket mer än bara revision. Revisor B håller 
om att kunderna förväntar sig att en revisor kan allting från redovisning till skatter och ser honom 
som ett bollplank. Detta är mest tydligt hos de småföretag, säger revisor B, då de förväntar sig att 
revisorn går igenom alla fakturor, hittar alla fel men även kommer med förbättringsförslag. 
Revisor C säger att småföretag förväntar sig att vi ska göra allting och de tror att revisorn är en 
Gud som kan lösa alla deras problem. Kunderna förväntar sig dock inte att revisorn ska gå 
igenom alla papper eftersom de är medvetna att det skulle kräva mer kostnader för företaget. 
 
I avsnittet 3.4.1 ifrågasätter Öhman (2005, s. 66) revisionsbranschens intresse att minska gapet 
och anger att det måste finnas något motiv i att gapet inte är minskat eller reducerad ännu. 



	  

 - 33 -	  

Revisor A säger att det kan anses dumt att revisorerna inte vill att gapet minskas. Detta för att 
kunderna inte vill betala revisorns tjänster om de inte är medvetna om vad de köper. Från vår 
intervju med företagaren AB X visade det sig att hon inte har någon kännedom om revisorns roll, 
trots att företaget anlitar en revisor. 
 
Enligt avsnittet 3.4.1 (Johansson 2005, s. 201) framgår det att Far:s representanter ser att orsaken 
till förväntningsgapet är dålig kommunikation mellan revisorer och deras intressenter. Revisor B 
anger att han redan i början av uppdraget förklarar tydligt för sina kunder sin roll och de tjänster 
han erbjuder. Revisorn säger att enligt lagen måste revisorn förklara sina skyldigheter i början av 
uppdrag. Revisor A anser att innan revisionsplikten avskaffandes var det mycket enklare för 
revisorer. Med lagstadgad revision behövde inte revisionsbyråerna presentera tillräckligt tydligt 
om vad deras roll innebär. Det bekräftas i avsnittet 3.4.3 (Wennberg 2005, s. 172) där det framgår 
att en av de orsakerna till förväntningsgapet är revisorernas otydliga förklaring av deras roll.  
 
Enligt avsnitt 3.4.1 (Innes et al 1997, se Öhman 2007, ss. 130-131) innebär begreppet 
förväntningsgap skillnaderna mellan två utgångspunkter, den deskriptiva och normativa. Den 
deskriptiva beskriver vad revisorer gör och den normativa vad revisorer bör göra. Revisor C 
påstår att även om kunderna har olika uppfattningar om vad revisorn egentligen gör och förväntar 
sig få olika tjänster av honom kan kunderna ändå få som de vill, men inte bara ifrån honom utan 
ifrån hela teamet inom PwC. Revisor A anger att de flesta revisionsbyråer idag har fyllt 
förväntningsgapet genom att erbjuda sina kunder vad de förväntar sig. Detta gör de för att 
konkurrensen är stor och för att de vill behålla sina kunder. 
 
Enligt avsnitt 3.4.2 (Cassel 1996, s. 198) skiljer revisionens intressenter sällan mellan begrepp 
revision och redovisning. Revisor A säger att kunderna oftast förväntar sig att en revisor ska 
upprätta en årsredovisning och bokslut och sedan granska det, vilket är omöjligt för att en revisor 
måste vara opartisk i sin granskning. Revisor B anger att redovisningsbyråer samarbetar med 
revisionsbyråer för att även kunna erbjuda sina kunder granskning. Då tror kunderna att det är 
samma person som gör både bokföring och granskning och kallar sina bokförare för revisorer. 
Revisor C håller med att kunderna sällan skiljer mellan dessa två yrken. Han påstår även att 
redovisningsbyråerna inte vill att klienterna träffar revisorn. Detta för att klienten kan gå direkt 
till sin revisor och då kan en redovisningsbyrå förlora en kund. Den intervjuade företagsledaren 
för AB X blandade ihop redovisare med revisor och kallade sin redovisningskonsult för revisor. 
Det är en redovisningsbyrå företagaren anlitar och som samarbetar med en revisionsbyrå. För 
företagsledaren AB X är det obligatoriskt att ha en revisor, men hon var ändå omedveten om vad 
en revisor egentligen gör. Företagsledare till KB Y anlitar en revisionsbyrå som sköter både 
redovisning och revision. Företagaren trodde att det var samma person som gjorde både 
redovisning och granskning och kunde inte förklara skillnaden mellan en redovisare och en 
revisor. 
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5.3 Åtgärder 
	  
Enligt teori i avsnitt 3.5 (Cassel 1996, s. 200) har det anförts att det ska vidtas åtgärder för att 
minska gapet då det är ett befintligt problem, som kan påverka revisors roll och oberoende. Även 
om förväntningsgapet har funnits länge och det har åtagits försök att reducera gapet så finns gapet 
ännu kvar. De intervjuade revisorerna är eniga om att det finns förväntningsgap mellan deras 
kunders uppfattning om revisorn och vad en revisors egentliga roll och skyldigheter är. Enligt 
revisor C kommer förväntningsgapet alltid att finnas kvar och att det är ett problem som inte har 
några enkla lösningar. Det är många faktorer som spelar in och det räcker inte med att bara 
skrapa på ytan utan de grundläggande orsakerna måste lösas. Alla de intervjuade revisorerna 
håller med om det som finns i avsnitt 3.5 (Cassel 1996, s. 200), vilket är att kommunikation 
måste tydligtgöras mer. Vad en revisor har för roll och dess innebörd till kunderna måste 
förklaras noggrant, säger revisorerna. Ofta är det missförstånd som gör att det uppstår en felaktig 
uppfattning och förväntning på revisorer påstår revisor A. 
 
Alla de intervjuade revisorerna håller med att det krävs en god och tydlig kommunikation mellan 
parterna. Kommunikation anses vara en av de viktigaste lösningar till att gapet minskas. Ofta är 
den brist på kommunikation mellan revisorer och kunder som gör att de har delade uppfattningar 
om revision och vad revisorn sysslar med, säger revisorerna. Enligt Cassels teori i avsnitt 3.5 
(1996, s. 200) ska revisor på ett pedagogiskt sätt förklara och tydliggöra sin roll och skyldighet 
mot kunderna. Revisorerna skulle redan från första början tydligt och enkelt förklara för sina 
kunder om vad revision har för betydelse och innebär för företaget, anger revisor B. Vad revisorn 
har för uppgifter och hur hela revisionsprocessen fungerar borde också förklaras enligt revisor B. 
Samtliga intervjuade revisorer anser också att de småföretag som köper både redovisning och 
revision hos dem uppfattar att revisor gör både bokföring och granskning. I och med att bägge 
tjänsterna går in i varandra kan det behövas mer klarhet för att kunderna ska kunna skilja mellan 
dessa två tjänster, säger revisor A. Revisor B säger att för att kunna reducera det gapet borde 
redan i början av uppdraget revisor och redovisningskonsult/redovisare sitta tillsammans med 
kunden. Då skulle de redogöra för vad varje person gör och att det inte är samma person som gör 
både revision och redovisning. Det kan uppfattas som ett sätt att utbilda sina intressenter och 
kunder om hur hela processen fungerar. Att utbilda och påverka sina intressenter kan ses som ett 
bra sätt att minska gapet, anser Koh och Woo i avsnitt 3.5.1 (1998, ss. 147-154).  
 
Syftet med frivillig revisionsplikt, enligt avsnitt 3.2 (Johansson 2005, ss. 192-193), är att på detta 
sätt spara pengar för småföretagen. Då revisionskostnaderna är en betydande kostnad för de 
småföretagen kan företaget börja tänka på om de verkligen behöver revisionstjänster. Revisorerna 
A och B säger att då blir det kunden som kommer att aktivt söka och vilja veta mer om revision. 
Alla tillfrågade revisorer är eniga om att frivilig revisionsplikt kan vara en lösning som kan få 
gapet att minska. De håller även med att det fortfarande är tidigt att bedöma om det kommer att 
resultera i en önskad effekt, som kan påverka gapets minskning. Det som är säkert är dock att 
kunderna, speciellt de små företagsledarna/ägare, kommer att bli mer medvetna om revisorernas 
roll och deras kunskap om revisionen ska bli bättre.   
 
Enligt Öhman (2005, s. 77) avsnitt 3.5, i syfte att minska gapet bör det finnas en balans i 
revisionsverksamheten där revisorer ska jobba mer åt intressenter och göra rätt saker. Alla de tre 
revisorerna är medvetna om vikten av deras uttalande i revisionsberättelse om företagets 
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finansiella ställning till intressenter. De har alltid i åtanken att deras uttalande ska vara till 
intressenternas fördel. Samtidigt anser revisorerna att det är en tjänst som de säljer och att de 
måste visa en professionell och effektiv ställning som gör kunderna nöjda. 
 
I avsnitt 3.5 (Wennberg 2005, s. 186) nämns att revisorn måste förklara i detalj sina 
arbetsuppgifter. Då anser revisor C att uppdragsbrevet som kunderna får och som denne skriver 
på kan ses som ett sätt att förtydliga revisors roll samt att informera kunder om vilka tjänster de 
har köpt. 
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6 RESULTAT OCH SLUTSATSER 
	  
Kapitlet kommer att handla om vårt resultat och slutsatser som vi kommit fram till genom vår 
undersökning och som är relaterade till våra forskningsfrågor och syftet med uppsatsen. 
 

6.1 Revisorns roll 
 
I vår uppsats har vi genomfört intervjuer med tre revisorer och två småföretagare. Just för att vårt 
urval består av få revisorer och småföretagare vill vi påpeka för våra läsare att våra slutsatser inte 
kan generaliseras. 
 
Syfte med vår uppsats är bland annat att undersöka revisorernas syn på deras roll, och vi har 
kommit fram att enligt de intervjuade så är revisorns roll: 
 

- att meddela och förklara för kunderna vad som ingår i deras arbetsuppgifter och roll 
 

- att granska en färdig årsredovisning och styrelsens förvaltning 
 
- att ha en oberoende ställning mot företaget/kunden 

 
- att gå igenom och kontrollera endast väsentliga poster i företagets räkenskaper  

 
- att upprätta en revisionsberättelse 

	  

6.2 Förväntningsgap  
	  
Det andra syftet med vår uppsats och forskningsfråga 1 är att se vad som ägare till småföretag 
förväntar sig av revisorn. Vi har kommit fram till följande: 
 

- att revisorn arbetar för dem och inte för externa intressenter såsom banker och 
leverantörer i syfte att visa en rättvisande bild av företaget 

- att revisorn är en expert som kan allting  

- att revisorn går igenom alla papper och upptäcker alla brister i redovisningen  

-  att revisorn löser alla ägarens ekonomiska problem 

- att revisorn kan samtidigt både bokföra och granska företagets räkenskaper, och skiljer ej 
redovisning från revision 
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Det tredje syftet med vår uppsats är att få en bättre förståelse över vad som förorsakade 
förväntningsgapet. Därmed kan vi dra slutsatsen att anledningar till gapet kan vara: 
 

- att eftersom revisionen var lagstadgad under längre tid kände ägarna inget behov av att 
informera sig om revisorns uppgifter 

- att kunderna köper pakettjänster från redovisnings- och revisionsbyråer och därför inte vet 
exakt vad en revisor gör och vad en bokförare gör 

- att revisorns roll har ändrats genom tiden, från att tidigare ha kunnat hjälpa med alltig har 
den förändrats till att nu vara specialiserad bara på ett område. Allmänheten hänger inte 
med i dessa förändringar 

- att kommunikation mellan revisorn och dess kunder är dåligt strukturerad 

- att företagare som anlitar och betalar revisorn förväntar sig att revisorn är en del av 
företaget  

 

6.3 Förslag på åtgärder 
	  
Vårt fjärde syfte med uppsatsen samt forskningsfråga 2 är att komma fram till åtgärder som kan 
införas för att minska eller reducera förväntningsgapet. Utav den här studien som vi har gjort med 
hjälp av litteratur och intervjupersoners åsikter har vi kommit fram till följande åtgärder: 
 

- att skapa bättre kommunikation och tydlighet mellan parterna 
 
- mindre omfattande uppdragsbrev till kunder 

 
- att i början av uppdraget sätter sig både bokförare och revisor tillsammans med kunden 

och förklarar exakt skillnaden mellan deras arbetsuppgifter 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



	  

 - 38 -	  

7 AVSLUTANDE DISKUSSION 
	  
I	  detta	  kapitel	  presenterar	  vi	  våra	  egna	  reflektioner	  avseende	  vår	  undersökning.	  Vi	  kommer	  även	  
att	  ge	  förslag	  till	  fortsatt	  forskning.	  
	  
Enligt vår undersökning och genomförda intervjuer kan vi dra slutsatsen att förväntningsgapet 
mellan småföretagare och revisorer finns. Småföretagare har inte visat någon kännedom om vad 
som ingår i revisorernas uppgifter. I våra undersökta bolag är ägaren och ledningen samma 
person, som inte besitter så mycket kunskap när det gäller både revisorns roll och ekonomi. Det 
som ägarna är medvetna är att om de anlitar en revisor så gör de rätt för sig. Att småföretagarna 
inte kan urskilja vad en revisor och en bokförare gör anser vi är revisionsbyråernas fel. 
Revisionsbyråerna vill anpassa sig efter kundernas behov och är vinstorienterade. Att kunden kan 
köpa ett helt paket av tjänster från byrån gör att kunden blir dåligt informerad om hur de 
tjänsterna utförs och vad de innebär var för sig.  

 
Revisionsbyråns påtryckningar på revisorn, i syftet att behålla kunden, ifrågasätter revisorns 
oberoende ställning mot företaget. Revisorerna själva kan inbilla kunden att de är en del av 
företaget och visa sig intresserade hela tiden. Vi anser att på detta sätt vill de stärka sitt förtroende 
men på oberoendes bekostnad. 

 
Innan vi började utföra våra intervjuer pratade vi med några av våra bekanta som själva är 
småföretagare och som anlitar revisorer. Det visade sig senare att de anlitar bokförare och inte 
revisorer. Vi anser att det största problemet i förväntningsgapet ligger i att småföretagarna inte 
vet skillnaden mellan bokförare och revisorer och att de tror att en person kan göra både 
bokföring och revision. Sedan undrade vi vad det gör för skillnad även om de vet? Kunderna får 
ändå vad de vill ha och deras förväntningar uppfylls oavsett om de anlitar en redovisnings- eller 
en revisionsbyrå, en bokförare eller en revisor. Men å andra sidan, om företagsägarna/kunder är 
mer medvetna om revisorernas roll och uppgifter skulle revisorns arbete förenklas. Då skulle 
revisorerna inte ständig försöka uppfylla kundernas förväntningar genom att själva utföra det 
arbete som kan stå utanför deras befogenhet och ställa sin oberoende ställning i fråga. Revisorn 
kan inte heller hela tiden hänvisa till andra personer och därmed indirekt tillfredställa kundernas 
behov. Minskning av förväntningsgapet skulle även bidra till att revisionsbyråns påtryckningar på 
revisorer minskar. 
	  
Bristande kommunikation och otydlighet ledder till missförstånd och gapet ökar. Därför anser vi 
att kommunikation mellan parterna måste förtydligas och vara mer öppen, så att kunderna blir 
mer medvetna om skillnaden mellan vad en revisor och vad en bokförare gör. Det är just de 
missuppfattningar om revisorers roll som leder till höga förväntningar på revisorer.  
 
Vi anser även att uppdragsbrevet som revisionsbyråer skickar till kunden är för omfattande. 
Kunderna kanske inte orkar läsa igenom det och är övertygade att de redan vet vad revisorns roll 
innefattar. Om brevet är på ett färre antal sidor och lättläst då skulle de kanske läsa brevet och 
veta precis vad varje tjänst, som de erhåller från byrån, innebär. 
 
Alla revisorer som vi har intervjuat anser att frivillig revisionsplikt kan minska gapet men det är 
fortfarande tidigt att säga detta då den infördes vid slutet av år 2010. Än så länge har revisorerna 
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inte märkt någon skillnad. Vi anser att frivillig revisionsplikt som åtgärd behöver undersökas 
ytterligare för att kunna se om den leder till någon effekt. Det är en långgående process för att 
minska gapet och det krävs mer än en lösning för att åtgärda förväntningsgaps problematiken.   
 
De olika förslagen till minskning av förväntningsgapet kan möjligtvis ha en positiv effekt och 
leda till en minskning av gapet. Det som vi anser är att gapet kommer att finnas kvar då det har 
funnits ett bra tag. Enligt Johansson (2005 s. 9) är ”förväntningsgapet lika gammalt som 
revisionsprofession” och därför anser vi att det kommer alltid att finnas kvar och kommer inte att 
försvinna helt. 
 

7.1 Förslag till fortsatt forskning  
	  
För fortsatt forskning anser vi att det borde göras en uppföljning av hur den frivilliga 
revisionsplikten har påverkat förväntningsgapet. Det skulle bli intressant att se om 
revisionspliktens avskaffande har åstadkommit en positiv effekt på gapet eller ej, även om 
revisorns roll har ändrats. Då förutsätter vi att det har gått flera år efter att avskaffandet införts. Vi 
anser att det tar lång tid att konstatera skillnader i förväntningarna hos revisorer idag och i 
framtiden.  
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Bilaga 1 - Intervjufrågor till revisorer 

1. Kort presentation om revisorn själv (namn, tjänst, erfarenhet inom yrken m.m.)  

2. Vad hjälper ni till med i små företag, vilken område?(revision, rådgivning) 

3. Anser du att du har en oberoende ställning till företaget? 

4. Vad anser du om din roll i företaget? 

5. Hur informerar ni era kunder om era skyldigheter? 

6. Vilka förväntningar har små företagare på er? 

7. Finns det missuppfattningar från kunders sida om revisorns tjänster? 

8. Vd gör ni för att minska förväntningsgapet? 

9. Hur tror du att förväntningsgapet kunna åtgärdas? 

10. Finns det skillnader mellan små företag, medelstora företag och stora företags 

förväntningar på en revisor? 

11. Kan avskaffandet av revisionsplikten hjälpa till att gapet minskas? 

12. Vad är orsaken till att företag för vilka det inte är obligatorisk att ha en revisor fortfarande 

anlitar en revisor? 

13. Vad gör ni för att behålla era kunder? 

14. Finns något som du vill tillägga? 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 



	  

 	  

Bilaga 2 - Intervjufrågor till företagaren 

1. Kort presentation om dig själv(namn, tjänst, hur länge har företaget funnit, kunskapsnivå 

m.m.) 

2. Vad för typ av verksamhet bedriver företaget? Inom vilken Bransch? 

3. Vilka tjänster anlitar ni från en revisionsbyrå?( redovisning, revision, rådgivning) 

4. Vet du vad din revisor utför för arbetsuppgifter 

5. Har du kontroll över ditt företags ekonomi?  

6. Varför väljer du att anlita en revisor?  

7. Vad förväntar du dig av din revisor? 

8. Är du nöjd med det arbete som din revisor utför? 

9. Uppfyller revisorn alla dina förväntningar? 

10. Hur stort förtroende har du för din revisor?  

 
 
	  

 
 
 
 
 
 
 
 



	  

 	  

Högskolan i Borås är en modern högskola mitt i city. Vi bedriver utbildningar inom ekonomi och 
informatik, biblioteks- och informationsvetenskap, mode och textil, beteendevetenskap och lärarutbildning, 
teknik samt vårdvetenskap.	  
 
På institutionen för data- och affärsvetenskap (IDA) har vi tagit fasta på studenternas framtida behov. 
Därför har vi skapat utbildningar där anställningsbarhet är ett nyckelord. Ämnesintegration, helhet och 
sammanhang är andra viktiga begrepp. På institutionen råder en närhet, såväl mellan studenter och lärare som 
mellan företag och utbildning. 
 
Våra ekonomiutbildningar ger studenterna möjlighet att lära sig mer om olika företag och förvaltningar och 
hur styrning och organisering av dessa verksamheter sker. De får även lära sig om samhällsutveckling och om 
organisationers anpassning till omvärlden. De får möjlighet att förbättra sin förmåga att analysera, utveckla 
och styra verksamheter, oavsett om de vill ägna sig åt revision, administration eller marknadsföring. Bland våra 
IT-utbildningar finns alltid något för dem som vill designa framtidens IT-baserade 
kommunikationslösningar, som vill analysera behov av och krav på organisationers information för att designa 
deras innehållsstrukturer, bedriva integrerad IT- och affärsutveckling, utveckla sin förmåga att analysera och 
designa verksamheter eller inrikta sig mot programmering och utveckling för god IT-användning i företag och 
organisationer. 
 
Forskningsverksamheten vid institutionen är såväl professions- som design- och utvecklingsinriktad. Den 
övergripande forskningsprofilen för institutionen är handels- och tjänsteutveckling i vilken kunskaper och 
kompetenser inom såväl informatik som företagsekonomi utgör viktiga grundstenar. Forskningen är 
välrenommerad och fokuserar på inriktningarna affärsdesign och Co-design. Forskningen är också 
professionsorienterad, vilket bland annat tar sig uttryck i att forskningen i många fall bedrivs på 
aktionsforskningsbaserade grunder med företag och offentliga organisationer på lokal, nationell och 
internationell arena. Forskningens design och professionsinriktning manifesteras också i InnovationLab, som 
är institutionens och Högskolans enhet för forskningsstödjande systemutveckling.	  
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