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Sammanfattning 

Tidigare studier har visat på ett gap i förväntningar mellan revisorer och bolagens intressenter. 

Detta förväntningsgap har lett till missnöje och bristande förtroende från samhället till 

revisorerna och revisionsprofessionen. I denna uppsats har tidigare studiers resultat 

applicerats på relationen mellan revisorn och dess klient, småföretaget, då denna relation var 

outforskad. Syftet med studien var att bredda den teoretiska kunskapen kring 

förväntningsgapet i en ny relation för att ge förslag på hur gapet kan motarbetas i praktiken. 

Det eventuella gapet mellan klientens förväntningar och revisorns arbete undersöktes genom 

semistrukturerade intervjuer, vilka avslutades med ett kontrolldokument för att förebygga 

eventuella missförstånd under intervjuerna. Resultatet som förklarats med hjälp av agentteorin 

och kunskapen kring förväntningar visade att det existerar gap, att parternas kunskapsnivå 

skiljde sig och att kommunikation var lösningen. 

 

 

 

Nyckelord: agentteorin, förväntningar, förväntningsgapet, revision, revisor, småföretag.  
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Definitioner 

Agent: den part som antar ett uppdrag att tillgodose uppdragsgivarens intressen. Klassas som 

revisor i denna studie.  

Förväntan: hur en tjänst uppfattas samt vilket resultat den väntas ge, antingen medvetet eller 

omedvetet. 

Förväntningsgap: skillnaden mellan vad en klient förväntar sig att revisorns arbete innebär 

och vad revisorn faktiskt kan samt får utföra. 

Intressent: en person eller organisation som har ett intresse i ett visst företag, såsom banker, 

skattemyndigheten, investerare, kunder och leverantörer. 

Klient: småföretag som lämnar information om sin ekonomiska verksamhet. I denna studie är 

klienten både intressent, principal, uppdragsgivare och den granskade. 

Principal: är den part som ger agenten ett uppdrag. I denna studie är klienten principal.  

Revisor: granskare av ekonomisk verksamhet och person som står under kontroll från lagar 

och regler. I denna studie är revisorn agent och granskare.  

Småföretag: företag som har färre än 50 men fler än 10 anställda samt en omsättning som 

överstiger 10 miljoner euro men understiger 50 miljoner euro per år. Klassas som klient i 

denna studie.   
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1. Inledning 

1.1 Bakgrund  

Revision är en granskning av ett företag eller annan organisations redovisning och förvaltning 

(Carrington, 2010). Kravet på revision för privata bolag infördes första gången i Sverige år 

1944 (Frivision, 2013), till följd av att ägandet i stor utsträckning separerades från 

företagsledningen samtidigt som företagens behov av riskvilligt kapital ökade (Power, 1997). 

Eftersom ägarna inte längre gavs möjlighet till direkt övervakning av ledningens arbete kände 

de ett behov av en försäkring som garanterade att kapitalet förvaltades väl och att 

räkenskaperna återgav en korrekt utsaga av företagets utfall. För att förebygga den misstro 

som byggdes upp mot ledningens vilja att tillgodose intressenternas intressen 

implementerades revisionen för att övervakningen skulle bli neutral och tillförlitlig (Power, 

1997). Att vara revisor innebär att arbeta med att granska ekonomisk verksamhet för att 

tillgodose intressenter med korrekta uppgifter kring företagets förvaltning (Cassel, 1996). 

Revisionen fungerar således som en marknadsgaranti, på vilken intressenter kan grunda sina 

beslut kring företaget (FAR Förlag, 2005). Detta gör tilltron till revisionen en förutsättning för 

ett fungerande näringsliv och samhälle (Moberg, 2006). 

Förtroendet för revisionen har minskat som konsekvens av de senaste årens skandaler i 

företag som Enron och Worldcom, där revisorerna blev syndabockar för manipulerade siffror 

i årsredovisningarna (Engerstedt & Strömqvist, 2003; Healy & Palepu, 2003). 

Företagsskandalerna som grundat sig på redovisningsfusk, tvivelaktiga affärer och olika 

former av oetiskt eller brottsligt agerande hos företagsledningar, har fått både enskilda 

individer och samhällsorganisationer att misstro revisorns arbete och roll (Johansson, Häckner 

& Wallerstedt, 2005). Att en revisor är oberoende och agerar i enlighet med lagar, regler och 

standarder som finns, har i och med uppdagandet av redovisningsskandaler, blivit av allt 

större vikt. Cassel (1996) framställer att samhällets bristande förtroende för revisorerna har 

skapat ett gap mellan vad samhället anser att revisorn bör göra och vad revisorn själv anser att 

denne är förpliktad till. Detta gap har sedan 1974 benämnts förväntningsgapet (Cassel, 1996; 

Liggio, 1974). 

Några tidigare studier som berör förväntningsgapet är Porter (1993), Innes, Brown och 

Hatherly (1997) samt Öhman (2007). Alla dessa undersöker det förväntningsgap som finns 

mellan revisorer samt revisionsprofessionen å ena sidan och företagens intressenter å andra, 

där Innes et al. (1997) dessutom har valt att förklara begreppet utifrån en normativ och en 
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positiv utgångspunkt. Den normativa utgångspunkten behandlar uppfattningar och 

förväntningar på vad revisorerna borde göra, medan den positiva behandlar vad revisorerna 

gör (Innes et al., 1997). Resultaten i Porters (1993) studie visar att det finns kunskapsmässiga 

brister om revisorernas skyldigheter, främst hos allmänheten men även hos revisorerna själva. 

Bland de skyldigheter, som intressenterna beskrev att revisorn har, ansåg revisorerna att vissa 

inte faller inom deras ansvarsområde. Studien visade även att klienterna var missnöjda med 

revisorerna eftersom dessa inte ansågs kontrollera de områden som behandlar upptäckt och 

rapportering av illegala handlingar samt tveksamheter kring företagets fortsatta existens i 

tillräckligt stor utsträckning (Porter, 1993). Öhmans (2007) undersökning visar att 

intressenterna ser positivt på revisorernas uttalade uppdrag, att övervaka företag och 

kvalitetssäkra deras redovisningsinformation. Dock uppfattas de faktiska granskningarna som 

svaga då de till stor del endast berör områden där revisorerna har färdigställda processer. I 

likhet med ovanstående studier fann även Innes et al. (1997) tecken på förväntningsgapets 

existens. Studiens resultat visar att gapet är mindre i de fall där intressenterna har tillgång till 

mer utförlig information om både företagets räkenskaper och revisionsprocessen. 

Sammanfattningsvis tyder studierna på att det existerar ett förväntningsgap mellan revisorer 

och bolagens intressenter samt att detta gap bland annat orsakas av otydliga riktlinjer om 

revisorernas skyldigheter och begränsad tillgång till information.  

Studier kring förväntningsgapet fokuserar på relationen mellan revisorn och intressenterna, 

och utesluter därmed bolaget som befinner sig mellan de olika parterna. Bolaget, revisorns 

klient, är likt intressenterna i behov av att revisorns granskning är korrekt och oberoende 

utförd, både för att inneha en kvalitetsstämpel mot sina intressenter och för att garantera att de 

interna processerna fungerar enligt lag (Johansson et al., 2005). I relationen mellan två parter, 

som delvis innehar olika intressen, som berörs i agentteorin (Jensen & Meckling, 1976) har 

intressenterna och klienterna samma roll, det vill säga den principal som anställer revisorn för 

att utföra revisionen. Klientens roll som principal gör det intressant att undersöka huruvida det 

existerar ett gap även i denna relation.  

1.2 Problemdiskussion 

Liggio (1974) beskriver i sin studie gapet som skillnaden mellan vad revisorerna och 

användarna av redovisningsinformation förväntar sig att en oberoende revisor ska uträtta. Det 

finns många förklaringar till varför ett förväntningsgap uppkommer (Cassel, 1996; FAR 

Förlag, 2005). Cassel (1996) anser att det kan vara samhällets bristande förtroende för 
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revisorerna som skapar förväntningsgapet. FAR, branschorganisationen för 

redovisningskonsulter och rådgivare (FAR, 2013a), menar däremot att ett förväntningsgap 

uppkommer när intressenternas förväntningar på revisorn inte motsvarar vad revisorn faktiskt 

gör (FAR Förlag, 2005). I allmänhet förväntar sig intressenter att revisionen håller en högre 

grad av säkerhet än vad revisorerna anser är rimligt att kräva (Johansson et al., 2005). Denna 

missuppfattning grundas, enligt revisorer, på klientens brist av förståelse för revisorns roll 

men även begränsningar enligt gällande regler (Cassel, 1996). 

Förväntningar skiljer sig mellan parter i ett kontrakt, vilket kan leda till ett förväntningsgap 

om inte båda parternas förväntningar uppfylls (Öhman, 2007). FAR (2005) beskriver att 

förväntningsgapet kan minskas genom saklig information om revisionens innehåll och 

möjligheter samt de förutsättningar under vilka revisorerna arbetar. Därför är det viktigt att 

inte endast förstå vad revision är utan också vad revision inte är (Carrington, 2010).  

Problematiken med förväntningsgapet kan delvis förklaras med agentteorin, som framställer 

situationen mellan ledningen, agenten, och intressenterna, principalerna (Jensen & Meckling, 

1976). Den vanligaste förklaringen på agentteorin i relation med revisorns roll är om det 

uppstår en konflikt gällande företagets verksamhet och kommunikationen mellan ledning och 

intressent, som då anses lösas med revisorns kvalitetskontroll av informationsflödet till 

intressenterna (Johansson et al., 2005). De eventuella skillnader i förväntningar som finns på 

revisionen och revisorn kan förklaras med att revisorn har ett flertal principaler med olika 

intressen att tillgodose. Förväntningsgapet är problematiskt eftersom revisorerna inte kan 

tillgodose alla principalers intressen, vilket leder till att revisionens trovärdighet ifrågasätts av 

de parter som blir missnöjda. När omvärlden börjar tvivla på den trovärdighet och arbetsmoral 

som en revisor anses inneha hotas revisionens attestfunktion och revisorns professionalitet 

(Johansson et al., 2005). 

Praktiska problem som ger upphov till förväntningsgapet mellan revisorer och intressenter är 

exempelvis att samhället har ett bristande förtroende för revisorn samt revisorns bristande 

respekt för sin egen roll (Cassel, 1996). Dessutom är klientens förväntningar på vad revisorn 

ska genomföra alltför höga till skillnad mot vad revisorn faktiskt enligt regler får göra (FAR 

Förlag, 2005). Revisionen anses därmed inte anpassad till alla inblandades behov och kan inte 

ge det resultat som förväntats (Innes et al., 1997). Ett minskat förtroende för revisorn och 

därmed revisionsprofessionen kan i längden skada yrket och den attestfunktion som 

kvalitetssäkrar information, samt möjliggöra ett samhälle där pengar investeras utan krav på 
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kontroll (Johansson et al., 2005). Förväntningsgapet måste åskådliggöras och motarbetas för 

att upprätthålla revisionsyrket, inte bara i relationen mellan revisorn och intressenterna utan 

även i andra förhållanden som det mellan revisorn och klienten. För att bredda den teoretiska 

kunskapen kring förväntningsgapet är det därmed av vikt att undersöka relationen mellan 

revisorn och dess klient, det vill säga småföretaget, för att se om förväntningsgapet existerar i 

större utsträckning än vad som idag är klarlagt.  

1.3 Frågeställningar  

I denna uppsats har vi valt att arbeta utifrån två frågor som behandlar existensen av, och 

orsakerna till, ett förväntningsgap i relationen mellan revisorn och klienten. Då småföretag 

utgör 99,4 % av alla privata företag i Sverige, är det den företagsstruktur som dominerar 

marknaden (Ekonomifakta, 2010) och därmed den klienttyp som uppsatsen fokuserar på. Den 

första frågeställningen är: Existerar det ett förväntningsgap mellan revisorn och småföretag? 

I den andra frågeställningen grundas valet av begreppet kunskapsbrist på tidigare studiers 

resultat om otydliga riktlinjer om revisorernas skyldigheter och kommunikationsbrist på den 

begränsade tillgången till information. Om vi finner ett gap enligt första frågeställningen 

behandlas även: Är kunskaps- och kommunikationsbrist grunden för gapets existens?  

1.4 Syfte 

Denna uppsats syftar till att ge en djupare kunskap kring förväntningsgap samt en ökad 

förståelse om varför ett eventuellt förväntningsgap existerar mellan revisorn och dess klient, 

som i vårt fall är småföretag. Då tidigare studier inte behandlar relationen mellan klient och 

revisor, ämnar vi undersöka denna relation för att öka den teoretiska kunskapen kring 

förväntningsgapet. Vi ämnar även ge förslag för att praktiskt förebygga framtida 

förväntningsgap genom att undersöka huruvida kunskaps- och kommunikationsbrist ligger till 

grund för gapets existens.  

1.5 Disposition  

Studien innehåller inledningsvis, i kapitel 2, bakgrundsinformation med en överblick av 

revisorn och revisionen, de roller som revisorn innehar, lagar och regler som reglerar 

revisorns arbete samt vad det innebär att revidera småföretag. Sedan förklaras innebörden av 

kommunikation och kunskap vilket fortsätts med information kring förväntningar samt 

förväntningsgapet. Detta övergår till teoridelen, som består av agentteorin, där förhållandet 
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mellan principalen och agenten framställs. Bakgrundsinformationen och teorin bildar två 

analysmodeller i slutet på kapitlet, vilka ämnar tydliggöra kopplingen mellan teori och 

empiriskt resultat. I kapitel 3, som behandlar tillvägagångssätt, diskuteras och argumenteras 

metodvalet och svårigheter under studien. Resultat från intervjuer presenteras i kapitel 4 och 

analyseras samt diskuteras sedan i kapitel 5 med analysmodellerna. Slutligen framställs våra 

slutsatser och framtida forskning i kapitel 6. 
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2. Bakgrundsinformation och teori 

2.1 Revisorn och revisionen 

Att vara revisor innebär att arbeta med att granska företags redovisning (Cassel, 1996). Den 

redovisning som en klient presenterar inför en revision, kan liknas med ett påstående, där 

företagsledningen påstår att redovisningen ser ut på ett visst sätt, men att det är först när 

revisorn rapporterat att detta påstående är sant som redovisningen är godkänd (FAR Förlag, 

2005). Revisionen ska uttala sig om företagets bokföring, årsredovisning och förvaltning från 

ett perspektiv där revisorn är skeptiskt inställd till vad denne granskar och bedömer (FAR 

Förlag, 2005). Om en revisor inte ser till att väsentlig information finns tillgänglig för att 

genomföra en revision så kallas det för revisorns passivitet, något som kan ge upphov till 

redovisningsskandaler (Johansson et al., 2005). En revisor ska samla in den information som 

är av störst väsentlighet och framför allt granska områden där risker har störst sannolikhet att 

uppstå (Johansson et al., 2005). Det en revisor faktiskt producerar är en revisionsberättelse, 

vilken är en årlig redogörelse för resultatet efter en genomförd revision (Carrington, 2010). 

När denna är signerad fungerar den som en attestfunktion, vilken ligger till grund för att 

informationen till företagets intressenter ska anses kvalitetssäkrad (Johansson et al., 2005). 

2.1.1 Revisorns roller 

Revisorn har två huvudsakliga roller, dels som granskare dels som rådgivare. Den mest 

centrala uppgiften är att utföra revisionsverksamhet enligt Revisorslagen. Det innebär att 

revisorn på grund av lag och klientens stadgar eller avtal, granskar företagets ekonomiska 

information samt ledningens förvaltning, för att lämna en kvalitetssäkrande rapport i form av 

en revisionsberättelse (FAR Förlag, 2005). Den granskande rollen där revisorn främst 

kontrollerar räkenskaper och förvaltning benämns av Moberg (2006) som den klassiska 

revisorsrollen. 

Revisorn besitter kunskap inom många ekonomiska områden som berörs i en organisation, 

vilket har bidragit till att de även uppfattas som rådgivare. Den rådgivning som revisorn ger 

sina klienter kallas för fristående rådgivning och styrs efter företagens behov (FAR Förlag, 

2005). Den fristående rådgivningen regleras i Revisorslagen (SFS 2001:883) för att 

säkerställa revisorns oberoende. Lagen säger att en revisor måste avsäga sig en revidering om 

denna har gett råd inom ett område som ligger utanför revisionsområdet men inom 

granskningen (SFS 2001:883). Rådgivning till klienter begränsas således av lagstadgade 
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regleringar, dock kan fristående rådgivning som erbjuds klienter, men inte omfattas av 

revisorsverksamheten, lämnas utan inskränkningar (FAR Förlag, 2005). Till skillnad från den 

klassiska revisorsrollen benämns den rådgivande delen av revisorsyrket som den utvidgade 

revisorsrollen (Moberg, 2006). 

2.1.2 Regler inom revisionsyrket 

Oberoendet är en av de viktigaste reglerna inom revisionsprofessionen. Ett oberoende till 

bolaget de reviderar innebär att de självständigt och opartiskt fattar ett beslut om företagets 

redovisning (FAR Förlag, 2005; Revisorsnämnden, 1999). Samtidigt är oberoende väldigt 

abstrakt och därmed ingenting som är lätt att mäta, så en revisor kan mycket väl vara 

oberoende utan att framstå som det och tvärtom (Cassel, 1996). För att ytterligare styra en 

revisor i arbetet finns Revisorslagen (SFS 2001:883). Revisorslagens 20 § säger att en revisor 

ska utföra sin arbetsuppgift med opartiskhet och självständighet samt vara objektiv i sina 

bedömningar. I 21 § Revisorslagen återfinns en analysmodell som anger fem omständigheter 

då revisorn bör avsäga sig eller avböja ett uppdrag; egenintressehot, självgranskningshot, 

partställningshot, vänskapshot samt skrämselhot (FAR, 2011). Utöver dessa fem 

omständigheter har en revisor plikten att avböja uppdrag även vid andra situationer som kan 

rubba revisionsberättelsens trovärdighet (FAR, 2011). 

Det finns ytterligare en viktig regel som hindrar en revisor från att acceptera nya uppdrag 

(FAR, 2011). Denna regel kallas jäv och återfinns i Aktiebolagslagen 9 kap. 17 § (SFS 

2005:551). Enligt Aktiebolagslagen ska revisionen utföras med hänsyn till god revisionssed 

(SFS 2005:551) som är skapad av FAR för att upprätthålla integritet och ett professionellt 

omdöme (FAR, 2013b). God revisionssed innebär att revisorn ska genomföra granskningen i 

enlighet med de lagar och standarder som är kopplade till uppdraget (FAR, 2012). 

2.1.3 Att revidera småföretag 

Det är av stor vikt att förstå att en revision inte är likadan för alla typer av organisationer. Ett 

företag som enligt Årsredovisningslagen 1 kap. 3 § klassificeras som ett småföretag är ett 

företag som har fler än 10 men färre än 50 anställda samt har en omsättning som överstiger 10 

miljoner per år men inte överstiger 50 miljoner (EUT L 124; SFS 1995:1554). Att revidera ett 

småföretag innebär att kraven på revisorn ökar, jämfört med för stora företag, eftersom det är 

av större vikt att förstå hela verksamheten. Det blir dock svårare att genomföra de kontroller 

som krävs på grund av resursbrister hos revisionsbyråerna. Därför måste revisorn ägna sig åt 
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att granska substansen i företagets ekonomi för att få en klarhet i om bokföringen skett på rätt 

sätt (FAR Förlag, 2005). För småföretag får revisionsbolag utföra fler konsulttjänster än för 

stora företag (PwC, 2013), något som i Robinsons (2008) studie framställs ge ökad 

tillförlitlighet och relevans av revisionen eftersom revisorn har en ökad kunskap om företaget. 

2.2 Kunskap och kommunikation 

Kunskap och kommunikation är en viktig del av relationen mellan revisorn och klienten 

(Carrington, 2010). Kunskap är en del av kunskapsteorin, epistemologin, som studerar vad 

kunskap är, vad man har kunskap till och vad kunskapen vilar på (Holm, 2006). Kant var en 

av de första som delade upp kunskap mellan a priori och a posteriori (Holm, 1996). Där a 

priori är det som kommer innan, alltså något som går att säkerställa innan fakta lagts fram och 

kan anses medfött, exempelvis att alla svenskar är människor. A posteriori är kunskap som 

framkommer efter att en händelse skett eller fakta presenterats (Holm, 1996), som exempelvis 

att ta körkort. Det abstrakta begreppet kunskap har inte samma betydelse i vardagliga som i 

vetenskapliga sammanhang, där det vardagliga oftast handlar om att veta något. I den här 

studien definieras kunskap som att ha kännedom om praktiska förutsättningar som krävs vid 

en revisionsprocess. 

Kommunikation, att överföra information från en part till en annan (Dahlkwist, 2007), är ett 

brett begrepp som kan definieras genom vardaglig användning och sedan appliceras på det 

vetenskapligt tänkta. Kommunikation är mer än bara det verbala, det är ett slags beteende som 

handlar om att förmedla information, bibehålla relationer och organisera (Keyton, Caputo, 

Ford, Fu, Leibowitz, Liu, Polasik, Ghosh & Wu, 2013). Med rätt kommunikation kan man 

lösa konflikter, leda en grupp och minska stress, något som således är av stor vikt i de flesta 

arbetsroller samt personliga relationer (Dahlkwist, 2012). Kommunikation kan i detta 

sammanhang exemplifieras med kontakten som skapar ett informationsflöde och en relation 

mellan två parter. 

2.3 Klientens och revisorns förväntningar 

2.3.1 Förväntningar 

Förväntan är ett betydande begrepp vid utvärdering av kvaliteten på en produkt, något som 

oftast är kopplat till en specifik tjänst samt relationen med ett företag (Hubbert, Sehorn & 

Brown, 1995). Förväntningar används för att utvärdera tillfredsställelse samt missnöje och 

handlar om en förutfattad mening av hur en tjänst kommer vara eller vilket resultat den ska ge 
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(Hubbert et al., 1995). Nästan alla förväntningar grundar sig i tidigare erfarenheter hos en 

individ men även från påverkan av reklam, omgivning, vänner och familj (Robbins, Hanseb, 

Kanuk, Schiffmann, Judge, 2010). 

Förväntan är inte bara kopplad till ett objekt eller subjekt utan handlar oftast om samspelet 

mellan dessa (Hubbert et al., 1995), vilket i vårt fall är revisor och klient. Den del av en 

förväntning de flesta har redan innan de bestämmer sig för att använda en tjänst kallas för 

omedveten förväntning, vilken i efterhand jämförs med den upplevda uppfattningen, den 

medvetna förväntningen. Utifrån jämförelsen avgörs sedan huruvida tjänsten var 

tillfredsställande, det vill säga då både de omedvetna och medvetna förväntningarna uppnås. 

De medvetna förväntningarna kan sedan vara implicita, underförstådda, eller explicita, 

uttalade. Förväntningar ändras med tiden allt eftersom marknaden ändras och önskemål 

utvecklas (Hubbert et al., 1995).  

Förväntningar och uppfattningar skiljer sig, uppfattningar är något som görs för tillfället eller 

har gjorts medan förväntningar handlar om vad som bör ske i framtiden (Innes et al., 1997). 

Innes et al. (1997) använder begreppen normativ och positiv i deras studie för att beskriva 

skillnaden, där normativt är förväntningar och positivt är uppfattningar. Detta har Öhman 

(2007) utvecklat vidare i sin studie till begreppen normativt, förväntningen på vad revisorn 

borde göra och vad deras arbete borde innehålla, och deskriptivt, uppfattningen om vad 

revisorn faktiskt gör. Vår studie kommer utgå från förhållandet mellan uppfattning och 

förväntning.  

2.3.2 Förväntningsgapet 

Cassel (1996) framställer att det finns tre roller inom revision: den granskade, revisorn och 

uppdragsgivaren, där klienten tilldelas två av rollerna, den granskade och uppdragsgivaren, 

något som klienten själv är omedveten om. Att rollfördelningen inte är tydlig och medveten 

medför att parterna inte kan uppfylla de krav som följer med rollen, vilket bildar ett avstånd 

mellan de tre rollerna. Detta avstånd kallas förväntningsgapet (Cassel, 1996). 

Förväntningsgapet baseras på att parterna har olika förväntningar på vad en revision innebär 

samt vad en revisor gör (Johansson et al., 2005). Detta förväntningsgap framställs i Figur 1, 

där “vissa” representerar klienter (FAR Förlag, 2005).  
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Figur 1. Klientens och revisorns förväntningar skiljer sig och skapar ett gap (FAR Förlag, 2005, s. 139). 

Figur 1 visar vikten av att förstå att det kan finnas en skillnad mellan vad en klient förväntar 

sig och vad en revisor kan genomföra (FAR Förlag, 2005). Cassel (1996) framställer vidare 

vikten av att förtydliga relationerna mellan revisorn, den granskade och uppdragsgivaren för 

att klargöra ansvarsfördelningen mellan dem. Förväntningarna från klienten kan exempelvis 

vara att de räknar med att revisorn i detalj ska godkänna och gå igenom årsredovisningen, 

något som inte sker i normalfallet (Cassel, 1996).  

Förväntningsgapet har av olika forskare getts skilda definitioner. Först var Liggio som redan 

1974 beskrev det som en skillnad mellan vad revisorerna och användarna av 

redovisningsinformationen förväntar sig att en oberoende revisor ska uträtta (Liggio, 1974). 

Guy och Sullivan (1988) definierar det som skillnader mellan vad allmänheten förväntar sig 

av revisorsprofessionen i fråga om revisorernas roll samt ansvar och vad allmänheten faktiskt 

får hjälp med. Monroe och Woodliff (1993) framställer det som skillnader i uppfattningar 

mellan revisorer och intressenter i fråga om revisorernas skyldigheter och det budskap som 

uttrycks i revisionsberättelsen. Porters (1993) studie benämner gapet som ett gap mellan 

samhällets förväntningar på revisorer och revisorers fullgörande av sin uppgift såsom det 

uppfattas av samhället.  

I Porters (1993) studie delas förväntningsgapet upp i två delar, ett utförandegap och ett 

orimlighetsgap. Utförandegapet beskrivs som skillnaden mellan vad olika intressenter 

rimligen kan vänta sig av revisorernas arbete, med hänsyn till vad lagar, regler och standarder 

kräver, samt vad intressenterna uppfattar att revisorerna uträttar. Orimlighetsgapet däremot 
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beskrivs som orimliga förväntningar, det vill säga sådant som inte står i överensstämmelse 

med gällande regelverk (Porter, 1993). En snävare syn på förväntningsgapet är 

okunnighetsgapet, där gapet anses möjligt att minska genom utbildning av användarna 

(Dewing & Russell, 2002). Detta framställer även Cassel (1996) som förklarar att samhällets 

bristande uppfattning om revisorns roll ökar förväntningsgapet. 

Då ingen av tidigare studier berört samma forskningsområde som vi, det vill säga mellan 

revisorn och klienten, har vi valt att definiera förväntningsgapet som skillnaden mellan vad en 

klient förväntar sig att revisorns arbete innebär och vad revisorn faktiskt kan och får utföra. 

2.4 Agentteorin  

Agentteorin grundas på antagandet att relationer består av ett samband i form av ett kontrakt 

eller avtal (Adams, 1994). Relationen sker mellan en agent och en principal, där agenten ges i 

uppdrag av principalen att tillgodose principalens intressen. Det mest centrala problemet som 

förklarats av agentteorin är relationen mellan ägarna och ledningen i en organisation där 

ledningen fått i uppdrag att förvalta ägarnas pengar och tillgodose deras ekonomiska intressen 

samtidigt som ägarna endast får tillgång till en liten del av informationen inom bolaget 

(Jensen & Meckling, 1976). Även om aktieägarna och ledningen är den vanligast undersökta 

relationen existerar det en mängd agent-principal förhållanden inom varje organisation och 

dessutom kan en individ som är principal i ett förhållande vara agent i ett annat (Johansson et 

al., 2005). I denna uppsats behandlas principal-agent förhållandet mellan revisorn, agenten, 

och dess klient, principalen.  

Agentteorin antar att agenten och principalen fattar sina beslut baserat på individens egen 

nyttomaximering, det vill säga det beslut som bäst gynnar partens egenintresse (Jensen & 

Meckling, 1976), se Figur 2 där klientens egenintresse kan vara att revisionen skall kosta 

företaget så lite som möjligt medan revisorns egenintresse kan vara att tjäna så mycket som 

möjligt. De problem som uppkommer inom agentteorin är bland annat moral hazard och 

problemet med negativt urval
1
. Moral hazard problemet uppstår när agenten har egna 

intressen som inte går hand i hand med principalens, vilket ökar risken att principalens 

intresse inte tillgodoses. Problemet med negativt urval uppstår då någon av parterna inte har 

tillgång till den aktuella information som ligger till grund för ett beslut vilket kan få en part att 

misstro den andra (Adams, 1994). Trots att agenten kan handla i eget intresse måste 

                                                           
1
 Översatt från det engelska uttrycket ”the adverse selection” 
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principalen lita på agentens beslut eftersom denne har ett informationsövertag (Jensen & 

Meckling, 1976). Problemet med negativt urval beskrivs i Figur 2 som en påverkan i form av 

asymmetrisk information, där parterna undanhåller information för att gynna sin egen välfärd 

(Jensen & Meckling, 1976). 

 

Figur 2. Agentteorin, relationen mellan agenten och principalen. 

Att parterna har intressen som strider mot varandra kan ge upphov till agentkostnader, som 

drabbar principalen. Agentkostnader består av kostnader för att bland annat övervaka 

agentens arbete så att det tillgodoser principalens intressen och maximerar nyttan (Jensen & 

Meckling, 1976). Den asymmetriska informationen som leder till ökade agentkostnader kan 

lösas genom kontraktskrivning (Anthony & Govindarajan, 1998), där målkongruens kan 

skapas med olika former av kompensation då agenten handlar i principalens intresse 

(Lambert, 2001).  

Lambert (2001) kritiserar agentteorin och dess antagande om att parterna endast motiveras att 

handla på ett visst sätt på grund av monetära betalningar. Han menar att agent och principal 

även kan motiveras av inre belöningar vilka inte behandlas i agentteorin (Lambert, 2001). 

Denna kritik bidrar till att denna studie inte med säkerhet kan dra slutsatser om att revisorerna 

och klienterna handlar på ett visst sätt på grund av de monetära aspekterna.  

2.5 Analysmodeller 

Förväntningsgapet har länge varit ett omdiskuterat ämne gällande innebörd och existens. Det 

handlar dels om att reda ut vad en revisor förväntas göra, uppfattas göra och faktiskt gör, 
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något som klienter omedvetet och medvetet skapar förväntningar om. I och med att 

förväntningsgapets innebörd definierats olika beroende på författare krävs en tydlig 

utgångspunkt. Vår definition av begreppet är skillnaden mellan vad en klient förväntar sig att 

revisorns arbete innebär och vad revisorn faktiskt kan samt får utföra. Relationen kan 

förklaras med agentteorin, som behandlar två parter mellan vilka det uppstår krav och 

problematik på grund av att de har intressen som strider mot varandra och ett asymmetriskt 

informationsflöde. I analysmodell 1, se Figur 3, placeras klienten, principalen, och revisorn, 

agenten, var för sig för att tydliggöra de olika parternas uppfattningar och förväntningar. 

Förväntningar kan vara både medvetna och omedvetna, där de medvetna förväntningarna 

även delas upp i explicita och implicita. På grund av att omedvetna förväntningar är svåra 

även för respondenterna själva att mäta fokuserar analysmodell 1 främst på att visa klienternas 

och revisorernas medvetna förväntningar. Både de implicita och explicita förväntningarna 

spelar roll i agentteoriproblematiken, eftersom de explicita är de som relationen bygger på och 

för att de implicita kan symbolisera asymmetrisk information, vilken skapar missförstånd 

mellan parterna.  

Analysmodell 1 bygger på Innes et al. (1997) figur över olika sätt på vilka ett förväntningsgap 

kan analyseras. Författarna beskriver vikten av att se gapet ur båda parters perspektiv (Innes et 

al., 1997) vilket vi valt att anamma. Figuren utvecklas med Öhmans (2007) begrepp normativt 

och deskriptivt. För att anpassa modellen efter studiens syfte är punkt 1, 2 och 3, samt 

förhållandet mellan dessa, de centrala delarna i vår studie.  

 

Figur 3. Analysmodell 1 (Innes et al., 1997, s. 704, egen bearbetning). 

Vidare syftar analysmodell 1 till att ge svar på vår första frågeställning, huruvida ett 

förväntningsgap existerar mellan revisorn och dess klient. Den berör klientens samt revisorns 

uppfattningar om vad revisorn faktiskt gör, deskriptivt, samt klienternas förväntningar om vad 
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revisorerna borde göra, normativt. Punkt 1 förklarar klientens uppfattning om vad revisorn 

faktiskt gör, punkt 2 förklarar revisorns uppfattning om vad denne gör och punkt 3 klientens 

förväntningar på vad revisorn borde göra. Linjerna i figuren representerar ett förhållande 

mellan två punkter, det vill säga en jämförelse. Linje A jämför klientens och revisorns 

uppfattningar om vad revisorn gör och linje B jämför revisorns uppfattning om vad de gör, 

och klientens förväntningar på vad revisorn borde göra. Om klienternas förväntningar 

sammanfaller med revisorens uppfattning i linje B existerar inte ett förväntningsgap. Skiljer 

sig dessa åt finns det dock incitament för att ett förväntningsgap, utifrån vår definition, 

existerar.  

Analysmodell 2 version 1 av 2, se Figur 4, är utformad för att besvara huruvida gapet beror på 

en brist i kommunikation och kunskap, det vill säga vår andra frågeställning. Den kommer 

användas för att visa klientens samt revisorns kunskap om revisionen samt deras syn på 

kommunikation. En placering av en symbol i det övre högra fältet antyder att kommunikation 

och kunskap är hög, i nedre högre fältet är kommunikation låg och kunskap hög. Placeras 

symbolen istället i övre vänstra fältet innebär det att kommunikation är hög men kunskap låg, 

och slutligen i det nedre vänstra fältet är kommunikation och kunskap låg. Symbolerna som 

kommer placeras ut i dessa fyra fält hjälper oss analysera hur respondenterna upplever 

kommunikationen och vilken kunskapsnivå de har. 

 

 Figur 4. Analysmodell 2 version 1 av 2. 

För att utveckla en djupare förståelse om förväntningsgapets förekomst avser vi alltså 

analysera parternas kunskap och kommunikation, vilka i tidigare studier har visats ligga till 

grund för förväntningsgap mellan revisorer och intressenter. Utgångspunkten är att en hög 

kommunikation och bred kunskap minskar den asymmetriska information som skapar 
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problematik och missförstånd enligt agentteorin samt framställer de implicita förväntningarna 

bättre. Lägre nivå på kommunikation och kunskap är ett incitament för ett förväntningsgap 

enligt tidigare studier och kan därmed öka risken för förväntningsgap.  

Vidare information om hur analysmodell 1 och 2 kommer appliceras på vår studie följer under 

operationaliseringen. 
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3. Studiens tillvägagångssätt  

3.1 Metodval och datainsamling 

Både kvantitativa och kvalitativa metoder har sina för- och nackdelar, varför det är av stor 

vikt att välja den mest lämpliga metoden för sitt studieämne (Holme & Solvang, 1997). Vi 

valde en kvalitativ metod eftersom förväntningsgapet var ett ämne där vi ville få chansen att 

diskutera med respondenten. För att få en djupare inblick i ämnet valdes därmed personliga 

intervjuer tillsammans med ett kontrolldokument som datainsamlingsgrund. Intervjuerna gav 

oss insikt i vad som sker i praktiken. Utan denna insikt kan svaren bli platta och svåra att 

analysera. Vi valde att använda oss av en semistrukturerad intervjumetod, vilket innebar en 

färdigställd frågemall med utrymme för följdfrågor (Saunders, Lewis & Thornhill, 2007), för 

att ha möjligheten att ta upp oklarheter med respondenten då dessa uppstod under 

intervjutillfället. Intervjuerna ägde rum på företagens kontor, det vill säga i respondentens 

naturliga miljö, vilket är en fördel eftersom respondenten kände sig bekväm och kunde 

fokusera på svaren istället för omgivningen (Saunders et al., 2007). Under intervjuerna 

ställdes liknande frågor, enligt bilaga 1 och 3, till både klienterna och revisorerna. Vår 

definition av förväntningsgapet angavs innan relevanta frågor rörande området ställdes, för att 

minska risken för ett missvisande resultat på grund av feltolkning av uttrycket. 

Intervjufrågorna avslutades med en öppen fråga då respondenten tilläts ta upp punkter som 

denne ansåg saknades. 

3.1.1 Litteratursökning 

Vi har främst använt vetenskapliga artiklar och böcker som behandlat revisorer, revision, 

förväntningar och förväntningsgapet. Utöver detta har definitioner genom lagar och 

standarder använts. Litteraturen bestod av böcker om revision, problematiken med revision 

samt tillvägagångssätt för att bibehålla oberoende och professionellt agerande inom 

revisionsyrket. Sökningar gjordes med hjälp av databaserna: Emerald, Factiva och Business 

source premier. Uttrycken som användes var: audit expectation gap, expectation gap auditing, 

agency theory, communication, knowledge samt respektive begrepp på svenska. Sökningen 

hjälpte oss hitta vetenskapliga artiklar om studier som berörde ämnet, vilket gav en fullständig 

uppfattning om vad som redan utförts inom området förväntningsgap. 
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3.2 Urval 

För att samla information till studien kontaktades tio revisionsbyråer i Uppsala med en 

förfrågan via mejl om att få genomföra kortare intervjuer med en eller flera revisorer eller 

assistenter. Dessa kontaktades senare via telefon om inte återkoppling skett, och intervjuer 

bokades in. Totalt intervjuades sex revisorer och två revisorsassistenter på fem olika 

revisionsbyråer, vilket enligt oss var ett bra antal intervjuer för att dra slutsatser om yrket. 

Revisionsbyråerna bestod både av de största byråerna i världen och mindre byråer, vilket var 

viktigt för att få en bredd där vi kunde göra antaganden om revisorernas arbete i stort. 

Även 22 småföretag i Uppsala kontaktades med en förfrågan via mejl om att få intervjua 

någon inblandad i revisionsprocessen, såsom ekonomichef eller VD. Att klienterna arbetar 

med ekonomi var viktigt för att våra frågor skulle få svar som var av betydelse. Av dessa 

intervjuades slutligen nio personer på åtta olika bolag, vilket vi ansåg ett lagom antal för att få 

en övergripande bild. Småföretagen kom från olika typer av branscher: IT, 

konsultverksamhet, VVS, marknadsföring, advokatbyråer, hotellverksamhet, försäkringar och 

livsmedelshandel, vilket var viktigt för att få en större bredd och därmed fler antagande, om 

småföretag. 

Ovanstående utformning av urval var ett bekvämlighetsurval. Ett bekvämlighetsurval är när 

urvalet består av personer som råkat finnas till hands (Saunders et al., 2007). I vårt fall har 

detta varit enkelt att genomföra samt gett oss en möjlighet till ett urval som speglar 

populationen genom bredd av revisionsbyråer samt branschbredd av småföretag. Revisorerna 

och klienterna i studien har ingen relation, det vill säga att det inte var revisorernas klienter vi 

kontaktade eller tvärtom klienternas revisorer. Detta innebar att vi inte med säkerhet kunde 

fastställa samarbetet mellan klient och revisor utan att göra en generalisering. Vi valde att 

hålla samtliga företag samt respondenter anonyma genom hela studien för att säkerställa att de 

kände sig bekväma med att svara på frågor som ställdes. Ytterligare information återfinns 

Tabell 1. 

Tabell 1. Presentation av deltagande företag 

Respondent Titel Företag Datum, tid, längd på intervju 

Respondent 1 Ekonomichef Företag 1 2013-04-15, 14:00, 45 min 

Respondent 2 Auktoriserad revisor Företag 2 2013-04-15, 16:00, 55 min 

Respondent 3 Revisorsassistent Företag 3 2013-04-16, 09:00, 40 min 

Respondent 4 Revisorsassistent Företag 4 2013-04-16, 14:30, 45 min 
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Respondent 5 Ekonomiansvarig Företag 5 2013-04-16, 16:30, 50 min 

Respondent 6 Auktoriserad revisor Företag 6 2013-04-17, 09:30, 65 min 

Respondent 7 Auktoriserad revisor Företag 6 2013-04-17, 11:00, 75 min 

Respondent 8 Auktoriserad revisor Företag 3 2013-04-17, 13:00, 50 min 

Respondent 9 VD Företag 7 2013-04-17, 15:30, 35 min 

Respondent 10 Ekonomiansvarig Företag 8 2013-04-17, 17:00, 45 min 

Respondent 11 Ekonomichef Företag 9 2013-04-22, 14:00, 45 min 

Respondent 12 Godkänd revisor Företag 10 2013-04-22, 15:00, 50 min 

Respondent 13 Godkänd revisor Företag 2 2013-04-23, 17:30, 55 min 

Respondent 14 Ekonomiansvarig Företag 11 2013-04-25, 13:00, 50 min 

Respondent 15 Controller Företag 12 2013-04-25, 14:00, 40 min 

Respondent 16 Ekonomiassistent Företag 12 2013-04-25, 14:00, 40 min 

Respondent 17 Ekonomichef Företag 13 2013-04-25, 16:00, 45 min 

3.3 Operationalisering  

Studiens frågeställningar berör förväntningsgap, som definieras skillnaden mellan vad en 

klient förväntar sig att revisorns arbete innebär och vad revisorn faktiskt kan samt får utföra. 

För att besvara den första frågeställningen valdes undersökningsområdena revisorns roll, 

rådgivning, förmedling av förväntningar samt förväntningar på revisorns roll. I området 

revisorns roll undersöktes parternas syn på rådgivning och granskning som sedan 

analyserades utifrån kategorierna klassisk och utvidgad revisorsroll. Områdena som berörde 

förväntningar undersöktes främst ur klienternas perspektiv för att sedan analyseras mot 

omedveten, medveten, implicit och explicit. Vid analyserandet av förväntningsgapet 

kopplades begreppen utförandegap, orimlighetsgap och okunnighetsgap till resultatet. 

Genom en jämförelse mellan parternas generella uppfattningar om revisorns nuvarande 

arbetsroll undersöktes förhållandet mellan punkt 1 och punkt 2 i analysmodell 1, se Figur 3, 

det vill säga linje A. Vid undersökning av linje B ställdes revisorernas uppfattning i punkt 2 

mot klienternas generella förväntningar inom områdena: rådgivning, förmedling av 

förväntningar samt förväntningar på revisorns roll som representerar punkt 3. Det antagande 

som gjordes innan analysen var att skiljaktigheter i linje B tyder på gapets existens och att 

parterna enligt agentteorin handlar olika på grund av asymmetrisk information och 

egenintressen. Utöver dessa, ställdes frågor om parternas generella syn på förväntningsgap 

och dess existens.  

Undersökningen av den andra frågeställningen utgick från begreppen kunskap samt 

kommunikation och analyserades utifrån analysmodell 2, se Figur 4. Kunskap definieras i vår 
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studie som att ha kännedom om praktiska förutsättningar som krävs vid en revidering och 

kommunikation som kontakten som skapar ett informationsflöde och en relation mellan två 

parter. Vid mätningen av kunskap användes svaren om revisorernas och klienternas 

kännedom om revisionens syfte och definition, lagar, regler, definition av revisionsberättelse 

samt god revisionssed. I analysmodell 2 presenterades analysen kring kunskap på x-axeln och 

kommunikation på y-axeln. Kommunikation undersöktes utifrån parternas uppfattning om 

relation, kontakt och information. Kunskapen och kommunikationen bildar sedan en punkt i 

modellen som visar på förhållandet mellan dessa två. Varje klients kunskapsnivå om revision 

samt uppfattning om kommunikationen med sin revisor, markerades som en triangel i version 

2 av analysmodell 2, se Figur 5. Även varje enskild revisors kunskapsnivå samt uppfattning 

om kommunikation med sina klienter bedömdes och markerades som en cirkel i figuren.  

De första sju intervjufrågorna till revisorerna och klienterna, berörde individen och dess 

arbetsuppgifter. Frågorna ställdes dels för att säkerställa att vi mött en person med rätt 

kvalifikationer, dels för att på ett trevligt sätt starta intervjun. Fråga 8 till klienterna som rörde 

deras uppfattning om revisorns arbetsuppgifter krävdes för att finna svar på första 

frågeställningen till studien och därmed analysmodell 1, se Figur 3. Fråga 8-9 och 15-16 för 

revisorerna, respektive fråga 11-12 och 17-18 till klienterna, berörde relationer, 

kommunikation och kunskap vilket användes för ge svar på den andra frågeställningen och till 

analysmodell 2, se Figur 4. Fråga 10-14 och 17-18 till revisorerna, respektive fråga 13-16 och 

19-20 till klienterna, berörde dels förväntningar de har, förmedlingen av dem samt 

förväntningsgapet och dess existens. Detta för att få djupare förståelse om praktikernas 

kunskap om ämnet vilket möjliggjorde en analys kring gapet. 

Det kompletterande kontrolldokumentet, se bilaga 2 och 4, som delades ut till respondenten i 

slutet på varje intervju, hjälpte till att tydliggöra respondentens ståndpunkt i nio olika 

påståenden som alla var kopplade till intervjufrågorna. Påståendena var graderade från 1-5, 

där 1 var Instämmer inte och 5 var Instämmer helt. Dessa använde vi sedan för att jämföra om 

samma resultat framkom från respondenten genom intervjun, som en kontroll. Innan studien 

genomfördes bestämdes att kontrolldokumenten endast skulle analyseras i de fall där svaren 

från kontrolldokumenten inte stämde med svaren från intervjuerna. Då detta inte skedde har 

kontrolldokumentet inte analyserats ytterligare. 
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3.4 Kritiskt perspektiv 

3.4.1 Kritik mot metodvalet  

Den valda metoden kunde ha gett osystematiska mätfel genom intervjuareffekten. Det innebär 

att respondenten påverkas av exempelvis intervjuarens kroppsspråk och tonläge genom 

ledande frågor (Teorell & Svensson, 2007). Vi minimerade detta genom användning av 

kontrolldokumentet och en neutral ställning genom hela intervjun. Semistrukturen på 

intervjuerna skapade en svårighet med att ställa exakt samma frågor till alla revisorer och 

klienter, vilket gjorde det viktigt att utgå från samma grundfrågor och endast vid behov 

ifrågasätta varför samt hur. Detta gjorde vi genom att följa frågorna i bilaga 1 och 3 till så stor 

del som möjligt. 

Då vi valt att komplettera våra intervjuer med kontrolldokument, gavs en större 

datainsamlingsmängd för vidare analys vilket minskade risken att våra intervjufrågor 

missuppfattades eller inte gav tillräckligt utförliga svar. En person har oftast starkast känslor i 

samband med att tjänsten utförs (Hubbert et al., 1995) vilket gjorde det svårt att mäta 

förväntningar och uppfattningar då vi var begränsade till självskattningar från respondenten. 

Det fanns även en risk med att vi valt att gradera påståendena i dokumentet mellan 1-5, 

eftersom det gavs möjlighet att lägga sig neutralt med siffran 3. Detta har vi ändå klassat som 

en liten risk då intervjun precis genomförts och deras uppfattningar redan redogjorts för. 

Det är av stor betydelse vad man väljer för typ av metod för att samla in data, då man får olika 

typer av empiriska resultat beroende på hur man väljer att utföra sin studie (Saunders et al., 

2007). Vår kvalitativa intervjustudie, med ovan nämnda semistrukturerade upplägg, 

kompletterad av kontrolldokument, gjorde oss övertygade om att få svar på våra 

frågeställningar. Sammanlagt har inte ovanstående kritik gett effekter som påverkade våra 

slutsatser, eftersom vi minimerat eller eliminerat de moment som enligt ovan anses kritiska 

eller på något sätt skapat hinder för våra frågeställningar. 

3.4.2 Kritik mot skriftliga och muntliga källor  

Det är av stor vikt att se på sina källor med kritiska ögon, framför allt för att det ökar 

pålitligheten i källornas användande (Saunders et al., 2007). Källorna för studien, det vill säga 

den angivna teorin samt de genomförda intervjuerna och enkäterna kritiseras på olika sätt. 

Intervjuerna har transkriberats direkt efter varje genomförd intervju, för att minska risken för 

felaktigheter och personliga tolkningar. Risken fanns även att respondenternas 
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självskattningar av hur revisionen går till var felaktiga, något som hade eliminerats genom att 

hålla intervjuerna i samband med att revisionen genomförs. Eftersom detta inte var möjligt 

har vi försökt minimera risken genom att genomföra ett större antal intervjuer, fler svar ger 

större chans till att kunna uttala sig om en standard. 

Vi anser att litteraturen vi använt oss av var relevant främst på grund av att den gett flera 

aspekter på samma problematik. Begreppet förväntningsgap har definierats på olika sätt i 

olika studier vilket gett gapet olika betydelser, exempel på detta var att det är kopplat till 

enbart kommunikation i en artikel och enbart uppfattningar i en annan (jfr Herdman & Neary, 

1988; Öhman, 2007).  

3.4.3 Validitet och Reliabilitet 

En hög validitet och reliabilitet minskar risken för felaktiga resultat i studier. Reliabilitet 

innebär tillförlitlighet och behandlar i vilken utsträckning en senare studie under samma 

omständigheter får samma resultat (Saunders et al., 2007). De semistrukturerade intervjuer 

som har valts i denna uppsats saknar viss standardisering, något som enligt Saunders et al. 

(2007) kan hota reliabiliteten då frågor som ställts utöver de förberedda inte är tydliga för 

forskare som vill genomföra en liknande studie. För att minska denna risk har vi valt att 

endast ställa frågor som hur och varför utöver de frågor som återfinns i bilaga 1 och 3. Dock 

har tillförlitligheten till insamlad data för kvalitativa studier inte lika stor betydelse som till en 

kvantitativ (Holme & Solvang, 1997), varpå detta inte är något som borde påverkat studiens 

slutsats. 

Det stora antalet intervjuer som genomförts med personer som besitter relevanta uppgifter 

inom ämnet har gett uppsatsen en hög validitet, eftersom vi har kunnat ställa frågor ur olika 

perspektiv samt jämföra de svar respondenterna gett. Validitet innebär giltighet och betyder 

att studien inte påverkats av intervjuare samt att studien får tillgång till respondenternas 

kunskaper och erfarenheter (Saunders et al., 2007). En semistrukturerad studie ger vanligtvis 

en god validitet, vilket är viktigare vid kvalitativa studier än för kvantitativa (Holme & 

Solvang, 1997). 

Studien har således på grund av metodval och intervjustruktur fått en relativt låg reliabilitet 

och en hög validitet.  
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4. Resultat från intervjuer 

I resultatet framställs svaren från de nio intervjuade klienterna samt sex revisorerna och två 

revisorsassistenterna, som sammanfattas i Tabell 2 i slutet av detta kapitel.  

4.1 Normativt och deskriptivt 

4.1.1 Arbetsuppgifter 

En av de första frågorna som ställs till revisorsrespondenterna är vilka arbetsuppgifter som 

revisorn har, varpå samtliga svarar att de är slutgranskare av och ansvariga för revisionen. De 

menar även på att de är rådgivare, varpå en revisor la till att deras arbete kan liknas med en 

kontrollant, precis som en polisroll. Vidare anser hälften att de arbetar för att finna risker.  

På samma fråga svarar klienterna att revisorerna ska kontrollera skatt, göra stickprov samt 

granska protokoll och rutiner. Fem klienter är medvetna om att revisorerna har mycket fler 

uppgifter än vad de känner till.  

4.1.2 Arbetsroller 

Arbetsrollen som revisorerna har i samband med revisionsprocessen skiljer sig eftersom två är 

revisorsassistenter och övriga godkända eller auktoriserade revisorer. Revisorsassistenterna 

genomför arbetet med siffrorna, medan resterande arbetar med att göra slutbedömningen och 

sedan signera revisionen, vilket en revisor menar på är kvalitetssäkringen av arbetet. Av en 

revisor framkommer även att det är skillnader i arbetsrollen beroende på klient, alltså en 

skillnad mellan små och stora företag. Där de med ett litet företag har ett möte och sedan 

genomför revisionen på plats eller på det egna kontoret om de hämtar allt material. För stora 

företag följer de istället med löpande som granskare.  

Klienterna svarar däremot olika gällande deras egen roll i samband med en revision. En klient 

säger att det enda denna gör är att bestämma tidpunkt för när revisionen, medan en annan 

klient svarar att de tillhandahåller alla uppgifter. Tre klienter svarar att de löpande tar fram 

transaktioner och rapporter på balanskonton, och fyra andra säger att de gör alla avstämningar 

samt förbereder årsbokslutet i väntan på att revisionen ska bli klar. 
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4.1.3 Rådgivning från revisor till klient 

När revisorsrespondenterna får frågan om hur mycket rådgivning dessa ger till sina klienter 

svarar fem att det beror på företagets storlek där mindre företag kräver mer rådgivning inom 

alla områden medan de större behöver råd inom mer komplicerade områden. En av 

revisorerna menar på att klienterna inte får så mycket rådgivning medan två andra förklarar att 

rådgivning är den största delen av revisorsyrket.  

Vid frågan om hur mycket rådgivning klienterna förväntar sig från revisorn svarar klienterna 

att de förväntar sig att revisorn kan ge den rådgivning som bolaget behöver och att revisorn 

ska kunna svara eller hjälpa till att hitta svar på klienternas frågor. En klient svarar att 

revisorn alltid ska kunna bidra med hjälp, en annan att denne har förståelse för om revisorn 

inte kan svara på allt.  

4.1.4 Förväntningar på revisorns arbetsroll  

På frågan om vilka förväntningar klienterna har på sina revisorer är klienterna eniga om att 

revisorn ska kunna svara på frågor i samband med revideringen. Klienterna förväntar sig att 

revisorerna ska kunna bistå med hjälp när behov finns. “Han ska vara där hela tiden” 

(Respondent 11, 2013) säger en klient skämtsamt, och fortsätter med att revisorn ska ha en 

objektiv trygghet där relevanta områden lyfts upp. Klienten förväntar sig en rak 

kommunikation där båda parter får möjlighet att ta initiativ till kontakt för att öka 

effektiviteten och minska kostnaderna. Ytterligare en respondent förväntar sig att revisorn ska 

arbeta effektivt och proffsigt samt följa bolagets sekretessregler. Endast en klient har problem 

med att nämna förväntningar på revisorn eftersom denne anser att revideringen och kontakten 

med revisorn har blivit ett rutinmässigt beteende. 

Revisorsrespondenternas syn på vad klienten förväntar sig att revisorn är och gör, är i stora 

drag enig. De påpekar alla att klienterna har förväntningar om en hög kunskapsnivå. En 

revisor menar att klienterna har för höga förväntningar på revisorer och en revisorsassistent 

förklarar klienternas förväntningar som en “övertro på oss som revisorer” (Respondent 4, 

2013). Vilka förväntningar som klienter har beror enligt revisorsrespondenterna på storleken 

på bolaget. Ett större bolag förväntar sig att revisorn ska besitta mycket kunskap inom 

området vilket klienten är verksam medan ett mindre bolag förväntar sig kunskap inom alla 

områden där klienten kan tänkas ha frågor. Enligt revisorsrespondenterna förväntar sig 

klienterna en samtalspartner och ett bollplank vid problem, snabba svar vid frågor, att 
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revideringen sker effektivt och professionellt samt att revisorn är uppdaterad på de senaste 

regel- och lagändringarna. De menar även att klienterna förväntar sig att revisionen är en 

granskning inom alla områden trots att detta är en omöjlighet. Samtliga är dessutom eniga om 

att klienten förväntar sig att få förslag på förbättringar eftersom det höjer kundnyttan. 

4.2  Kunskap om revision  

4.2.1 Syftet med revision 

Syftet med en revision är enligt samtliga revisorsrespondenter främst att säkerställa och 

presentera den finansiella informationen, men även att skapa en trygghet för intressenter 

genom kvalitetssäkring. De nämner orden väsentlighet och risk när de förklarar vad 

revisionen baseras på. Istället för att undersöka om all information är helt korrekt handlar 

revideringen om att minimera väsentliga fel och eliminera risker.  

Klienternas syn på revisionens syfte skiljer sig en del mellan respondenterna. Tre säger att det 

handlar om att få en kvalitetsstämpel på verksamheten, en annan anser att en revision är när 

de letar efter oegentligheter och fyra respondenter menar att det är då allt kontrolleras så de 

inte bryter mot några regler. Det handlar för en klient om att någon med “fräscha ögon” 

(Respondent 11, 2013) ska ge verksamheten en rättvisande bild för hur det går samt ge 

styrelsen ansvarsfrihet för det föregående året. 

4.2.2 Lagar och regler 

När vi ber revisorsrespondenterna nämna vilka lagar, regler eller standarder som reglerar 

revisorns arbete svarar de att det främst är ISA (International Standards on Auditing), 

Årsredovisningslagen, Bokföringslagen, Revisorslagen och Konkurslagen. Två revisorer 

nämner även att oberoendet måste finnas samt att FARs etiska regler ska följas. Den ena av 

dessa revisorer menar på att relationer där denne träffar sin klient mycket utöver revisionen 

leder till att information om lagar och regler lätt kan överföras, och ser inga problem med ett 

vänskapsjäv trots den ökade kontakten.  

På samma fråga till klienterna nämns Skattelagsstiftningen, Revisorslagen, Revisionslagen, 

Revisorsnämnden, Årsredovisningslagen, IFRS samt tystnadsplikt. Fyra klienter nämner även 

Aktiebolagslagen, Bokföringslagen samt FARs etiska regler. En klient svarar att den känner 

till att det finns regler men kunde inte nämna någon på rak arm. 
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4.2.3 Definitioner 

När revisorsrespondenterna ska definiera begreppet revision, ser de främst revision som en 

granskning och säkerhetskontroll.  

Sex klienter benämner revision som en granskning, medan tre menar att det är en kontroll av 

bokföringen.  

Revisionsberättelsen definieras av revisorsrespondenterna som en lagstadgad rapport rörande 

revision, vilken är väldigt formell och standardiserad. Vidare förklarar fem att det är där de får 

utrymme att informera om bolagets situation och avlägga sin historia som ett slags kvitto.  

Klienternas definitioner av revisionsberättelsen skiljer sig, fyra klienter svarar att det är ett 

dokument som intygar att revisionen genomförts och en annan menar att det är revisorns 

berättelse om hur denna har genomfört revisionen. En respondent anser att det är där de talar 

om att de beviljar ansvarsfrihet för styrelsen samt skriver om verksamheten står inför 

förändringar, och tre andra svarar att det är ett utlåtande om årsredovisningen.  

Gällande definitionen av god revisionssed känner sig tre revisorer säkra på vad begreppet 

innebär och förklarar det som att utföra revisionen enligt de riktlinjer som finns. En revisor 

menar på att det är en förlängning av ISA medan en revisorsassistent förklarar att god 

revisionssed syftar till att säkerställa ett bra arbetssätt.  

Klienterna har svårt att definiera god revisionssed. Fyra respondenter anser att de inte kan 

säga exakt vad det innebär men att det följs. En annan menar på att det är branschnormer från 

FAR och en respondent säger att det reglerar utförandet av revisionen. Två klienter svarar att 

god revisionssed handlar om att de ska göra bokföringen enligt vad lagen säger, en annan 

säger att det är kopplat till sekretess. 

4.3 Kommunikation 

4.3.1 Relation 

Gällande revisorsrespondenternas uppfattning om hur relationerna med deras klienter är, 

svarar de att relationen är bra, en sa att den är nära och en menar på att det beror på vilken 

klient det gäller. Tre respondenter sa att varje revision alltid påbörjas med ett personligt möte, 

och fem anser att telefon är det bästa kontaktsättet eftersom de då får svar direkt och slipper 

tveksamheter. Att ha en mejlkorrespondens i ryggen anser fyra är bra ifall en diskussion 
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skulle uppstå, vilket en revisor menar på är en generationsfråga där de måste anpassa sig till 

klientens önskemål. Samtliga menar att de har mycket kontakt med sina klienter men att de 

absolut skulle kunna förbättra kommunikationen, öka kontakten och därmed stärka relationen 

samt det ömsesidiga förtroendet.  

En klient uppfattar relationen med revisorn som en professionell relation och att de kommer 

väldigt bra överens. Fyra klienter anser att det är en bra relation, och en anser att det är främst 

revisorsassistenten klienten har kontakt med men det känns aldrig som ett problem när 

revisorn kontaktas direkt. En klient svarar att de gärna kontaktar sin revisor så att denne kan 

komma och hjälpa till, och lägger till att det finns en slags vänskapsrelation med revisorn som 

gör det lätt att ta kontakt och att en bra relation förenklar revisionen. 

4.3.2 Kontakt  

Alla revisorsrespondenter utom två anser att de har tillräcklig kontakt med sina klienter. De är 

eniga om att vissa klienter är i behov av mindre kontakt än andra och att de på grund av 

kostnadsfrågor inte kan befinna sig hos alla kunder. Hur de bör ta kontakt med sina klienter är 

olika beroende på vilken revisorsrespondent som tillfrågas. Revisorsassistenterna anser att 

kontakten är enklast och tydligast via mejl, medan revisorerna anser att kontakten bör ske 

mestadels via telefon för att förebygga missförstånd och långa svarstider. En av revisorerna 

påpekar dessutom vikten av en god kontakt i samband med fakturering om klienten blir 

informerad om eventuella förändringar i arbetet. Kommunikation framställs av en revisor som 

negativt för att klienten då kan uppfatta det som att de får fler skyldigheter utan att få mer 

tillbaka, medan en revisorsassistent menar att revisionen anses vara ett ”nödvändigt ont” 

(Respondent 4, 2013). En revisor menar dock på att förmedling av fel är nödvändigt för att ge 

klienten en korrekt bild av verkligheten. 

När klienterna får frågan om kontakten är tillräcklig svarar åtta ja och en nej. De ja-sägande 

klienterna grundar sina åsikter på att de inte vill ha så mycket kontakt med revisorn eller att 

revisor och klient redan från början planerat arbetet så att klienten känner sig trygg. Tre menar 

på att de endast hörs i samband med revisionen och om det finns några frågor kring den. Sex 

klienter anser att det är främst de själva som tar kontakt. Kontakten sker främst via telefon 

och mejl, där mejl förespråkas av fem klienter eftersom revisorn ofta är “ute och flänger” 

(Respondent 1, 2013) och därmed eventuellt svår att få tag på. Diskuterbara frågor tar fyra av 

klienterna hellre upp via telefon. Alla anger att de har uppstartsmöten tillsammans med 

revisorn och dennes team i samband med revisionsstart. 
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4.3.3 Förändringsförslag 

På frågan om vilka förändringar som kan förbättra kommunikationen mellan klient och 

revisor, nämner sju av revisorsrespondenterna förslag om mer regler samt ett intresse för 

klienten vid lågsäsong. Även kontakt med klienten utan att ha en specifik fråga samt mer tid 

för klienten nämns. Detta eftersom det underlättar att komma överens med klienten, framför 

allt om hur denne vill att kontakten ska ske. Trots förslaget om bättre kommunikation nämner 

tre av revisorerna vikten av att inte “lägga sig i” (Respondent 13, 2013) och att inte “störa” 

(Respondent 12, 2013) klienten.  

Klienten som inte anser kommunikationen tillräcklig menar att revisorn kan vara svår att få 

tag på och att revisorerna måste bli mer tillgängliga. Denne kan “inte se hur man kan ha 200 

revisionsuppdrag och fortfarande göra ett bra arbete” (Respondent 1, 2013). Inga andra 

förslag på förändringar nämns. 

4.3.4 Förmedling av innebörd 

När frågan ställs om huruvida revisorn förklarar innebörden av revisionen för klienten innan 

arbetet påbörjas, berättar två revisorer att de åker ut till klienten och förklarar deras roll samt 

syftet med revisionen. En revisorsassistent menar att det inte går att veta i förväg eftersom 

arbetet kan få en större omfattning än beräknat och en annan att arbetet grundas på tidigare år 

vilket gör att både klient och revisor har en fastställd uppfattning om arbetet. En revisor sa att 

de inte förmedlar detta eftersom klienten redan har erfarenhet från tidigare revisioner och att 

de då antar att kunskapen finns. Resterande ger otydliga svar och refererar istället till listan, 

vilken benämns olika beroende på byrå. Denna lista nämner alla revisorer, och förmedlas till 

klienterna i samband med att en revision ska påbörjas, antingen via mejl eller på 

planeringsmöten, och används för att informera klienten om vad revisionen innebär. Ett 

exempel på en sådan lista syns i bilaga 5.  

Tre av klienternas svar på samma fråga är att revisorn inte förklarar arbetet. Två menar att de 

inte behöver förklara innebörden men att de ändå gör det lite grann och enligt en annan klient 

går revisorn igenom de punkter som de ska granska men inte själva innebörden av revisionen. 

Endast en klient anser att revisorn förklarar innebörden varje gång. Samtliga menar att denna 

förklaring sker genom uppstartsmöten samt under slutmöten.  
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4.3.5 Förmedling av förväntningar 

Gällande revisorernas uppfattning om att de alltid förmedlar sina förväntningar på klienterna, 

vilket kan ske via listan i bilaga 5, menar en revisor att det är bra att göra ifall det vid 

faktureringen uppstår en diskussion om prisbilden. Samtliga revisorsrespondenter menar att 

förmedlingen sker i samband med möten eller skriftliga tidsplaner. Alla anser att klientens 

förväntningar oftast stämmer överens med arbetet de kan och får utföra. Däremot uppgav fyra 

revisorer att klienten ibland har för höga förväntningar på deras kunskaper och en annan att 

klienten kan ha uppfattningen att revisorn ska genomföra årsredovisningen. Två revisorer och 

en revisorsassistent menar på att det kompetensmässigt är realistiska förväntningar men att 

klienten ibland kan vilja lämna över faktisk bokföring, vilket de inte får genomföra.  

Klienterna får istället frågan om de förmedlar sina förväntningar på revisorn, vilket fem svarar 

att de gör, en av dessa säger att det beror på vilken typ av förväntningar klienten har och 

resterande att de inte gör det. Av de klienter som förmedlar förväntningar anser två att det 

främst handlar om att revisionen kostar pengar och tid, om klienten förmedlar vad de 

förväntar sig kan de dra ner på kostnaderna. En annan vill vara med och styra vad de ska 

undersöka och förmedlar därmed detta. Klienterna som inte förmedlar förväntningar menar på 

att revisorn ändå känner till deras förväntningar, eller att de inte förväntar sig något speciellt, 

eller rent utav kanske alltid får det som de förväntar sig.  

4.4 Förväntningsgapet 

4.4.1 Definition 

Alla revisorsrespondenter har hört talas om förväntningsgapet men definitionen av gapet 

skiljer sig däremot mellan revisorerna. Fyra anser att det är skillnaden mellan vad klienten 

förväntar sig att revisorn ska utföra och vad de faktiskt levererar och vad uppdraget ska ge för 

resultat. Tre menar på att det är kopplat till att klienten kräver en säkerhet i revisorns arbete 

som inte denna kan ge. Det fanns även uppfattningar från en revisor om att det inte bara 

handlar om ett gap utan faktiskt olika sorters gap, exempelvis där småföretagsklienter 

förväntar sig att revisorn ska vara en rådgivare och ekonomisk expert. Okunskap framkom 

som en orsak till förväntningsgapet, om klienten inte vet skillnaden mellan redovisning och 

revision kan det uppstå missförstånd. En revisorsrespondent menar även på att revisionsbyråer 

som säljer andra tjänster och utbildningar ökar förväntningarna om vad revisorn ska kunna 

göra.  
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Endast tre av klienterna har hört talas om förväntningsgapet, varav två klienter benämner 

gapet som skillnaden mellan vad de förväntar sig och vad som faktiskt levereras. Den tredje 

klienten svarar att det är när förväntningarna på resultatet inte sammanfaller.  

4.4.2 Existens 

Revisorerna menar på att det definitivt existerar ett gap i praktiken. Gällande revisorernas 

uppfattning om huruvida det existerar ett förväntningsgap mellan dem själva och någon av 

deras klienter eller inte, skilde sig svaren på hälften. Där en, som säger att det existerar, menar 

på att det i så fall endast existerar som ett litet gap medan de andra menar på att det är ett 

problem bland deras klienter. Samma svar angavs före som efter att studiens definition av 

förväntningsgapet getts ut till respondenterna.  

Bland klienterna är det endast en som säger att den är tveksam till dess existens, resterande 

säger nej direkt. Den avvikande klienten menar att eftersom byråerna numera säljer flertal 

övriga tjänster så höjs säkert förväntningarna från klienten. En respondent ändrar sin 

uppfattning när studiens definition av förväntningsgapet ges och menar att gapet kan ha 

existerat vid första revisionen eftersom de då står långt ifrån varandra kunskapsmässigt. 

4.4.3 Förändringsförslag 

Revisorernas förslag på hur gapet kan minska är genom god kommunikation och att de ska 

kunna hjälpa till. Lyckas revisorn förklara och berätta saker för klienten så minimeras risken 

att gapet uppstår.  

Inga förändringsförlag nämndes från klienterna.  

4.5 Sammanfattande tabell  

Tabell 2. Sammanfattning av resultat från intervjuer. 

 Revisorer Klienter 

Normativt och 

deskriptivt 

Arbetsuppgifter 

 

 

 

Arbetsrollen 

 

 

 

Rådgivning 

 

 

 

Granskare, rådgivare och kontrollant. 

Arbetar för att finna risker.  

 

 

Sifferarbete och kvalitetssäkring.  

 

 

 

Mindre företag kräver mer än stora. 

 

 

 

Kontrollerar skatt, gör stickprov samt 

granskar protokoll och rutiner. Det finns 

uppgifter de inte känner till.  

 

Bestämma tidpunkt, tillhandahålla 

uppgifter samt förbereda årsbokslut samt 

göra avstämningar.  

 

Förväntar sig den rådgivning som bolaget 

behöver. Förväntar sig ett svar på frågor. 
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Förväntningar på 

revisorns arbetsroll 

 

 

Hög kunskapsnivå och för höga 

förväntningar. Skillnad på stora och små 

bolag. 

Ibland mer rådgivning än önskat. 

 

Revisorn förväntas svara på frågor, bistå 

med hjälp, använda en rak kommunikation. 

Kunskap 

Syfte 

 

 

 

 

Lagar och regler 

 

 

 

 

Definition av 

revision  

 

Definition av 

revisionsberättelse 

 

Definition av god 

revisionssed 

 

Säkerhetsställa och presentera finansiell 

information, skapa trygghet och 

kvalitetssäkra. Undersöker inte all 

information.  

 

ISA, Årsredovisningslag, Bokföringslag, 

Revisorslag och Konkurslag. Oberoende.  

 

 

 

Revision är granskning och 

säkerhetskontroll.  

 

Lagstadgad rapport.  

 

 

Utför revision enligt riktlinjer.  

 

Kvalitetsstämpel, leta oegentligheter, 

kontroll och ge styrelse ansvarsfrihet.  

 

 

 

Skattelagstiftning, Revisorslag, 

Revisionslag, Revisorsnämnden, 

Årsredovisningslag, IFRS samt 

Tystnadsplikt.  

 

Granskning och kontroll av bokföring.  

 

 

Dokument om revisionens genomförande. 

Utlåtande om årsredovisning.  

 

Svårdefinierbart. Branschnormer.  

Kommunikation  

Relation 

 

Kontakt 

 

Förändringsförslag 

 

Innebörden av 

revision 

 

Förmedling av 

förväntningar 

 

Relationen är bra.  

 

Personliga möten, telefon och mail. 

 

Mer intresse vid lågsäsong. 

 

Listan och uppstartsmöte. Svårt att veta i 

förväg. 

 

Listan, möten och skriftliga tidsplaner. 

Klientens förväntningar uppfattas 

stämma överrens med regler och lagar. 

Dock för höga förväntningar på kunskap 

 

Relationen är bra. 

 

Mail och telefon samt uppstartsmöten.  

 

Ökad tillgänglighet.  

 

Innebörden förmedlas oftast inte. 

 

 

Hälften förmedlar förväntningar. Vill dra 

ned kostnader, vara med att styra och ha 

vetskap om processen. 

Förväntningsgapet 

Definition 

 

 

Existens 

 

 

Förändringsförslag 

 

Olika definitioner. Flera gap nämns. 

 

 

Det existerar, men inte bland deras 

klienter.  

 

Kommunikation, tydlighet och 

tillgänglighet.  

 

Endast tre känner till gapet, liknande 

definitoner.  

 

Det existerar inte enligt sju klienter. 

 

 

Inga förslag.  

 

4.6 Kontrolldokument 

Det kontrolldokument som används i studien bekräftar informationen från intervjuerna, varpå 

endast svaren från intervjuerna behandlas i empiri och analys. Sammanställning återfinns i 

bilaga 6. 
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5. Analys och diskussion om förväntningsgap  

Analys och diskussion om förväntningsgap är uppdelad mellan de två analysmodellerna. 

Analysmodell 1 presenteras efter Normativt och deskriptivt och analysmodell 2 efter Kunskap 

och Kommunikation. Kapitlet avslutas med en allmän diskussion om förväntningsgapet 

utifrån intervjuresultatet.  

5.1  Normativt och deskriptivt 

5.1.1 Arbetsuppgifter 

Att beskriva arbetsuppgifterna, vad revisorn gör och vad klienten anser att denne gör, utgår 

ifrån uppfattningar som respektive respondent har. I resultatet från intervjuerna kan vi se att 

dessa uppfattningar skiljer sig och att revisorns roll inte är självklar bland klienterna. Den 

klassiska rollen (FAR Förlag, 2005) har klienterna medvetna uppfattningar om då dessa 

nämner kontroll och granskare. Den generella kunskapen om vad revisorn verkligen gör syns 

inte i klienternas svar, då de även svarar att de vet att revisorn har fler uppgifter men inte vilka 

dessa är. Detta kan kopplas till utförandegapet som av Porter (1993) beskrivs som skillnaden 

mellan vad intressenter kan vänta sig av revisorns arbete och vad de utför. Om klienterna inte 

känner till vad revisorerna har för uppgifter, blir det genast svårt att veta vad de ska kunna 

förvänta sig av denne. Individer skapar förväntningar och utifrån en jämförelse av 

förväntningarna och resultatet av tjänsten bedöms sedan ett tillfredsställande eller missnöje 

(Hubbert et al., 1995).  

5.1.2 Arbetsroller 

Arbetsuppgifterna som bägge parter har i samband med revisionsprocessen kan kopplas till 

vikten av kommunikation och kunskap. Då revisorerna har färdiga uppfattningar om vad de 

kommer genomföra är det viktigt att förmedla detta till klienterna så de kan skapa realistiska 

förväntningar. Klienterna svarar olika på vad de tillhandahåller i samband med en revision 

och uppfattningarna om vad deras roll är skiljer sig. Cassel (1996) berättar att det exempelvis 

finns förväntningar om att revisorn i detalj ska godkänna och gå igenom årsredovisningen, 

vilket inte sker i normalfallet. En okunskap samt brist på kommunikation och förmedling av 

förväntningar kan leda till ett missnöje hos både revisorer och klienter. Likadant ökar kraven 

på revisorns arbete för små företag jämfört med stora, eftersom det är av stor vikt att revisorn 

förstår hela verksamheten (FAR Förlag, 2005). Detta återfinns i revisorernas svar, med tillägg 
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om att de ibland tar med sig material till det egna kontoret. Att utföra revisionen på plats gör 

att klienten kan bli mer delaktig, men att ta med det till revisionsbyrån har med revisorns 

nyttomaximering att göra. Beslutet om var revisorn väljer att genomföra revideringen kan 

enligt agentteorin bero på revisorns egen nyttomaximering, där arbetet eventuellt sker 

snabbare och mer kostnadseffektivt på det egna kontoret. Valet kan enligt kritiken av Lambert 

(2001) även bero på andra orsaker, som enligt oss kan vara en dålig relation med klienten.  

5.1.3 Rådgivning från revisor till klient 

Förutom den klassiska revisorsrollen finns den utvidgade revisorsrollen, som enligt en revisor 

är den största delen av revisorsyrket. Den berörs olika mycket beroende på företag eftersom 

organisationer kräver mer eller mindre rådgivning. Rådgivning kallas för fristående 

rådgivning, då den inte behandlar revisionsprocessen, och styrs efter företagens behov (FAR 

Förlag, 2005). Revisorerna är eniga om att mindre bolag kräver mer fristående rådgivning än 

större bolag, något inte alla klienter anser är sant. Dessa menar att revisorerna ibland ger mer 

rådgivning än vad som har efterfrågats. Att denna skillnad i uppfattning existerar kan bland 

annat bero på att FAR (2005) skriver om skiljaktigheten, vilket kan ha påverkat revisorns syn 

på situationen i och med utbildningen mot en auktorisation eller att denna klient inte känner 

ett lika stort behov av fristående rådgivning som standardklienten. Att små företag kräver mer 

rådgivning anser vi kan hota revisorns oberoende både eftersom revisorerna inte kan göra en 

utförlig kontroll enligt Revisorslagen (SFS 2001:883) för alla små klienter och för att 

klienterna enligt vårt kontrolldokument inte ser något hot mot revisorns oberoende, se bilaga 

6. Klienternas svaga incitament till de eventuella hoten mot revisorns oberoende tror vi kan 

bero på deras bristande kunskap kring lagar och reglers påverkan på rådgivning.  

5.1.4 Förväntningar på revisorns arbetsroll 

Det finns förväntningar på hur mycket revisorn ska kunna och hjälpa klienten med. Från 

klienternas sida framkommer åsikter om att de ska vara där hela tiden och att revisorn ska ha 

en objektiv trygghet. Revisorerna anser att klienterna har för höga förväntningar på 

kunskapsnivå samt en slags övertro på vad de ska kunna utföra. Detta kan kopplas till Porters 

(1993) utförandegap, eftersom revisorerna menar att förväntningarna från klienterna inte 

stämmer överens med vad de kan utföra. Likadant kan det även anses orimligt att klienterna 

förväntar sig att revisorn ska vara tillgänglig hela tiden.  
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De tre rollerna, den granskade, revisorn och uppdragsgivaren (Cassel, 1996) är viktiga att 

särskilja. Om inte klient respektive revisor känner till rollerna kan det vara svårare att uppfatta 

att revisorn endast har rollen som revisor och inte som exempelvis redovisningsassistent. När 

en klient förväntar sig något som revisorn inte kan leverera kan det uppstå problem med 

moral hazard. Vilket uppstår då agent och principal inte har intressen som går hand i hand 

(Jensen & Meckling, 1976).  

Förväntningar förändras över tid allt eftersom marknaden ändras (Hubbert et al., 1995), vilket 

gör att klientens och revisorns önskemål kommer utvecklas och förändras. Dessa förändringar 

kan eventuellt göra att ett förväntningsgap blir större eller minskar med tiden. 

5.2 Analysmodell 1 

Med utgångpunkt i ovanstående rubrik normativt och deskriptivt och i enlighet med 

analysmodell 1, se Figur 3, kan vi nu av linje A se om det existerar ett gap mellan vad klient 

och revisor uppfattar att revisorn faktiskt gör, det deskriptiva. Enligt analysen kan gapet 

liknas med ett okunnighetsgap eftersom klienternas uppfattningar om vad revisorns 

arbetsuppgifter består av skiljer sig och därmed har de olika medvetna uppfattningar av vad 

revisorn bör göra. Linje B, som jämför klientens normativa förväntningar och revisorns 

deskriptiva uppfattningar, visar dels på ett utförandegap. Detta kan vi se eftersom klienten har 

förväntningar om att revisorn ska kunna utföra arbetsuppgifter som inte går att genomföra, 

likadant ett för högt krav på kunskap. Analyseras rådgivning, som är en av de arbetsuppgifter 

som ingår i revisionen och därmed det deskriptiva och normativa, finner vi ett orimlighetsgap 

då klienterna förväntar sig rådgivning inom områden som revisorn enligt lag inte får erbjuda.  

5.3 Kunskap om revision  

Precis som Carrington (2010) menar att det inte endast är viktigt att förstå vad revision är utan 

också vad revision inte är, anser vi att klienterna behöver skapa sig en insikt om vad en 

revision verkligen är och vad de kan förvänta sig av en revisor. Liksom Porters (1993) 

undersökning, visar vårt resultat att det finns en skillnad mellan revisorernas och motparternas 

kunskap kring revision. Att klienterna har någorlunda vag kunskap kring lagar och regler ser 

vi kan hindra dessa från att skapa realistiska förväntningar på revisorns roll. De orealistiska 

förväntningarna kan skada relationen samtidigt som att den begränsade kunskapen kan bidra 

till tillfredsställelse hos klienten då de inte kan vara missnöjda med något de inte känner till. 

Att klienterna i denna studie är nöjda med sina revisorer kan därmed även bero på bristande 
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kunskap. Vi har definierat kunskap som att ha kännedom om praktiska förutsättningar som 

krävs vid en revisionsprocess, vilket gör att klienterna enligt oss får en mer realistiskt syn på 

revision om de ökar sin kunskap inom området.  

Den bristande kunskapen hos klienterna i denna studie tror vi beror på klienternas intresse och 

egna vilja till att lära sig samt otydlig information från revisorn. Denna otydliga information 

beskrivs i agentteorin som asymmetrisk information (Jensen & Meckling, 1976) och kan 

enligt indikationer i resultatet från intervjuerna förbättras genom ökad kommunikation. Detta 

stämmer även med kunskapsteorin som säger att om inte det inte finns medfödd kunskap, a 

priori, behöver fakta läggas fram, det vill säga a posteriori (Holm, 1996). Enligt oss är teorin 

applicerbar då klienterna inte har kunskap från början och därmed behöver få information 

förklarad från revisorn för att få kunskap.  

5.4 Kommunikation 

5.4.1 Relation 

Kommunikation har enligt oss definierats som kontakten som skapar ett informationsflöde 

och en relation mellan två parter. Relationen anses överlag vara bra enligt både klienter och 

revisorer, vilket i sig borde ge upphov till en god kommunikation, något Keyton et al. (2013) 

framställer är nödvändigt för att bibehålla relationen långsiktigt. En ökad kommunikation, att 

överföra information från en part till en annan (Dahlkwist, 2007), kan leda till en ökad 

kunskap hos klienterna. Respondenterna är medvetet nöjda med hur de kommunicerar samt 

mängden av kommunikation eftersom klienternas och revisorernas svar stämmer relativt bra 

överens. På frågan om vad som kan bli bättre hade dock revisorerna förbättringsförslag men 

inte klienterna. Vi tror därför att det kan finnas ett omedvetet missnöje från revisorns håll 

gällande denna punkt, eftersom revisorerna menar på att kommunikationen kan bli bättre samt 

att de anser att kontakt kan tas oftare.  

En utökad relation kan leda till att oberoendet drabbas och att ett vänskapsjäv uppstår, vilket 

kan påverka revisionens utförande. Att kommunicera förväntningar samt korrekt information 

om vad en revision innebär kommer underlätta relationen och därmed få parterna att sträva 

mot samma mål, som i sin tur slutligen minskar agentkostnader som enligt Jensen och 

Meckling (1976) uppkommer då parter har intressen som strider mot varandra. Ytterligare 

anledning till att kommunicera på ett bra sätt är enligt Dahlkwist (2012) för att undvika 

konfliker och minska stress.  
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5.4.2 Innebörden av en revision 

Att revisorn och klienten anser att de förklarar, respektive får höra, innebörden av en revision 

innan den påbörjas skiljer sig något mellan respondenterna. Flera revisorer hänvisar till ett 

överlämnande av listan, och majoriteten av klienterna menar att det inte görs eller endast 

ibland. Att kommunicera om kunskap, information samt förväntningar, vilket till stor del är 

vad förmedlandet av revisionsinnebörden handlar om, är viktigt för att motverka gap eftersom 

realistiska förväntningar minskar missnöje. Orimlighetsgapet, utförandegapet (Porter, 1993) 

och okunnighetsgapet (Dewing & Russell, 2002) grundar sig alla i att klienterna har 

förväntningar som revisorn inte kan uppnå. Negativt urval, att parterna inte har tillgång till 

aktuell information som ligger till grund för beslut, kan få parter att misstro varandra (Adams, 

1994), vilket kan förvärra ett eventuellt förväntningsgap. Detta betyder att om inte klienten får 

information om vad revisionen innebär genom kommunikation, kommer det uppstå 

omedvetna förväntningar från deras håll eller en misstro till om revisorn verkligen utför det 

denna ska, vilket i sig kan sluta i ett missnöje på utförd tjänst.  

5.4.3 Förmedling av förväntningar 

Förväntningar uppstår i samband med köp av till exempel en tjänst (Hubbert et al., 1995), som 

i denna studie är en revidering av klientens räkenskaper och ledning. För att minska det 

asymmetriska informationsflöde som beskrivs i agentteorin (Jensen & Meckling, 1976) anser 

vi att det är av vikt att båda parter i en relation förmedlar sina förväntningar eftersom dessa 

annars kan förbli underförstådda. Studien visar att revisorerna förmedlar sina förväntningar på 

klienten i samband med uppstartsmöten genom en lista medan endast hälften av klienterna 

väljer att förmedla sina åsikter och förväntningar. Likt agentteorins antagande om att agenten 

och principalen fattar sina beslut baserat på individens egen nyttomaximering (Jensen & 

Meckling, 1976), har vissa respondenter som yttrat sina förväntningar valt att göra detta på 

grund av ekonomiska skäl. De har bland annat refererat till effektivitet och förståelse för 

ökade kostnader i samband med bristande underlag från klienten. De ökade kostnaderna kan 

kopplas till det som teorin kallar agentkostnader och kan minskas med tydligare information 

(Jensen & Meckling, 1976), precis som respondenterna antyder. 

Även om flera av respondenterna svarar att de förmedlar sina förväntningar i dagsläget, har 

inte alla förväntningar uttryckts eftersom de inte alltid är explicita, utan även implicita 

(Hubbert et al., 1995). Den anledning vi kan se till att underförstådda förväntningar existerar i 

relationen mellan revisorn och dess klient är att klienten inte har den kunskap som krävs för 
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att vara medveten om alla förväntningar. Detta grundar vi på Hubberts et al. (1995) förklaring 

på att vissa förväntningar är omedvetna då kunden, i det här fallet klienten, har dessa redan 

innan de bestämmer sig för att köpa en tjänst.  

Det är således av stor vikt att förmedla förväntningar för att minska de agentkostnader som 

uppstår vid asymmetrisk information mellan revisorn och dess klient. Då medvetna och 

explicita förväntningar är de som uttrycks i samtal är det främst dessa som behandlas i denna 

studies slutsats.  

5.5 Analysmodell 2 

Ovanstående rubriker kunskap och kommunikation utgör grunden i vad som används i 

analysmodell 2 version 2 av 2, se Figur 5, och inkluderar nu bedömningarna vi gjort utifrån 

resultatet från intervjuerna och analysen. 

 

Figur 5. Analysmodell 2 version 2 av 2. 

Analysmodell 2 bygger på kunskap och kommunikation, och visar att respondenterna 

generellt är nöjda med kommunikationen. Detta syns då alla utom tre respondenter befinner 

sig i de övre två fälten. Kunskapsnivån mellan klienter och revisorer skiljer sig åt, då det 

främst är revisorerna som befinner sig i de två högra fälten. I vårt resultat har revisorerna 

liknande kunskapsnivå men olika uppfattning om kommunikation. Två revisorer antyder att 

kommunikationen måste förbättras för att minska den asymmetriska informationen till 

klienten, så dessa hamnar i det nedre högra hörnet.  

Kunskapsbrist Kunskap 

Kommunikation 

Kommunikationsbrist 

Revisor 

Klient 
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Eftersom alla revisorer innehar god kunskap kan detta inte vara orsaken till att synen på 

kommunikation skiljer sig. Samtidigt kan man hos klienterna se att den klient som har mest 

kunskap uttalar en tydlig brist på kommunikation, medan klienterna med en lägre 

kunskapsnivå är nöjda med kommunikationen. Om ovanstående samband mellan klienternas 

kunskap och syn på kommunikation är en spegling av verkligheten är dock svårt att klarlägga. 

Detta eftersom kommunikation är mer än ett informationsflöde (Dahlkwist, 2007) och tolkas 

utifrån individens preferenser.  

5.6 Förväntningsgapet  

Resultatet från intervjuerna visar att alla revisorer är medvetna om förväntningsgapets 

existens och problematik till skillnad från klienterna, där endast tre anser sig veta vad det är. 

Precis som tidigare studier (Porter, 1993; Öhman, 2007) har respondenterna olika definitioner 

på vad ett förväntningsgap är. Att inte alla parter samstämmigt ser förväntningsgapets 

existens kan bero på den asymmetriska information som stör kommunikationen mellan agent 

och principal (Jensen & Meckling, 1976). Detta uppstår då revisorerna inte informerar sina 

klienter om risken för gapets existens fastän revisorerna har kunskap nog för att uppfatta 

problematiken. Porters (1993) antagande om att revisorns motpart inte besitter tillräcklig 

kunskap för att korrekt förklara revisorn roll, bekräftas av en klient som säger sig sakna 

uppfattning om vad revisorn egentligen gör. Den vaga kunskap som klienter påvisar kan 

enligt tidigare studie av Innes et al. (1997) bero på bristande information från revisorn och 

enligt agentteorin dessutom bero på klientens oförmåga att kommunicera behovet av 

ytterligare information (Jensen & Meckling, 1976). Problematiken med bristande 

kommunikation har uppfattats av flera revisorer som nämner att en lösning till problemet är 

att ge kunderna mer tid, information och förklaringar för att öka kunskapen. Denna lösning 

stöds även av Dewing och Russell (2002) lösningsförslag av okunnighetsgapet.  
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6. Slutsatser och framtida forskning 

6.1 Slutsats 

Första delen av syftet med denna studie var dels att ge en djupare kunskap kring 

förväntningsgap samt en ökad förståelse om varför ett eventuellt förväntningsgap existerar 

mellan revisorn och dess klient småföretagen. Den specifika relationen valdes eftersom 

tidigare studier inte behandlat denna. Kunskapen om vad gapet innebär har både analyserats 

och diskuterats, för att ge svar på vår första frågeställning om huruvida det existerar ett 

förväntningsgap mellan revisorn och klienten. Vi har kommit fram till att det existerar ett gap, 

och därmed ökat den teoretiska kunskapen om gap för den här relationen.  

Andra delen av syftet var att ge förslag för att praktiskt förebygga framtida förväntningsgap 

genom att undersöka huruvida kunskaps- och kommunikationsbrist ligger till grund för gapets 

existens. Undersökningen kring den andra frågeställningen, om kunskaps- och 

kommunikationsbrist är grunden för gapets existens, visar att klienterna, likt intressenterna i 

tidigare studie av Porter (1993), saknar viss kunskap kring revisionens syfte, lagar som styr 

revisorn samt begreppsdefinitioner. Till skillnad från Innes et al. (1997) finner vi inga tydliga 

grunder för att kommunikationen mellan revisorer och klienter innehåller brister. Dock visar 

revisorernas uppfattning om förväntningsgap att kommunikation är lösningen. Att enbart 

kunskaps- och kommunikationsbrist är grunden till gapets existens kan därmed inte fastställas 

eftersom det kan finnas ytterligare, outforskade, faktorer som bidrar till problematiken. Trots 

det har vi bidragit med praktiskt kunskap eftersom det framkommit förslag om hur gapet kan 

minskas och att ökad kunskapsspridning kan leda till större förståelse. Men vad som görs, och 

om något görs, för att minimera gapet i dagsläget framkom inte i resultatet från intervjuerna. 

Vårt förslag blir därmed att instifta regler gällande vad som ska förmedlas så att klient och 

revisor kan ställa realistiska krav på revisionen för att minska gap. Svårigheten med, och 

utformandet av, sådana regler får vi dock lämna till framtida forskning. 

Vårt resultat visar sammanfattningsvis att det existerar gap gällande både kunskap, 

kommunikation och förväntningar. Utformningen och det definitiva utseendet på gapet 

däremot, är svårare att helt fastställa utifrån intervjuerna. Vi har funnit spår av okunnighets-, 

orimlighets-, utförande- och förväntningsgap i vår studie. Bakomliggande orsaker kan 

konstateras vara de tydliga skillnaderna mellan parternas kunskapsnivåer och i vissa fall en 
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bristfällig kommunikation. Detta är alltså viktigt att åtgärda för att minimera och eliminera 

framtida gap.  

Vi hoppas att våra resultat påverkar praktiken genom att revisorer börjar arbeta mer med att 

upplysa klienterna om deras arbete, samtidigt som vi önskar att klienter förmedlar 

förväntningar och att dessa är realistiska. Att vi framställt dessa förhoppningar och slutsatser 

innebär inte att något ändras i praktiken, utan det är utifrån detta som revisorer och klienter 

själva aktivt måste arbeta för att eliminera existerande och framtida gap. 

6.2 Framtida forskning  

Som studien visar är det av stor vikt att känna till att förväntningsgap handlar om mer än bara 

förväntningar, det är även uppfattningar, okunnighet, kommunikationsbrist och monetära 

aspekter som måste tas i beaktande. Klienterna svarar att de inte hört talas om gapet samtidigt 

som de svarar att det inte existerar, något som vi anser att forskare i framtida studier bör 

känna till eftersom det kan vara ett problem. Att klienterna överlag vet att något inte existerar 

som dessa inte känner till kan bero på en kunskapsbrist som kan motarbetas med 

informationsspridning.   

Vi föreslår att framtida forskning bör ske inom området, dels för att lösa de praktiska problem 

som finns med gap, dels för att vidare undersöka de orsakande eller utlösande faktorerna. 

Vilka är dem, varför finns dem och hur ska man behandla dessa faktorer. Det finns även 

relationer inom revision som ännu är outforskade och en fortsatt forskning på de områdena 

skulle möjligen minska otydligheter med revisorsyrket. Genom att använda en kvantitativ 

metod kan man nå fler respondenter med fler frågor, vilket möjligtvis kan öka kunskapen om 

bakomliggande orsaker och ge förändringsförslag. Att sedan följa upp dessa 

förändringsförslag genom att implementera dem under en revision med ett nytt klient- och 

revisorsförhållande kan ge en större inblick i praktiken och effekterna av förändringen.  
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I. Bilaga 1 - Intervjufrågor till revisorer 

1. Vad är din roll på företaget? Är du godkänd eller auktoriserad? 

2. Vilka är dina arbetsuppgifter?  

3. Hur länge har du arbetat på (företaget)? 

4. Hur länge har du arbetat inom revisionsyrket? 

5. Kan du kort förklara om dina uppgifter när du är delaktig i en revisionsprocess. Har du samma 

roll varje gång? 

6. Hur mycket rådgivning brukar du ge dina klienter? 

7. Kan du berätta vilken typ av klienter du har i dagsläget? Hur tror du att det kommer sig att det 

blivit just dessa klienter? 

8. Hur är din relation med dina klienter? Hur ofta har ni kontakt? På vilket sätt kontaktar ni 

varandra? Upplever du att det är tillräckligt? Vad tycker du hade kunnat bli bättre eller göras 

annorlunda?  

9. Vad är enligt dig syftet med en revision? 

10. Anser du att du som revisor förklarar vad arbetet med revisionen kommer att innebära innan 

arbetet påbörjas? Om ja: Hur sker det? Om nej: Varför inte? 

11. Innan revisionen äger rum, förmedlar du de förväntningar ni har på klienten? Om ja: Hur sker 

det? Om nej: Varför inte? 

12. Hur ser era förväntningar ut på klienten? Utifrån vad baserar du dessa förväntningar? 

13. Vad anser du att klienten har för förväntningar på dig som revisor och dina arbetsuppgifter? 

Utifrån vad tror du de baserar dessa förväntningar? 

14. Anser du att dina klienters förväntningar stämmer överens med det arbete ni faktiskt kan och 

får utföra? Om ja: Varför? Om nej: Varför inte? 

15. Kan du nämna några lagar, standarder och normer som reglerar en revisors arbete? 

16. Kan du kort berätta för oss hur du definierar begreppen revision, revisorsberättelse och god 

revisionssed? 

17. Har du hört talas om förväntningsgapet? Om ja: Vad betyder det enligt dig? 

18. *vår definition ges* Anser du att det existerar ett förväntningsgap mellan dig och dina 

klienter? 

 

Övrigt: Har du några övriga förväntningar eller åsikter om vad revisorns roll eller revisionen bör 

innehålla, utöver de vi redan har berört?  
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II. Bilaga 2 - Kontrolldokument till revisorer 

Ringa in det alternativ du anser är mest likt din uppfattning. 

 

Namn:____________________________ 

 

1. Jag som revisor förklarar revisionens innehåll för min klient innan arbetet påbörjas. 

Instämmer inte                    Instämmer helt 

 1 2 3 4 5 

 

2. Jag som revisor är alltid oberoende. 

Instämmer inte                    Instämmer helt 

 1 2 3 4 5  

 

3. Jag som revisor uppfattar att det finns ett förväntningsgap mellan mig och min klient. 

Instämmer inte                    Instämmer helt 

 1 2 3 4 5 

 

4. Jag som revisor märker att min klient vill ha mer rådgivning än vad jag, enligt lagar, 

standarder eller andra regler, får ge. 

Instämmer inte                    Instämmer helt 

 1 2 3 4 5 

 

5. Jag som revisor anser att jag och min klient träffas tillräckligt mycket för att revisionen skall 

bli tillförlitlig. 

Instämmer inte                    Instämmer helt 

 1 2 3 4 5 

 

6. Jag som revisor har alltid tid för min klients frågor och funderingar. 

Instämmer inte                    Instämmer helt 

 1 2 3 4 5 

 

7. Jag som revisor anser att jag alltid genomför de uppgifter som min klient kan förvänta av mig 

Instämmer inte                    Instämmer helt 

 1 2 3 4 5 

 

8. Jag som revisor uppfattar de förväntningar min klient har på mitt arbete 

Instämmer inte                    Instämmer helt 

 1 2 3 4 5 

 

9. Jag anser att förväntningarna min klient har på mig som revisor är helt realistiska 

Instämmer inte                    Instämmer helt 

 1 2 3 4 5 
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III. Bilaga 3 - Intervjufrågor till klienter 

1. Vad är din roll på företaget? 

2. Vilka är dina arbetsuppgifter?  

3. Hur länge har du arbetat på (företaget)?  

4. Hur länge har du arbetat inom yrket?  

5. Vi har förstått det som att du är delaktig under revisionsprocessen på företaget, stämmer det? 

Kan du berätta mer om den roll du har då? 

6. Vi har sett att ni idag använder er idag av “REVISOR” - hur kommer det sig? (Kan du berätta 

vilken revisor ni använder i dagsläget?) Hur länge har ni använt er nuvarande 

revisor/revisionsbyrå?  

7. Är er revisor godkänd eller auktoriserad?  

8. Kan du nämna några arbetsuppgifter som en revisor har? 

9. Hur mycket rådgivning förväntar du dig att få av er revisor? 

10. Vad förväntar du dig av er revisors oberoende ställning? 

11. Hur är din relation till er revisor? Hur ofta har ni kontakt? På vilket sätt kontaktar ni varandra? 

Upplever du att det är tillräckligt? Vad tycker du hade kunnat bli bättre eller göras 

annorlunda? 

12. Vad är enligt dig syftet med en revision? 

13. Anser du att er revisor förklarar vad arbetet med revisionen kommer att innebära innan arbetet 

påbörjas? Om ja: Varför och hur sker det? Om nej: Varför inte? 

14. Förmedlar du de förväntningar ni har på revisorn och revisionen? Om ja: Varför och hur sker 

det? Om nej: Varför inte? 

15. Hur ser dina förväntningar ut på revisorns roll och arbetsuppgifter? Utifrån vad baserar du 

dessa förväntningar? 

16. Vilken information anser du att revisorn bör ge er innan arbetet med revisionen påbörjas?  

17. Kan du nämna några lagar, standarder och normer som reglerar en revisors arbete? 

18. Kan du kort berätta för oss hur du definierar begreppen revision, revisorsberättelse och god 

revisionssed? 

19. Har du hört talas om förväntningsgapet? Om ja: Vad betyder det enligt dig?  

20. *Vår definition ges* Anser du att det existerar ett förväntningsgap mellan dig och er revisor? 

 

Övrigt: Har du några övriga förväntningar eller åsikter om vad revisorn eller revisionen bör 

göra/innehålla, utöver de vi redan har berört?  
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IV. Bilaga 4 - Kontrolldokument till klienter 

Ringa in det alternativ du anser är mest likt din uppfattning. 

 

Namn:____________________________ 

 

1. Jag anser att vår revisor förklarar vad arbetet med revisionen kommer innebära innan 

arbetet påbörjas 

Instämmer inte                    Instämmer helt 

 1 2 3 4 5 

 

2. Jag som klient uppfattar vår revisor som oberoende när en revision genomförs. 

Instämmer inte                    Instämmer helt 

 1 2 3 4 5 

 

3. Jag som klient anser att det finns ett förväntningsgap mellan mig och min revisor. 

Instämmer inte                    Instämmer helt 

 1 2 3 4 5 

 

4. Jag uppfattar att jag som klient får tillräckligt med rådgivning av vår revisor i dagsläget 

Instämmer inte                    Instämmer helt 

 1 2 3 4 5 

 

5. Jag anser att jag och min revisor träffas tillräckligt ofta för att revisionen ska kännas pålitlig. 

Instämmer inte                    Instämmer helt 

 1 2 3 4 5 

 

6. Jag anser att min revisor alltid har tid för mina frågor och funderingar 

Instämmer inte                    Instämmer helt 

 1 2 3 4 5 

 

7. Jag som klient anser att min revisor alltid genomför de uppgifter som jag förväntar mig 

Instämmer inte                    Instämmer helt 

 1 2 3 4 5 

 

8. Jag anser att vår revisor uppfattar de förväntningar vi har på dennes arbete 

Instämmer inte                    Instämmer helt 

 1 2 3 4 5 

 

9. Jag anser att förväntningarna jag har på vår revisors arbete är helt realistiska 

Instämmer inte                    Instämmer helt 

 1 2 3 4 5 
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V. Bilaga 5 - Listan 

Önskelista revision av XX AB 

 

Nedanstående är en sammanställning över vad vi önskar att ni tar fram till löpande granskning 

respektive bokslutsgranskning.  

 

Material att ta fram till löpande granskning: 
 

Försäkring 
Kopia av senaste försäkringsbrev samt kopia av inbetalningen av denna. 

 

Sociala avgifter och källskatt 
För att kunna genomföra stickprov på hur bolagen hanterar arbetsgivaravgifter och källskatt vill vi ha 

följande underlag: (februari samt augusti månad) 

 Utdrag från HB där källskattekontot, kostnadsförda arbetsgivaravgifter, månadens 

löner samt förmåner framgår. 

 Kopia på inlämnad skattedeklaration. 

 Skattekontoutdrag där betalning av sociala avgifter och källskatt framgår. 
 

Mervärdesskatt 
För att kunna genomföra stickprov på hur bolaget hanterar momsen vill vi ha följande underlag: (Mars 

och juni månad) 

 Momsrapport. 

 Kopia på momskonton i HB för perioden. 

 Omsättning för samma period. 

 Kopia på inlämnad skattedeklaration. 

Skattekontoutdrag där betalning av moms framgår. 
 

F-skatt 
Kopia på F-skattsedel för 2012. 

 

Lönerutin 

 Tillgång till alla lönespecifikationer avseende augusti 

 Lönerevisionslista eller löneavtal där senast avtalad lön för respektive anställd framgår 

 Underlag till beräkning av ev. bilförmåner 

 Övriga underlag till utbetalningar t ex bonus eller liknande 

 
Verifikationsgranskning 

 Kopia av attestinstruktioner/ inlagd attesträtt 
 

Uppföljning av verksamheten/ genomgång av rutiner 

 Vi vill ta del av bolagens rutiner för uppföljning av resultat samt upprättande av 

budget. Detta genomförs lättast att intervju med er för att säkerställa hur uppföljningar 

sker samt beskrivning av rutinen. Vi vill ta del av de analyser och underlag som 

används. 

 Vi vill även diskutera bolagets rutiner främst med inriktning om det är några 

väsentliga förändringar mot tidigare år. Rutiner att gå igenom: (kan med fördel 

förberedas i punktform innan vi kommer ut för granskning) 
o Försäljning/fakturering/lager. 

o Inköp/leverantörsskulder/lager (inklusive attestinstruktion). 

o In- och utbetalningar 
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o Löner/hantering och avstämning. 

o Moms och sociala avgifter/hantering och avstämning. 

 

Övrigt material 

 Resultat- och balansräkning för senast avstämda period. 

 Budget samt budgetuppföljning senast aktuella perioden 

 Kopia önskas av arbetsordning för styrelse samt VD. 

 Kopia önskas av styrelseprotokoll 2012 

 Kopia önskas av väsentliga avtal som tecknats under året. 

 Kopia av avtal med VD samt ekonomichef. 

 Kopia av uppdaterad aktiebok. 
 

De underlag som vi vill ha till bokslutsgranskningen är: 
 

Resultat och balansräkning 

 En Sie-4 fil med huvudbok för räkenskapsåret, mailas till oss innan vi kommer ut för 

bokslutsrevisionen.   

 Resultat- och balansräkning för räkenskapsåret ur bolagets egna system. 
 

Bokslutspärm 

 För varje balanspost ska det finnas en specifikation över vad balansposten innehåller 

med kopierat och avstämt underlag. 

 Engagemangsbesked från bank per bokslutsdagen inklusive en lista över vilka som har 

tillgång till banken. (skickas direkt från bank till byrån) 

 Kopia av samtliga kontrolluppgifter för 2012. 
 

Övrigt material 

 Tillgång till bokföringsmaterialet för perioden 2012-01-01 – 2012-12-31 samt 2013-

01-01 – 2013-01-31. 

 Kopia av styrelseprotokoll under 2012 – 2013 som ej lästs i samband med löpande 

granskning. 
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VI. Bilaga 6 - Sammanställning av Kontrolldokument 

 

 
Figur 5. Sammanställning av Kontrolldokument 

Påstående ett i kontrolldokumentet handlade om att revisionens innebörd förklaras av 

revisorn, där revisorn svarar på om denne anser att ett förtydligande sker och klienten på om 

den anser att revisorn förklarar syftet. Påstående två behandlade revisorns oberoende och 

påstående 3 om uppfattningen om det finns ett förväntningsgap. Det fjärde påståendet 

behandlade rådgivning, om revisorerna anser att de klienterna vill ha mer rådgivning än vad 

de kan ge och om klienterna anser att de får tillräckligt med rådgivning. Påstående fem 

behandlade tillförlitligheten i revisionen, om klient respektive revisor anser att deras kontakt 

är tillräcklig för att revisionen ska bli tillförlitlig. Påstående sex och sju är liknande där sex 

berörde om klient och revisor anser att revisorn alltid har tid för klientens frågor, medan 7 

handlade om huruvida revisorn respektive klienten anser att revisorn alltid genomför de 

uppgifter som klienten kan förvänta sig. Påstående 8 behandlade om revisorn uppfattar 

klientens förväntningar respektive om klienten anser att revisorn uppfattar deras 

förväntningar. Sista påståendet, 9, behandlade huruvida klient respektive revisor ansåg att 

förväntningarna från klienten var realistiska. Alla dessa påståenden användes för att kunna 

säkerställa svaren från intervjuerna.  
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