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FÖRORD 
 
Vi vill ta tillfället i akt att rikta ett tack till de personer som hjälpt oss att genomföra vår 
studie. Ett stort tack riktas speciellt till respondenterna som tagit sig tid att besvara våra 
frågor i samband med undersökningen. Slutligen vill vi tacka vår handledare Anita 
Westerström och vår seminariegrupp som bistått med viktiga synpunkter allteftersom 
arbetet fortlöpt. 
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SAMMANFATTNING 

 
 
SAMMANFATTNING 
 
Revision innebär att revisorn med betryggande säkerhet granskar aktiebolags 
årsredovisning, bokslut samt styrelsens och VD:s förvaltning. Syftet med uppsatsen var 
att undersöka vilka förväntningar småföretag har på revisorn och revision samt ta reda på 
vad revisorer anser att de ska tillföra småföretag i samband med revision. Detta för att 
sedan jämföra om småföretagens och revisorernas uppfattningar om revision 
överensstämmer eller ifall ett förväntningsgap existerar, samt identifiera vad som kan 
reducera ett eventuellt förväntningsgap.  För att uppnå syftet med uppsatsen genomfördes 
en kvalitativ fallstudie med två revisorer och tre småföretag inom Luleå Kommun. En 
slutsats som vi kom fram till i samband med undersökningen var att småföretag förväntar 
sig betydande rådgivning av sin revisor. Vi har även kunnat konstatera att rådgivningen 
som småföretag förväntar sig många gånger är mer omfattande än den lagstadgade 
revisionen. Det innebär att ett förväntningsgap existerar, då småföretags förväntningar 
och revisorers uppfattning om revision skiljer sig åt.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



                                                  
ABSTRACT 

 
 
ABSTRACT 
 
Audit implies that the auditor reviws joint-stock companies annual reports, balancing of 
the accounts including board of directors and the executice directors adminastration with 
adequate accuracy. The purpose of this thesis was to examine small-scale businesses 
expectations of the auditor and auditing, find out what auditors consider that they are 
supposed to provide small-scale businesses in connection to the auditing. After that we 
wanted to make a comparison with small-scale businesses opinions with auditors 
opinions to see if an expectation gap exists and identify countermeasures which can 
reduce an expectation gap. To achieve the purpose of this paper, a qualitative case study 
was conducted with two auditors and three small-scale businesses in the municipality of 
Luleå. As a result this study point out that small-scale businesses expect significant 
guidance from their auditor´s. Our study showed that the guidance the small-scale 
businesses expect is more extensive than the statutory audit. In conclusion, this means 
that an expectation-gap do exist when small-scale businesses expectations and auditors 
opinions about auditing differs. 
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1 INLEDNING 
 
Det inledande kapitlet omfattar bakgrund och problemdiskussion som ska introducera 
läsaren i ämnet som vi valt att studera. Problemdiskussionen kommer sedan att utmynna i 
syftet med examensarbetet, vilket efterföljs med en definition. 
 
1.1 Bakgrund 
 
I Sverige kom revisionen att utvecklas redan under 1600-talet, såväl inom den privata 
som den offentliga sfären. Bakgrunden till att revisionen utvecklades relativt tidigt i 
Sverige var att näringslivet under denna tidsperiod uppnått en sådan omfattning som 
krävde att ägarna var tvungna att delegera ut uppgifter om räkenskaperna till betrodda 
personer. För ägarna innebar delegeringen en möjlighet att kunna ägna mer tid åt själva 
verksamheten. De personer som fick förtroendet att ta hand om räkenskaperna inom 
företagen kom sedermera att benämnas revisorer. Etablerandet av den moderna 
revisorrollen utvecklades i början av 1800-talet i samband med bildandet av självständiga 
myndigheter och aktiebolag. Uppkomsten av aktiebolag bidrog till att ägarnas ansvar 
begränsades vilket även ledde till ett ökat risktagande för uppdragsgivarna. Detta kom att 
ställa ökade krav på revisorns roll att oberoende granska räkenskaperna för att ge 
trovärdighet åt den finansiella informationen (Cassel, 1996).  
 
Frambringandet av 1944 års aktiebolagslag bidrog till att revisionen i Sverige fick en 
starkare ställning, motivet var att revisionen skulle förhindra att 1930- talets ekonomiska 
kriser som exempelvis kreugerkraschen skulle upprepas. Det var även genom 1944 års 
aktiebolagslag som en lagstadgad revision kom att fastställas (FAR, 1994). I samband 
med den ökade komplexiteten i aktiebolagens räkenskaper kom högre krav att ställas på 
företagens revisorer. Detta bidrog till att aktiebolagslagen 1983 fastställde att alla 
aktiebolag var tvungna att använda sig av antingen en godkänd eller auktoriserad revisor.    
 
Synen på revision har i och med den historiska utvecklingen förändrats. Revisorrollen har 
reformerats från det att företag använde sig av revisorer för att sköta bolagens 
räkenskaper till att idag enbart innefatta granskning av utvalda poster och transaktioner. 
Detta för att säkerställa den ekonomiska informationens tillförlitlighet för företags 
intressenter. 
 
 
1.2 Problemdiskussion 
 
Revisorrollens utveckling mot att oberoende och med betryggande säkerhet granska 
aktiebolags årsredovisning, bokslut samt styrelsens och VD:s förvaltning 
överensstämmer inte helt med företagens förväntningar på revision (FAR, 2004). Många 
företag har fortfarande i stor utsträckning kvar den historiska synen på revision, som 
innebar att revisorn bland annat skulle ansvara för och ta hand om företagets räkenskaper 
samt upptäcka fel och bedrägerier inom bolaget (Cassel, 1996).  
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En del företag har inte följt med i revisionens utveckling, vilket innebär att de många 
gånger har förväntningar på revisionen som revisorn inte kan tillgodose. Detta leder ofta 
till att ett missnöje skapas hos företagen mot revisorn och revisionen. Företagens 
missnöje med revisionen kan leda till att de får ett minskat förtroende för revisorn som 
granskare. En svårighet som kan uppstå i samband med detta missnöje är att revisorn vid 
förlorat förtroende får svårare att få tillgång till väsentlig information av företaget som 
ska revideras. Bristen på betydelsefull information gör att en ofullständig revision 
upprättas, vilket inte är till nytta varken för företaget eller dess intressenter. 
 
Förutom att företag många gånger har en föråldrad syn på revision kan deras 
förväntningar och behov av revisorn och revisionen även skilja sig åt. Om revisorn skulle 
tillgodose endast en eller ett fåtal intressentgruppers behov och förväntningar skulle 
revisorns oberoende aspekt kunna ifrågasättas. Detta skulle leda till att intressenternas 
förtroende för revisorn, revisionen och företagens finansiella rapporter skulle minska, 
eftersom de inte skulle förmedla en rättvisande bild av företaget.  
 
För att revisorn ska bevara förtroendet gentemot företagen måste han/hon vara 
oberoende, besitta kompetens och inte föra vidare information som de fått tillgång till i 
sitt arbete. Revisorn kan vid revisionen inte tillgodose alla företagets önskemål och 
förväntningar på grund av att lagar och regler begränsar hur en revisor ska agera i 
samband med att en granskning genomförs. Några grundläggande riktlinjer som revisorn 
ska ta hänsyn till för att säkerställa kvalitén på revisionen är att den ska utföras enligt 
”god revisionssed” och ”god revisorssed” (FAR, 2004).  
 
Tidigare forskning visar på att företag många gånger förväntar sig att revisorns 
skyldigheter och ansvar är betydligt mer långtgående än de i verkligheten är. Detta har 
medfört att revisorerna under de senaste åren allt oftare fått kritik när bland annat 
besvikna intressenter känts sig vilseledda då revisorerna inte varnat för problem i företag 
som längre fram visat sig leda till bolagens fall (Hallerby, 1994). När skillnader som i 
detta fall uppstår mellan företagens förväntningar på revisionen och vad revisorerna 
faktiskt kan/får göra, uppstår ett så kallat förväntningsgap (Koh & Woo, 1998). 
Missförstånden angående revisorns arbetsuppgifter kan skada intressenters förtroende, 
eftersom de sätter stor tilltro till revisorns arbete i samband med att de gör bedömningar 
av företaget inför exempelvis en eventuell nyinvestering (Dunn, 1996). Mycket pekar på 
att småföretag har mer omfattande förväntningar på revisor och revision än större bolag, 
vilket kan innebära att förekomsten av förväntningsgap däremellan är vanligare. Den 
bakomliggande orsaken kan vara att småföretag ofta har mindre ekonomiavdelningar än 
stora bolag, samtidigt som de i vissa fall saknar spetskompetens inom viktiga 
ekonomiområden. Därför finner vi det intressant att undersöka vad småföretag förväntar 
sig av revisorn och revision? Överensstämmer småföretagens förväntningar på revisionen 
med vad revisorn faktiskt kan/får göra eller existerar ett förväntningsgap? Hur kan ett 
eventuellt förväntningsgap reduceras? 
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1.3 Syfte 
 
Syftet med uppsatsen är att: 
 

 Undersöka vilka förväntningar småföretag har på revisorn och revision. 
 Ta reda på vad revisorer anser att de ska tillföra småföretag i samband med en 

revision.  
 Jämföra om småföretagens och revisorernas uppfattningar om revision 

överensstämmer eller om ett förväntningsgap existerar.  
 Identifiera vad som kan reducera ett eventuellt förväntningsgap. 

 
1.4 Definition 
 
Vi har i uppsatsen valt att utgå från Europeiska unionens definition av småföretag, 
eftersom vi anser antalet anställda och omsättningens avgränsning som rimliga. 
Definitionen av småföretag innefattar företag som har mellan tio till fyrtionio anställda 
och har en omsättning som understiger tio miljoner euro (www.europa.eu.int 
/index_sv.htm). 
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2 METOD 
 
Kapitlet redogör för tillvägagångssättet och metoden som ligger till grund för uppsat-
sen. Avsnittet behandlar forskningsansats, undersökningsansats, datainsamlingsmetod, 
val av studieobjekt, metodproblem samt analysmetod. 

 

2.1 Forskningsansats 
 
Det finns enligt teorin tre olika synsätt som är tillämpbara vid studier, vilka är det 
analytiska-, system- och aktörssynsättet (Holme & Solvang, 1997). Studier som bygger 
på det aktörsorienterade synsättet är inriktade på att identifiera hur aktörer och deras 
verklighetsuppfattningar, värderingar och motiv styr beslut, handling samt agerande. Det 
aktörsorienterade synsättet innebär att närkontakt måste skapas med aktörerna för att 
kunna förstå hur de uppfattar verkligheten och eventuella problem (Lundahl & Skärvad, 
1999). Undersökningen sågs därmed ur ett aktörsynsätt, eftersom vi avsåg att skapa en 
djupgående förståelse för vad småföretag förväntar sig av revisorn och revisionen samt 
hur revisorer ser på revision. 
 
Det finns tre angreppssätt att dra slutsatser vid en undersökning. Dessa är det induktiva 
och deduktiva angreppssättet samt den hypotetiskt deduktiva metoden som bygger på en 
kombination av de två förstnämnda angreppssätten (Thurén, 1996). Det deduktiva 
angreppssättet bygger på att logiska slutsatser härleds utifrån befintlig teori (Lundahl & 
Skärvad, 1999). Vi använde oss av ett deduktivt angreppssätt, eftersom vi ansåg det 
lämpligt med hänsyn till vårt syfte med uppsatsen. Orsaken till att ett deduktivt synsätt 
även användes var att vi lade den insamlade litteraturen som grund för den empiriska 
undersökningen. Motivet var att vi önskade sammankoppla betydelsefull litteratur till de 
resultat som framkom i samband med undersökningen hos de utvalda respondenterna. 
 
I samband med att en undersökning ska genomföras måste en forskningsmetod utses. Det 
finns två typer av forskningsmetoder som benämns kvalitativ och kvantitativ forskning. 
Forskningsmetoderna används för att beskriva forskarens utgångspunkt för den typ av 
undersökning som bedrivs. Kvalitativ forskning bygger på detaljerade och djupgående 
beskrivningar av händelser eller människor, oberoende om det handlar om betydelser 
eller beteendemönster (Denscombe, 2000). Styrkan med kvalitativ forskning är att den 
ger en bättre uppfattning för det enskilda objektet (Eriksson & Wiedersheim-Paul, 2001). 
Undersökningen baserades på kvalitativ forskning, eftersom vi avsåg att genomföra en 
djupgående studie med ett fåtal undersökningsobjekt. Den bakomliggande orsaken var att 
vi önskade skapa en så sanningsenlig bild som möjligt av verkligheten. 
 
2.2 Undersökningsansats 
 
Enligt Denscombe (2000) finns det fem olika undersökningsansatser som en forskare 
kan välja bland i samband med att en studie ska genomföras. Dessa undersöknings- 
ansatser är surveyundersökning, fallstudie, experiment, aktionsforskning och etnografi  
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(Denscombe, 2000). Fallstudie är vanligt förekommande vid småskaliga undersökningar. 
I en fallstudie avses att endast undersöka en eller ett fåtal undersökningsenheter som 
studeras noggrant, vilket skapar möjligheter för forskaren att upptäcka saker som inte 
skulle ha synliggjorts i en ytlig undersökning. En fallstudie gör det möjlig att förklara 
varför vissa resultat kan uppstå och inte enbart det framkomna svaret. Fördelar som 
fallstudien för med sig är att den tillåter forskaren att tillämpa flera olika källor och data 
beroende på situationen som undersöks (Denscombe, 2000). Vid forskning i sociala 
system lämpar sig fallstudie även som undersökningsansats, eftersom forskaren avser att 
undersöka människor och deras handlande. En nackdel som uppstår i samband med 
fallstudie är att undersökningens resultat inte ger utrymme för generaliseringar, eftersom 
endast ett fåtal fall studeras (Lundahl & Skärvad, 1999). Vi ansåg att fallstudie var den 
lämpligaste undersökningsansatsen utifrån vårt syfte med studien, då vår avsikt var att 
undersöka människors åsikter och deras handlade på djupet ur olika aspekter och 
synvinklar.       

 

2.3 Datainsamlingsmetoden 
 
Data kan indelas i sekundär- och primärdata. Sekundärdata är material som är insamlat 
av andra än forskaren som exempelvis böcker och vetenskapliga artiklar Primärdata är 
material som forskaren själv samlat in, genom exempelvis intervjuer. (Lundahl & 
Skärvad, 1999).  

 

2.3.1 Litteraturstudier 
 
Insamlingen av sekundärdata påbörjades med litteraturundersökning både vid Luleås 
Universitetsbibliotek och Stadsbibliotek, för att få en inblick i ämnesområdet. 
Litteraturen söktes via universitetets sökkatalog Lucia, men även via den nationella 
samkatalogen Libris. Att söka efter artiklar om det valda ämnesområdet hjälpte oss att 
skapa en uppfattning om det aktuella ämnet. Sökmotorer som användes i samband med 
sökningen efter vetenskapliga artiklar var Artikelsök, Ebscohost, Econlit och Emerald. 
Sökorden som brukades i samband med litteraturstudien var förväntningsgap, 
förväntningar, revisorns roll, revision, revisor, auditing, expectations samt 
expectationgap. Sökorden användes även i kombination med varandra för att begränsa 
urvalet och för att hitta lämpliga artiklar rörande det utvalda ämnesområdet. Via 
referenslistor i den funna litteraturen spårande vi ytterligare informationskällor.    

 
2.3.2 Intervjuer 
 
Undersökningens empiriska material består av primärdata som införskaffades genom 
intervjuer. Det finns olika typer av intervjuer, vilka är strukturerade-, semistrukturerade 
och ostrukturerade intervjuer. Semistrukturerade intervjuer innebär att intervjuaren har en  
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mall med färdiga frågor som ska behandlas vid intervjutillfället (Denscombe, 2000). Ett 
annat karaktärsdrag för semistrukturerade intervjuer är att svarsalternativen är öppna. 
Den intervjuade får möjlighet att beskriva sin bild av verkligheten vilken ger mening och 
innebörd till undersökningen (Lantz, 1993). Vi använde oss av intervjuer av 
semistrukturerad karaktär, eftersom det ger respondenten möjlighet att utveckla sina 
tankar och tala mer utförligt om det berörda ämnet. Användandet av öppna frågor vid 
intervjutillfället gav oss även möjlighet att ställa följdfrågor till respondenterna.   
 
Vår empiriska undersökning genomfördes med hjälp av personliga intervjuer. 
Intervjuerna tog mellan 30-60 minuter att genomföra. Inför intervjuerna skickades ett 
informationsbrev via e-post till respondenterna. Avsikten med informationsbrevet var att 
informera om studiens syfte samt de övergripande frågor som skulle behandlas under 
intervjun (Bilaga 1 och 2). Inför intervjuerna konstruerades även intervjuguider med 
frågor till företagen och till revisorerna (Bilaga 3 och 4), vilka blev kritiskt granskade av 
vår handledare och seminariegrupp. I samband med intervjuerna använde vi oss av öppna 
frågor för att ge respondenten utrymme att utforma svaren enligt sitt eget tycke.  

 

För att säkerställa så mycket information och intryck som möjligt vid de personliga 
intervjuerna använde vi oss av bandspelare samtidigt som anteckningar fördes. Enligt 
Trost (1997) är fördelen med att använda bandspelare att det ger intervjuaren möjlighet 
att ta del av respondentens svar på ett ordagrant och tillförlitligt sätt. Direkt efter varje 
intervju gjordes en sammanställning över det insamlade materialet. Materialet skickades 
sedan till respondenterna, för att få bekräftat att inga missförstånd uppstått. 

 

2.4 Val av studieobjekt 
 
Enligt Holme och Solvang (1997) behöver urvalet av undersökningsenheter inte ske 
slumpmässigt utan urvalet kan göras subjektivt. Det innebar att respondenterna 
handplockades i samband med undersökningen. Till undersökningsobjekt i vår studie 
valdes tre småföretag och två revisorer. Orsaken till att detta val var att vi bedömde 
urvalet på fem stycken respondenter som rimligt utifrån de frågeställningar vi avsåg att 
besvara med studien. Fallstudieföretagen utsågs med hjälp av databasen FöretagsFaktas 
företagsregister. Urvalet av fallstudieföretagen avgränsades till att endast omfatta 
småföretag som var belägna inom Luleå kommun. Utifrån begränsningen gjorde vi ett 
subjektivt urval på tre bolag. Orsaken till att dessa tre bolag utsågs till studieobjekt var 
att företagen är relativt erkända i Luleå Kommun samtidigt som de verkade intressanta 
att studera.  

 

Småföretag är i stor omfattning beroende av en enda person som oftast är VD:n. Vi 
valde därför att kontakta företagens VD för att berätta om vår undersökning. VD:n 
hjälpte oss därefter att komma i kontakt med lämpliga personer att intervjua inom  
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företaget. Intervjuerna kom därmed att genomföras med en VD och två 
ekonomiansvariga på de utvalda företagen.  

 

En första kontakt med de utvalda revisionsbyråerna togs i samband med 
arbetsmarknadsdagen (Cesar) vid Luleå tekniska universitet. Där representanterna från 
de två tillfrågade revisionsbyråerna hänvisade oss vidare till lämpliga revisorer att 
intervjua. De potentiella respondenterna kontaktades via telefon och tillfrågades om de 
var intresserade att medverka i undersökningen. De personliga intervjuerna genomfördes 
med Sverker Bergdahl godkänd revisor på Deloitte Touche Tohmatsu, Charles Enryd 
auktoriserad revisor på Ernst & Young AB, Anders Berglund VD på Ephesus AB, 
Ingemar Ek ekonomichef på Kontore AB samt en ekonomichef på ett företag i 
bilbranschen som önskade vara anonym i undersökningen. 

 

2.5 Metodproblem 
 

Undersökningar kan mötas av olika metodproblem, två viktiga begrepp i detta 
sammanhang är validitet och reliabilitet. Validitet i en mätning innebär frånvaro av 
systematiska mätfel det vill säga att mätinstrumentet mäter vad det avser att mäta. Detta 
kan även benämnas som en undersöknings giltighet. Om undersökningar inte mäter det 
som ska mätas har det ingen betydelse om mätningen är bra, eftersom den inte fångar 
verkligheten (Lundahl & Skärvad, 1999). För att stärka validiteten i vår empiriska 
undersökning var vi grundliga med att vid första kontakten med respondentföretagen 
klargöra syftet med vår studie. Den bakomliggande orsaken var att vi önskade få 
intervjua personer med kunskaper inom det aktuella ämnesområdet. Validiteten ökades 
då vi använde oss av personliga intervjuer i samband med insamlingen av primärdata. De 
personliga intervjuerna medförde att vi kunde kontrollera datans riktighet och relevans 
under tiden som den samlades in, genom att vi exempelvis kunde ställa följdfrågor för att 
erhålla tydligare svar. Undersökningens validitet stärktes ytterligare genom att vi 
skickade en sammanställning av empirin till respondenterna, för att verifiera att inga 
missuppfattningar uppstått. 

 

Reliabilitet i en mätning innebär vilken grad av tillförlitlighet undersökningen har. 
Graden av reliabilitet kan mätas och bedömas genom att undersökningen upprepas. God 
reliabilitet kännetecknas av att undersökningen blir densamma oavsett vem som utför den 
(Wallén, 1996). Vi kan inte med säkerhet garantera att samma resultat skulle uppnås i en 
liknande undersökning, eftersom respondenterna i samband med intervjuerna kan ha tagit 
intryck och påverkats av platsen, situationen och andra omständigheter. Reliabiliteten har 
vi försökt öka genom att intervjuerna genomfördes i respondenternas dagliga arbetsmiljö 
samtidigt som vi försökte vara neutrala och inte påverka deras svar vid intervjun. För att 
stärka reliabiliteten ytterligare använde vi oss av bandspelare vid intervjuerna, för att på 
så sätt försäkra oss om att vi uppfattat och tolkat all information rätt. 
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Ett problem som kan ha uppstått i samband med den empiriska undersökningen är 
intervjuareffekten. Intervjuareffekten innebär enligt Denscombe (2000) att intervjuaren  

 

kan ha en inverkan på respondentens svar, vilket kan ge utslag i resultatet på ett icke 
önskvärt sätt. Vi var medvetna om att intervjuareffekten kunde uppstå. Därför försökte vi 
förebygga effekten genom att skapa en så neutral situation som möjligt i samband med 
intervjuerna, där våra egna tankar och åsikter inte framhävdes.    

 

Ett annat problem som vi stött på är att vår litteraturstudie till stor del består av litteratur 
som är hämtad från Föreningen Auktoriserade Revisorers förlag, vilket kan ha medfört att 
deras åsikter fått en mer betydande inverkan på undersökningen än andras. För att mildra 
denna effekt har vi försökt att ta in andras åsikter genom att ta del av utländsk litteratur 
och vetenskapliga artiklar. 

 
2.6 Analysmetod 
 
Analys bygger på att hitta samband och mönster utifrån den teoretiska referensramen och 
det empiriska materialet (Lantz, 1993). I teorikapitlet redogörs för litteratur, som vi anser 
relevant, för att kunna beskriva och analysera småföretagens förväntningar på revisorn 
och revision, revisorns syn på revision och eventuella förväntningsgap inom revision. 
Vårt analysarbete startade med en genomgång av det empiriska materialet, för att försöka 
fördjupa förståelsen av det som framkommit vid undersökningen. Därefter gjorde vi 
försök att hitta kopplingar, samband, likheter och olikheter mellan litteraturen och den 
inhämtade empirin. 
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3 TEORI 
 
Kapitlet avser beskriva de teorier som ligger till grund för vårt undersökningsområde.  
Teorierna som framställs syftar till att ge en bild av revisorernas uppgifter, 
småföretagens förväntningar på revisorn och revision samt förväntningsgap inom 
revision. Den teoretiska referensramen ska även fungera som underlag för analysen som 
följer i ett senare kapitel. 
 
3.1 Revisorns uppgift 
 
Enligt Broberg, Gullefors, Lundén och Ohlsson (1999) är en revisors uppgift att bevaka 
hur styrelsen och VD sköter sitt förvaltningsuppdrag i organisationen, det vill säga 
revisorn ska se till att förvaltningen är gjord på ett riktigt och förtroendeingivande sätt. 
Revision innebär även att en oberoende granskning och tillsyn av organisationers 
ekonomiska redovisning ska genomföras (ibid.) Dessa två granskningsuppgifter som 
revisorn har benämns förvaltningsrevision och redovisningsrevision (FAR, 2004).  
 
Förvaltningsrevision innebär att revisorn kontrollerar hur ett företags styrelse och VD har 
förvaltat företaget under det gångna året. Vid förvaltningsrevision är det två aspekter som 
revisorn måste beakta. Den första aspekten att ta hänsyn till är om styrelse och VD kan 
bli skyldiga att betala skadestånd på grund av något som de gjort eller försummat. Enligt 
aktiebolagslagen är styrelse och VD i ett företag tvungna att ersätta skador som de 
orsakar bolaget. För att revisorer ska kunna göra en bedömning om skador som orsakar 
bolaget ska ersättas måste de granska väsentliga beslut, avtal, åtgärder och förhållanden i 
företaget. Den andra aspekten som en revisor bör beakta i samband med 
förvaltningsrevisionen är om företagsledningen på något annat sätt har handlat i strid mot 
aktiebolagslagen eller bolagsordningen. Denna bedömning gör revisorn genom att gå 
igenom företagets organisation och rutiner (FAR, 1994).  
 
Redovisningsrevision syftar till att revisorn ska granska företags räkenskaper såsom 
årsredovisning och bokslut. En viktig del i redovisningsrevisionen är att kontrollera om 
företagen upprättat sin redovisning enligt ”god redovisningssed” men även att 
räkenskaperna ger en rättvisande bild av verksamheten. Att räkenskaperna ska ge en 
rättvisande bild innebär att den ska ge en korrekt, rätt, riktig och trovärdig bild av 
företaget (FAR, 2004).  
 
Artsberg (2003) anser att revisorn kan betraktas som en länk mellan redovisnings- 
skyldiga och redovisningsberättigade då deras uppgift är att kvalitetssäkra 
redovisningsinformationen. Kvalitetssäkringen syftar till att tillhandahålla affärsmässig 
trygghet för företags intressenter (ibid.) Figuren nedan illustrerar det ovan nämnda 
förhållandet.  
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Figur 1 illustrerar revisore
redovisningsberättigade, Källa: Ö
 
3.2 Krav på revisorn 
 
För att kvalitén på revisione
enligt ”god revisionssed”, v
bygger på erfarenhet, kunsk
centrala begrepp inom seden
granskningen mot att hitta om
bedömningen av årsredovisn
enligt Cassel (1996) ytterliga
för att säkerställa revisionen
ska följa etiska regler i sin y
gränser för revisorns handlan
 
3.2.1 Revisorns oberoende 
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integritet och objektivitet vi
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fastställda informationen (ib
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rställas ska revisorn ansvara för att den upprättas 
 sed bland erfarna revisorer. ”God revisionssed” 
fessionellt omdöme bland erfarna revisorer. Två 
h väsentlighet som ska hjälpa revisorn att inrikta 
 väsentliga fel och förhållanden som kan påverka 

förvaltningen (FAR, 2004). ”God revisorssed” är 
läggande norm som revisorn måste rätta sig efter 

. Att följa ”god revisorssed” innebär att revisorn 
å centrala begrepp i detta sammanhang som sätter 
ende och förtroende (FAR, 2004). 

ser att oberoendet är en viktig hörnsten inom 
 ska kunna lita på att revisorn är objektiv i sin 
specifik intressentgrupp. Revisorns oberoende, 
g av ett företag ska bidra till att trovärdigheten i 
vilket innebär att tredje part kan lita på den 

ste karaktärsdraget hos en revisors personlighet 
ste besitta en moralisk inställning som är lämplig 

 revisorns etiska och moraliska uppfattning har 
eroendet. Då oberoendet är en bedömningsfråga 
etta något som är oerhört svårt att mäta (ibid.)  
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För att underlätta revisorns bedömning av oberoendet har en analysmodell arbetats fram 
av Föreningen Auktoriserade Revisorer (FAR). Analysmodellen ska tillämpas vid varje 
nytt revisionsuppdrag för att hjälpa revisorn att bedöma om hot föreligger mot 
oberoendet. Enligt analysmodellen ska en revisor avsäga sig ett uppdrag om följande hot 
föreligger egenintresse-, självgransknings-, partställnings-, vänskap/förtroende- och 
skrämselhot. Revisorn behöver dock inte avsäga sig ett uppdrag om han/hon vidtagit 
motåtgärder. Åtgärderna ska bidra till att en insiktsfull person med kännedom om de 
relevanta omständigheterna inte skulle se någon anledning att ifrågasätta revisorns 
oberoende. Exempel på en motåtgärd är att låta en annan revisor inom eller utanför 
revisionsbyrån bedöma det granskningsarbete som ett identifierat hot kan inverka på 
(FAR, 2004). 
 
En revisor får inte på något sätt vara beroende av någon/något som han/hon är tillsatt att 
granska om granskningen ska genomföras på ett tillförlitligt sätt. Därför har 
aktiebolagslagen ställt upp regler om jäv, vilka innebär att revisorn exempelvis inte får 
äga aktier i bolaget, inte delta i ledningen i bolaget, vara verksam i bolaget och inte heller 
biträda bolaget med bokföring och förvaltning (Broberg et al, 1999). 
 
3.2.2 Förtroende 
 
Förtroende inom revision innebär att företag måste kunna lita på att revisorn utför sina 
uppdrag objektivt och med största diskretion. Revisorns uppdrag är så kallade förtroende 
uppdrag, vilket innebär att företag ska ha tillit till den kvalitetssäkrade informationen och 
för revisorn som utför kvalitetssäkringen. Orsaken till att förtroendet är en så viktig 
hörnsten inom revisoryrket är att företag måste kunna lita på det beslutsunderlag som 
revisorerna granskat och godkänt (Zabihollah, 2004). Företags förtroende för en revisor 
skapas enligt Cassel (1996) genom att revisorn följer ”god revisionssed” och ”god 
revisorssed” i sitt arbete samtidigt som revisorn ska agera oberoende. Enligt Lane (2000) 
skapas förtroende genom att samverkande parter utvecklar gemensamma värderingar, 
vilka genereras genom långvariga relationer.  
 
3.2.3 Tystnadsplikten 
 
Kraven på revisorerna är många, en av de mest betydelsefulla är tystnadsplikten. En 
revisor måste vara oberoende, kompetent och får inte föra vidare information som 
han/hon fått i sitt arbete, vilket är en nödvändighet för att revisorns förtroende gentemot 
kunden ska bevaras. Enligt tystnadsplikten får en revisor inte säga mer än vad som står i 
årsredovisningen och revisionsberättelsen till enskilda aktieägare och utomstående 
intressenter till bolaget. Om en revisor skulle lämna icke officiella uppgifter till en 
särskild intressent skulle det innebära att revisorn direkt är ansvarig för att ge intressenten 
fördel gentemot andra intressenter. Det skulle kunna innebära skada för bolaget i 
framtiden (Broberg et al, 1999). 
 
Tystnadsplikten är enligt FAR (1994) oerhört viktig för revisorer, eftersom de ska kunna 
genomföra en så djupgående revision som möjligt. Genom att företagen kan lita på att  
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revisorn inte för vidare information om företaget är det lättare för revisorn att få tillgång 
till information och upplysningar om bolaget och verksamheten. En granskare som inte 
har tillgång till betydande information kan inte genomföra en förtroendeingivande 
granskning (ibid.) 
 
3.3 Revisionsprocessen 
 
Målet med revision är att revisorn ska fastställa en revisionsberättelse i vilken han/hon 
uttalar sig om ett företags årsredovisning, bokföring samt styrelsens och VD:s 
förvaltning. För att revisorerna ska uppnå målet med revisionen använder de sig av olika 
arbetssätt beroende på vilken revisionsbyrå de tillhör. Fastän revisionsbyråerna tillämpar 
olika arbetssätt måste revisorerna tillämpa samma regler och förpliktelser i samband med 
att de utför en revision. Dessa regler och förpliktelser sammanställs främst i FAR:s 
revisionsstandard (FAR, 2004). 
 
Revisionsprocessen som beskrivs i revisionsstandarden består av tre faser, vilka är 
planering, genomförande och rapportering. Dessa faser kan betraktas som revisorns 
arbetsmetodik vid ett revisionsuppdrag (Komrev, 1997). Planeringsfasen är oerhört viktig 
eftersom den hjälper revisorn att bestämma vilka områden som ska granskas samt hur 
ingående granskningen ska bli. För att revisorn ska kunna bedöma vilka områden som bör 
granskas måste en betydande informationsinsamling äga rum om företaget, verksamheten 
och branschen som bolaget är verksam inom. När informationsinsamlingen är avslutad 
måste revisorn göra en bedömning utifrån risk och väsentlighet för att avgöra vilka 
områden inom företaget som ska granskas. Innan själva granskningen ska genomföras bör 
revisorn utarbeta en granskningsplan som bland annat beskriver vilka 
granskningsmetoder och granskningsåtgärder som ska användas. När planeringsfasen är 
genomförd ska revisorn utföra själva granskningen enligt den granskningsplan som 
han/hon utarbetat i det tidigare stadiet av revisionsprocessen. I den slutliga fasen 
rapporterar revisorn till bolagsstämman genom uttalanden i revisionsberättelsen om bland 
annat årsredovisningen har upprättats enligt årsredovisningsslagen och ”god 
redovisningssed” (FAR, 2004).    
 
3.4 Revisorns olika roller 
 
Revisorn har olika arbetsuppgifter och därmed också olika roller beroende på vilket 
åtagande han/hon har. Dessa olika roller brukar benämnas den renodlade- och utvidgade 
revisorrollen. Den renodlade revisorrollen är den som är lagstadgad i aktiebolagslagen 
och innebär att varje aktiebolag måste utse minst en godkänd eller auktoriserad revisor. 
Revisorn ska utses av bolagsstämman för en fyraårsperiod åt gången. Enligt denna roll 
ska revisorn granska bolagets årsredovisning, bokslut samt styrelsens och VD:s 
förvaltning av bolaget (FAR, 2004).  
 
Till den utvidgade revisorrollen räknas den rådgivning som föranleds av iakttagelser som 
revisorn har gjort i samband med granskningsuppdraget men även av fristående 
rådgivning. I enlighet med den utvidgade revisorrollen kan revisorn lämna råd och  
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synpunkter till företaget men han/hon får aldrig vara med att fatta beslut i bolaget, 
eftersom det kan leda till hot mot revisorns oberoende. När revisorn arbetar med 
rådgivning har han/hon tagit på sig ett tilläggsuppdrag, i dessa situationer är det oerhört 
viktigt att revisorn tar hänsyn till den renodlade revisorsrollen och de krav som den 
medför (FAR, 1994).  

 

FAR (2004) anser det vara naturligt för revisorn att vara rådgivare men revisorns 
opartiskhet och självständighet får inte äventyras genom rådgivningen. Dock har revisorn 
betydligt större frihet att lämna rådgivningstjänster till företag där han/hon inte är vald 
revisor. Den utvidgade revisorrollen styrs inte i lika stor utsträckning av lagar och 
riktlinjer som den renodlade utan mer utifrån vad kunderna anser sig behöva (ibid.) 

 
3.5 Företags förväntningar på revision 
 
Småföretagens förväntningar på revisorn och revisionen finns inte i så stor utsträckning 
beskriven i litteraturen, därför är litteraturen i avsnittet till största del hänförlig till stora 
företag och dess yttre intressenters förväntningar på revision. Vi anser litteraturen 
relevant för att skapa en förståelse för småföretagens förväntningar.  
 
Fant (1994) framhäver att ägarna i ett företag förväntar sig att revision ska fungera som 
en övervaknings- och informationsmekanism, för att försäkra sig om att företagets välfärd 
maximeras. I företagsledningens intresse ses revision även som ett medel genom vilket 
företag kan öka sin välfärd. Grunden är att ägande och kontroll har separerats då ägarna 
har överlåtit förvaltningen av resurserna och delegerat redovisningsskyldigheten till 
företagsledningen. Den ständigt ökande separeringen mellan de som äger företaget och de 
som styr företaget har ökat behovet av en oberoende revision. Enligt författaren beror 
detta på att det ligger i ägarens intresse att få tillräcklig och tillförlitlig information (ibid.) 
 
Det finns enligt Koh och Woo (1998) en vida spridd tro att intressenter till ett företag 
förväntar sig kunna lita på företagets reviderade räkenskaper som en garanti på bolagets 
soliditet, lämplighet och fortlevnad. Om det sedan utan någon varning kommer ut att 
företaget befinner sig i allvarliga finansiella svårigheter, är det känt att någon borde hållas 
ansvarig för dessa uppkomna finansiella katastrofer och denna någon uppfattas nästan 
alltid vara revisorn (ibid.) Dessa missuppfattningar från intressenter ökar krisen om 
ansvarsskyldigheten som möter revisionsprofessionen, eftersom bland annat ägare 
förväntar sig att revisionen håller en högre grad av säkerhet än vad revisorerna själva 
anser vara rimligt att kräva. Revisorerna menar att fullständiga garantier är omöjliga att 
lämna och att de enbart kan garantera intressenterna en ”rimlig grad” av säkerhet 
(Öhman, 2004).  
 
Enligt FAR (1994) anlitar större aktiebolag revisorn främst för att utföra en renodlad 
revision medan småföretag i större utsträckning anlitar en revisor för att få råd och 
synpunkter för att praktiskt kunna lösa olika problem. Detta skapar hot mot revisorns  
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oberoende eftersom företagen många gånger förväntar sig att revisorn ska göra mer än 
vad han/hon faktiskt får göra. Ett exempel kan vara att småföretag vill att revisorn hjälper 
till med grundbokföring (ibid.)    
 
Revisorn uppfattas av många företag som en del av internkontrollen och i det 
perspektivet följer förväntningen att revisorns uppgift är att se hur regler efterföljs. Det 
finns även föreställningar från uppdragsgivarna i mindre bolag att revisorn har ansvar för 
årsredovisningen och dess kvalitet. Revisorn förväntas även i mindre bolag ge råd om 
exempelvis aktieförsäljningar, emissioner samt externt företräda aktieägarna i olika 
situationer (Cassel, 1996). 
  
Kunden kan ha vissa förväntningar på nyttan som revisorn ska tillföra företaget. 
Förväntningar eller nyttan av revisionen existerar i form av en uppfattning om hur den 
skall vara. Denna förväntning har kunden innan han/hon har bestämt sig för att använda 
tjänsten. Kunden jämför sedan tjänstens upplevda egenskaper med dennes förutbestämda 
ofta omedvetna uppfattning om tjänstens utmärkande egenskap. Det är därför viktigt för 
revisorn att vara medveten om de rekvisit kunden förväntar sig för att kunna möta dennes 
krav och därmed uppfylla kundens tillfredsställelse (Hubbert, Sehorn & Brown, 1995). 
 
Enligt Boynton och Kell (1992) förväntar sig företag att revisorn ska: 
 

 Utföra revisionen med teknisk kompetens, integritet, oberoende och objektivitet 
(ibid.) 

 Upptäcka felaktigheter i företagets redovisning, oavsiktliga och avsiktliga (ibid.) 
 Förhindra att missvisande finansiella rapporter utlämnas (ibid.) 

 
Företag kan ha olika förväntningar på och behov av revisorn och revision. Om revisorn 
skulle tillgodose alla företagets behov och förväntningar skulle revisorns oberoende 
aspekt kunna ifrågasättas. Detta skulle leda till att intressenternas förtroende för revisorn, 
revisionen och företagens finansiella rapporter skulle ifrågasättas. För att revisorn ska 
kunna bevara förtroendet gentemot intressenterna måste han/hon vara oberoende, besitta 
kompetens och inte föra vidare information som de fått tillgång till i sitt arbete (FAR, 
1994). 
 
Kritik har riktas mot revisionsbranschen vad gäller revisorernas svårigheter att agera 
oberoende och deras ovillighet och bristande förmåga att anpassa sig till investerares och 
övriga intressenters förväntningar. Revisorns arbete består av att verifiera tillförlitligheten 
i företags redovisning och förvaltning. Samtidigt som revisorerna ofta arbetar nära dem 
som granskas har de ingen eller ytterst begränsad kontakt med investerare och övriga 
intressenter. Detta förhållningssätt gör det svårt för revisorn att upprätthålla ett oberoende 
gentemot utomstående intressenter. Det kan emellertid uppstå intressekonflikter mellan 
företagsledning och revisor om inte revisorn tillgodoser företagens önskemål och 
förväntningar. Företagsledningen kan i sådant fall agera för att byta ut nuvarande revisor 
om ledningen anser det vara till fördel för företaget (Fant, 1994). Revisorn får inte  
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uppfattas som alltför sammansvuren med företagsledningen eftersom han/hon skall ha 
allmänhetens förtroende samtidigt som revisionen skall uppfattas som tillförlitlig 
(Öhman, 2004). 
 
3.6 Förväntningsgapet 
 
En aspekt som har betydelse för det problematiska förhållandet mellan revisorer och de 
revisionsberättigade är det så kallande förväntningsgapet, det vill säga vad revisionen 
förväntas leverera jämfört med vad den i själva verket levererar. Ett förväntningsgap 
existerar när revisorer och företag har olika uppfattningar om revisorernas skyldigheter 
och om det budskap som uttrycks i revisionsrapporten (Öhman, 2004).  
 
Redan 1974 varnades det för att ett misslyckande att inskränka förväntningsgapet skulle 
resultera i ökad kritik gentemot revisionsprofessionen (Wolf, Tackett & Claypool, 1999). 
Förväntningsgapet definierades under den här tiden som skillnaden mellan de olika 
nivåerna av förväntningar på revisionstjänsten (Koh & Woo, 1998). Definitionen kom 
sedermera att utvidgas genom Commission on Auditor´s Responsibilites (Cohen 
Commission), vilka under åren 1974-1978 hade till uppgift att “överväga om ett gap 
existerade mellan intressenters förväntningar/behov och vad revisorn skulle och borde 
skäligen förväntas åstadkomma”. Cohen Commission kom fram till att ett 
förväntningsgap existerade och många av de framställda slutsatserna i deras rapport 
framtvingade en modifiering i revisorsstandarden (Wolf et al, 1999).  
 
Enligt Koh och Woo (1998) existerar ett förväntningsgap när revisorn och allmänheten 
har olika uppfattningar om revisorns arbetsuppgifter och ansvar. Enligt dessa författare 
finns ett gap mellan vad allmänheten förväntar sig och vad de egentligen får (ibid.)  
 
Cassel (1996) anser att det ofta förekommer skillnader mellan hur teorin benämner 
revisorsrollen och hur vissa uppfattar den i praktiken. Förväntningsgapet ter sig 
visserligen olika beroende på vems förväntningar som avses. Det finns dock några 
gemensamma missuppfattningar angående förväntningsgapet, som exempelvis att 
revisorer förväntas tillse att olika regler följs av den granskade. Visserligen berörs i 
revisionsberättelsen att revisorn granskat att regler följer ”god revisionssed”, men ytterst 
få uppdragsgivare har allmänt sett någon uppfattning om vad ”god revisionssed” och vad 
det innefattande väsentlighetskriteriet innebär (ibid.) Väsentlighetskriteriet avgör vad 
revisionsarbetet ska inriktas på och hur omfattande det ska bli, det vill säga vad som ska 
granskas och vad som är väsentligt för årsredovisningen (FAR, 2004). Eftersom en 
revisors resurser är begränsade i tid och pengar görs en bedömning av vad som anses vara 
väsentligt och riskartat. Detta ökar risken för att förväntningsgap uppstår då många 
uppdragsgivare inte insett att revisorn gör bedömningar och urval på granskningsområden 
(Cassel, 1996).  
 
FAR (1994) ger uttryck för uppfattningen att ”revision inte har till självständigt syfte att 
upptäcka förskingringar”. En bakomliggande faktor till att förväntningsgap uppstår kan  
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enligt Cassel (1996) delvis vara att uppdragsgivaren inte bildat sig en klar bild om roll- 
och maktfördelningen mellan bolag och dess ägare. En annan faktor för oklarhet om 
rollfördelningen är den uppfattningen att revisorn har ett delat ansvar för verksamheten, 
eftersom han utgör ett av bolagsorganen. En revisor som ännu inte under ett år avlagt 
revisionsberättelse och inte vidtagit någon åtgärd gentemot uppdragsgivaren, tolkas ofta 
av företag som att allt är väl med redovisningen, att regler följts samt att lönsamheten i 
företaget är god. Det kan från företagets sida sammanfattas som att så länge en revisor 
inte påtalat några oegentligheter tolkas det ofta som en garanti för att inga oegentligheter 
förekommer. Det sammanhänger i sin tur med uppfattningen om att revisorns granskning 
är mer omfattande och annorlunda inriktad än vad som erfordras för att kunna avge en 
välgrundad revisionsberättelse (ibid.)  
 
Sedan tidigare har det framgått att revisorns arbete har många intressenter, vilka har olika 
behov och förväntningar på en revisors arbete. Detta leder till att revisorn har en konflikt 
inbyggd i sin yrkesroll. När dessa olika intressenters förväntningar på revisorn inte svarar 
mot vad revisorn faktiskt kan och får göra uppstår ett förväntningsgap. Regioner där 
förväntningsgap ofta uppkommer kan gälla årsredovisningens ”riktighet”, obestånd, 
förskingringar samt andra oegentligheter (FAR, 2004). 

  Vissa tror att revisorn gör så här mycket. 

Men det är god  
revisionssed att göra  
så här mycket. 

…. Och då uppstår ett 
FÖRVÄNTNINGSGAP 
Ett förväntningsgap 
Medför missförstånd 
Och oklarheter. 
Förväntningsgapet 
Måste slutas till… 

… Genom att god revisionssed 
på sikt utvecklas till att innefatta 
det intressenterna vill ha… 

…och genom att revisorerna upplyser 
intressenterna om vad som ingår i god 
revisionssed. 

 
 
 
 
 
 
Figur 2 förväntningsgap, Källa: FAR´s revisionsbok, s 111 (2004) 
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Missförstånd och skillnader i förväntningar kommer att finnas kvar om inte effektiva och 
lämpliga lösningar förverkligas. Under rådande omständigheter förmodas att 
förväntingsgapet kommer att kvarstå att bekymra både företag och revisorer många år 
framöver (Koh & Woo, 1998). 
 
3.7 Åtgärder för att minska förväntningsgapet 
 

En åtgärd som Cassel (1996) nämner för att avlägsna förväntningsgap är att utöka 
revisionsuppdraget till att bli mer omfattande och mer långtgående än uppdraget som 
råder nu. En utökad revisionsberättelse leder till att en mer omfattande förståelse för 
denna krävs (ibid.) Enligt Koh och Woo (1998) har några studier funnit bevis på att 
kunskap hos användarna inverkat på förväntningsgapets storlek. Det vill säga att ökad 
utbildning minskar förväntningsgapet (ibid.) Cassel (1996) påpekar även att om revisorns 
uppgift skulle vara att uttala sig huruvida oegentligheter råder skulle det leda till att 
kostnaden för revision ökar kraftigt. 

 

Dunn (1996) menar att dessa missförstånd som förväntningsgapet innebär är förödande 
för användarna av revisionsrapporterna, eftersom användarna ska bygga en tilltro till den 
information de får genom rapporterna. Dunn (1996) anser även att det är förödande 
utifrån revisionsprofessionens sida, eftersom revisorns trovärdighet undermineras då det 
uppenbaras att revisionen inte kan tillfredsställa många av användarnas förväntningar. Av 
dessa orsaker är det av största vikt att skillnader i förväntningar är identifierade och 
eliminerade, antingen genom att introducera en mer omfattande revisionsstandard eller att 
utbilda läsaren av revisionsberättelsen (ibid.)  

 

Samma uppfattning råder hos FAR, deras bidrag till att minska förväntningsgapet är att 
informera intressenterna om vad revisorsrollen och vad lagstadgad revision innebär. Ett 
annat bidrag är att tydligare visa vad som är styrelsens och VD: s ansvar och vad som är 
revisorns uppgift (FAR, 2004). Uppdragsgivare och granskare bör bättre göra klart för sig 
sina roller och deras relation till revisorsrollen. Företagsledningens intresse i revisionen 
består i att revisorn verifierar den bokslutsinformation som företagsledningen avgett och 
sedan förordar ansvarsfrihet för dess agerande. Av den orsaken förväntas inte 
företagsledningen ha något större behov av utökad rapportering. Intressenter av övrig 
karaktär, såsom aktieägare som har ekonomiska intressen i företaget har en begränsad 
insyn i företagets räkenskaper. Dessa har behov av att få företagsledningens agerande och 
redovisningsbeteende verifierat. De väntas därmed även förhålla sig positiva gentemot 
alla förslag om utvidgad information. För revisorns del kan en utvidgning av 
informationen leda till svårigheter att etablera objektiva kriterier i fråga om till exempel 
bedömning av ekonomisk effektivitet och ändamålsenlighet. Risken att revisorns relation 
till företagsledningen kan försämras ökas också, eftersom revisorn i de fall utökat 
informationsbehov krävs kan behöva avslöja något som kan vara skadligt för företaget 
(Dunn, 1996). 
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Ett annat förslag som är under övervägande och som ska bidra till att förväntningsagapet 
minskas är att revisorn på det årliga aktieägarmötet får besvara frågor angående 
revisionens struktur samt omfattning. Denna åtgärd kan hjälpa ägarna att bilda sig en 
uppfattning om revision och på så sätt kan förväntningarna eller betydelsen av dessa 
minska (McEnroe & Martens, 2001). 

 

Giacomino (1994) menar att revisionsprofessionen har tagit tag i problemet och satt in 
insatser för att minska förväntningsgapet genom nya revisionsstandarder och nya 
revisionsberättelser. Revisionsprofessionen kommer att fortsätta möta ökat tryck från 
många parter om att öka revisorns funktion och ansvar (ibid.) Giacomino (1994) anser att 
fler standarder och regelverk krävs, bättre resultat från revisorn och en stärkt 
kommunikation kommer att bringa företagen och revisorer närmare varandra i en 
överenskommelse om revisorns roll.  
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4 EMPIRI 
 
Kapitlet presenterar resultatet av den empiriska undersökningen som ligger till grund för 
efterföljande analys och slutsatser. Vi har delat in avsnittet genom att först presentera 
den inhämtade empirin från revisorerna, för att därefter presentera småföretagens 
empiri.  
 
4.1 Deloitte Touche Tohmatsu 
 
Grunden till Deloitte Touche Tohmatsu (Deloitte) lades i början av 1980-talet när fyra 
lokala revisionsbyråer gick samman under namnet Touche Ross. Idag är Deloitte ett av 
världens ledande revisions- och konsultföretag med 120 000 medarbetare i 150 länder. I 
Sverige har företaget 1000 medarbetare fördelat på ett trettiotal orter runtom i landet. 
Deloitte´s vision är att vara det självklara valet för företag som söker högkvalitativa 
tjänster. Det viktigaste för Deloitte är att skapa största möjliga värde för sina klienter, 
samtidigt som de kvalitetssäkrar informationen till marknaden. För att kunna uppfylla sin 
vision utvecklar företaget ständigt sina tjänster.  
 
I syfte att få en inblick i en revisors arbetsuppgifter och en uppfattning om vad han/hon 
ska tillföra småföretag i samband med en revision, genomfördes en intervju med Sverker 
Bergdahl på Deloitte i Luleå. Bergdahl arbetar sedan 30 år tillbaka som godkänd revisor 
och verkar som underskrivande revisor för ett antal företag, vilket innebär att Bergdahl 
har huvudansvaret för en del av revisionskunderna. Företagen som Bergdahl reviderar är 
företrädesvis mindre/medelstora företag inom regionen. Förutom vanlig revision sysslar 
Bergdahl mycket med obeståndsproblematiken, vilket medför att han ofta samarbetar 
med konkursförvaltare. 
 
4.1.1 Revisorns syn på revision och revisorns uppgifter 

 
Bergdahls uppfattning om vad en revisors uppgifter är framgår av lagen, ”det vill säga 
granska redovisning och förvaltning så att man med rimlig grad av säkerhet kan uttala 
sig om årsredovisningen någorlunda uppfyller kraven oavsett om det är ett stort eller litet 
företag. Det är de grundläggande uppgifterna som ska genomsyra hur revisorerna 
arbetar”. Bergdahl menar att revisorns arbetsuppgifter successivt utökats med vissa 
kontrollmoment som exempelvis granska skatter och avgifter, rapportera om ekonomisk 
brottslighet samt rådgivning. 
 
Bergdahl anser ”att orsaken till att småföretag anlitar revisorer är dels för att de är 
tvungna, men även för att de vill ha hjälp med redovisningsfrågor och vissa 
konsulttjänster, framförallt på skattesidan”. Relationen mellan företaget och revisorn 
anser Bergdahl varierar beroende på företagets storlek och tjänster som de köper, samt 
vilken den personliga relationen blir mellan företagets personal och revisorn. Ofta 
handlar det om långvariga relationer mellan revisor och företag. Enligt Bergdahl sker den  
personliga kontakten med ett företag som i princip bara köper revisionen och vissa 
konsulttjänster 3-4 gånger per år. Under dessa personliga möten sker delar av revisionen  
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och den löpande granskningen, tidsmässigt ligger dock den mesta arbetstiden kring 
bokslutsgranskningen.   
 
Bergdahl anser att de blir successivt bättre och bättre på att informera sina kunder i 
samband med en revision om vad de som revisorer gör och vad den lagstadgade 
revisionen innebär. En förbättring har enligt Bergdahl delvis framtvingats genom 
bestämmelserna om revision men även genom ”att det idag är ett krav på att 
uppdragsbrev skall skrivas, där revisionen beskrivs och där man närmare förklarar vad 
det egentligen handlar om”. Bergdahl berättar att i samband med nya kunder ansluter sig 
till byrån går de igenom vad revision innebär. 
 
4.1.2 Revisorns syn på småföretagens förväntningar  
 
Enligt Bergdahl är småföretagens förväntningar ofta mer omfattande än vad den 
lagstadgade revisionen innebär. Bergdahls uppfattning är ”att småföretagen förväntar sig 
att vi ska se till att de har en bra redovisning, de förväntar sig råd, anvisningar och tips. 
Kunden vill gärna ha en aktiv revisor, det vill säga att revisorn tar kontakt, ringer upp 
och har kunden i åtanke. Råd och tips som kunden förväntar sig är hur företaget får så 
mycket som möjligt kvar i egen ficka i slutändan, samt hur man på effektivaste sätt får ut 
ersättning ur sitt företag för sina arbetsinsatser”. Bergdahl uppfattar att det existerar ett 
förväntningsgap inom revision, eftersom kunden utöver den lagstadgade revisionen 
förväntar sig att revisorn ska erbjuda tips, råd och anvisningar. 
 
Bergdahl anser på frågan om vilka åtgärder som skulle kunna minska förväntningsgapet 
att Deloitte´s filosofi är att de ska försöka överträffa kundens förväntningar. För att uppnå 
denna filosofi räcker det inte med den lagstadgade revisionen, utan under revisionsarbetet 
gång måste de vara vakna och komma med råd och tips som kunden vill ha och 
uppskattar. Företaget strävar efter att uppnå kundens förväntningar men arbetet begränsas 
sedermera av att allt kostar pengar. Uppdragsbrevet som är en ny företeelse anser 
Bergdahl är en bra åtgärd till att minska förväntningsgapet, eftersom det genom 
dokumentet framgår vad lagstadgad revision är. Då kunden tar del av uppdragsbrevet i 
samband med en revision borde förväntningarna begränsas. Dock är uppdragsbrevet en 
sådan ny företeelse att Bergdahl inte har sett något resultat av det än. Att utvidga 
revisionen anser Bergdahl inte vara någon lösning på att minska förväntningsgapet, 
eftersom att revisionen är ganska hårt reglerad och att det är upp till varje revisor att 
avgöra vad som är väsentligt. En annan orsak som Bergdahl framhäver är kostnadsfrågan 
där en utökning av revisionen leder till ökade kostnader för företagen.     
 
4.2 Ernst & Young 
 
Ernst & Youngs historia sträcker sig från 1970-talet och är kantad av en mängd fusioner 
mellan mindre och medelstora revisionsbyråer. I dagsläget är Ernst & Young ett av 
världens största revisionsbyråer med cirka 100 000 medarbetare i 140 länder. I Sverige 
har företaget 1 600 anställda fördelat på ett sjuttiotal orter runt om i landet. Ernst & 
Youngs vision är att företaget ska vara det revisionsföretag som bidrar mest till  
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medarbetares och kunders framgång genom att skapa värde och förtroende. Företaget 
lägger stor vikt på kvalité och tillgänglighet för att uppnå sin vision. 
 
För att få en bredare förståelse för revisorernas syn på revision och deras åligganden 
valde vi att genomföra en intervju med Charles Enryd på Ernst & Young i Luleå. Enryd 
har arbetat som revisor i arton år och är sedan år 1995 auktoriserad. Hans huvudsakliga 
arbetsuppgifter består av att revidera små och medelstora företag, men även att hjälpa 
företag med deklarationer samt bistå som bokslutsbiträde åt kollegor på företaget.  
 
4.2.1 Revisorns syn på revision och revisorns uppgifter 
 
Enryd anser att revisorns funktion är att tillföra företagen som revideras en så effektiv 
lagstadgad revision som möjligt. Revision är en kostsam tjänst för företag enligt Enryd 
som även framhäver ”att revisionen inte ska behövas göras mer omfattande och 
kostnadskrävande än vad som verkligen är motiverat”. Enryd menar att konsultationer, 
råd och tillrättavisningar delvis ingår i revisionsarbetet och den lagstadgade revisionen, 
förutom granskning av väsentliga poster i företagens bokslut och årsredovisning. 
Rådgivning som lämnas i samband med den lagstadgade revisionen får enlig Enryd inte 
inverka på revisionen i övrigt. I de fall rådgivningen blir mer omfattande berättar Enryd 
att någon annan person inom byrån kopplas in som rådgivare. Respondenten anser dock 
”att det kan finnas en risk att för mycket tid av den lagstadgade revisionen ägnas åt 
rådgivning, vilket kan medföra att man som revisor blir för involverad i det som ska 
granskas”. Enryd menar att det då kan uppstå jävsproblem eftersom oberoendet då kan 
ifrågasättas. 
 
Enryd anser att oberoendet är en viktig princip inom revisoryrket, men att det ibland kan 
vara svårt att upprätthålla oberoendet i samband med rådgivning. Enryd poängterar att 
oberoendet är något en revisor måste ta hänsyn till vid varje rådgivningstillfälle. Enligt 
Enryd är oberoendet ett viktigt krav som ställs på revisorn samtidigt som revisorn måste 
besitta hög etik och moral. Ett annat krav som Enryd framhäver och som är av central 
betydelse är att revisorn ska följa ”god revisionssed”. Enligt Enryd innebär ”god 
revisionssed” att revisorn besitter ovannämnda kvalitéer men även att han/hon riktar in 
granskningen på väsentligheter inom ett företag och dess verksamhet. Det Enryd betrakta 
som viktigt i detta sammanhang är ”att jag som revisor anpassar granskningen med 
utgångspunkt i erfarenheter från tidigare års revisioner. I det fall det handlar om ett nytt 
uppdrag får man använda sig av erfarenheter från andra uppdrag inom aktuell bransch 
samt eventuella händelser av väsentlig art som skett senaste tiden inom den bransch 
uppdraget tillhör”.   
 
Relationen mellan företag och revisor anser Enryd är väldigt varierande. Enryd berättar 
”att företagens organisation och struktur har en inverkan på hur relationen ser ut, 
företag som sköter sin bokföring och sitt bokslut själv händer det att man träffar endast 
en gång per år medan kontakten med andra företag ibland sker flera gånger i månaden”.  
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Enryd säger ”att besöken hos företagen är ett sätt att hålla sig ajour med vad som händer 
och sker på företagen”, han säger vidare att revisorn inte uppfyller revisionsplikten om 
inte han/hon håller kontakt med företagen.  
 
Enryd framhäver att han informerar sina kunder både skriftligt och muntligt om revisorns 
uppgifter samt vad den lagstadgade revisionen innebär, framförallt för nya kunder som 
ansluter sig till byrån. Det är i samband med informationen om revisorns roll och 
uppgifter som det enligt Enryd framgår att småföretagen har begränsad insikt om 
revisionens betydelse.  
 
4.2.2 Revisorns syn på småföretagens förväntningar 
 
Enligt Enryd förväntar sig småföretagen att revisorn ska göra mer än vad som ingår i den 
lagstadgade revisionen, det vill säga att ett förväntningsgap existerar. Enryds uppfattning 
är att en del småföretag förväntar sig att revisorn och företaget ska ha en närmare 
relation, vilket kan uppnås genom att revisorn gör fler besök på företaget han reviderar.  
Respondenten anser även ”att det finns småföretag som har förväntningar på att revisorn 
ska närvara vid personliga angelägenheter som exempelvis vid upprättande av 
testamente, inkassofrågor och bostadsbidrag, det vill säga allt som har med ekonomi, 
siffror och blanketter att göra”. Respondenten menar att Ernst & Young alltid tar emot 
kundernas frågor och funderingar men att de i vissa fall måste hänvisa kunderna vidare 
till personer som har bättre kunskaper om kundernas spörsmål. Vissa småföretag 
förväntar sig enligt Enryd att revisorn ska ta hand om bokföringen i företaget, vilket 
revisorn inte får hjälpa till med på grund av att jäv kan uppstå. Enryd framhäver även ”att 
en del småföretag tror att revisorn granskar alla poster i företaget och inte enbart 
urval”.  Enryd anser ”att småföretag inte alltid kan dra gränsen mellan revision och 
bokföring, de tycker revision innefattar allt ihop” 
 
På frågan om vilka åtgärder som skulle kunna minska ett förväntningsgap anser Enryd att 
kommunikation och framförallt information till kunderna är av stor betydelse för att 
minska småföretagens förväntningar. Där revisorn förklarar innebörden av revision och 
vad han/hon som revisor ska tillföra företaget. Uppdragsbrevet är en ny företeelse och 
åtgärd som kan minska förväntningsgapet enligt Enryd, eftersom brevet är en form av 
överenskommelse mellan revisor och företag där det framgår vad revision innebär. 
 
4.3 Ephesus AB 
 
Ephesus AB grundades år 1992 av Anders Berglund och Mats Hjort. Företaget är 
etablerat i Luleå, Skellefteå och Kalix, huvudverksamheten besår av att erbjuda kunder 
korvförsäljning och annan god mat till rätt pris, på ett snabbt och trevligt sätt. Ephesus 
AB expanderade år 2003 genom verksamhen utvidgades till att omfatta en logi och 
konferensanläggning vid namn Fortlax. Företaget omsätter cirka tjugotre miljoner årligen 
och har ett fyrtiotal anställda. 
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För att få en bredare förståelse och insyn i företagets verksamhet och deras förväntningar 
på revision valde vi att intervjua VD:n Anders Berglund, som även är en av delägarna i 
företaget. Hans huvudsakliga arbetsuppgifter är att ta hand om företagets ekonomi samt 
planering av verksamheten, men även ansvara för den nya logi och konferens-
anläggningen, som är belägen i Hortlax utanför Piteå. 
 
4.3.1 Företagets förväntningar på revisorn och revisionen 
 
Berglund anser att revision för Ephesus AB är en form av kontroll för att försäkra sig om 
att företagets redovisning är rätt och riktigt genomförd. Vidare anser Berglund att 
”företaget fått mer och mer nytta av revisionen allt eftersom företaget har expanderat 
och blivit större”. En bakomliggande orsak till att nyttan av revisionen ökat i samband 
med att företaget vuxit sig större är att fler intressenter visat ökat intresse för företagets 
finansiella ställning. Berglund menar ”att det då är viktigt att årsredovisningen verkligen 
ger en rättvisande bild av företaget”. 
 
Ephesus AB´s förväntningar på revisorn och revisionen är enligt Berglund ”att revisorn 
ska vara oerhört kunnig och duktig inom sitt yrkesområde samt besitta betydande 
erfarenhet inom området revision, så att han kan hjälpa företaget med att uppfylla våra 
specifika behov”. Berglund berättar att han förväntar sig att en ”god relation skapas med 
revisorn och att revisorn ska vara initiativtagande till att relationen upprätthålls”. En 
god relation skapas enligt Berglund ”genom att man som företagare kan prata helt öppet 
med revisorn utan att han för vidare information som han fått ta del av” men även 
genom att revisorn gör några årliga besök på företaget. Andra förväntningar som 
företaget har på revisorn och revisionen är att revisorn ska ge tips och råd som han/hon 
anser är viktiga för företaget. Berglund anser ”att råden bör vara allmänna men även 
specifika”. Med specifika råd menas tips som revisorn i samband med revisionen 
upptäcker att företaget kunde ta hjälp av för att öka sin lönsamhet. Konkreta råd som 
Ephesus AB uppskattar är vägledning i skattefrågor och om det skett några betydelsefulla 
regeländringar som kan tänkas påverka bolaget. Berglund anser vidare att ”företaget 
förväntar sig mer av revisorn och revisionen än enbart den lagstadgade revisionen”. Om 
revisorn inte uppfyller företagets förväntningar säger Berglund att de kan tänka sig att 
byta revisor och revisionsbyrå. 
 
Berglund berättar att hans och företagets förväntningar på revisorn och revisionen alltid 
har infriats och att de är nöjd med revisorns arbete. Det beror enligt Berglund till största 
delen på att de har skapat en nära relation till varandra, då de arbetat tillsammans sedan 
företaget startade år 1992. Berglund menar att ”deras förväntningar vissa gånger har 
överträffats, då revisorn har kommit med skattetekniska förslag som varit oerhört 
förmånliga för företaget”. 
 
På frågan om företaget tycker att revisorn bättre borde informera om revisorrollen och 
vad den lagstadgade revisionen innebär svarade Berglund ja. Han anser att det är oerhört 
viktigt att revisionsbyråerna delger sina kunder information om tjänsterna som de 
erbjuder, eftersom kunder oftast vill veta vad de köper för tjänster. Berglund berättar  
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vidare ”att när han och hans kollega startade företaget Ephesus AB, så fick de ingen 
information av revisorn om vad hans arbetsuppgifter var eller om vad revisionen skulle 
innebära för företaget. Vi betalade för en tjänst som vi inte fick någon information om”.  
 
Enligt Berglund innefattar revisionen allt som är viktigt från kontroll av årsredovisning 
till granskning av företagets förvaltning, därför anser han inte att revisionen i något 
avseende behöver utvidgas. Den bakomliggande orsaken är att det skulle leda till att 
företagets kostnader skulle öka. 
 
4.4 Kontore AB 
 
Kontore AB grundades år 1990 och är etablerat i Luleå. Företaget har fem delägare där 
VD:n Peter Öberg är huvudägare med 50 procent av aktieinnehavet. Den huvudsakliga 
verksamheten i företaget består av försäljning av kontorsvaror till främst företagskunder. 
Det innebär att företaget erbjuder sina kunder allt för kontoret såsom möbler och 
inredning, städ och rengöringsredskap samt papper och plastprodukter. Kontore AB 
omsätter cirka sextio miljoner kronor årligen och har tjugotre anställda. 
 
Intervjun genomfördes med ekonomichefen Ingemar Ek, eftersom han har kunskapen och 
kännedomen om företagets ekonomi, samtidigt som han har den närmaste kontakten med 
företagets revisor. Eks arbetsuppgifter består till stor del av att ansvara för företagets 
ekonomi, bokföring, bokslut samt personalfrågor, eftersom han även är personalansvarig 
på företaget. 
 
4.4.1 Företagets förväntningar på revisorn och revisionen 
 
Ek anser att det finns två aspekter av revision. Den första aspekten är att revision ska 
fungera som en granskningsfunktion av årsredovisning och bokslut gentemot styrelsen 
och ägarna. Ek menar att granskningen är en försäkran att företaget förvaltas på ett rätt 
och riktigt sätt. Den andra aspekten enligt Ek ”är att revisionen ska omfatta rådgivning 
som exempelvis berör skatteplanering”.   
 
Kontore AB´s förväntningar på revisorn och revisionen är enligt Ek att ”den lagstadgade 
revisionen utförs enligt rådande lagar och regler”. Ek berättar vidare att företagets 
förväntar sig att revisorn i samband med revisionen ska ge spontana råd och tips som kan 
vara fördelaktiga för företaget. Förväntningarna på den lagstadgade revisionen uppfylls 
enligt Ek, däremot anser han att förväntningarna som innebär att revisorn ska 
tillhandahålla företaget råd och tips inte infriats. Ek menar att ”revisorn borde ägna mer 
tid åt rådgivning i stället för att granska årsredovisning och bokslut”. Rådgivning som 
företaget skulle uppskatta enligt Ek är tips om olika nyheter och förändringar främst inom 
skatteområdet. Ek anser att företaget förväntar sig att ”revisorn i god tid och med viss 
framförhållning informerar om aktuella förändringar som kan tänkas påverka företaget, 
så att företaget i god tid hinner anpassa sig till de nya omständigheterna”. Enligt Ek 
innefattar förväntningarna på revisorn att han är oberoende i sitt arbete och följer  
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tystnadsplikten, eftersom revisorn i sitt arbete får ta del av en hel del betydelsefull 
information om företaget. 
 
Ett förslag på hur revisorn borde förändra sitt arbete för att tillgodose företagets 
förväntningar på revision är enligt Ek ”att revisorn borde vårda sina kunder bättre och 
inte ta dem för givna, vilket kan ske genom att revisorn gör fler besök hos företaget under 
året”. Under de senaste åren har revisorn besökt Kontore AB endast en till tre gånger per 
år och då oftast i samband med bolagsstämman. Ek upplever ”att företaget träffar sin 
revisor alldeles för sällan, för att han ska kunna skapa sig en uppfattning och förståelse 
om företaget”. 
 
Ek kan inte dra sig till minnes att företagets förväntningar på revision i något avseende 
har överträffats. Ek tillägger dock ”att den lagstadgade revisionen har utökats under de 
senaste åren och blivit mer omfattande, vilket är bra för företagen”.  På frågan om 
revisionen borde utvidgas svarar Ek att det inte är nödvändigt i dagsläget då han anser att 
den tillräckligt grundlig. En utvidgad revision hade med stor sannolikhet lett till ökade 
kostnader enligt Ek.  
 
Ek berättar att Kontore AB har arbetat med sin nuvarande revisor sedan år 2000 och att 
revisorn i samband med den första revisionen tillkallade styrelsen till ett möte där han 
informerade om vad revision innebar och vad hans arbetsuppgifter gick ut på. På frågan 
om företaget tycker att revisorn bättre borde informera om vad revisorrollen och den 
lagstadgade revisionen innebär svarar Ek nej. Ek anser informationen om revisorns 
uppgifter och vad revision innebär som tillräcklig.  Han säger dock ”att han inte kan 
svara för hela styrelsen om dom är nöjda med informationen från revisorn”. Ek 
framhåller att hans erfarenheter inom ekonomiyrket har medfört att han själv anser att 
han har en god bild av innebörden med revision.  
 
4.5 Ett företag i bilbranschen  
 
Respondenten önskade vara anonym i undersökningen, av den orsaken kommer företaget 
och respondenten inte att namnges. 
 
Företaget startade sin verksamhet i Luleå år 1996 och är ett familjeföretag. Företaget är 
en fullserviceanläggning för bilmärket X och huvudverksamheten består av försäljning av 
nya och begagnade bilar, verkstad, reservdelsförsäljning och biluthyrning. Antalet 
anställda är tjugoen och företaget omsätter 91 miljoner enligt senaste årsredovisningen.  
 
Intervjun genomfördes med ekonomichefen på företaget eftersom han ansvarar för 
företagets ekonomi och har den mesta kontakten med företagets revisor. I 
ekonomichefens arbetsuppgifter ingår bland annat att upprätta bokslut och månatliga 
avstämningar av grundbokföringen.  
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4.5.1Företagets förväntningar på revisorn och revisionen 
 
Ekonomichefen anser att innebörden av revision är att revisorn ska granska 
årsredovisning och förvaltning för att säkerställa att företaget följer de lagar och regler 
som finns. Företagets förväntningar på revisorn är enligt ekonomichefen ”att revisorn ska 
hjälpa företaget med skattekonsultationer och rådgivning inom specifika områden”. 
Exempel på specifika områden som kan kräva rådgivning är enligt ekonomichefen ”hur 
företaget ska hantera bokföring av exempelvis tjänstebilar och personalförmåner”. 
Respondenten betraktar inte revisorn som endast en kontrollmekanism som granskar att 
företaget gjort rätt i sin bokföring utan han ser revisorn som ett hjälpmedel att lösa 
problem som uppstår i verksamheten.  
 
Respondenten anser ”att det inte finns några specifika förväntningar på revisorn eller 
revisionen förutom att revisorn skall utföra sitt arbete på ett professionellt sätt. En annan 
viktig synpunkt som ekonomichefen framhäver är att det ska finnas ett förtroende mellan 
företaget och revisorn, eftersom de får en djup insyn i företagets verksamhet. 
Respondenten förväntar sig även att revisorn skall finnas till hands vid eventuella 
bokföringsfrågor. Den viktigaste funktionen som respondenten anser att revisorn har är 
att hjälpa till vid beräkningen av skatten eftersom att företaget inte gör det själv. Revisorn 
skall även kontrollera att företaget betalt rätt skattebelopp och att det är gjort i tid. 
Ekonomichefen anser ”att den största nyttan med revisorn är att han med hänsyn till 
gällande lagar och regler kan beräkna hur mycket pengar som fördelaktigast kan tas ut 
från företaget”.  
 
Ekonomichefen anser ”att förväntningarna på revisionen har uppfyllts utifrån vad 
företaget betalar, eftersom revisorn genomför sina arbetsuppgifter på ett bra sätt”. 
Respondenten menar dock att revisorns arbete och tid bör ligga på rådgivningsområdet. 
Ekonomichefens förväntningar på revisorn har dock överträffats vad gäller förslag och 
förbättringar på rutinbeskrivningar i verksamheten och hur dessa kan effektiviseras. För 
att revisorn skall kunna överträffa kundens förväntningar anser respondenten ”att det 
kräver att revisorn är väl insatt i företaget och dess verksamhet”. Ekonomichefen anser 
att revisionen inte behöver utvidgas och bli mer omfattande, eftersom det inte skulle leda 
till någon förbättring i kvalitén. Då ekonomichefen anser att revisorn ändå inte skulle ha 
möjlighet att granska alla företagets transaktioner samt att det skulle leda till att 
kostnaderna för revisionen skulle öka. 
 
Revisorn har aldrig i samband med revisionen beskrivit för respondenten hur en revision 
går till och vad lagstadgad revision innebär, ekonomichefen anser sig dock ha god bild av 
vad revisionsyrket innebär på grund av sin erfarenhet och utbildning. Respondenten har 
dock inget emot att revisorn blir bättre på att informera och berätta om deras uppgift.  
 
Företagets förbindelse till revisorn anser ekonomichefen är bra eftersom den baseras på 
en långvarig relation. Ekonomichefen säger att de vid den årliga revisionen brukar det 
finnas ett tema där det framgår vad revisorn ska titta extra på, även från företagets sida 
kan det lämnas förslag på poster de önskar att revisorn ska granska. Revisorns assistenter  
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besöker företaget en till två gånger per år och då i samband med granskningen av 
årsbokslutet. Företaget nyttjar sin revisionsbyrå till rådgivning främst i frågor rörande 
skatter och utdelning.          
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5 ANALYS     
 
I kapitlet kopplar vi samman litteraturen med det empiriska material vi fått fram i 
samband med de genomförda intervjuerna. Småföretagens åsikter kommer relateras till 
varandra samtidigt som revisorernas uppfattningar kommer lyftas fram. Småföretagens 
förväntningar på revisorn och revision kommer att jämföras med revisorernas åsikter. 
 
5.1 Förväntningar 
 
Enligt litteraturen (avsnitt 3.1) ses revision som ett kontrollinstrument för att tillförsäkra 
att företags årsredovisning, bokslut och förvaltning är upprättade enligt rådande lagar och 
regler. Detta stämmer väl överens med vad både revisorerna och företagen anser att 
revision innebär. Det framgår tydligt att alla respondentföretag ser revision som någon 
form av kontrollmoment, där revisorns uppgift är att granska och kontrollera företagets 
redovisning så att den inte är missvisande. Utöver att företagen anser sig ha en klar bild 
av vad den lagstadgade revisionen innebär är de tillfrågade företagens förväntningar 
väldigt omfattande.  
 
Enligt Fant (1994) förväntar sig företag att revision ska fungera som en 
informationsmekanism med syfte att informera om företagets förvaltning och 
redovisning, för att på så sätt kunna trygga företagets framtid.   Andra förväntningar som 
framhävs i teoriavsnitt 3.5 är att företag förväntar sig att revisorn ska hjälpa till med 
grundbokföring samt ansvara för årsredovisningen och dess kvalité. Respondent- 
företagens förväntningar på revisorn och revisionen skiljer sig till viss del från de 
förväntningar som omnämns i teorin. Förväntningarna som framhölls i samband med den 
empiriska undersökningen var bland annat en önskan om ökad rådgivning i främst 
skattefrågor, spontana tips som är förmånliga för företaget, en nära relation mellan 
företaget och revisorn samt att revisorn inte för vidare information som han/hon fått ta del 
av i samband med revisionen. Att respontentföretagen inte hade förväntningar som direkt 
överensstämde med teorin kan bero på att de hade en separat ekonomiavdelning och 
ekonomiansvarig som tar hand om den sortens arbetsuppgifter.  
 
I de undersökta företagen finns det ingen förväntan på att revisorn ska hjälpa företaget 
med att sköta grundbokföringen, vilket skiljer sig från förväntningarna som omnämnts i 
litteraturen (jämför med FAR, 1994 avsnitt 3.5). En bakomliggande orsak till denna 
skillnad kan vara att de tillfrågade respondenterna har en universitetsutbildning inom 
ekonomi samtidigt som de besitter betydande erfarenheter inom området. 
Respondenternas erfarenheter bidrar till att de har förståelse för hur företagens 
grundbokföring ska upprättas. En orsak kan vara att småföretagen vill använda revisorns 
tid till andra tjänster såsom rådgivning. Ekonomichefen i bilföretaget framhäver dock att 
de förväntar sig att revisorn hjälper till vid vissa bokföringstekniska frågor. 
 
Enligt FAR (2004) är en revisors uppgift att med betryggande säkerhet granska företags 
årsredovisning, bokslut och förvaltning, för att säkerställa att företagen följer rådande  
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lagar och regler. Revisorernas uppfattning överensstämmer med det som framhålls om 
vad revision innebär och vad som är en revisors uppgift. De revisorer som intervjuades i 
samband med undersökningen har en klar bild över vilka småföretagens förväntningar är 
på revisorn och revisionen. Revisorernas uppfattning över småföretagens förväntningar 
överensstämmer i stor grad med de undersökta företagens förväntningar. Revisorerna är 
dock överens om att småföretagens förväntningar är mer omfattande än vad som ingår i 
den lagstadgade revisionen. Att revisorerna har en sådan klar uppfattning om 
småföretagens förväntningar tyder på att det ofta finns en nära och långvarig relation 
mellan revisor och företag. 
 
Småföretag anlitar en revisor eftersom lagstadgad revision erfordras enligt 
aktiebolagslagen men även för att få råd och synpunkter på hur olika praktiska problem 
ska lösas (FAR, 2004). Respondentföretagen förväntar sig betydande rådgivning från sin 
revisor i samband med den lagstadgade revisionen. Bergdahl poängterade vid intervjun 
att Deloitte´s filosofi är att försöka överträffa kundens förväntningar i syfte att tillgodose 
kundens behov. En risk som kan uppstå då revisorerna försöker överträffa kundens 
förväntningar är att revisorn blir subjektiv i sina bedömningar angående oberoendet. 
Subjektiviteten kan leda till att revisorns oberoende ifrågasätts.  
 
Rådgivning kan föranledas av iakttagelser som revisorn gjort i samband med den 
lagstadgade revisionen men även av fristående rådgivning (FAR, 1994). Företagen som 
intervjuades i samband med studien förväntar sig alla att revisorn ska bistå med 
rådgivning främst inom skatteområdet, i samband med att den lagstadgade revisionen 
genomförs. Denna typ av rådgivning som beskrivs i avsnitt 3.4 och som företagen 
efterfrågar är hänförlig till den fristående rådgivning som revisorn erbjuder utöver den 
lagstadgade revisionen. Detta innebär att denna tjänst är något som företagen måste 
betala extra för.    
 
Enligt Hubbert et al (1995) har företag oftast en bestämd uppfattning om vad revisorns 
uppgift är och vad revision innebär innan företaget bestämt sig för att anlita en revisor. 
Företaget jämför sedan sina förväntningar med upplevelsen av tjänsten och utvärderar om 
förväntningarna uppfyllts (ibid.) En orsak till att företagen har förväntningar på att 
revisorn bland annat ska bistå med råd i skattefrågor kan bero på att företagens 
respondenter tidigare arbetat tillsammans med revisorer, vilka tillhandahållit 
skatterådgivning som en del av den lagstadgade revisionen. 
 
Oberoende är en hörnsten i revisorsyrket och en viktig regel som revisorerna ska rätta sig 
efter. För att göra en bedömning av oberoendet kan revisorerna ta hjälp av 
analysmodellen (FAR, 2004). Att oberoendet är ett viktigt krav på revisorn är något som 
Enryd lyfter fram. Enligt analysmodellen som omnämns i avsnitt 3.2.1 kan det finnas en 
risk att revisorn i samband med skatterådgivning bryter mot självgranskningshotet, vilket 
innebär att denna tjänst egentligen inte ska erbjudas till företag som de reviderar. 
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5.2 Förväntningsgap 
 
Enligt litteraturavsnitt 3.6 uppstår ett förväntningsgap när det råder olika uppfattningar 
mellan revisorer och företag om vad revisorns uppgifter och ansvar är. Undersökningen 
urskiljer denna företeelse då revisorernas och småföretagens uppfattningar om vad 
revision innebär skiljer sig åt, vilket visar på att ett förväntningsgap existerar. Det visar 
sig även i undersökningen att det finns en samstämmighet mellan de tillfrågade 
revisorerna och småföretagen om att småföretagens förväntningar är mer omfattande än 
den lagstadgade revisionen. Ett av respondentföretagen säger uttryckligen att de förväntar 
sig mer av revisorn och revisionen än vad den lagstadgade revisionen erbjuder.  
 
I litteraturen (avsnitt 3.6) framgår det att förväntningsgap ofta uppstår då företag har 
förväntningar på att revisorn bland annat ska upptäcka bedrägerier och förskingringar i 
företagets bokföring samt kontrollera att företaget följt samtliga lagar och regler. Dessa 
förslag som litteraturen framhäver stämmer inte helt överens med vad undersökningen 
visar. I undersökningen framgår det att de tillfrågade småföretagen var väl medvetna om 
att revisorn enbart granskar med betryggande säkerhet, vilket innebär att de endast gör ett 
urval av väsentliga poster för att kontrollera att dessa upprättats enligt rådande lagar. Det 
som orsakar ett förväntningsgap i undersökningen är att respondentföretagen förväntar 
sig att revisorn ska hjälpa till med olika typer av rådgivning i samband med den 
lagstadgade revisionen, vilket inte ingår enligt lag.  
 
Revisorerna som tillfrågades upplever att ett förväntningsgap existerar eftersom 
småföretagens förväntningar ofta är mer omfattande än vad den lagstadgade revisionen 
innebär. Småföretagen som intervjuades upplever däremot inte att ett förväntningsgap 
förekommer, eftersom deras förväntningar på revisorn och revisionen har infriats och 
ibland överträffats. Att småföretag upplever att det inte existerar ett förväntningsgap kan 
bero på att deras revisorer tillgodoser de undersökta företagens önskemål och 
förväntningar. Det vill säga att revisorerna tillhandahåller småföretagen rådgivning som 
egentligen inte är hänförlig till den lagstadgade revisionen. En annan orsak kan vara att 
revisorer och småföretag ofta har långa relationer, vilket även framhävs i teoriavsnitt 
3.2.2. Långa relationer mellan revisor och företag bidrar till att revisorn vet vad kunden 
efterfrågar samtidigt som ett förtroende skapas mellan parterna. Därmed vet revisorn hur 
kundens förväntningar ska uppfyllas, vilket resulterar i att ett förväntningsgap inte 
existerar från småföretagens synvinkel.  
 
En orsak till att revisorerna försöker tillgodose småföretagens förväntningar har sin grund 
i att småföretagen är kunder, vilka revisorerna tjänar pengar på. I de fall kunderna inte får 
sina förväntningar uppfyllda finns det en möjlighet att de väljer att byta revisionsbyrå. 
Detta visar på att det finns ett beroendeförhållande mellan småföretagen och dess revisor, 
där båda parter tjänar på långa och nära relationer. Enligt Broberg et al (1999) får en 
revisor inte på något sätt vara beroende och låta sig påverkas av någon/något som 
han/hon ska granska. Det gäller att revisorn är opartisk och självständig i sitt arbete 
(ibid.) Beroendeförhållandet som kan uppstå mellan småföretagen och revisorerna kan  
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enligt oss leda till att revisorn i sin granskning inte uppfyller kravet att agera oberoende, 
vilket inte är till fördel för varken företaget och dess intressenter.   
 
I avsnitt 3.2 finns olika krav uppställda som revisorn måste rätta sig efter för att 
säkerställa revisionens riktighet och relevans, till exempel följa ”god revisionssed” och 
agera oberoende i samband med en revision. Kraven överensstämmer med vad de 
intervjuade revisorerna lyfter fram som viktiga begränsningar att efterfölja. Rimligtvis 
bör vissa av småföretagens förväntningar hamna utanför den lagstadgade revisionen, då 
revisorn är begränsad av lagar och regler för att utföra vissa uppdrag. I undersökningen 
framgår det enligt de tillfrågade företagen att revisorn når upp till deras förväntningar, 
vilket inte borde vara möjligt enligt de krav som ställs på revisorn. 
 
5.3 Åtgärder för att minska förväntningsgap 
 
Förslag till hur förväntningsgap kan minskas finns i teoriavsnittet 3.7. Exempel på 
åtgärder som behandlas i teoriavsnittet är att revisionen bör utvidgas och blir mer 
omfattande, men även att revisorn bättre informerar sina kunder om sin roll och vad den 
lagstadgade revisionen innebär (ibid.) De tillfrågade revisorerna ansåg inte att en 
utvidgning av revisionen skulle resultera i någon lösning på problemet. Småföretagen 
anser som nämnts tidigare att ett förväntningsgap inte existerar men de framhäver dock 
att en utvidgning av revisionen inte är nödvändig. Den bakomliggande orsaken som båda 
parter framhåller är att revisorn i samband med en utvidgning måste lägga ner mer tid på 
revisionen, vilket skulle resultera i ökade kostnader för företagen. Då utgifterna för 
revision är en stor kostnadspost för småföretag kan inte de ökade kostnaderna uppbära 
nyttan som en utvidgning av revisionen skulle medföra.  
 
De intervjuade revisorerna anser i likhet med litteraturen (avsnitt 3.7) att en ökad 
information och kommunikation om revisorns roll och vad den lagstadgade revisionen 
innebär kan bidra till att förväntningsgap minskas. Som ett led i att öka informationen till 
småföretagen framhäver revisorerna uppdragsbrevet som en lösning. Trots att de 
undersökta företagen inte anser att ett förväntningsgap existerar tycker de att revisorerna 
bättre borde informera om vad deras tjänster innebär. Ett motiv kan vara att kunder är 
intresserade att ta del av vad tjänsten de betalar för innehåller, eftersom revision i många 
avseenden är en relativt stor kostnad för företag. Ökad information från revisorerna 
medför att de måste lägga ner mer tid med företaget genom exempelvis 
informationsträffar med styrelse och ägare. Den tid som revisorn lägger ner hos kunden 
blir debiterad, vilket i slutändan leder till ökade kostnader hos företaget. Det innebär att 
en avvägning måste göras hos revisorn och företaget om hur mycket information som är 
nödvändig för att en grundläggande förståelse ska skapas hos småföretagen om revisorns 
roll samt innebörden av revision.       
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6 AVSLUTNING 
 
Avsnittet redogör för de slutsatser vi kommit fram till i samband med undersökningen, 
samt en avslutande diskussion där våra egna åsikter och synpunkter framhävs. Med 
slutsatserna avser vi besvara syftet med uppsatsen. Kapitlet avslutas med förslag till 
fortsatt forskning. 

 

6.1 Slutsatser 
 
Undersökningen baseras på tre småföretag och två revisorer, vilket innebär att 
slutsatserna inte är generaliserbara. Det medför att vidare forskningen krävs för att kunna 
verifiera slutsatsernas giltighet. Läsaren uppmanas därför vara ödmjuk inför de slutsatser 
som presenteras. 
 
Studien indikerar på att småföretag har en relativt bra bild av vad den lagstadgade 
revisionen innebär, dock kan de ibland ha svårt att urskilja den renodlade revisorrollen 
från den utvidgade. En orsak kan vara att de ekonomiansvariga på småföretagen besitter 
betydande kompetens i form av utbildning och erfarenhet. Undersökningen antyder att de 
förväntningar som småföretag har på revisorn är att han/hon ska vara kunnig samt besitta 
betydande erfarenhet inom området revision, men även att revisorn ska bistå med 
betydelsefull rådgivning främst inom skatteområdet. Undersökningen tyder även på att 
småföretag förväntar sig att en god relation skapas mellan företaget och revisorn. Den 
bakomliggande orsaken är att en god relation medför att småföretagen skapar ett 
förtroende för revisorn samtidigt som revisorn får tillgång till betydelsefull information 
om företaget. Informationen bidrar till att revisorn kan utföra en effektiv revision. 
Småföretag förväntar sig även att revision ska fungera som en kontrollmekanism för att 
säkerställa riktigheten främst i företags årsredovisning men även i förvaltningen. 
 
Undersökningen tyder på att revisorer anser att de ska tillföra småföretag en utförlig 
lagstadgad revision, vilket innebär att revisorns uppgift är att granska redovisning och 
förvaltning i ett företag. Syftet med den lagstadgade revisionen är att säkerställa 
tillförlitligheten i företags förvaltning och finansiella rapporter. Studien pekar på att 
revisorer anser att de som en del av den lagstadgade revisionen ska erbjuda sina kunder 
råd, tips och tillrättavisningar som.  
 
Studien visar att oberoendet är ett viktigt krav som revisorer måste följa inom sin 
yrkesroll, för att upprätthålla förtroendet gentemot småföretag och dess intressenter. Ett 
annat krav som ställs på revisorn och som framkom i samband med studien är att revisorn 
ska upprätthålla hög etik och moral i sitt arbete.  
 
Vi kan av undersökningen dra slutsatsen att det existerar ett förväntningsgap inom 
revision. Orsaken är att vi vid en jämförelse mellan revisorernas och småföretagens 
uppfattning om revision får indikationer på att de till viss del skiljer sig åt. Skillnaden  
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tydliggörs främst genom att småföretag förväntar sig att revisorerna inom den 
lagstadgade revisionen ska ägna mer tid åt rådgivning, istället för granskning av 
årsredovisning och bokslut. Enligt undersökningen uppfattar dock inte småföretag att ett 
förväntningsgap existerar, eftersom deras förväntningar på revisorn och revisionen 
infriats och ibland överträffats. Anledningen är att revisorn oftast tar hänsyn till kundens 
önskemål.  
 
Vår studie visar på att information och kommunikation är betydelsefulla åtgärder för att 
minska förväntningsgap enligt revisorer. Informationsöverföringen från revisor till 
småföretag bör ske genom en tvåvägskommunikation, vilket möjliggör för småföretag att 
ställa frågor och komma med synpunkter angående revision och revisorns 
arbetsuppgifter. En annan slutsats som studien insinuerar är att uppdragsbrevet som 
revisorerna är skyldig att upprätta inför varje revisionsuppdrag kan fungera som en åtgärd 
för att minska eventuella förväntningsgap. En förutsättning är dock att uppdragsbrevet 
upprättas specifikt för det företag som ska granskas samt omarbetas inför varje ny 
revision. Uppdragsbrevet kommer då att begränsa företagens förväntningar, eftersom det 
ses som en överenskommelse mellan revisor och företag.  
 
Studien indikerar på att småföretag upplever utgiften för revision som en ansenlig 
kostnadspost. Av den anledningen är en utvidgning av den lagstadgade revisionen inte 
någon positiv åtgärd för att minimera förväntningsgap, eftersom det leder till ökade 
kostnader för småföretagen. Studien pekar på att revisorerna anser den lagstadgade 
revisionen som tillräckligt omfattande, eftersom en utökning av revisionen inte skulle 
medföra någon större nytta för småföretag. 
  
6.2 Avslutande diskussion 
 
I samband med undersökningen fick vi uppfattningen att småföretag har svårt att urskilja 
den renodlade revisorrollen från den utvidgade, eftersom de förväntar sig att den 
lagstadgade revisionen är mer omfattande än vad den egentligen är enligt lag. Vi anser att 
gränsen mellan den renodlade - och den utvidgade revisorrollen bör tydliggöras 
ytterligare, för att på så sätt minska småföretagens förväntningar på revisorn och 
revisionen. För närvarande tycker vi att småföretagen har alltför stort inflytande över 
revisorerna då deras förväntningar till viss del styr revisorns arbete genom att revisorn i 
större utsträckning tillhandahåller småföretagen rådgivning som en del av den 
lagstadgade revisionen. Tjänsterna som revisorerna erbjuder anser vi på senare år 
utvecklats mot att bli mer kommersiell, en orsak kan vara den ökade marknadsföringen 
som revisionsbyråerna använder sig av för att locka nya kunder och skapa långvariga 
relationer. Den ökade konkurrensen mellan revisionsbyråerna anser vi kan medföra att 
revisorerna måste erbjuda sina kunder något extra utöver den lagstadgade revisionen för 
att behålla kunderna kvar inom byrån. Vi tror att revisionsbyråerna blivit alltför 
vinstinriktade, vilket kan medföra att oberoende aspekten och andra krav som ställs på 
revisorn kan komma att åsidosättas. 
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Småföretagen upplever inte att ett förväntningsgap existerar utan de uppfattar att deras 
förväntningar i stor grad uppfyllts vad gäller revision. Vi anser att något måste göras 
föratt göra småföretagen medvetna om att de har förväntningar på revisorn och revisionen 
som i stor grad överstiger den verkliga nyttan av tjänsten. Hur detta ska gå till är svårt att 
säga men enligt oss måste revisorerna bli bättre på att informera om de tjänster som de 
erbjuder och sätta tydligare gränser för vad som ingår i den lagstadgade revisionen. Ökad 
information om innebörden av revision, är något som vi tror kan vara till nytta både för 
småföretagen men även för revisorerna själva. Vi anser att nyttan för småföretag skulle 
öka genom att deras förväntningar minskas i samband med den ökade informationen. 
Småföretag skulle kanske inte bli besvikna när revisorn endast utför arbetsuppgifter som 
ingår i den lagstadgade revisionen. Nyttan för revisorerna tror vi kan öka genom att de 
inte behöver fundera på hur de ska uppnå småföretagens förväntningar inom de 
uppställda krav som finns på revisorn. 
 
Den nya bestämmelsen om att revisorn i samband med varje ny revision måste upprätta 
ett uppdragsbrev är något vi anser som nödvändigt för att kunna minska ett eventuellt 
förväntningsgap. Det ger kunden en inblick i vad revisorns uppgifter är och vad revision 
innebär samtidigt som uppdragsbrevet visar vad revisionen ska inriktas på i det specifika 
företaget. Uppdragsbrevet ser vi som ett bra förslag från revisorernas sida för att minska 
förväntningsgap. 
 
Förslaget om att den lagstadgade revisionen ska förändras till att omfatta mer rådgivning 
och mindre granskning som småföretagen framhävde i samband med undersökningen är 
något som vi inte håller med om. Vår uppfattning är att det skulle leda till att syftet med 
revisionen, vilket innebär att säkerställa tillförlitligheten i företagens finansiella rapporter 
skulle gå förlorad. Det är därför av stor vikt att revisionsprofessionen upprätthåller 
granskningen av företags årsredovisning och bokslut som väsentlig, främst för att 
företagens intressenter ska kunna lita på att den finansiella informationen som presenteras 
är rätt och riktig.  
   
6.3 Förslag till fortsatt forskning 
 
I samband med undersökningens slutfas skapades ett intresse om att genomföra en 
liknande studie ur ett vidare perspektiv. Studien hade då kunnat utföras med hjälp av en 
kvantitativ forskningsansats på ett större antal företag med hjälp av en 
surveyundersökning. Det hade varit intressant att se om liknande slutsatser hade kunnat 
dras utifrån de båda undersökningarna.                  
 

Något som framkom i vår undersökning var att definitionen småföretag är relativt bred. 
Småföretagen som vi undersökte var så pass stora att de hade en separat 
ekonomiavdelning och ekonomiansvarig, vilket medförde att de var tämligen väl 
införstådda med vad revisorns uppgifter är och vad revision innebär. Ett förslag på 
fortsatt forskning hade kunnat vara att genomföra en undersökning på mikroföretag, för 
att ta del av deras syn på revisorn och revision. Vidare hade en liknande studie kunnat  
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genomföras ur ett annat perspektiv än småföretagens, exempelvis hur allmänheten och 
privatpersoner uppfattar revision. 
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Hej XX! 
 
Vi tänkte delge dig en kort presentation om vårt uppsatsämne som vi avser att behandla 
under intervjun, för att ni ska få möjlighet att fundera kring de övergripande 
frågeställningarna.  
 
Uppsatsen som vi arbetar med utgår ifrån frågeställningen vad gör revisorn och vad tror 
kunden – ett förväntningsgap? Studien bygger på att vi vill undersöka vilka förväntningar 
småföretag har på revision samtidigt som vi vill ta reda på vad revisorerna anser att de 
ska tillföra småföretag i samband med en revision. Vår avsikt är därefter att jämföra om 
småföretagens och revisorernas uppfattningar om revision överensstämmer eller om ett 
förväntningsgap existerar. 
 
Två övergripande frågor som vi skulle vilja föra en diskussion kring under intervjun är 
följande: 
 

 Vad anser ni att en revisor ska tillföra ett företag i samband med en revision? 
 

 Hur uppfattar ni småföretagens förväntningar på revision, tror ni att deras 
förväntningar uppfylls eller existerar ett förväntningsgap? 

 
Vi ser fram emot mötet den XX kl. XX. Har ni några frågor eller funderingar kontakta 
oss gärna. 
 
Vänliga hälsningar/ 
 
Hanna Eriksson och Johanna Vikström 
             
E-post: johvik-1@student.ltu.se 
 
Tel: XX  
       XX 
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Hej XX! 
 
Vi tänkte delge dig en kort presentation om vårt uppsatsämne som vi avser att behandla 
under intervjun, för att ni ska få möjlighet att fundera kring de övergripande 
frågeställningarna.  
 
Uppsatsen som vi arbetar med utgår ifrån frågeställningen vad gör revisorn och vad tror 
kunden – ett förväntningsgap? Studien bygger på att vi vill undersöka vilka förväntningar 
småföretag har på revision samtidigt som vi vill ta reda på vad revisorerna anser att de 
ska tillföra småföretag i samband med en revision. Vår avsikt är därefter att jämföra om 
småföretagens och revisorernas uppfattningar om revision överensstämmer eller om ett 
förväntningsgap existerar. 
 
Två övergripande frågor som vi skulle vilja föra en diskussion kring under intervjun är 
följande: 
 

 Vilka förväntningar har ert företag på er revisor och revisionen som han/hon 
utför? 

 
 Anser ni att företagets förväntningar på revision tillgodoses, varför? 

 
Vi ser fram emot mötet den XX kl. XX. Har ni några frågor eller funderingar kontakta 
oss gärna. 
 
Vänliga hälsningar/ 
 
Hanna Eriksson och Johanna Vikström 
             
E-post: johvik-1@student.ltu.se 
 
Tel: XX  
       XX 
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INTERVJUGUIDE REVISORER 
 

1. Vilken befattning besitter ni, vilka är dina huvudsakliga arbetsuppgifter, hur 
lång erfarenhet har ni som revisor? 

 
2. Vad anser ni att en revisors huvudsakliga arbetsuppgifter är? 
 
3. Vad anser ni att en revision ska tillföra ett företag? 

 
4. Erbjuder ni andra tjänster som exempelvis rådgivning till de företag ni 

reviderar? 
 
5. Hur ser er relation ut till de företag ni reviderar? 
 
6. Informerar ni som revisor vad revisorrollen och den lagstadgade revisionen 

innebär för företag i samband med att en revision ska genomföras? 
 

7. Hur uppfattar ni småföretagens förväntningar på revision, tror ni att deras 
förväntningar uppfylls? 

 
8. Finns det situationer där småföretagen förväntar sig mer av dig som revisor än 

vad ni som revisor kan/får göra? 
 

9. Kan ni konkret exemplifiera några situationer då småföretagens förväntningar 
skiljer sig från vad era huvudsakliga arbetsuppgifter är?   

 
10. Vilka åtgärder skulle enligt er kunna bidra till att minska eventuella 

förväntningsgap inom revision? 
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INTERVJUGUIDE FÖRETAG 
 

1. Vilken är företagets huvudverksamhet? 
 
2. Viken befattning inom företaget besitter ni och vilka är dina huvudsakliga 

arbetsuppgifter? 
 

3. Hur länge har företaget arbetat tillsammans med den nuvarande revisorn? 
 

4. Vad är revision för ert företag? 
 

5. Anser ni att företaget har nytta av revisionen? 
 

6. Vad anser ni att revisionen ska tillföra företaget?  
 

7. Vilka förväntningar har företaget på revisorn och revisionen?  
 

8. Vad uppfattar du som revisorns viktigaste funktion för ert företag? 
 

9. Har förväntningarna på revisionen infriats? 
 

10. Om inte, hur tycker ni att revisorn ska förändra sitt arbete för att bättre 
tillgodose ert företags behov av revisionen? 

 
11. Har revisionen i något avseende överträffat era förväntningar och i sådana fall i 

vilket avseende? 
 

12. Anser ni att revisionen i något avseende borde utvidgas och bli mer omfattande, 
och i sådana fall inom vilka områden? 

 
13. Beskrev revisorn hur revisionen av ert företag skulle gå till och vad som ingick i 

revisionen vid det första mötet? 
 

14. Tycker ni att revisorn bättre borde informera om vad revisorsrollen och den 
lagstadgade revisionen innebär? 

 
15. Hur ser företagets relation till revisorn ut? 

 
16. Nyttjar ni er nuvarande revisorbyrå till rådgivning eller andra tjänster? 

 
 

 
 
 

 


