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ABSTRACT 
 
During the last decades a general expectance has developed that companies should serve both 
shareholders and the public. Accountants must be aware of the fact that different expectations 
and interests exist. The parties involved have different and often conflicting interests when it 
comes to the audit, which complicates the situation for the accountants. One of the 
communication channels that a company has with its interest groups today is the financial 
record established by the accountants. However, the general opinion has lately risen serious 
criticism towards accountants and the whole auditing system. Most of the criticism depends 
on the auditing scandals that where revealed during the end of the nineties which led to the 
general public wanting accountants to take a greater responsibility than the auditing 
organization demands by the recommendations that regulate accountants work. Companies’ 
accounts have also become more and more complex over the last few years and the account 
acts as a quality assurance for the company’s report. Expectations on an account can be high, 
sometimes so high that there are essential differences in the expectations of the general public 
and the reality of the accounts. This is described as an expectation gap. Earlier research shows 
that an expectation gap exists between the accountants and the general public. Our main aim 
is to examine how the communication between accountants and clients works and to establish 
if an expectation gap exists between accountants’ communications methods and clients 
understandings of the accountant's roll. In our case study a number of accountants and 
businessmen in companies of varying size, were interviewed. The results of the study show 
that an expectation gap exists regarding the communication between accountants and 
businessmen and that certain businessmen have shortcomings in their knowledge of the 
accountant's roll. Expectations vary vastly. The accountants included in our study use varying 
communication methods with their clients and the businessmen would like the accountants to 
take more initiatives than they presently take. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

SAMMANFATTNING 
 
Under de senaste decennierna har det vuxit fram en allmän förväntan om att företag ska 
betjäna både aktieägare och allmänheten. Det ställer i sin tur krav på revisorerna som måste 
vara medvetna om vilka förväntningar de olika intressenterna har. Olika intressenter har 
dessutom olika förväntningar på revisionen vilket inte förenklar situationen för revisorerna.  
Ett av kommunikationsmedlen som ett företag har idag med sina intressenter är den 
externredovisning som upprättas av revisorerna. Den allmänna opinionen har under den 
senaste tiden dock fört allvarlig kritik mot revisorer och hela revisionssystemet. Mycket av 
kritiken beror på de redovisningsskandaler som kom fram under slutet av nittiotalet och 
allmänheten vill nu lägga ett allt större ansvar på revisorer än vad revisionsorganisationen gör 
via de rekommendationer som reglerar revisorernas arbete. Företagens redovisning har 
dessutom under flera år blivit alltmer komplex och den revision som revisorer ska upprätta 
ska kvalitetssäkra den redovisning som ett företag har. Förväntningarna på revision kan bli 
höga, ibland så höga att det uppstår ett förväntningsgap. Ett förväntningsgap uppstår när det 
finns skillnader i vad revisorer kan och får göra och vad allmänheten tror att de gör eller 
garanterar. Tidigare forskning som är gjord visar på att det existerar ett förväntningsgap 
mellan revisorer och allmänheten. Vårat huvudsyfte med uppsatsen är att undersöka hur 
kommunikationen fungerar mellan revisor och klient samt att förklara hur förväntningsgapet 
kan minskas avseende revisorernas kommunikationsmetoder och klienternas uppfattning om 
revisorsrollen. För att få svar på vårat syfte har vi genomfört en fallstudie med hjälp av att 
intervjua ett antal revisorer och företagare i företag i varierande storlek. Vi drar slutsatsen att 
det finns ett förväntningsgap när det gäller kommunikation mellan revisorer och företagare. 
Utifrån de svar som vi erhöll visade det sig att vissa företagare har kunskapsbrister i vad 
revisorsrollen egentligen innebär och förväntningarna kan se mycket olika ut. Revisorerna i 
vår undersökning använder olika sätt att kommunicera med sina klienter. Företagarna vill att 
revisorerna tar mer initiativ när de kommunicerar med dem än vad de gör idag. 
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INLEDNING 

1 INLEDNING 
 
Detta inledande kapitel är en introduktion av vår uppsats. Vi kommer att sätta in läsaren i 
problemområdet genom att beskriva bakgrunden och diskutera problemområdet. Sedan 
redogör vi för vårat syfte med uppsatsen. 
 
 
1.1 Bakgrund 
 
Enligt Shaikh och Mohammad (2003) har det under de senaste två decennierna vuxit fram en 
allmän förväntan om att företag ska betjäna både aktieägare och allmänheten. De menar att 
det skulle vara mycket svårt för ett företag att nå sina långsiktiga mål utan stöd från sina 
inflytelserika aktieägare. Shaikh och Mohammad påpekar därför att både företaget och 
revisorn måste vara mycket medvetna om vilka förväntningar de olika intressenterna har. 
Dessutom har de olika intressenterna olika förväntningar på revision vilket inte gör det hela 
enklare. Om intressenterna inte skulle kunna lita på revisionen så kan de heller inte lita på 
företagets externredovisning (ibid). Med extern redovisning menar Gröjer (2002) en 
beskrivning av de ekonomiska konsekvenserna av en organisations verksamhet. Undermåliga 
redovisningar kan, enligt Shaikh och Mohammad, leda till felaktiga investeringsbeslut och 
kreditbeslut och det skulle i sin tur kunna äventyra hela samhällsekonomin. Vidare menar 
Shaikh och Mohammed att revisionen skulle spela ut sin roll på sikt om den inte uppfyller 
kraven på att innehållet i en revision bör vara trovärdig. Enligt Gröjer behövs 
externredovisningen för att öka tilliten mellan olika parter vid företagsaffärer, upprätthålla det 
marknadsekonomiska systemet i samhället och för att kunna bedöma ett företags 
existensberättigande. 
 
Sverige har under de senaste tio åren varit inne i ett systemskifte inom redovisningsområdet 
enligt Edenhammar och Hägg (1997). Skälet till detta är värdepappersmarknadernas kolossala 
tillväxt, företagens internationalisering samt Sveriges medlemskap i EU, vilket även har ställt 
nya krav på redovisningsområdet. Den grundläggande uppgiften för en redovisnings-
normering är inriktad på kapitalmarknaderna för att jämföra företag med varandra (ibid). 
Vidare menar Edenhammar och Hägg att det ger gemensamma regler för hur företag ska 
redovisa och kunna ge en mer standardiserad information till företagets intressenter. Genom 
att aktieägandet har blivit alltmer populärt bland allmänheten har det blivit ännu viktigare med 
storföretagens finansiella information. Vidare menar Edenhammar och Hägg (1997) att 
utvecklingen av företagens redovisning sker i ett svåröverskådligt samspel mellan alla 
intressenter. Lagar stiftas och tillämpas, kompletterande normer skapas på privat initiativ och 
praxis utvecklas, allt under påverkan av gjorda erfarenheter, marknadens krav och skeendet i 
omvärlden (ibid). 
 
Den allmänna opinionen har enligt Fant (1994) under den senaste tiden fört kritik mot 
revisorerna och hela revisionssystemets sätt att redovisa företagens ekonomiska verksamhet. 
Debatten om revisorernas ansvar har diskuterats flitigt och allmänheten tenderar att lägga ett 
allt större ansvar på revisorerna än vad revisionsorganisationen gör via de rekommendationer 
som revisorer ska arbeta efter. I Balans (RS 570, 2004) påvisas att kraven på revision har ökat 
i takt med att förtagen har blivit mer komplexa än tidigare. Det har i sin tur ökat kraven på 
tydligare revisionsstandarder och regler. I artiklarna Balans (RS utmanar, 2004) och (ny 
global, 2004) framkommer det att redovisningsskandaler såsom Enron i USA, som uppkom 
2001, har bidragit till att redovisningssystemet har stramats upp kraftigt. I Sverige har 
Skandias redovisningsskandal upprört många aktieägare och småsparare. Dessa skandaler har 
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tillsammans bidragit till att företagens redovisningsmetoder har blivit kraftigt ifrågasatta av 
företagens intressenter. Förenade Auktoriserade Revisorer (FAR) är den organisation i 
Sverige som reglerar hela revisorskåren genom sina lagar och rekommendationer (ibid). 
Enligt FAR (2005) är revisorns huvudsakliga uppgift att granska företagets årsredovisning 
och bokföring samt kontrollera företagsledningens förvaltning. Redovisningen har under flera 
år blivit alltmer komplex och enligt artikeln (Revisor en ständig, 2004) ger detta effekter på 
användarna av finansiell information. Revisionen som revisorer upprättar ska kvalitetssäkra 
den redovisning som ett företag har och förväntningarna på revisionen kan bli mycket höga, 
ibland så höga att det lätt uppstår ett förväntningsgap när de olika intressenternas 
förväntningar på revision inte stämmer med vad revisorn kan eller får göra. Det kan i sin tur 
leda till missförstånd och oklarheter (ibid). 
 
 
1.2 Problemdiskussion 
 
Enligt McEnroe och Martens (2001) är ett förväntningsgap mellan företag och revisorer idag 
ett relativt outforskat område, trots att det lyfts fram i den dagliga verksamheten Det är därför 
av stort värde att kunna öka kunskaperna just inom detta område.  
 
I Porters studie (1993) visas att förväntningsgapet mellan revisorer och allmänheten beror på 
brister i standarder och rekommendationer, allmänhetens orimliga förväntningar på och 
upplevda brister i revisorns arbete. Shaikh och Mohammad (2003) har kommit fram till 
liknande slutsatser. De menar att förväntningsgapet beror på otillräckliga revisionsstandarder 
och bristen på förståelse för dessa. Många vet inte vad en revisor ska åstadkomma. En annan 
orsak är allmänhetens orimligt höga förväntningar på revisorn. Shaikh och Mohammad 
förklarar dessa redovisningsskandaler som direkt orsakade av detta förväntningsgap. 
Allmänheten anser att det är revisorns uppgift att förhindra dessa skandaler. Ytterligare en 
förklaring är att en revisor bedöms på framtida händelser; information som revisorn inte hade 
när revisionsberättelsen skrevs, men som allmänheten menar att revisorn borde ha förutsett. 
Andra menar att revisorer är dåliga på att varna för konkurser och det ökar i sin tur 
förväntningsgapet. Butler, Zibelman och Ward (2000) tar upp terminologin i 
revisionsberättelsen som en förklaring till varför ett förväntningsgap existerar. I studien 
framkom att formuleringen i en revisionsberättelse angående revisorns ansvar är otydlig. 
Cohen Comission (Comission on Auditors Responsibilities, 1978) identifierar flera brister i en 
revisionsberättelse. Kommissionen anser att dessa brister utgör hinder i kommunikationen 
mellan revisorer och användarna av den finansiella informationen. Vidare menar Cohen 
Comission att användarna kan vara förvirrade över vilket ansvar revisorer respektive 
företagsledning har. Dessutom bidrar det standardiserade språket till att revisionsberättelsen 
har blivit mer av en symbol över att allt står rätt till i ett företag och läses inte fullt ut av 
användarna. 
 
Enligt Dewing och Russell (2002) framkommer det att företagsledningen generellt har svårt 
att förstå revisorsrollen och granskningen mellan det publika och yrket. Bland de 
företagsledare som hade minst erfarenhet av redovisning, identifierade de sig själva mer i 
klientrollen i sin relation till revisorn än de som hade mycket erfarenhet av redovisning. Enligt 
Cassel (1996) kan revisorers hantering av tystnadsplikten delvis förklara att uppdragsgivare 
förväntar sig mer information än vad de får och vidare menar Cassel att revisorer har svårt att 
tydligt förklara rollfördelningen, vilket i sin tur kan skapa ett förväntningsgap. Då revisorer 
missförstår sin makt torde detta ha en ömsesidig påverkan på uppdragsgivarens och de 
granskades förväntningar. Det tyder snarare mer på att revisorer arbetar enligt en 
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organisatorisk ideologi. Enligt Brunsson (1979) beskriver en organisatorisk ideologi en 
organisation och dess förhållande till sin omgivning och medlemmar. Vidare menar Brunsson 
att en objektiv ideologi är den ideologi som är känd av alla i organisationen och som de kan 
utgå ifrån när de diskuterar och handlar. Innehållet i en organisations ideologi beskriver 
proceduren för hur organisationer går till väga när de agerar utåt. En annan viktig aspekt som 
påverkar en organisation är enligt Brunsson dess historia som påverkar makt- och 
rollfördelningen samt de förväntningar som finns. Enligt Cassel är det viktigt att beakta 
relationen och kommunikationen mellan revisorn och uppdragsgivaren. Det finns hinder i en 
kommunikation som försvårar den enligt Eriksson (1998) som rör rent kulturella gap mellan 
olika företag i samhället där företagskulturer varierar. De skillnader som finns bland olika 
företag och intressenter enligt Eriksson beror i hög grad på medlemmarnas utbildning, 
intressen och erfarenhet. För att uppnå kravet på en god kommunikation och en bra dialog 
menar Eriksson att det är viktigt att länka samman olika typer av kommunikationskanaler och 
att nyckelorden; snabb, öppen, lyhörd och aktiv är av yttersta vikt. I dagens krav på 
effektivitet är det viktigt att kunna kommunicera genom en kombination av muntliga, 
skriftliga, elektroniska och interaktiva kanaler som kompletterar varandra (ibid). 
 
Vi har tagit fasta på att kommunikation och relation utgör en viktig del i en revisors arbete 
och hur revisorns yrkesroll uppfattas av de företag som anlitar en revisor. Enligt FAR (2005) 
uppstår det lätt ett förväntningsgap när förväntningar på revisorn inte motsvaras av det 
revisorn faktiskt gör. Enligt Eriksson (1998) bidrar en förbättrad kommunikation till att höja 
kunskapsnivån samt att företaget på så sätt kan ge sin syn på verksamheten på ett mer 
nyanserat sätt. Därför anser vi att det finns ytterligare att göra för att minska detta 
förväntningsgap än bara genom nya kvalitetssäkrade revisionsstandarder eller via de 
uppdragsbrev som lämnas av revisorn i samband med nya revisionsuppdrag. Cassel (1996) 
menar att förväntningsgapet bör minskas genom ett flertal olika åtgärder. Uppdragsgivare och 
granskade bör bättre göra klart för sig sina roller och deras relationer till revisorsrollen. 
Revisorerna bör kunna förklara mer pedagogiskt vad de gör och skall respektive får göra 
(ibid). En kommunikation blir mer effektiv enligt Eriksson (1998) om den är planerad istället 
för spontan och vårt primära syfte med uppsatsen är att undersöka hur kommunikationen 
fungerar mellan revisor och dess klienter.   
 
 
1.3 Syfte 
 
Vårat syfte med uppsatsen är att undersöka hur kommunikationen fungerar mellan revisor och 
företagare samt att förklara hur förväntningsgapet kan minskas avseende revisorernas 
kommunikationsmetoder och företagens uppfattning om revisorsrollen. 
 
 
1.4 Definitioner 
 
Vi har valt att inför uppsatsen definiera förväntningsgapet som skillnaden mellan hur 
revisorer kommunicerar och på vilket sätt företagarna uppfattar kommunikationen som de har 
med sin revisor. Vi har även valt att definiera kommunikation lika med information och 
relation i vår studie. 
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2 METOD 
 
Vi inleder metodkapitlet med en beskrivning av vilket vetenskapligt synsätt vi kommer att 
använda i vår undersökning. Därefter redogör vi för vår forskningsstrategi samt att vi 
motiverar valet av arbetets ansatser. Vi redogör vidare för vilken datainsamlingsmetod vi har 
använt oss av och slutligen en avslutande diskussion kring uppsatsens trovärdighet vad gäller 
validitet och reliabilitet. 
 
 
2.1 Vetenskapligt synsätt 
 
För att kunna besvara vårat syfte med uppsatsen har vi valt att utgå från aktörerna mellan 
vilka kommunikation sker avseende ett företags revision och konsultation. Detta för att 
undersöka hur kommunikationen fungerar mellan revisor och dess klienter samt att förklara 
hur förväntningsgapet kan minskas med hjälp av olika sätt att kommunicera. Resultatet av vår 
studie grundar sig på revisorer och företagares svar på våra frågor och den efterföljande 
analysen.. Detta synsätt kallar Arbnor och Bjerke (1994) för aktörssynsättet och betonar den 
enskilda aktörens tolkning av verkligheten. 
 
 
2.2 Forskningsstrategi 
 
I och med att vi utgår från ett aktörssynsätt och att vi ämnar studera kommunikationen mellan 
revisorer och företagare har vi valt att göra en fallstudie av hur kommunikationen påverkar 
förväntningsgapet mellan revisorer och företagare.  När vi våren 2005 skrev en c-uppsats kom 
vi in på förväntningsgapet vilket intresserade oss båda och vi beslutade att gå vidare med detta 
ämne. När vi via Internet och dess många sökmotorer fann det vi sökte, upptäckte vi många 
uppsatser som beskrev detta med förväntningsgapets existens och vi valde att gå djupare i 
detta. Den del av förväntningsgapet vi är intresserade av är kommunikationen och hur den 
påverkar förväntningsgapet mellan revisor och företagare. 
 
En fallstudie enligt Bell (1999) och Denscombe (2000) är särskilt lämplig för forskare som 
strävar efter att på djupet studera en avgränsad aspekt av ett problem under en begränsad tid. 
Bell menar vidare att den stora fördelen med fallstudiemetoden är att den gör det möjligt för 
forskaren att koncentrera sig på en speciell händelse eller företeelse och försöka få fram de 
faktorer som inverkar på företeelsen i fråga. En fallstudie enligt Denscombe är när man söker 
svar på frågan varför och hur, i vår studie har vi valt att koncentrera oss på frågan hur. Hur ett 
förväntningsgap kan minskas mellan revisor och klient med en förbättrad kommunikation? 
 
 
2.3 Undersökningsansats 
 
Enligt Björklund och Paulsson (2003) vandrar man under uppsatsens gång mellan olika 
abstraktionsnivåer där det generella (teorierna) och det konkreta (empirin) utgör 
ändpunkterna. Induktion innebär att man som författare startar i verkligheten och försöker 
upptäcka mönster som författaren sedan kan sammanfatta i modeller och teorier. Vid 
induktion kan ett ämne studeras utan att det först gjorts någon inläsning av existerande teori, 
istället formuleras teori utifrån den empiri som samlats in. Vidare förklarar Björklund och 
Paulsson och Hartman (1998) att vid deduktion börjar forskaren med teorier och gör utifrån 
dessa förutsägelser om empirin, vilka man sedan försöker få verifierade av insamlade fakta. 
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Därmed dras slutsatser om separata företeelser utifrån den befintliga teorin. Vår studie är 
deduktivt eftersom vi utgår från underliggande teorier för att sedan genomföra en empirisk 
undersökning. I vår kommande analys av våra aktörers tolkning av verkligenheten anammar 
vi ett mer analytiskt synsätt. Det medför att vår studie har ett aktörssynsätt med inslag av ett 
analytiskt synsätt. 
  
 
2.4 Val av respondenter 
 
Oavsett hur liten undersökningen är, bör man alltid sträva efter att få ett så representativt urval 
som möjligt. Enligt Denscombe (2000) används subjektiva urval vid situationer då forskarna 
redan har en viss kännedom om de människor som skall intervjuas och att forskarna medvetet 
gör de val av respondenter som anses mest lämpade att just dessa ger de värdefulla data som 
behövs för arbetet. Eftersom vår undersökning bygger på intervjuer med ett fåtal av varje 
kategori av revisorer respektive företagare ansåg vi att ett subjektivt urval skulle ge oss mest 
relevant data. Genom våra yrken är vi ofta i kontakt med företag och därför har vi gjort vårat 
urval av företag utifrån våra kunskaper om dessa. Vidare kan valet av metod, i enlighet med 
Denscombe även bero på att frågorna kan vara så känsliga att respondenterna vill vara 
anonyma och att sådana åtgärder måste vidtas. Vi valde att intervjua tre revisorer i olika 
revisionsbyråer och fem stycken aktiva företag inom olika branscher. För att garantera 
anonymitet väljer vi att inte presentera dessa vid namn och vi anser även att den 
informationen är av ovidkommande karaktär för undersökningen. Samtliga företag som vi har 
intervjuat anlitar någon av de tre revisorer som vi har valt att ha med i vår studie. 
 
 
2.5 Datainsamling och Analys 
 
Att välja datainsamlingsmetod enligt Bell (1999) är att välja det bästa tillvägagångssättet och 
hur man ska bearbeta de data man får fram. Starrin och Svensson (1998) tar upp skillnader 
mellan kvalitativ och kvantitativ datainsamlingsmetod och hur dessa kan uppfattas på olika 
sätt. En av skillnaderna mellan dessa metoder har att göra med mätprecision. Grov skattning 
anses som mer kvalitativ jämfört med kvantitativ precis skattning. Vi har utgått från en 
kvalitativ datainsamlingsmetod och enligt Bell är en fallstudie en kvalitativt inriktad metod. 
Bell menar vidare att allt givetvis beror på hur mycket tid man har till anspråk, har man gott 
om tid så är det brukligt att använda sig av flera olika datainsamlingsmetoder. Detta för att 
testa information från många olika källor för att på så sätt få en så fullständig och balanserad 
undersökning som möjligt. Vi har valt att samla in våra kvalitativa data genom en 
litteraturstudie och intervjuer. Det kvalitativa datamaterialet har vi sedan analyserat utifrån 
variationer och strukturer i kommunikationen mellan aktörerna för att förklara hur 
förväntningsgapet kan minskas. 
 

2.5.1 Litteraturstudie  
Bell (1999) tar upp vikten av en planerad informationssökning som är direkt relevant för den 
undersökning man gör. Detta för att inte slösa bort värdefull tid om man som vi har en 
begränsad tidsram att hålla sig till. Enligt Bell räcker det inte med att samla in fakta och 
beskriva det som finns, utan informationen måste organiseras och klassificeras i ett 
sammanhängande mönster. Där forskaren genom den teoretiska strukturen förklarar fakta och 
relationerna mellan dem. Genom att i ett tidigt skede i sitt arbete läsa hur andra forskare och 
författare lägger upp sin informationsinsamling ger det idéer om hur man själv kan göra för att 
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påvisa sina egna resultat där man använder andras resultat för att stödja eller förkasta egna 
argument och slutsatser.   
 
När vi gav oss ut på Internet hade vi på förväg listat upp sökord som vi skulle fokusera vår 
sökning på: förväntningsgap, revision, revisor, kommunikation och relation, expectation gap, 
audit, auditor samt kombinationer av dessa ord. Som sekundärdata har vi använt oss av 
artiklar och litteratur inom ämnesområdet samt relevanta lagar. Litteratur fann vi genom 
litteratur- och artikelsökningar i databaserna Lucia och Libris på Luleå tekniska universitet.  
 

2.5.2 Intervjuer 
Våra primärdata består av intervjuer genomförda genom personliga möten samt en intervju 
genomförd via ett telefonsamtal. De personliga intervjuerna genomfördes på respondenternas 
arbetsplatser och två på vår egen. Minnesanteckningar har förts under alla intervjuer, även där 
vi har fått tillåtelse till att använda bandspelare. Varje intervju tog i genomsnitt cirka 45 
minuter. I samband med att vi tog den första kontakten, via telefon, e-post och personligt 
möte, med personerna vi valt att intervjua berättade vi vilka vi är och vårat syfte med 
uppsatsen. Därefter e-postade vi vår intervjuguide tillsammans med vår definition av 
förväntningsgapet, detta för att undvika missförstånd över begreppets betydelse. Vårat 
upplägg när intervjuerna genomfördes var att var och en intervjuade sina respondenter. Vi 
benämner våra respondenter som Revisor A, B och C samt Företag 1 till 5. Den ena av oss 
intervjuade Revisor A, Revisor B och Företag 1 medan den andra intervjuade Revisor C, 
Företag 2, 3, 4 och 5.  
 
Vi har medvetet valt att genomföra ett färre antal intervjuer för att på så sätt koncentrera oss 
på att erhålla material som ger mer djupgående svar (Denscombe 2000). Denscombe menar 
vidare att det kan vara lämpligt att gå mer på djupet än på bredden när undersökningen 
inrymmer frågor som kan uppfattas som känsliga. Detta blev bekräftat vid två 
intervjutillfällen när de tillfrågade klienterna vägrade till att bandspelare skulle användas med 
rädsla av att den lämnade informationen kunde spridas till deras nackdel. Samt att en av dem 
kände sig hämmade av bandspelaren, vilket Denscombe tar upp som en av några nackdelar 
med intervjuer. Trots att vi försäkrade att de kunde prata öppet och vara trygga i att vi inte 
skulle använda materialet till något annat än till vår undersökning vägrade de. Men 
anteckningar fördes och sammanställdes direkt efter intervjuerna så därför känner vi inte att 
det blev ett sämre resultat än för de som spelades in.  
 
Vi har i enlighet med Denscombe (2000) använt oss av semistrukturerade intervjuer, där vi 
har haft en intervjuguide i grunden med frågor som ska besvaras, se bilaga. Den vanligaste 
typen av semistrukturerade intervjuer är enligt Denscombe den personliga intervjun. 
Semistrukturerad intervju kännetecknas av att intervjuaren är flexibel när det gäller 
ordningsföljden och att låta respondenten utveckla sina idéer och tala mer öppet och utförligt 
om det ämne som intervjuaren tar upp. Vi har inte använt oss av en begränsad uppsättning 
svarsalternativ utan har istället fört en dialog med respondenten som kunde lämna fria svar. 
En nackdel enligt Denscombe med fria svar är att det kan blir mycket svårt att analysera och 
sammanställa svaren. Detta löste vi genom att använda dels vår intervjuguide som underlättar 
analysen samt att svaren renskrevs och en analys påbörjades relativt snabbt efter att samtliga 
intervjuer var genomförda.  
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2.6 Metodproblem 
 
Bell (1999) skriver att vilken metod man än väljer för insamling av information, måste man 
alltid kritiskt granska den för att avgöra hur tillförlitlig och giltig den information är som man 
får fram. Reliabilitet är ett mått på hur tillförlitligt ett instrument kan vara, en konkret fråga 
som ger en viss typ av svar i en situation och ett helt annat svar i en annan situation är inte 
tillförlitlig. Validitet eller giltighet är ett betydligt mer komplicerat begrepp. Det är ett mått på 
om en viss fråga mäter eller beskriver det man vill att den ska mäta eller beskriva. Om en 
fråga inte är reliabel saknar den också validitet, en fråga kan ju ge samma eller nästan samma 
svar vid olika tillfällen men ändå inte mäta vad den är avsedd att mäta. Bell menar vidare att 
det i ett kortare projekt eller undersökning som inte handlar om att testa eller mäta något på ett 
strikt sätt, är det sällan nödvändigt att fördjupa sig i de tekniska aspekterna av validitet. 
Däremot ska man förstås kritiskt granska sina frågor och även testa dessa i förväg mot någon 
annan än sina respondenter för att kontrollera att frågorna är formulerade på ett bra sätt och att 
frågorna fungerar till syftet med undersökningen. Vi valde att skicka frågorna till vår 
handledare för att få synpunkter på intervjuguiden. 
 
För att öka reliabiliteten valde vi att skicka ut intervjuguiderna i förväg för att respondenterna 
skulle få en möjlighet att förbereda sig för frågorna. Med det ville vi uppnå bättre och mer 
genomtänkta svar, eftersom de har fått tid att tänka igenom svaren och sätta sig in i ämnet. En 
hög validitet har vi försökt att uppnå via den direktkontakt under intervjuerna där vi har 
kunnat kontrollera riktigheten och relevansen under tiden som de samlades in vilket även 
Denscombe (2000) tar upp som en av flera fördelar med personliga intervjuer.  
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3 TEORETISK REFERENSRAM 
 
I det här kapitlet tar vi upp vår teoretiska referensram som ligger till grund för arbetet. 
Utgångspunkten för kapitlet är valda teorier om kommunikation samt en beskrivning av roller 
och ansvarsfördelning. Därefter behandlar vi teorier om förväntningsgapet och 
avslutningsvis en sammanfattning. 
 
 
3.1 Kommunikation, information och relation 
 
Kommunikation enligt Larsson (2001) är ett mycket brett vetenskapligt begrepp som kan 
beskrivas som en process för människors kontakt med varandra. Enligt Dahlkwist (1999) 
startar en kommunikation när två människor möts. Där sändaren genom olika kanaler, 
muntligt eller skriftligt, försöker ge mottagaren ett budskap (ibid). Larsson tar upp två 
definitioner av kommunikation, dels en som bygger på förmedling av olika signaler av 
budskap. Eller dels den något senare definitionen som betraktar kommunikation som en mer 
eller mindre aktivitet mellan dem som ingår i den. Vidare menar Larsson att kommunikation 
med denna syn blir en process där de som ingår i kommunikationen tillsammans skapar och 
delar information i syfte att nå en ömsesidig förståelse. Medan kommunikation innebär 
gemensam aktivitet mellan dem som ingår i den så står begreppet information för innehållet i 
denna process. Som Larsson tar upp, ”Information är det som utbyts i 
kommunikationsprocessen”. Vidare menar Larsson att det är svårt att definiera information 
närmare eftersom det kan ses ur många vinklar, med dess centrala betydelse är att reducera 
osäkerhet för aktörerna. 
 
Skillnader mellan olika individer och grupper benämner Eriksson (1998) som ett kulturellt 
gap. Skillnader kan bland annat bestå av utbildning, intressen och erfarenhet. Människor byter 
alltid något när de kommunicerar, t ex erfarenheter och eller kunskap. Larsson (2001) anger 
några orsaker till varför individer och grupper kommunicerar med varandra, nämligen att: 
 

• Överleva och få hjälp i svåra situationer 
• Samarbeta med andra och skapa relationer 
• Ge och erhålla information 

 
Kommunikation är enligt Dahlkwist (1999) en ständigt pågående process som är mycket 
känslig för störningar. Det finns många sätt enligt Dahlkwist att störa en kommunikation, 
medvetet eller omedvetet, resultatet blir i de flesta fall både kostsamma både ifråga om 
försämrade relationer och pengar. Exempel enligt Dahlkwist kan vara ofullständiga budskap, 
där sändaren utelämnar viktig information som mottagaren behöver för att kunna tolka 
budskapet riktigt. En del personer orkar inte fullfölja sina resonemang på grund av tidsbrist 
eller att man tar för givet att mottagaren förstår exakt vad som menas. Det kan även 
förekomma dunkla buskap som Dahlkwist uttrycker sig i form av språkliga dimridåer som kan 
skapas om sändaren ”garderar sig” så mycket och så försiktigt att budskapet blir mer eller 
mindre intetsägande. Det vill säga att budskapet inte ger något och mottagaren är minst lika 
förvirrad efteråt (ibid). Ett annat kommunikationsproblem enligt Dahlkwist kan vara om 
budskapet leds in på sidospår. Vissa människor är specialister på att hålla långa utläggningar 
kring några detaljer i ett budskap, vilket enligt Dahlkwist kan vara ett sätt att undvika eller 
dölja något. 
 
 

8 



TEORETISK REFERENSRAM 

Även Larsson (2001) tar upp hinder för kommunikation, vilka kan vara att budskapet inte går 
fram, det observeras inte utan det drunknar i störningar och brus. Ett annat hinder kan vara att 
informationen förkastas, mottagaren litar inte på sändaren eftersom de inte har samma 
kulturella referenser, det är helt enkelt fel utformat. Ett tredje hinder är att man inte förstår 
informationen därför att det är svårt begreppsmässigt och har komplicerat språk. Dahlkwist 
(1999) ger några råd för att få en förbättrad kommunikation, vilka är att först och främst välja 
rätt nivå på språket. Fråga mottagaren om något är oklart och till sist ska sändaren ta god tid 
på sig och vara grundlig då denne ger instruktioner eller lämnar viktiga meddelanden (ibid).  
 
Att skapa en bättre dialog enligt Larsson (2001) är att inte vilseleda och manipulera utan 
istället ha en dialog som kännetecknas av öppenhet, ärlighet och empati om varandra. Att de 
som deltar i en kommunikativ akt ska ha en dialog utan att någon av dem dominerar, 
manipulerar eller kontrollerar den andre. De ska ha samma möjlighet att initiera och behålla 
ett samtalsämne och samma chans att stå för förklaring och tolkning av ämnet (ibid). Enligt 
Eriksson (1998) kan kommunikation även ses som lika med makt. Han talar om makten över 
kommunikationen mellan olika grupper. På sidan 27 i Eriksson (1998) finns en 
sammanfattning som Anders Ehnmark har lagt fram på ett tänkvärt sätt: 
 
”Att inte kommunicera är också makt. Det leder till tystnadens tyranni. Den verkliga makten 
besitter den som har makten över tystnaden.” 
 
Eriksson talar om att förtroendet mellan olika grupper påverkar maktperspektivet, i vilken 
utsträckning som de olika grupperna anses missbruka sin makt. En förändring av något slag 
förutsätter informationsutbyte mellan människor. Behovet av en effektiv kommunikation 
växer i takt med förändringar i omvärlden, snabbare och mer kompetenta analyser för att 
kunna planera för framtiden (ibid). 
 
Eriksson (1998) menar att för att skapa en effektiv kommunikation bör man bygga relationer 
och skapa dialoger genom att lyssna bättre än vad vi oftast gör i det dagliga arbetet och 
använda sig mer av planerad kommunikation. Begreppet planerad kommunikation enligt 
Larsson (2001) är relativt nytt men beskriver att det är ett målinriktat och strategiskt 
instrument till skillnad från en mer slumpmässig och spontan information. Larsson tar även 
upp två centrala krav på en god relation, gemensam nytta och tillfredsställelse. En relation 
formas genom ömsesidig anpassning där behov och utbyten är i en ständig växelverkan 
sinsemellan. Relationen måste även bygga på, förtroende, öppenhet och ömsesidigt intresse 
för att fungera (ibid). Larsson lyfter även fram något han kallar för konfliktteori i fråga om 
relationsbildning. Den bygger på att alla kontakter innehåller skilda meningar och 
motsättningar och att människor alltid står i någon typ av konflikt. I denna teori finns dock 
tron att en konflikt är något bra och som driver utvecklingen framåt. En annan teori som 
författaren tar upp är bytesteorin som bygger på tanken att människor formar och upprätthåller 
en relation när de tror att belöningen i denna kontakt är större än kostnaden (ibid). 
 
Larsson (2001) beskriver en modell (se figur 1) som han kallar för relationsmodellen som 
bygger på tanken att människor samverkar socialt för att nå så djupt som möjligt i sin 
kommunikation. Modellen visar hur två personer interagerar med varandra samt en förklaring 
hur människor skapar konsistens i sina uppfattningar mot varandra. Om de har olika syn på 
objektet jämkas deras uppfattning genom kommunikation så att balans inträder och relationen 
fortsätter att fungera. En förutsättning är att de är tillräckligt starkt bundna till varandra samt 
att objektet har relevans för båda och är viktigt för minst en av dem (ibid). 
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Figur1  Relationsmodellen. (Larsson 2001, sidan 44) 
 
 
Det talas ofta om vikten av att ha en god social kompetens och att det krävs god 
samarbetsförmåga i så gott som alla yrken (Dahlkwist 1999). Enligt Dahlkwist innebär 
begreppet social kompetens att kunna klara ut besvärliga situationer i samspel med 
människor, att hantera konflikter och förmåga att få andra att känna trygghet och tillit. 
Dahlkwist nämner några viktiga kriterier på god social kompetens: 
 

• En person som är en god lyssnare och uppmärksam. 
• En person som inte använder sig av dubbla budskap. 
• En person som har en känsla för vad som passar i olika sammanhang eller vid olika 

tidpunkter. 
 
För att skapa en bra grund för ett gott samarbete krävs det enligt Dahlkwist (1999) att några 
grundläggande förutsättningar är uppfyllda. Dessa är att kommunikationen måste fungera bra 
mellan de som kommunicerar, konflikter ska bearbetas direkt och att fördelningen av ansvar 
och uppgifter ska vara klar och tydlig (ibid).  
 
 
3.2 Roller och ansvarsfördelning 
 
Cassel (1996) tar upp revisorns roll som granskare, där denna identifierar en mängd problem, 
som han sedan föreslår lösningar på, t ex utökade interna kontroller. Revisorn ska direkt och 
indirekt enligt Cassel bidra till att uppdragsgivaren, den granskade och övriga intressenter 
förses med goda beslutsunderlag. Exempelvis kan en revisionsberättelse vara ett bra 
beslutsunderlag i form av en bekräftelse på att informationen i en årsredovisning är trovärdig. 
Cassel talar även om småföretagare som ofta förklarar hur bekvämt det är att lämna alla 
papper till ”min revisor” som löser alla administrativa problem. En revisor kan antingen ses 
som en som är djupt engagerad i företaget där företagsledningen kan inhämta hans eller 
hennes uppfattning i alla tänkbara frågor. Eller så ser man sin revisor som en person som på 
intet vis deltar i förvaltningen av företaget utan mer som en extern betraktare som en gång 
årligen lämnar en mycket kortfattad bedömning av företaget (ibid). 
 
Enligt Cassel (1996) ska oegentligheter bedömas av revisorn, om dessa på ett väsentligt sätt 
påverkar bolagets resultat och ställning. Cassel menar vidare att revisionen inte har till syfte 
att hindra eller upptäcka förskingringar eller andra oegentligheter som aldrig helt går att 
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gardera sig emot. Det är inte heller säkert att revisorn har en rimlig chans att upptäcka dem. 
Särskilt svårt är att upptäcka avsiktliga fel som gjorts av personer med kunskaper om 
företagets interna system. Här är det företagsledningens skyldighet att organisera företaget så 
att oavsiktliga och avsiktliga fel förhindras. Cassel menar att det är företagsledningen som 
bestämmer hur mycket intern kontroll företaget ska ha, inte revisorn som enbart ger råd och 
påpekanden. 
 

3.2.1 Redovisning 
Enligt Gröjer (2002) kan redovisning beskrivas som ett samtal mellan en människa och en 
organisation. Samtalet i skriftlig form kallas för redovisning. Mer exakt kan extern 
redovisning definieras som att det är ett skriftspråk som används för att beskriva de 
ekonomiska konsekvenserna av en organisations verksamhet. Syftet med externredovisning 
kan allmänt definieras som en sammanfattande bild av en organisations affärer med 
omgivningen Extern redovisningen behövs för att öka tilliten mellan olika parter vid 
företagsaffärer (ibid). Enligt Edenhammar och Hägg (1997) har Sverige varit inne i ett 
systemskifte på redovisningsområdet under de senaste 10 åren De huvudsakliga skälen angavs 
vara värdepappersmarknadernas kolossala tillväxt, företagens internationalisering samt 
Sveriges medlemskap i EU. Detta ställer nya krav på redovisningsområdet. Normering 
handlar till stor del om att lösa intressekonflikter mellan givare och mottagare av finansiell 
information (ibid). 
 
Enligt Gröjer (2002) kan privata företag i allmänhet och börsnoterade företag hävda att det är 
det kapitalistiska systemet i form av en fri kapitalmarknad som leder till behovet av 
externredovisning. Vidare menar Gröjer att externredovisningen behövs för att kunna bedöma 
organisationens existensberättigande. I aktiebolagslagen och den nya årsredovisningslagen 
fastläggs att företagen ska lämna en externredovisning och lagstiftningen har tillkommit för 
att tillvarata långivares, kreditgivares och aktieägarens intressen. Nuvarande och potentiella 
aktieägare förväntas värdera aktier i företag med hänsyn till den ekonomiska information de 
erhåller om företaget. Vidare menar Gröjer att lagkraven på externredovisning kan ses som ett 
sätt från statsmakterna att tillse att kraven på en effektiv aktiemarknad är uppfylld. Enligt 
Edenhammar och Hägg (1997) är den grundläggande uppgiften för en redovisningsnormering 
inriktad på kapitalmarknaderna för att kunna bidra till jämförbarhet mellan företag. Det ger 
gemensamma regler för hur företag ska redovisa och därmed kunna ge en mer standardiserad 
informationsgivning. Genom att aktieägandet blivit populärare är det viktigt att de publika 
företagens finansiella information utvecklas från en angelägenhet för ett mindre antal direkt 
berörda specialister till en fråga som rör en bredare allmänhet (ibid). Vidare menar 
Edenhammar och Hägg att utvecklingen av företagens redovisning sker i ett svåröverskådligt 
samspel mellan alla intressenter. Lagar stiftas och tillämpas, kompletterande normer skapas på 
privat initiativ, praxis utvecklas- allt under intryck av gjorda erfarenheter, marknadens krav 
och skeendet i omvärlden. Vidare menar Edenhammar och Hägg att både lagstiftningen och 
aktiemarknaden kräver att det finns en skriftlig årsredovisning som uppfyller vissa krav. Den 
ska vara tillförlitlig och lättbegriplig. Tillförlitligheten åstadkoms genom att den upprättas 
enligt allmänt accepterade redovisningsprinciper som bidrar till lättbegripligheten och 
granskas och godkänns av bolagets revisorer. En allt viktigare aspekt på årsredovisningen är 
att den skall ge information som underlättar marknadens bedömning av företagets 
framtidsutsikter. Marknaden kräver således en alltmer framtidsinriktad information. 
Edenhammar och Hägg menar att det är inom detta område som årsredovisningarna kommer 
att utvecklas mest framöver. 
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Vidare menar Edenhammar och Hägg (1997) att det inte är möjligt att redovisningen är helt 
ändamålsenlig oberoende av i vilket sammanhang som den ska användas i. De flesta som 
använder redovisning är bara ute efter att klargöra om ett företag går bra eller har en bra 
ställning. Skillnaderna i användning är emellertid viktiga att beakta från ett sammanhang till 
ett annat. I Sverige präglas normeringsprocessen av att näringsliv, revisorer och staten 
(Bokföringsnämnden) medverkar och tar ansvar för Redovisningsrådets arbete (ibid).  
 

3.2.2 Revision 
Revision är att kritiskt granska, bedöma och uttala sig om ett företags redovisning och 
förvaltning, detta står att läsa i FARs revisionsbok (2005). Vidare framkommer det att 
revision behövs för att säkerställa företagets resultat och ställning för att de olika 
intressenterna i bolaget ska kunna lita på den ekonomiska redovisningen.  Om revisorer inte 
fanns skulle de olika intressenterna – ägare, kreditgivare, leverantörer, kunder, anställda och 
stat och kommun – få skaffa sig egna kontrollanter för att ta reda på om de vågar lita på ett 
företag. Revision bygger på förtroende, grundkraven för att omvärlden ska kunna ha 
förtroende för revisorn är kompetens, oberoende och tystnadsplikt. En revisor väljs på 
bolagsstämman av ägarna på fyra år, men det finns inga hinder mot att välja samma revisor 
om och om igen (ibid).  
 
Målet med revision enligt Cassel (1996) och FAR (2005) är revisionsberättelsen där revisorn 
uttalar sig om årsredovisningen och om styrelsens och VD: s förvaltning. Denna berättelse 
baseras på internationell standard, om revisionen givit anledning till anmärkning eller särskild 
upplysning ska detta framgå tydligt. Revisorer lämnar ofta både muntliga och skriftliga 
rapporter till företaget, vilka kan innehålla iakttagelser och kritiska synpunkter som 
framkommit under granskningen (ibid). Cassel menar vidare att revisorn även kan lämna 
förslag på förbättringar, allt för att felaktigheter ska åtgärdas så snart som möjligt innan det är 
dags att skriva revisionsberättelsen. Detta för att revisorerna vill undvika att skriva någon 
anmärkning i revisionsberättelsen. Fel som är väsentliga och som gör att man inte kan säga att 
årsredovisningen är upprättad enligt årsredovisningslagen rapporteras naturligtvis i 
revisionsberättelsen. Oegentligheter informerar revisorn direkt till VD och styrelsen som då 
har ansvar att agera. Misstanke om brott ska rapporteras till åklagare (ibid).   
 

3.2.3 Förtroende och oberoende 
Att agera som revisor är enligt Cassel (1996) att ha ett förtroendeuppdrag. Uppdragsgivarens 
förtroende för revisorn är en nödvändig förutsättning. Vidare menar Cassel att revisorns 
oberoende i förhållande till den granskade är ett nödvändigt villkor för intressenternas 
förtroende för revisorn. 
 
FARs revisionsbok (2005) talar om att en revisor måste vara oberoende och kompetent och 
får inte föra vidare information som man fått i sitt arbete. Detta är nödvändigt för att bevara 
det förtroende revisorn får av företagets ägare och intressenter när han/hon väljs som revisor. 
Det enda som utomstående får reda på är i princip det som skrivs i revisionsberättelsen. Innan 
en revisor tackar ja till att utföra revisionstjänster ska de säkerställa sitt oberoende. 
Rekommendationer om revisorers oberoende har tagits fram av den europeiska kommissionen 
som bygger på den s.k. analysmodellen som finns beskriven nedan enligt FARs revisionsbok. 
Denna innebär att revisorn inför varje uppdrag undersöker olika hot om oberoendet och de 
motåtgärder som kan vidtas för att sedan avgöra om man kan acceptera uppdraget eller 
avböja. De hot analysmodellen tar upp är följande: 
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• egenintressehot, om revisorn har ett eget ekonomiskt intresse i klienten 
• självgranskningshot, finns risk för att revisorn granskar sina egna råd 
• partställningshot, revisorn tar ställning för eller emot i t ex en förhandling 
• vänskaps-/förtroendehot, revisorn har starka personliga relationer till klienten 
• skrämselhot, revisorn riskerar att påverkas av någon som ska granskas eller av yttre 

påtryckningar. 
 
Om det existerar påtagliga hot måste revisorn vidta motåtgärder. Räcker inte dessa till måste 
revisorn givetvis avböja uppdraget (ibid).  
 
 
3.3 Förväntningsgap 
 
Liggio (1974) var den första som definierade begreppet förväntningsgap. Hans definition blev 
också den mest allmänna definitionen. Enligt Liggio är ett förväntningsgap ”skillnaden mellan 
vad revisorerna gör och säger och vad allmänheten/intressenterna tror att de gör och påstår 
eller garanterar” eller som med andra ord kan förklaras som skillnader i förväntningar på 
revisorernas arbete och användarna av den finansiella informationen som revisorer lämnar. 
Enligt Cohen Commision (1978) beskrivs begreppet till att förklara förväntningsgap som 
skillnaden mellan vad allmänheten förväntar sig eller behöver av en revisor och vad revisorer 
rimligtvis kan åstadkomma. Enligt McEnroe och Martens (2001) hade användarna av 
ekonomisk information höga förväntningar på revisorer och de ansåg att revisorer ska arbeta 
mer som vakthundar eller som med engelskt utryck förklaras som watchdogs inom 
redovisning och revision för allmänheten. Enligt Finansinspektionens PM (2002) förklaras 
andra externa kontrollfunktioner som även kan benämnas som watchdogs och dessa är 
revisorer, analytiker, företagsrating och tillsynsmyndigheter. 

3.3.1 Intressenternas förväntningsgap 
Dewing och Russell (2002) definierar förväntningsgapet genom att beskriva det som 
förväntningar av olika roller där användarnas förväntningar på ekonomisk information 
jämförs med vad som är möjligt för revisorer att prestera. Synen på förväntningsgapet kan 
vara olika beroende på hur man definierar förväntningsgapet och ett exempel på ett 
förväntningsgap som ger en snävare syn är det som kallas för okunnighetsgapet, där gapet kan 
minskas genom utbildning av användarna. Förväntningsgapet kan även breddas till att omfatta 
revisionsstandarder och revisionskvalité. Under åren har många förslag kommit på förbättrat 
regelverk för revision och en tydligare yrkesroll för revisorer i syfte att förminska 
förväntningsgapet. Förväntningsgapet kommer troligen inte att förminskas med enbart 
förändringar i olika regelverk som reglerar revisorernas yrke. Det finns mer att göra inom 
området (ibid). 
     
Händelser som kan förklaras med att ett förväntningsgap faktiskt existerar beskrivs av 
McEnroe och Martens (2001) när de refererar till några redovisningsskandaler. Exempelvis 
kan McKensson & Robbins förskingringen, som upptäcktes 1937 och som hade pågått under 
många år, förklaras med att det fanns ett förväntningsgap. Enligt Finansinspektionens PM 
(2002) kan även Enronskandalen 2001 ha berott på att det fanns ett förväntningsgap. Den 
överraskade alla därför att den grundades på ett affärsmässigt risktagande som misslyckades. 
Enrons fall gav därutöver otillfredsställande information till ägare, anställda och investerare 
på marknaderna. Den av Enrons revisorer godkända redovisningen gav inte en rättvisande 

13  



TEORETISK REFERENSRAM 

bild. Vidare anges att Enronskandalen också på ett mer allmänt plan har väckt frågor och 
farhågor angående finans- och aktiemarknadernas funktionsförmåga och stabilitet (ibid). 
 
I sin empiriska studie som Porter (1993) genomförde under början av nittiotalet utgick 
forskaren i sin analys från definitionen att förväntningsgapet består av två huvudsakliga 
komponenter: 
 

1. Förväntningsgapet består av vad allmänheten förväntar sig att revisorer får göra och 
vad de rimligen kan förvänta sig av det som revisorn utför. 

 
2. Förväntningsgapet består av vad allmänheten rimligen kan förvänta sig att revisorer 

utför och vad revisorer i själva verket utför. 
 
Detta förväntningsgap kan presenteras i figur 2 där det går att utläsa att man har identifierat 
vad som rimligtvis kan förväntas av revisorer. Detta ger ett stöd åt påståendet att för att kunna 
minska förväntningsgapet måste allmänheten utbildas och det måste göras i syfte för att 
minska allmänhetens orimliga förväntningar. Det är också viktigt med att det finns 
revisionsstandarder som i sin tur minskar på förväntningar på vad en revisor kan utföra. 
Orsaken till att det existerar ett förväntnings gap fann Porter i sin undersökning att 50 % av 
förväntnings gapet mellan revisorer och allmänheten beror på brister i standarder och 
rekommendationer, 34 % beror på allmänhetens orimliga förväntningar på revisorn och 16 % 
av förväntningsgapet uppstår på grund av allmänhetens upplevda brister i revisorns arbete 
(ibid). 
 
 
 

 
 
Figur2 Strukturen av ett förväntningsgap (Porter 1993, sidan 44). 
 

3.3.2 Förväntningar på revisorn 
Enligt Cassel (1996) skapar samhällets bristande förtroende för revisorerna ett 
förväntningsgap samtidigt som revisorernas bristande respekt för revisorsrollens krav också 
bidrar till gapet.  Vidare menar Cassel att de tre aktörerna, revisorn, den granskade och 
uppdragsgivaren har sina givna roller. I verkligheten förstår aktörerna inte sina roller och kan 
då heller inte uppfylla de krav som dessa innefattar. Avstånden mellan dessa tre aktörer 
kommer till uttryck i förväntningsgapet som enligt Cassel är värt att analyseras. En 
bakomliggande orsak till förväntningsgapet menar Cassel är att uppdragsgivaren inte har en 
klar uppfattning om roller och maktfördelning mellan bolag och dess ägare, och sålunda även 

14  



TEORETISK REFERENSRAM 

en oklar bild av revisorsrollen. Ett exempel enligt Cassel kan vara att uppdragsgivaren 
uppfattar revisorn som sin uppdragstagare och som inte behöver ta hänsyn till övriga 
intressenter.  För att minska förväntningsgapet till sina klienter kan revisorer komma att ägna 
sig åt rådgivning till den granskade i sådan omfattning att oberoendet äventyras (ibid).  
 
Förväntningsgapet enligt Cassel är att intressenter har en mängd olika förväntningar på 
revisorer som inte uppfylls. Många intressenter vill att revisorn bekräftar årsredovisningen i 
detalj, men det som framkommer i normalfallet är en mycket kortfattad revisionsberättelse. 
Här gäller det att förtydliga ansvarsförhållandena, en revisor ansvarar enbart för sina 
uttalanden som han grundar på sin granskning. Revisorn har inte ansvaret för den verksamhet 
som den granskade bedriver.  Cassel menar vidare att man grovt kan dela in förväntningsgapet 
i två huvudgrupper. Å ena sidan bör revisorn ha spårat upp oegentligheter och tillsett att 
beslutsfattarna håller sig inom regelverket. Kort sagt att allt går rätt och riktigt till. Å andra 
sidan bör revisorn visa förståelse för den försumlige, ge goda råd samt allmänt vara stödjande. 
Uppdragsgivaren bör ta sitt ansvar enligt Cassel och kräva mer av de verkställande vad gäller 
bättre återrapportering samt utnyttja revisorerna bättre. Cassel menar vidare att utformningen 
av revisionsberättelsen ska omprövas till syfte att minska förväntningsgapet och därmed få ut 
mer information i revisionsberättelsen.  
 
Enligt Gullefors (1999) har revisorerna ett strängt ansvar till de företag som de har utsetts för 
att granska. Revisorn får genom sin granskning av företaget en bra insyn i företagets ekonomi. 
Revisorn får även företagsledningens förtroende där revisorn i många fall är den ”expert” som 
företaget vänder sig till för ekonomisk rådgivning. Revisorns roll är att vara en oberoende 
granskare som inte får sköta företagets ekonomi, eftersom det kommer i slutändan att påverka 
hans granskning där revisorn granskar sig själv.  Cassel (1996) talar om vikten att förtydliga 
relationerna mellan revisor, den granskade och dess uppdragsgivare för att klargöra 
ansvarsfördelningen mellan dem.  
 
Enligt Brunsson (1979) kan ideologier ge upphov till ett antal roller som aktörerna spelar och 
som inte alltid harmoniserar och motiverar varandra, man kan säga att ibland tillhör de inte 
ens samma skådespel. Otydliga rollfördelningar, samt om man inte vet vilka roller som finns 
och vilket innehåll de har kan leda till konflikter. De olika ideologierna innebär olika 
uppfattningar om hur aktören själv ska bete sig och därför kan det bli svårigheter att ha 
förståelse till och med för sin egen roll. Brunsson tar även upp att det kan bli konflikter 
genom att de inte förstår varandras handlande och därmed inte den situation de hamnat i. Att 
aktörerna ibland kan känna sig frustrerade och otillfredsställda med situationen vilket i sin tur 
kan leda till att de ständigt söker efter förklaringar och eller lösningar. Konflikter kan även 
uppstå på grund av den bristande överensstämmelsen mellan de olika rollerna. En viktig 
aspekt kan också vara om makten gradvis glider över till en aktör vilket är mycket svårt att 
förhindra när det har påbörjats. Brunsson menar vidare att för att undvika konflikter och 
frustration krävs det ett gott förhållande mellan de olika parterna. 
 
 
3.4 Sammanfattning  
 
I teoriavsnittet har vi valt ut de teorier som kan förklara hur kommunikationen fungerar 
mellan sändare och mottagare av information. Eftersom vårat syfte med uppsatsen är att se 
hur kommunikationen fungerar mellan revisor och företag. Därefter för att få förståelse för 
varför det uppstår ett förväntningsgap avseende kommunikation har vi valt att även beskriva 
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revisorns roll och ansvarsfördelningen mellan revisor och företag. Ett av förväntningsgapen 
som kan uppstå är när revisorerna inte gör det som företagen tror att de gör.  
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4 EMPIRI 
 
Vi har valt att intervjua tre godkända revisorer med varierande erfarenhet av revision och 
konsultation. De medverkande revisorerna arbetar i revisionsbyråer av olika storleksordning. 
Därefter har vi valt ut fem stycken företag där vi har intervjuat företagsledaren som tillika är 
ägare. Alla tillfrågade företagare äger fler än ett bolag. 
 
 
4.1 Kommunikation, information och relation 

4.1.1 Revisorer 
På vilket sätt kommunicerar du med din klient, är den planerad eller den mer spontan? 
Enligt Revisor A är de metoder som han använder, när han planerar kommunikationen med 
sina klienter, en revisionsplan som beskriver vad som ska utföras hos varje klient. Både 
Revisor A och C upprättar även ett uppdragsbrev för varje klient som förklarar spelreglerna 
mellan revisorn och klienten. Revisor A förklarar att det finns en plan för kommunikation 
med varje klient som beskriver vad som ska kommuniceras muntligt och skriftligt på det 
engagemang som avser för varje klient. Slutligen avslutas rapporten med att klienterna får ta 
del av den slutsats som revisorn kommer fram till av revisionsuppdraget. Denna 
kommunikation sker både skriftligt och muntligt. Revisor A och C säger att nästan all 
kommunikation som de har på byrån är planerad och mycket liten del sker spontant.  
 
Revisor A menar att i och med att revisionsbyrån har vidtagit åtgärder för en förbättrad 
kommunikation som sker med hjälp av en revisionsplan och uppdragsbrev. Revisor C 
förklarar att allt som en revisor gör blir planerad i och med att frågor som ställs oftast får 
skriftliga svar som revisorn planerar för. Enligt Revisor A och C sker kommunikationen på 
likadant sätt med alla klienter. Det innebär att varje klient vet på förhand vad revisionen 
kommer att innebära för deras egen del. Vidare menar både Revisor A och C att deras 
revisionsbyrå har en enhetlig revisionsdokumentation som styr revisorernas agerande. Revisor 
A säger att han tror att det förekommer variationer bland olika revisionsbyråer. Förutom 
revisionsuppdraget som revisorer har med sina klienter, förklarar revisor A att en del 
regelförändringar som revisorer går ut och informerar sina klienter, kan ske på ett mindre 
strukturellt sätt. Lämpligast sker det genom att revisionsbyrån kan kalla sina klienter till ett 
frukostmöte för att ge samtliga den informationen. 
 
Revisor B menar däremot att kommunikationen är planerad till viss del genom en 
avrapportering som görs. Avrapporteringen sker efter varje revisorsinsats i möten med 
klienterna. Detta anser han är särskilt viktigt när han ska göra vissa granskningsinsatser inför 
bokslut. På så sätt menar revisor B att frågor som har uppstått fångas upp och han arbetar 
enligt en färdig agenda som han har. Detta bidar även till att mötena med klienten blir 
effektivare. Revisor B har kommunicerat med sina klienter med hjälp av agendan under de 
fem senaste åren och spontana möten sker enligt Revisor B när klienten ringer upp och vill 
ställa någon fråga. Revisor B säger vidare i intervjun att det sker både spontana och planerade 
möten med klienterna. När det gäller revision är det revisorn som tar initiativ till möten men 
den övervägande delen av kommunikationen sker via spontana möten på initiativ av klienten. 
Om det sker 12-15 stycken möten under ett år med en klient så är det enligt Revisor B endast 
två möten som är planerade. Resterande del är spontana möten. När regelverken ändras inom 
revision så tenderar att andelen spontana möten att öka, enligt Revisor B. Han tycker att 
planerade möten är att föredra eftersom båda parterna har hunnit förbereda sig och risken för 
att man avhandlar svåra frågor för snabbt minskar. Numera finns det ett dokumentationskrav 
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för revisorer och det är nödvändigt enligt Revisor B i och med att kraven som revisorerna har 
idag, har ökat. Vidare menar Revisor B att revisorer generellt arbetar på olika sätt när det 
gäller kommunikation med sina klienter. Han förklarar att han tror att revisorer kommunicerar 
på det sätt som enligt dem själva fungerar bäst. 
 
Har du som revisor en god relation med dina klienter och anser du att kommunikationen 
fungerar väl med dina klienter? Kan tystnadsplikten och oberoendet påverka 
informationsgivningen till klient? 
Revisor A anser att han har en bra relation med sina klienter och skulle relationen inte fungera 
så byter klienten revisor efter ett tag. Både Revisor B och C tycker att de har en bra relation 
med sina klienter och kommunikationen fungerar väl. Enligt Revisor B kan det finnas en 
begränsning som har med revisorns oberoende att göra och att den kan påverka 
kommunikationen på ett negativt sätt. Revisor C anser däremot att oberoendet inte kan hotas i 
och med att analysmodellen används. 
 
Ingen av de tillfrågade revisorerna upplevde något hinder med den tystnadsplikt de har vad 
det gäller informationsgivning till klienten. Snarare ansåg revisorerna att det var en tillgång i 
yrket eftersom klienterna kan tala ganska öppet med sin revisor. 
 
Tror du att antal år som du reviderat ett bolag, påverkar din relation och kommunikation 
med din klient och om ditt arbete med dina klienter har förändrats över tiden? Är det en 
svårighet att vara oberoende när man erbjuder fler tjänster än granskning? 
Samtliga revisorer anser det vara positivt för relationen att ha samma klient under en längre 
tidsperiod. Revisor A och C anser att på så sätt får revisorn en grundläggande kännedom om 
företaget och Revisor A anser inte att oberoendet påverkas av att ha samma klient under en 
längre tid. Revisor C tycker att man får en god kännedom om företagsledaren, vilket 
underlättar kommunikationen eftersom man vet vilket språk som fungerar att använda för att 
förmedla budskapet. Revisor B menar det blir lättare att kommunicera därför att man har haft 
ett antal år på sig att förklara vissa åtgärder och klienterna förstår bättre vad revision går ut på. 
Revisor A har haft bolag som han har reviderat i 25 år utan att det enligt honom har påverkat 
relationen. Revisor C påtalar det faktum att, trots ett antal år hos samma klient så betyder det 
inte att revisorn kan vara slarvigare i sitt arbete. Revisor A anser att så länge som en revisor 
inte umgås privat med sina klienter påverkas inte oberoendet. Vidare menar Revisor A att en 
revisor inte heller ska gå in för långt i företagsdriften på så sätt att revisorn är med och 
påverkar driften. Revisor A poängterar att han aldrig umgås med klienter privat för då är man 
inte oberoende enligt honom. Där är det viktigt att man har gränser för att inte påverka 
oberoendet. Skulle Revisor A hamna i en sådan situation så skulle han inte revidera ett sådant 
bolag. 
 
Samtliga revisorer menar att företagsskandalerna kraftigt har påverkat revisorernas sätt att 
arbeta. Enligt revisor B har senaste tidens skandaler medfört att reglerna för revision har 
skärpts upp och numera är revisorerna mer noggranna innan de åtar sig något uppdrag. 
Revisor B menar att det idag finns en skyldighet för revisorer att anmäla brott. Utvecklingen 
går mot att revisorer i framtiden enbart ska arbeta med revision, medan någon annan ska ta 
hand om konsultationen. I börsnoterade företag särskiljs idag revision och konsultation. 
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4.1.2 Företagare 
Hur är den löpande kommunikationen med er revisor, är den planerad i förväg eller sker 
den mer spontant? 
Samtliga företagare talar om att kommunikationen är spontan och att det är dom själva som 
tar initiativet till kommunikation. Både företagare 2 och 3 säger däremot att dom gärna ser att 
revisorn är mer aktiv och initierar till många fler möten än denne gör i dagsläget. Företagare 4 
säger att han ställer frågor när han behöver råd eller hjälp och får alltid svar på sina frågor, 
antingen av revisorn eller av en tillfrågad skattekonsult. Företagare 1 talar om skillnader 
mellan de bolag han äger, att det i ett snabbväxande företag är viktigare med den löpande 
kommunikationen med sin revisor. Företagare 1 berättar även att det sker planerade möten 
med revisorn en gång per år, då de tillsammans går igenom vad som varit bra och vad som 
varit mindre bra. 
 
Vilken information förväntar du dig att få från revisorn?  
Företagare 5 litar på att revisorn tar kontakt med honom när det är information som denne 
behöver, eftersom jag som ägare inte vare sig har tid eller lust att läsa in mig på detta område 
så förväntar jag mig att min revisor gör det åt mig. Företagare 2 och 3 har på den senaste tiden 
haft ett stort behov av sin revisors tillgänglighet och kompetens inom ett visst område. De 
anser sig inte ha fått den information som de behövde som de förlitade sig på att revisorn vid 
ett mycket tidigare skede skulle ha informerat om. De fick själva ta kontakt med revisorn och 
även själva komma med förslag på åtgärder på problemet. Men det positiva det fick med sig 
av detta är att både företagare 2 och 3 har fått upp ögonen på vad revisorn egentligen gör och 
från och med nu ser de mer realistiskt på det och är inte lika naiva som förut. Företagare 2 och 
3 menar vidare att de förväntar sig att revisorn ska ge rätt information vid rätt tillfälle. Att 
man som företagare ska få information om nyheter och bestämmelser innan man själv vet att 
man behöver den. Företagare 1 räknar med att få uppdateringar angående lagar och 
förordningar, vilket även företagare 4 och 5 förväntar sig att få, men enbart när det gäller 
deras bolag. 
 
Hur länge har ni anlitat er revisor och använder ni er av andra tjänster än granskning? 
De intervjuade respondenterna har haft bolag mellan 10-15 år. Företagare 1, 2 och 3 har haft 
samma revisor från start medan företagare 4 och 5 har bytt revisorer. Företagare 5 har bytt 
revisor två gånger, på grund av för högt arvode enligt företaget och på grund av att en tidigare 
revisor flyttade från orten. Företagare 4 gjorde ett revisorsbyte på grund av samma sistnämnda 
orsak som företagare 5. Samtliga företagare som vi har intervjuat är helkunder hos den 
revisionsbyrå där revisorn arbetar, med helkunder menas allt från löpande redovisning till 
bokslut och revision. Samtliga respondenter anlitar även revisionsbyrån för olika 
konsultuppdrag.  
 
Vad förväntar du dig av relationen med din revisor?  
Samtliga respondenter svarar att det är viktigt att revisorn säkerställer den ekonomiska 
informationen enligt gällande lagar och bestämmelser. Att agera professionellt talar både 
företagare 1 och 3 om och tillsammans med företagare 2 anser de att allt ska hålla en hög 
kvalité. Samtliga av de tillfrågade tycker att revisorn ska fungera som ett bollplank utan att 
bryta mot revisorsetiken som företag 1 uttrycker sig. Företagare 4 är mest intresserad av att 
revisorn hjälper till vid skatteplaneringar. Företagare 5 förväntar sig att revisorn ger svar och 
råd om det som är bäst för just honom som ägare och hans bolag. Företagare 1 talar även om 
att revisorn ska ha en hög social kompetens för att kunna delta med externa intressenter såsom 
banker och liknande. Företagare 1 och 4 ser gärna att revisorn ska vara en slags garant mot 
intressenterna och att trovärdigheten är hög för dennes arbete. Företagare 1 menar att revisorn 
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ska kunna agera som ett bollplank samtidigt som denne är väl insatt i företagets räkenskaper. 
Vidare menar han att han alltid vill ha skriftliga svar på sina frågor eftersom revisorn ska 
kunna ställas till svars för felaktiga råd. 
 
Är ni nöjd med det arbete som er revisor utför? 
Svaret är ja från samtliga men med vissa förtydliganden. Företagare 1 menar att han har haft 
samma revisor sedan starten och han inte är missnöjd med något än så länge, men har börjat 
fråga runt och undersöka andra revisionsbyråer. Vidare uttrycker sig företagare 1 ”att en 
revisor aldrig är starkare än sin senaste revisionsberättelse”. I nuläget är han inte direkt 
missnöjd med sin revisor men han skulle inte heller tveka att byta revisor om han skulle bli 
missnöjd med sin revisor. Företagare 4 är också nöjd och säger att så länge han kan lämna 
sina ”papper” i en ”hög” och slipper att ha med dessa att göra så kommer han att vara nöjd. 
 
Har ert samarbete med revisorn förändrats över tiden, hur tror du att ert samarbete 
kommer att se ut i framtiden? 
Företagare 4 anser inte att samarbetet har förändrats över tiden och han har inte känt sin 
revisor sedan tidigare. Företagare 5 har heller inte känt sin revisor tidigare och 
kommunikationen fungerar bra men att det är lättare att kommunicera med bokslutsansvarige 
just på grund av att han har känt henne sen tidigare. Företagare 5 menar vidare att han känner 
att alla på revisionsbyrån visar full förståelse för honom och hans bolag. Både företagare 2 
och 3 är nöjda med det revisorn gör men mindre nöjd med det som revisorn inte gör. De 
kommer dock inte att byta revisor trots kommunikations- och informationsbristen, men de tror 
heller inte på någon förändring vad gäller ökad information eller fler kommunikations-
tillfällen. Vad gäller samarbetet svarar företagare 1, att hela den tid som revisorn arbetat för 
honom inte betyder att han kommer att göra det för alltid. Med det menar företagare 1 att det 
är han som äger bolaget och det är han som vill tjäna mycket pengar, utveckla bolaget samt att 
skapa nya saker. Ser han att sin revisor inte är införstådd på det kommer han att överväga att 
byta revisor. Men som vän skulle företagare 1 vilja ha honom kvar. "Det är viktigt att revisorn 
håller sig ajour med mina behov och då finns det inget hinder att han är kvar som revisor" 
avslutar företagare 1 med att säga. 
 
 
4.2 Roller och ansvarsfördelning 

4.2.1 Revisorer 
Definiera en revisors uppgift och hur ni gör er bedömning av vad ni ska granska ute i 
företagen? Vilken konsultverksamhet anser du att en revisor kan genomföra utöver 
revisionsarbetet i ett och samma klientföretag och vad har ni för policy när det gäller 
konsultation i det bolag ni reviderar? 
Revisor A och C förklarar när de definierar revisorsrollen att en revisor arbetar inom de lagar 
och regler som en revisor ska hålla sig inom när en revisor ska revidera. Vidare förklarar de 
att revisorn ska revidera enligt aktiebolagslagens bestämmelser och revisorsstadgar så att de 
följer de etikregler som finns utformade enligt branschorganisation. En revisors arbetsuppgift 
är reglerat av stat och riksdag. Revisor B och C menar att en revisor ska granska ett företag i 
den omfattning som god redovisningssed kräver. Det innebär att en revisor inte får granska för 
mycket eller för litet. Revisorn är också skyldig att årligen avlämna en revisionsberättelse. 
Samtliga revisorer benämner de huvudsakliga kriterierna som väsentlighet och risk när de 
bedömer vad som ska granskas i ett företag. Utifrån bedömningarna upprättas en 
revisionsplan. Samtliga revisorer menar vidare att det går att utföra alla typer av 
konsultinsatser så länge inte revisorn hamnar i en beroende ställning till företaget. 
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Hur upplever du företagets kunskap om revisorns roll och ansvar? 
Både Revisor A och B anser att det finns bristande kunskaper hos klienterna angående 
revisorns roll och ansvar. Revisor A förtydligar det med att han anser att stora företag har 
högre kompetens än mindre företag i och med att företaget har utvecklats under åren.  Revisor 
C anser däremot att dennes klienter bör ha kunskaper om revisorns roll med tanke på 
uppdragsbrevet och den information som lämnas till varje klient. Vidare menar Revisor C att 
den nya revisionsstandarden har klargjort revisorns roll och ansvar på ett bättre sätt än 
tidigare, vilket hon anser att företagen har nytta av. Revisor B anser att det har blivit viktigare 
för revisorerna att informera sina klienter om revisorsrollen. Revisor A betonar att det är 
viktigt att man håller ett avstånd till klienten och inte blir en personlig vän och har ett 
umgänge privat. Revisor B och C menar att det inte är något problem med oberoendet om 
man följer analysmodellen som revisorer gör. 

4.2.2 Företagare 
Vad har revisor för uppgifter enligt lag och vad förväntar du dig av revisorns arbete? 
Revisorn har till uppgift enligt företagare 1 och 2 att allt ska skötas på ett professionellt sätt.  
Företagare 1 och 2 är också eniga om att revisorn ska granska och säkerställa att allt är riktigt 
enligt lagar och regler. Företagare 1 uttrycker sig att en revisors arbeta ska vara ”ett kvitto på 
att mina företag gör rätt.”. Företagare 1 och 2 talar även om att revisorn arbetar som 
kontrollant för staten men företagare 1 menar ändå att revisorn har ett större ansvar gentemot 
honom än mot staten med tanke på att han är ägare till bolaget där revisorn är utsedd för att 
granska. Företagare 4 säger att revisorns roll är att vara ärlig och se till att allt är i ordning, 
företagare 5 lyfter fram revisorns roll som att denne ska handleda han som företagsledare 
inom lagens gränser. Företagare 1 vill ha konkreta förslag och synpunkter på om han har en 
ny idé exempelvis vid nya företagsplaneringar och en revisor ska kunna identifiera 
felaktigheter som kan komma i bolaget. Företagare 3 menar att en revisors arbete ska hålla 
hög kvalité utan att priset ska öka för mycket. Vidare menar företag 3 att en revisor anlitar 
gärna konsulter för att stödja deras rådgivning vid t ex skattefrågor där kostnaden för klienten 
ofta skenar iväg. En lösning på detta är enligt företagare 3 att revisionsbyrån har en egen 
skattekonsult dit man som klient kan vända sig till utan att priset ökar. Företagare 1 talar om 
att han mer i början av sin karriär som företagsledare var noga med vad revisorn arbete 
kostade. Nu på senare tid är han mer intresserad av att revisorn arbetar effektivt och kommer 
med snabba svar än vad det i slutligen kommer att kosta.   
 
Vilket ansvar har du som ägare att kontrollera redovisningen? 
Företagare 3 tar tillfället i akt att kommentera att revisorn och revisionsbyrån bör ta ett 
mycket större ansvar än de gör idag. Vidare efterfrågar företagare 3 en slags försäkran där 
revisionsbyrån garanterar att allt blir rätt och när han som kund lämnar in sin ”skolåda” med 
papper är det byrån som till fullo ansvarar för att allt är korrekt. Vid en eventuell rättstvist ska 
han kunna hänvisa till byrån där de ställs till svars för den ekonomiska rapporteringen. Både 
företagare 2 och 3 har förstått att de som ägare är ansvarig för allt oavsett om dom anlitat 
revisorer eller konsulter för att försöka göra rätt för sig. Företagare 1 säger att det är styrelsen 
som är ytterst ansvarig för vilka åtgärder de vidtar om bolaget hamnar i svårigheter. Vidare 
menar företagare 1 att ägaren endast kan förlora sina pengar vid en eventuell konkurs och 
ägarens ansvar är således kopplat till det satsade kapitalet. Företagare 4 säger att han troligen 
är ansvarig för allt men i de frågor han specifikt har anlitat revisorn och konsulter för råd står 
dom för ansvaret. Företagare 5 litar till fullo på att revisionsbyrån gör rätt och tror också att 
revisorn när denne har skrivit under revisionsberättelsen ansvarar för att allt är korrekt i hela 
årsredovisningen. 
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4.3 Förväntningsgap 

4.3.1 Revisorer 
Vad tror du att dina klienter förväntar sig av dig och finns det skillnad beroende på 
företagsstorlek? 
Samtliga revisorer påstår att det finns ett förväntningsgap därför att, det på förhand kan vara 
svårt att veta vilka förväntningar en klient har. Enligt Revisor A det finns en tydlig skillnad 
enligt honom vad det gäller företagsstorlek. När det gäller större företag, som har 
professionella styrelser, är de enligt Revisor A på ett helt annat sätt medvetna om 
revisorsrollen och då är förväntningarna ganska klara. Däremot menar Revisor A att med små 
företag, där revisorn har mer rollen som en konsult och ett stöd, till, där är förväntningarna 
helt annorlunda. Revisorsrollen blir för de mindre företagen mer än bara en revisor. Revisor A 
menar vidare att kunskaperna om revisorsrollen brister hos mindre företag och därför 
förväntar de sig mer än bara revision. Vidare menar Revisor A och Revisor B att när mindre 
företag anlitar en revisor kallas dessa uppdrag för kombiuppdrag och där är revisorn även 
involverad i redovisningen. Det ger en annan roll för revisorn som blir både rådgivare och 
revisor. Revisor C menar att förväntningarna på revisorn kan vara orimligt höga och företagen 
vill att revisorn ska behandla dem som de vore deras enda klient. Med det menar Revisor C att 
revisorn ska specialbevaka alla nyheter för en klient, vilket är omöjligt att kunna utföra. 
Revisor C tycker förväntningsgapet inte är så stort eftersom hon arbetar nära kunden och 
kunden är medveten om vad hon gör. 
 
Anser du att det finns ett förväntningsgap mellan dig och din klient och på vilket sätt visar 
den sig? 
De förväntningar som finns enligt Revisor A är att de småföretagen vill uppleva ett mervärde 
när de betalar för revisionstjänsterna. I annat fall byter de revisor. Vidare menar Revisor A att 
om en revisor agerar på ett sätt som upplevs obekvämt av klienten så byter de revisor. Revisor 
B beskriver på liknande sätt att ibland ”ligger man sämre till hos klienten” och det tror han har 
med kommunikation att göra och hur ofta revisorn har möte med klienten. Vidare menar 
Revisor B att revision inte bara handlar om att bedöma gällande regler utan revision handlar 
också om de risker som ett företag utsätts för. Vidare menar Revisor B att det är viktigt för 
revisorn att de förstår en klients verksamhet och på så sätt kan agera som ett bollplank till 
företaget. Revisorerna har enligt Revisor A en möjlighet på så sätt att kunna rätta till fel innan 
det har gått för långt. Vidare menar Revisor C att den nya revisionsstandarden har tydligtgjort 
revisorsrollen som bidrar till att förväntningsgapet minskar. 
 
Det kan uppstå situationer enligt Revisor A där revisorn måste klargöra rollen för företagaren 
och detta ger i sin tur ett större förväntningsgap. Denna roll menar Revisor A förklaras utifrån 
gällande regler som en revisor är skyldig att hålla sig inom. Specifika problem som Revisor A  
stött på är bland annat,  rapportskyldigheten när ett företag  inte sköter skatter och avgifter i 
tid, och gällande anmälningsskyldigheten som gäller när företag begår brott. Då är revisorn 
skyldig att skriva en oren revisionsberättelse eller anmäla företaget till åklagarmyndigheten. 
Klienten förväntar sig inte vid dessa fall att jag har den rollen/skyldigheten menar Revisor A. 
Revisor B och C ger liknande svar på frågan som Revisor A men förtydligar det att det är 
styrelsen som tar ansvaret i och med undertecknandet av årsredovisningen och då har klienten 
medgett att årsredovisningen visar en rättvisande bild. 
 
När det väl har uppstått problem i ett företag förklarar Revisor A vidare att det är sällan som 
en klient visar förståelse när en revisor går in och förklarar gällande lagregler och varför 
revisorn agerar som han gör. I det flesta fall byter klienten revisor för att få en ren 
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revisionsberättelse. Vidare förklarar Revisor A att detta har hänt honom när han har skrivit en 
oren revisionsberättelse då har klienten bytt revisor och det har senare visat sig att företaget 
får rena revisionsberättelser. Det har också hänt att en klient byter revisorer flera gånger och 
Revisor A förklarar det med att det finns revisorer på marknaden som inte jobbar enligt 
reglerna. 
 
Vilka åtgärder skulle minska förväntningsgapet mellan er och er klient? 
De åtgärder som skulle minska förväntningsgapet kan enligt Revisor A och C vara att revisorn 
förklarar revisorsrollen. Det gör man idag genom att klienten får ett uppdragsbrev när klienten 
anlitar en revisor. Där framgår all information som beskriver vad revisorn ska göra och på 
vilka grunder det sker. Däremot anser Revisor B att det är viktigt för revisorn att de har god 
kännedom om klientens företag och dess verksamhet och det är viktigt att kommunikationen 
fungerar åt båda hållen. Revisor B menar att revisorer skulle kunna bli mycket bättre på det än 
vad de är idag. 
 

4.3.1 Företagare 
Anser du att det finns ett förväntningsgap mellan dig och revisorn, och på vilket sätt visar 
det sig? 
Företagare 2 och 3 anser att det klart och tydligt finns ett förväntningsgap vad gäller den 
bristande information och kommunikation där båda anser att det själva har fått ta upp nya lag-
förändringar med revisorn och komma med förslag på åtgärder istället för tvärtom. Företagare 
3 talar även om att kompetensen hos revisorer och myndigheter inte alltid håller en så hög 
kvalité som många företag efterfrågar i dagsläget. Att fler inom revisorskåren blir mer 
kompetenta i stort och samtidigt påpekar företagare 3 att det finns makt i dessa relationer, 
maktförhållande finns mellan honom och staten, mellan honom och skatteverket och även 
mellan honom och revisorn. Företagare 4 och 5 tycker att deras revisor gör det som ska göras 
och det fungerar bra. 
 
Kan du ge konkreta förslag på hur förväntningsgapet kan minskas? 
Åtgärder för att minska förväntningsgapet är mer kommunikation och framförallt mer 
information på initiativ taget från revisorn, detta anser både företagare 2 och 3. Företagare 3 
anser däremot att allt ska utvecklas till det bättre, öka ansvartagandet hos revisorer, lagar som 
skrevs för hundra år sedan ska uppdateras för att mer passa in bättre dagens företag. Vidare 
menar företagare 3 att det är viktigt att utveckla, förändra och skapa ett nytt och mer 
genomtänkt system för företagande i Sverige. Företagare 1 håller med om att en bra 
kommunikation är en förutsättning för att kunna minska förväntningsgapet. Ju mer en revisor 
vet om företaget desto mindre missförstånd blir det och han kan genom den kunskap han har 
ställa mer relevanta frågor. Vidare menar företagare 1 att han och revisorn i samband med 
bolagsstämman går igenom och klargör förväntningarna för näst kommande år, allt för att 
minska det existerande förväntningsgapet. 
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5 ANALYS 
 
I detta avsnitt har vi analyserat resultatet från vår empiriska undersökning och jämfört den 
med den teoretiska referensramen. Vi har försökt att belysa de fakta vi fått fram i empirin för 
att besvara syftet i denna uppsats. 
 
 
5.1 Kommunikation, information och relation  
 
Planerad eller spontan kommunikation 
I teorin betraktas kommunikation enligt Larsson (2001) och Dahlkwist (1999) som en 
aktivitet mellan de parter som ingår i den och som påbörjas när två människor möts. Larsson 
menar vidare att parterna tillsammans skapar och delar information i syfte att nå en ömsesidig 
förståelse och att information är det som utbyts i en kommunikationsprocess. De tillfrågade 
revisorerna i vår undersökning anser att kommunikationen med klienterna till viss del är 
planerad. Två av revisorerna i vår undersökning svarade att kommunikationen till 
övervägande del var planerad enligt den revisionsplan och uppdragsbrev som beskriver vad 
som ska utföras av revisorer på den byrån där revisorn arbetar. En av dessa revisorer förklarar 
att det till och med finns en plan för kommunikationen. Den tredje revisorn menar att 
kommunikationen är planerad av honom när det gäller granskningsinsatser för att ger 
effektivare möten då båda parter är förberedda. Denne revisor förklarar vidare att i övrigt sker 
kommunikationen till övervägande del via spontana möten initierad av klienterna själva. I 
teorin har vi funnit, och som till vissa delar talar mot revisorernas sätt att kommunicera, att för 
att skapa en effektiv kommunikation menar Eriksson (1998) bör en mer planerad 
kommunikation användas. Begreppet planerad kommunikation är enligt Larsson (2001) ett 
mer målinriktat och strategiskt instrument till skillnad från spontan information. 
 
Samtliga företag i vår undersökning anser däremot att kommunikationen till största del är 
spontan och till största del initierad av dem själva. Två av de tillfrågade företagarna önskar att 
fördelningen av kommunikationstillfällen borde initieras av både revisor och företag till lika 
stor del. Det kan förklaras i teorin enligt Larsson (2001) att de som deltar i kommunikationen 
ska ha en dialog med varandra utan att någon dominerar. En företagsledare talar om skillnader 
mellan de bolag denne äger, att det i ett snabbväxande företag är det ännu viktigare med en 
löpande kommunikation med revisorn. Det stämmer väl in med vad vi har funnit i teorin där 
Eriksson (1998) påstår att en förändring av något slag förutsätter informationsutbyte mellan 
människor och behovet av en effektiv kommunikation växer i takt med förändringar i 
omvärlden. Där snabbare och mer kompetenta analyser krävs för att kunna planera för 
framtiden. Företagaren förklarar vidare om vikten av att alltid få skriftliga svar på sina frågor 
eftersom revisorn ska kunna ställas till svars för felaktiga råd. I teorin har vi funnit påståenden 
av Gullefors (1999), som menar att revisorerna har ett stort ansvar gentemot sina klienter, 
eftersom revisorn får en bra insyn i företagets ekonomi, har företagsledningens förtroende och 
att de ofta vänder sig till sin revisor för ekonomisk rådgivning.  
 
Kommunikation och oberoende 
En av revisorerna i vår undersökning menar att det däremot kan finnas en begränsning som 
har med oberoendet att göra och som kan påverka kommunikationen på ett negativt sätt. 
Larsson (2001) tar upp i det han kallar relationsmodellen, att människor samverkar socialt för 
att nå så djupt som möjligt i sin kommunikation. En annan revisor anser att oberoendet inte 
kan hotas i och med att analysmodellen används och den tredje revisorn menar att en revisor 
inte ska gå in för långt i företagsdriften och på så sätt påverka den. Denne revisor umgås inte 
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heller med sina klienter privat på grund av hot mot oberoendet. I teorin menar Gullefors att 
det är viktig för revisorn att vara en oberoende granskare som inte får sköta ett företags 
ekonomi. I teorin har vi också funnit stöd för påståendet i FARs revisionsbok (2005) där det 
framgår att en revisor måste vara oberoende för att bevara det förtroende revisorn får i 
samband med uppdraget. Vidare menar FAR att det är viktigt att säkerställa sitt oberoende 
som bygger på den så kallade analysmodellen innan denne tackar ja till att utföra 
revisionstjänster. Vi har även fått fram i vår empiri att företagarna inte anser att 
kommunikationen och samarbetet påverkar deras relation till revisorn. 
 
Relation och information 
Samtliga revisorer i vår undersökning anser att det är positivt för relationen med samma klient 
under en längre tid. På så sätt menar revisorerna att de får en möjlighet till en grundläggande 
kunskap om företaget. Kommunikationen underlättas genom att revisorn har haft god tid att 
förklara vissa åtgärder och på så sätt har klienterna förstått bättre revisorsrollen. Alla 
tillfrågade företag i vår undersökning är nöjd med sin revisor och vi har funnit i teorin att 
Larsson (2001) förklarar att vid en god relation krävs det att det finns gemensam nytta och 
tillfredställelse. Relation formas genom ömsesidig anpassning som bygger på förtroende, 
öppenhet och ömsesidigt intresse. Vidare beskrivs i teorin av Larsson en relationsmodell där 
modellen bland annat förklarar när aktörerna har två olika uppfattningar om ett objekt, jämkas 
deras uppfattning genom kommunikation så att balans inträder och att relationen kan fortsätta 
att fungera. En förutsättning för detta menar Larsson att de är tillräckligt starkt bundna till 
varandra samt att objektet har relevans för båda. 
 
En av våra tillfrågade revisorer anser att språket som de använder vid kommunikation med 
klienten inte är ett problem idag. Vi har funnit förklaringar till detta genom att det finns olika 
typer av hinder som enligt Larsson (2001) kan vara att budskapet inte når fram, att 
informationen förkastas eftersom de inte har samma kulturella referenser. Ett tredje hinder är 
att man inte förstår informationen därför att det är svårt begreppsmässigt och har komplicerat 
språk. Hälften av de tillfrågade företagarna säger att språket som revisorerna har inte alltid är 
så enkelt att förstå. Dessa företag litar så mycket på sin revisor att det inte är intresserade av 
att förstå alla gånger vad revisorn egentligen säger till dem. Kommunikation enligt Dahlkwist 
(1999) är väldigt känslig för störningar, ett exempel på det enligt Dahlkwist kan vara att 
sändaren tar för givet att mottagaren förstår exakt vad som menas. Dahlkwist tar även upp att 
sändaren ibland garderar sig och är så försiktig i sina uttalanden att budskapet blir mer eller 
mindre intetsägande och mottagaren är minst lika förvirrad efteråt.  
 
En av de tillfrågade företagarna är nöjd med sin revisor så länge han kan lämna sina ”papper” 
i en ”hög” och slipper att engagera sig i dessa. Påståendet stämmer väl med vad som förklaras 
i teorin där Cassel (1996) anser att vissa företag förklarar hur bekvämt det är att lämna alla 
papper till ”min revisor” som löser alla administrativa problem. Två av de intervjuade 
företagarna förväntar sig att revisorn ska ge rätt information, vid rätt tillfälle och före behovet 
av information uppstår. De övriga företagarna förlitar sig på att revisorn ger information i rätt 
tid. Vi tror att en anledning till detta resonemang hos företagarna finns förklarat i teorin vilket 
Eriksson (1998) och Larsson (2001) tar upp. Eriksson talar om ett kulturellt gap mellan olika 
grupper i samhället, skillnader i utbildning, intressen och erfarenhet. Larsson tar upp några 
orsaker till varför kommunikation uppstår som t ex att få hjälp i svåra situationer, skapa 
relationer och att erhålla information.  
 
Nästan alla företag har anlitat samma revisor sedan start av bolag och är helkunder hos 
respektive revisionsbyrå. Med det menas att revisionstjänsten består av allt från löpande 
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redovisning till bokslut och revision och alla fem tillfrågade företagare anlitar även revisorn 
för konsultuppdrag. På frågan om vilka förväntningar på relationen till revisorn svarar 
samtliga företagare att det är viktigt att revisorn säkerställer den ekonomiska informationen 
enligt gällande lagar och bestämmelser. I teorin har vi funnit stöd som ger förklaring enligt 
Cassel (1996) att en revisor antingen är en som är djup engagerad i företaget där 
företagsledningen inhämtar revisorns uppfattning i alla tänkbara frågor. Eller så uppfattas 
revisorn som inte på något sätt deltar i förvaltningen av företaget utan fungerar mer som en 
extern betraktare. I FARs revisionsbok (2005) och Cassel (1996) framkommer det att revision 
behövs föra att säkerställa företagets resultat och ställning för att de olika intressenterna i 
bolaget ska kunna lita på den ekonomiska redovisningen.  
 
Hälften av de tillfrågade företagen anser att revisorn ska agera professionellt och att revisorns 
kompetens håller hög kvalité. Alla utom en anser att revisorn ska fungera som ett bollplank. 
En av företagarna talar även om att revisorn ska ha en hög social kompetens för att kunna 
delta i möten med externa intressenter såsom exempelvis banker. Dahlkwist (1999) tar upp 
om vikten av att ha en god social kompetens för att klara besvärliga situationer i samspel 
mellan människor och att även kunna hantera konflikter och förmedla ut trygghet och 
förtroende. Företagaren menar vidare att revisorn ska vara en slags garant mot intressenterna 
och att trovärdigheten ska vara hög för revisorns arbete. Grundkraven för en revisor förklaras 
av Cassel (1996) i teorin vara omvärldens förtroende, kompetens, oberoende och tystnadsplikt 
hos revisorn. Vidare enligt Cassel ska revisorn direkt och indirekt bidraga till att den 
granskade och övriga intressenter förses med goda beslutsunderlag. Revisionsberättelsen kan 
enligt Cassel vara ett bra beslutsunderlag på grund av att den är en bekräftelse på att 
informationen i årsredovisningen är trovärdig. 
 
 
5.2 Roller och ansvarsfördelning 
 
Revisorsrollen 
Revisorerna i vår undersökning definierar sin revisorsroll enligt gällande lagar och regler som 
revisorer ska hålla sig inom när de reviderar ett företag. En revisor ska granska enligt en 
upprättad revisionsplan där revisorn har tagit ställning till väsentlighet och risk när de 
bedömer vad som ska granskas i ett företag. Revisorernas påstående stämmer med vad 
företagarna i vår undersökning anser att revisorerna ska granska. Företagarna vill att revisorn 
ska säkerställa att allt i företaget är riktigt enligt gällande lagar och regler. Det är även viktigt 
att revisorn agerar professionellt, håller en hög kvalité både vad gäller konsultation och 
revision samt att denne hjälper till med råd vid olika företagsärenden. I teorin talar Cassel 
(1996) och FARs revisionsbok (2005) om att revision är att granska, bedöma och uttala sig 
om företagets räkenskaper utifrån väsentlighet och risk. Vidare i FARs revisionsbok förklaras 
att revision behövs för att säkerställa företagets resultat och ställning så att intressenterna ska 
kunna lita på den ekonomiska redovisningen. Cassel menar också att revisorn ska förse olika 
intressenter med goda beslutsunderlag och att årsredovisningen ska vara trovärdig. 
Revisorerna i vår undersökning menar att det går att utföra alla typer av konsultationer utan 
att oberoendet påverkas så länge man följer den analysmodell som är framtagen för revisorer. 
Samtliga revisorer anser att det finns bristande kunskaper hos klienterna angående revisorns 
roll och ansvar. Två av de tillfrågade revisorerna anser att det har blivit ännu viktigare med att 
informera om revisorsrollen. Enligt de tillfrågade företagarna ska revisorn även vara statens 
kontrollant i och med att revisorns roll är att vara en garant över att allt står rätt till i företaget.  
Detta är i överensstämmelse med vad McEnroe och Martens (2001) fann, det vill säga att 
användarna av ekonomisk information hade höga förväntningar på revisorer och ville att de 
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skulle agera som vakthundar inom redovisning och revision. Revisorsrollen enligt Cassel är 
att identifiera problem i företaget som han sedan ska föreslå lösningar på. 
 
Ansvarsfördelning 
Det finns olika uppfattningar hos företagen vad gäller ansvarsfördelningen mellan revisor och 
företag. Två av företagarna har insett att de som ägare är ansvariga för hela företagets 
redovisning oavsett de råd som en revisor eller konsult ger i olika frågeställningar. Några 
andra företag i vår undersökning hade en annan åsikt där de redogjorde, att när revisorn eller 
konsulten ger råd så är det de som ansvarar för eventuella konsekvenser. Ett annat företag 
anser att när revisorn har undertecknat revisionsberättelsen är denne ansvarig för att allt är 
korrekt i årsredovisningen. Bara i ett fall i våra intervjuer framkommer det från en företagare 
att han anser att det är styrelsen som är ytterst ansvarig för redovisningen. I teorin har vi inte 
funnit stöd för företagarnas påståenden om revisorns ansvar. Det som revisorerna egentligen 
ansvarar för enligt Cassel (1996) är att syftet med revisionen inte är att vare sig hindra eller 
upptäcka oegentligheter, det är inte heller säkert att revisorn har en rimlig möjlighet att 
upptäcka dessa felaktigheter. Vidare menar Cassel att det är företagsledningens ansvar att 
organisera företaget så att felaktigheter förhindras. Cassel förklarar vidare i teorin att det är 
företagsledningen som bestämmer hur mycket internkontroll som ett företag ska ha och inte 
revisorn.  
 
Samtliga revisorer var eniga om att det är styrelsen som har ansvaret i och med 
undertecknandet av årsredovisningen och då har företaget medgett att årsredovisningen visar 
en rättvisande bild. Bara ett av de tillfrågade företagen hade någon reflektion vad det gäller 
revisionsberättelsen. Denne företagare anser ”att en revisor aldrig är starkare än sin senaste 
revisionsberättelse” men det betyder inte att han missnöjd med sin revisor. I teorin förklarar 
och menar Cassel (1996) att intressenterna kan ha en mängd olika förväntningar på revisorer 
som inte alltid uppfylls. Intressenterna kan tycka att en revisionsberättelse är för kortfattad. 
Här gäller det att vara tydlig med ansvarsförhållanden menar Cassel för att en revisor ansvarar 
enbart för sin granskning i den verksamhet som företaget bedriver. Enligt Gröjer (2002) är 
externredovisning ett samtal i skriftspråk som används för att beskriva de ekonomiska 
konsekvenserna av ett företags verksamhet. Syftet med externredovisningen menar Gröjer att 
den utgör en sammanfattande bild av ett företags verksamhet med omgivningen. Vidare 
menar Gröjer att externredovisningen behövs för att kunna bedöma ett företags 
existensberättigande. 
 
 
5.3 Förväntningsgap 
 
Samtliga revisorer i vår undersökning påstår att det finns ett förväntningsgap i någon form i 
relationen mellan revisor och företagare och i teorin har vi även funnit att ett förväntningsgap 
kan definieras på olika sätt. Ett förväntningsgap är enligt Liggio (1974) skillnaden mellan vad 
revisorn gör och vad företagen tror att de gör och Enligt Cohen Comission (1978) är 
förväntningsgapet skillnaden mellan vad företagen förväntar sig och vad revisorerna 
rimligtvis kan åstadkomma. Dewing och Russel (2002) definierar däremot förväntningsgapet 
ytterligare ett snäpp snävare med att beskriva den som förväntningar på vad en revisor 
rimligtvis kan prestera. Det finns även ett förväntningsgap som Dewing och Russel definierar 
som okunnighetsgapet där gapet kan minskas med utbildning av användarna. En av 
revisorerna i vår undersökning bekräftar förväntningsgapet som skillnader i förväntningar i 
företagen relaterat till företagsstorlek. Vidare menar revisorn att mindre företag har sämre 
kunskaper och revisorsrollen se annorlunda ut för dem och där kan även förväntningarna på 
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revisorn se olika ut. Större företag med professionella styrelser är mer medvetna om 
revisorsrollen vilket resulterar i ett mindre förväntningsgap. Detta påstående stämmer med hur 
Porter (1993) definierar ett förväntningsgap. Porter förklarar att för att minska 
förväntningsgapet måste allmänheten utbildas i större utsträckning. 
 
En av våra tillfrågade revisorer var tydlig med svaret när han förklarade att det även finns 
förväntningsgap när en revisor ska skriva en revisionsberättelse. Särskilt i de fall där han i 
egenskap som revisor har rapportskyldighet och har varit tvungen att skriva en oren 
revisionsberättelse. Det är i sådana situationer som revisorn menar att han varit tvungen att 
klargöra revisorsrollen för företagaren. Det framkommer också hos Dewing och Russell 
(2002) genom att det under åren har kommit fram olika förslag på förbättrat regelverk för 
revision och tydligare yrkesroll för revisorer. Även Porter (1993) menar att det är viktigt med 
revisionsstandarder som kan minska förväntningsgapet. När det väl har uppstått problem i ett 
företag menar revisorn vidare att det är sällan som en klient visar förståelse för revisorns 
arbete. Även när en revisor förklarar gällande lagregler och orsak till revisorns agerande 
händer det att klienten byter revisor i syfte att få en ren revisionsberättelse. I vissa fall har det 
senare visat sig att företaget får rena revisionsberättelser och det bekräftar att det finns 
revisorer på marknaden som inte arbetar strikt enligt reglerna. Två av revisorerna i vår 
undersökning har förklarat att de har noterat att när en revisor agerar på ett sätt som är 
obekvämt för ett företag, hamnar revisorn i en sämre relation hos klienten och ibland händer 
det till och med att klienten byter revisor. I teorin bekräftas revisorernas påståenden av 
Brunsson (1979) som förklarar att det kan uppstå konflikter när de olika parterna inte förstår 
varandras handlande och därmed inte den situation som de har hamnat i. Aktörerna kan då 
känna sig frustrerade och otillfredsställda och vidare menar Brunsson att den situationen leder 
till förklaringar eller andra lösningar och konflikter kan också uppstå av bristande 
överrensstämmelse mellan de olika rollerna. Cassel (1996) menar däremot att en revisor ska 
lämna förslag på förbättringar och att felaktigheter ska åtgärdas innan en revisionsberättelse 
detta för att undvika en anmärkning. Revisorernas påståenden stämmer väl med vad vi har 
hittat i teorin om förväntningsgap och enligt Cassel är det bristande förtroende för revisorerna 
som skapar ett förväntningsgap. Det som också enligt Cassel bidrar till förväntingsgapet är 
revisorernas bristande respekt för de krav som ställs på revisorsrollen. Vidare menar Cassel 
att revisorn och företaget har sina givna roller och i verkligheten förstår de inte alltid sina 
roller och kan därför inte uppfylla de krav som dessa innefattar. Detta kommer sedan i uttryck 
i förväntningsgapet som ger en oklar bild av revisorsrollen.     
 
 
Åtgärder för att minska på förväntningsgapet 
Alla tillfrågade revisorer ansåg att det var viktigt att kunna agera som bollplank/rådgivare till 
företagarna. Enligt Gullefors (1999) är revisorn i många fall den expert som företaget vänder 
sig till för ekonomisk rådgivning. En revisor menar att ibland är förväntningarna för stora där 
företaget vill ha råd och upplysningar som rör det mesta inom redovisningen. Det som enligt 
två av våra responderande revisorer skulle kunna minska förväntningsgapet är förbättrad 
kommunikation och att revisorn förklarar revisorsrollen tydligare än bara genom ett 
uppdragsbrev. Påståendet stämmer med vad vi har funnit i teorin där menar Cassel (1996) att 
förväntningsgapet bör minskas genom att uppdragsgivare och den granskade bättre bör göra 
klart för sina roller och relationer till revisorsrollen. Vilket även Dahlkwist (1999) menar, 
vikten av att sändaren tar god tid på sig och vara grundlig när denne ska informera och 
instruera eller lämna ett viktigt meddelande. 
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En av de tillfrågade revisorerna hade en annan åsikt där denne anser att förväntningsgapet inte 
bör vara så stort eftersom revisorn arbetar så nära kunden därför är kunden medveten om vad 
revisorn gör. Stöd som vi har funnit i teorin och som är en förklaring till revisorns påstående 
är enligt Cassel (1996) att revisorn också ska kunna på ett pedagogiskt sätt förklara vad de gör 
och vad de får göra.   
 
I vår undersökning är det tre av fem företagare som anser att det finns ett förväntningsgap de 
övriga två företagarna inte har reflekterat över. Revisorn ska göra mer än det som revisorer 
gör idag. Osaker till förväntningsgapet enligt företagarna är bristande information och 
kommunikation. En företagare talar även om bristande kompetens hos revisorer. Företagaren 
menar vidare att det även finns ett maktförhållanden mellan honom och revisorn. I teorin enlig 
Larsson (2001) har vi funnit att en bra kommunikation kännetecknas av öppenhet, ärlighet 
och empati där ingen av deltagarna tar kontrollen över den andra. Även Eriksson (1998) 
menar att kommunikation kan användas som maktmedel. Brunsson (1979) menar att om 
makten glider över till en aktör är det svårt att förhindra den. Brunsson menar vidare att för att 
konflikter ska undvikas krävs ett gott förhållande mellan parterna. För att minska på 
förväntningsgapet menar denne företagare är ökad kommunikation, ökad information på 
initiativ taget av revisorn och ökad kunskap om företaget.  Cassel talar om vikten av tydliga 
rollfördelningar och Brunsson talar om otydliga rollfördelningar som kan leda till konflikter 
och det är ideologier i grunden som kan ge upphov till de olika rollerna. Vidare menar 
Brunsson att de olika ideologierna innebär olika uppfattningar om hur aktörerna ska bete sig 
och det kan leda till svårigheter att förstå de olika rollerna.  
 
En av de tillfrågade företagarna ansåg att det är viktigt att utvecklingen av regler, lagar och 
system sker i samma takt som företagen efterfrågar det och som på sikt bidrar till att 
förväntningsgapet minskas.  Det vi har funnit i teorin är att Edenhammar och Hägg (1997) 
menar att Sverige har varit inne i ett systemskifte inom redovisningsområdet under de senaste 
tio åren där normeringsprocessen i första hand har handlat om att försöka lösa olika 
intressekonflikter mellan givare och mottagare av finansiell information. Det ska enligt 
Edenhammar och Hägg ge gemensamma regler för hur företag ska redovisa och därmed också 
kunna ge en mer standardiserad informationsgivning. Vidare förklarar Edenhammar och Hägg 
att lagar stiftas och tillämpas, kompletterande normer skapas på privat initiativ, praxis 
utvecklas allt under intryck av tidigare erfarenheter, marknadens krav och händelser i 
omvärlden. Cassel (1996) menar att utformningen av revisionsberättelsen bör omprövas i 
syfte att minska förväntningsgapet och därmed få in mer information i revisionsberättelsen. 
Edenhammar och Hägg menar att utvecklingen av företagens redovisning sker i ett 
svåröverskådligt samspel mellan alla intressenter där de olika intressenterna kräver att 
årsredovisningen är tillförlitlig och lättbegriplig. Redovisningen kan inte bli helt 
ändamålsenlig i alla sammanhang enligt Edenhammar och Hägg för de flesta använder 
redovisningen bara till för att se om ett företag går bra eller dåligt. 
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Kommunikation, information och relation 
I vår undersökning fann vi att samtliga företagare anser att kommunikationen till största del är 
spontan och initierad av dem själva när de har behov av information och konsultation från 
revisorn. De tillfrågade revisorerna kommunicerar med företagarna med varierande grad av 
planerad kommunikation. Revisorerna upplever heller inget problem med att nå ut med den 
information som de ska förmedla sina klienter. Revisorerna anser att utan en fungerande 
kommunikation skulle klienten byta revisor efter ett tag. Vi tror också att skillnaderna i 
kommunikationen beror på att parterna har olika intressen och behov av kommunikation. 
Företagarna i vår undersökning vill däremot ha kommunikation som rör konsultation som ger 
dem ett mervärde av revisorns insatser. Revisorerna i vår undersökning anser däremot att den 
största och viktigaste arbetsuppgiften som en revisor har är att granska och utföra 
revisionsuppdraget och anser därför att det är viktigt med en fungerande kommunikation. 
 
 
Roller och ansvarsfördelning 
I vår underökning framkommer det att ingen av de tillfrågade företagarna har tillräckliga 
kunskaper om det som reglerar ansvarsfördelningen mellan revisor och företagare. Nästan alla 
företag tillskrev revisorerna ett större ansvar än vad revisorerna i praktiken har. Det 
framkommer i vår undersökning att det finns skillnader i företagarnas kunskaper och intresse 
av redovisning. De företagare som till fullo förlitar sig på sin revisor och dess revisionsbyrå 
har inga speciella förväntningar på revisorn. Däremot ställer de företagare med högre 
kompetens inom redovisning större krav, och ibland till och med så stora krav att revisorn 
omöjligt kan uppfylla dem. 
 
 
Förväntningsgap 
Revisorerna i vår undersökning anser att det att det finns förväntningsgap som beror på olika 
faktorer såsom bristande kunskaper hos företagarna, bristande respekt för revisorsrollen när 
revisorn agerar som kan vara obekvämt för företagaren. Vi förklarar det med att det 
egentligen finns brister i kommunikationen mellan revisorn och företagarna.  Vi ser att det 
finns även andra typer av förväntningar på revisorn som revisorn inte kan uppfylla på grund 
av begränsningar i revisorsrollen. Ett exempel är en revisor som på grund av hot mot 
oberoendet inte kan informera eller kommunicera i den utsträckning som klinten kanske 
efterfrågar. Av ett annat exempel i vår undersökning som framkommer av revisorernas svar är 
att revisorsrollen för dem innebar att de måste göra saker rätt, alltid hitta stöd i lagar och 
regler innan de kan lämna konsulterande råd. Det kan i vissa fall ta lång tid medan klienten 
behöver få ett snabbt svar på sina frågor som de är beroende av i sin verksamhet.  
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7 DISKUSSION 
 
 
Vi har valt att i den här uppsatsen fokusera på kommunikationen mellan revisor och 
företagare. I denna relation kan det uppstå ett förväntningsgap som kan bero på otydliga roll- 
och ansvarsfördelningar mellan revisor och företag. För att revisorer ska kunna tillämpa en 
mer effektiv kommunikation krävs det att den är mer planerad än tidigare. För att revisorer 
ska uppnå en effektiv kommunikation krävs det att den är mer målinriktad än den nuvarande 
kommunikationen är. Företagarna i vår undersökning vill ha en bättre fördelning i 
kommunikationen, samt att de vill ha en löpande kommunikation med sin revisor. I relationen 
har företagarna och revisorerna olika uppfattningar om vad som egentligen är revisorsrollen 
och vilket ansvar denne har. En av revisorerna menar att oberoendet kan hindra 
kommunikationen till en viss del. I teorin har vi däremot funnit att bristerna i 
kommunikationen kan vara att företagarna inte förstår all information som dom får av sin 
revisor. Samtliga revisorer och tre av fem företagare anser att det finns ett förväntningsgap 
som beror av bristande kommunikation. För att minska på förväntningsgapet bör 
kommunikationen förbättras mellan revisorer och företagare. Vidare framkom det att det är 
viktigt med utveckling av lagar och regler för att lösa de olika intressekonflikter som finns. 
 
Inför vår uppsats gjorde vi antaganden om att det existerar ett förväntningsgap avseende 
kommunikation mellan revisor och företagare. I vår analys av det empiriska materialet visar 
vi att ett sådant förväntningsgap finns i verkligheten. Det som påverkar förväntningsgapet 
negativt har vi funnit är den otydliga roll som en revisor har i sitt yrkesutövande. Det 
framkom tydligt när företagarna blev tillfrågade om den. Alla utom en av de tillfrågade 
företagarna hade tillräckliga kunskaper om det egna ansvaret gällande redovisningen. 
Revisorerna informerar själva om sitt ansvar och hänvisar till det uppdragsbrev som upprättas 
med varje företagare samt att den övriga informationen därvid enligt dem räcka till att avstyra 
missförstånd. Vi har tagit tillfället i akt och påtalat detta för en av revisorerna i vår 
undersökning, att en av dennes företagare inte ansåg att han inte hade något ansvar alls när 
revisorn hade skrivit på revisionsberättelsen. Revisorn reagerade med stor förvåning men 
svarade att denne skulle åtgärda detta genom att mer frekvent informera om just 
ansvarsfördelningen. 
 
Syftet med att identifiera ett förväntningsgap är att det ska kunna resultera i en mer effektiv 
och förbättrad revision om åtgärder vidtas. I annat fall blir revisorer förlorare i relationen med 
företagare om förväntningsgapet fortsätter att existera. De problem som vi identifierat i vår 
undersökning kan ge onödiga och kostsamma problem för både företagarna och revisorerna. 
Om inte kommunikationen fungerar väl blir det missförstånd som tar tid att reda ut. För att 
kunna minska förväntningsgapet inom kommunikation mellan företagare och revisor så 
föreslår vi följande åtgärder: 
 

• Revisorerna ska i större utsträckning ta kontakt med sina klienter och fånga upp 
eventuella frågeställningar och funderingar innan det är för sent och en konflikt 
har uppstått. Kommunikationen bör också uppfattas av företagarna som planerad 
av revisorn inom konsultations insatser. 

 
• Vi har funnit i vår undersökning att det är ännu viktigare idag att revisorn ska 

tydliggöra revisorsrollen samt ansvarsfördelningen mellan företagare och revisor. 
Det räcker inte enbart med ett uppdragsbrev till företagarna som finns idag. Det 
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sker lämpligast genom att revisorn kontinuerligt förklarar vid åtgärder för 
företagaren, vilket som är revisorns respektive företagets ansvar vid varje tillfälle. 

 
I vår undersökning kan vi se motiven till varför en revisionsplikt för mindre företagare på sikt 
ska tas bort. Vi har fått fram att just bland mindre företag är intresset, kunskaper och 
förståelse för redovisningen lågt. Det förespråkar för en annan typ av revision för just dessa 
företag. Vårt förslag är att göra en studie bland mindre företag där revisionsplikten ifrågasätts. 
 
När ett företag i Sverige anlitar en revisor är det i huvudsak för revisionsuppdraget och i andra 
hand för konsultationstjänster. Medan det i USA är tvärtom, där ligger fokus på 
konsultationsuppdragen och där erbjuds till och med revisionen kostnadsfritt. Ett av våra 
förslag på fortsatt forskning är att göra en jämförelse på förväntningsgapet inom konsultation 
och kommunikation mellan svenska och utländska revisorer. Detta för att kunna se om det 
finns några skillnader i revisorsrollerna. 
 
En fundering som vi själva har är om det verkligen är företagarna som ska stå för kostnaderna 
i samband med revision, eftersom det är samhället som vill ha kontrollen av redovisningen. 
Kanske det är staten (Skatteverket) som ska utföra revision. Sista förslaget på fortsatt 
forskning blir således att se på hur framtidens revisorsroll kommer att se ut. 
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BILAGA 

SEMISTRUKTURERAD INTERVJUGUIDE  
 
 
Intervjuguide till revisor 
 

1. Presentation av dig själv. 
 

2. Definiera en revisors uppgift? 
 

3. Hur gör ni er bedömning av vad ni ska granska ute i företagen? 
 

4. Vilken konsultverksamhet anser du att en revisor kan genomföra utöver 
revisionsarbetet i ett och samma klientföretag? 

 
5. Vad har ni för policy när det gäller konsultation i det bolag ni reviderar? 

 
6. Är det en svårighet att vara oberoende när man erbjuder fler tjänster än granskning? 

 
7. Anser du att det finns ett förväntningsgap mellan dig och din klient? Om nej, vilka 

åtgärder har ni vidtagit för att reducera detta förväntningsgap? 
 

8. Vad tror du att dina klienter förväntar sig av dig och uppfylls dessa förväntningar? 
 

9. Finns det någon skillnad vad gäller storleken på företaget? (Om små företag har större 
förväntningar än stora?) 

 
10. Vilka åtgärder skulle minska förväntningsgapet mellan er och er klient? 

 
11. Hur upplever du företagets kunskap om revisorns roll och ansvar? 

 
12. Har ert arbete med era klienter förändrats över tiden? På vilket sätt? Har 

företagsskandalerna påverkat ert sätt att arbeta? 
 

13. Anser du att kommunikationen fungerar väl med dina klienter? 
 

14. Tror du att antal år som du reviderat ett bolag påverkar din relation och 
kommunikation (språk) med din klient?  

 
15. Kan tystnadsplikten och oberoendet påverka informationsgivningen till klient? 

 
16. På vilket sätt planeras kommunikationen med klienten? Om den inte är planerad blir 

kommunikationen mer spontan? 

 



BILAGA 

Intervjuguide till företagsledare 
 
 
1. Vänligen presentera dig själv?  
 
2. Hur länge har ni anlitat er revisor? 

 
3. Vad förväntar du dig av revisorns arbete? 

 
4. Vad har revisor för uppgifter enligt lag? 

 
5. Vilket ansvar har du som ägare att kontrollera redovisningen? 

 
6. Hur är den löpande kommunikationen med er revisor, är den planerad 

(skriftligt/muntligt) i förväg eller sker mer den spontant? 
 

7. Vad förväntar du dig av relationen med din revisor? 
 

8. Anser du att det finns ett förväntningsgap mellan dig och revisorn, och på vilket sätt 
visar det sig? 

 
9. Kan du ge konkreta förslag på hur förväntningsgapet kan minskas? 

 
10.  Har ert samarbete med revisorn förändrats över tiden? 

 
11. Är ni nöjd med det arbete som er revisor utför, och vad är ni särskilt nöjd med? 

 
12. Vilken information förväntar du dig att få från revisorn?  

 
13. Använder ni er av andra tjänster än granskning? 

 
14. Hur tror du att ert samarbete kommer att se ut i framtiden? 
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