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Förord 
 
Efter många veckors intensivt arbete vill vi rikta ett tack till alla som stått ut med oss under 
denna tid. Framförallt vår handledare Mats Westerberg skall ha ett stort tack för alla råd och 
en suverän vägledning genom vetenskapens smala och krokiga väg. Även författarnas 
respektive som hjälpt till med korrekturläsning och varit ett stöd rent generellt skall ha ett 
stort tack. 
 
Luleå den 22 maj 2003 
 
Johan Johansson     Stefan Vikberg 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
”VD: n frågar sin ekonomichef vad vinsten blev förra året och får svaret:  
Vad vill Du att den ska vara?”  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Sammanfattning 
 
Förväntningarna på revisorerna är många och höga. Flera intressenter har olika 
utgångsperspektiv och har därmed olika förväntningar på revisorn. Vi har i denna uppsats på 
c-nivån undersökt vad företagens förväntningar på revisorn är, vidare har vi även jämfört 
dessa förväntningar med det revisorn anser han skall tillföra företagen. Vi har också försökt 
identifiera om det förekom förväntningsgap mellan revisorer och företagen samt gett förslag 
på hur dessa förväntningsgap skall kunna minskas. Ett annat syfte med denna uppsats var att 
undersöka huruvida det förelåg någon förändring i förväntningarna efter de så kallade 
redovisningsskandalerna i USA. För att besvara dessa syften har vi gjort en fallstudie där vi 
intervjuat tre företag och tre auktoriserade revisorer. Resultatet av fallstudien är att det 
föreligger inget förväntningsgap trots att företagens förväntningar på revisorerna kan i vissa 
avseenden vara orealistiskt höga. Vissa av dessa orealistiska förväntningar ska inte vara 
möjliga för revisorn att uppfylla på grund av de lagar och normer han måste följa. Detta till 
trots sker en omfattande konsultationsverksamhet som verkar tveksam ur vissa perspektiv. 
Åtgärder man kan vidta för att minska ett förväntningsgap är att en kommunikation mellan 
företagen och revisorerna måste finnas och den måste vara tydlig. 
 



 

Abstract 
 
There are many and great expectations on auditors. Clients have different initial views and, 
accordingly, a different set of expectations on the auditor. In this paper we have examined 
what kind of expectations companies have on the auditors. We have also compared these 
expectations with what the auditor considers he should contribute to the companies. We have 
also tried to identify if there were any expectation gaps between the auditors and the 
companies and, furthermore, suggested how to reduce these expectation gaps. Another 
purpose with this paper was to examine if the expectations were altered after the Enron 
scandal. To find the answer to these questions we conducted a case study in which we 
interviewed three companies and three chartered accountants. The result of the case study is 
that no expectation gap exists in spite of the unrealistically high expectations that sometimes 
are made by the companies on the auditors. Some of these unrealistic expectations can not, 
and should not, be possible to meet by the auditor due to the laws and regulations he has to 
follow. Having this in mind, there still is a big field of consultant activities that seems 
doubtful in some perspectives. Measures that can be taken to reduce the expectation gap are to 
have communication between the companies and the auditors, and that it has to be clear.
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1. INLEDNING 
 
 
Företagens förväntningar och revisorns betydelse har ökat med åren. Efter 
redovisningsskandalerna i USA har debatten om revisorns oberoende tilltagit och det blev av 
intresse för oss att undersöka hur förväntningarna har påverkats efter detta. 
 
1.1 Bakgrund 
 
Många företag som startas är aktiebolag som enligt Aktiebolagslagen ska ha en revisor vilken 
har som uppgift att granska företagets bokföring och administration. Thomasson et al (2002) 
anser att ett av redovisningens huvudsyften är att förse externa och interna mottagare med 
information. Andra fördelar med revision är att det ger trovärdighet åt företagets finansiella 
information. Tidström (2002) anser att i samband med att det har tillkommit nya 
intressegrupper är det viktigt att den finansiella rapporteringen fungerar och är rättvisande, 
speciellt väsentligt är det för en väl fungerande kapitalmarknad. Bland de grupper som har 
intresse i företagen hör ägare, kreditgivare, leverantörer, kunder anställda samt stat och 
kommun. De olika intressegrupperna måste kunna lita på den information som företaget 
lämnar om sin ekonomiska situation och på förvaltningen. 
 
1.2 Problemdiskussion 
 
I Sverige och internationellt har frågan om revisorernas oberoende under de senaste åren varit 
ett hett debattämne skriver Koh et al (1998) och Svenska dagbladet (Ernst & Young får, 
2002). Holmquist (2002a) skriver att medias och politikers intresse för revisorerna ökade allt 
mer under sommaren 2001. Startskottet på denna debatt var bland annat den så kallade 
”Enronskandalen”. I stora drag gick Enronskandalen ut på att med revisorsfirman Arthur 
Andersens kännedom anklagades energijätten Enron för att ha manipulerat med deras skulder 
och intäkter. Detta resulterade i att koncernens ekonomi såg bättre ut än vad den i själva 
verket var. I Svenska Dagbladet (Bokföring, revision, 2002) skriver de att medarbetare från 
Arthur Andersen dessutom hjälpte till att förstöra känsliga dokument hos Enron. Samtidigt 
tjänade Andersen stora pengar på konsultuppdrag vid sidan av revisionsuppdraget. 
Förväntningarna hos Enron kanske var av sådan art att det kan ha lett till att Arthur Andersen 
åsidosatte sina plikter som granskande revisor. Detta gör att vi ställer oss frågan om 
klienternas förväntningar har förändrats efter redovisningsskandalerna?  
 
I USA kommer en ny lagstiftning vilken är en direkt följd av de redovisningsskandaler som 
avslöjades i USA. Lagen inför ett grundläggande förbud mot sidotjänster till revisionsklienter. 
Även Edenhammar (2002a) skriver att likaså England skärper i skandalernas spår sina 
principer för bland annat intäktsredovisning. Även i Sverige blev det en lagändring som en 
följd av de skandaler som utspelade sig internationellt. Den nya revisorslagen (2001:833) som 
infördes första januari 2002 innebar en förändrad syn på oberoendet. Den nya regleringen 
innehåller en analysmodell där revisorerna måste analysera och dokumentera sitt faktiska och 
synbara oberoende gentemot klienten. 

 
En revisor ska för varje uppdrag i revisionsverksamheten pröva om det finns omständigheter 
som kan rubba förtroendet för dennes opartiskhet eller självständighet. Det finns ett antal 
faktorer som revisorn måste ta hänsyn till för att säkerställa sitt oberoende. Vissa av dessa 
faktorer kan vara ett problem då klienterna har förväntningar som är höga och strider mot den 
nya lagen.  Dessa faktorer tas upp i FARs samlingsvolym (2002) och är sammanfattningsvis: 
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egenintressehotet, självgranskningshotet, partställningshotet, vänskapshotet och 
skrämselhotet. Vidare om det föreligger något annat förhållande av sådan art att det kan rubba 
förtroende för revisorns opartiskhet eller självständighet. Om åtgärder sätts in för att 
säkerhetsställa opartiskheten behöver revisorn ej avsäga sig uppdraget. Om dessa förändringar 
har påverkat revisionsbyråernas sätt att erbjuda sina tjänster och förväntningarna har 
förändrats är det ett intressant perspektiv att undersöka närmare. Vi ställer oss frågan om 
revisorernas sätt att erbjuda sina tjänster har förändrats efter redovisningsskandalerna? 
Tidström (2001) anser dock inte att analysmodellen är någon nyhet, den speglar det faktiska 
beteendet inom den europeiska professionen. Det som är nytt i den svenska modellen är de 
tydligare kraven på dokumentation. 
 
1.2.1 Revisionsbyråernas konsulttjänster 
 
Enligt Artsberg (2002) och i SOU (1999) framgår det att den senaste debatten handlar om 
revisorns oberoende som granskare och försäljare av externa tjänster (konsulttjänster). Detta 
gör att vi ställer oss frågan om det är möjligt att upprätthålla oberoendet när revisorn också 
utför konsultinsatser. Svenska dagbladet (Nordea och SEB, 2002) hävdar att det är möjligt att 
ifrågasätta revisorernas oberoende i och med att de har dubbla roller, både som kontrollanter 
och konsulter i bolagen. Då revisorerna har dubbla roller kan det betyda att en intressekonflikt 
uppstår. Det går inte att bortse från att revisorn har en inblick i företaget som väldigt få 
innehar. De har därmed möjligheten att kunna tillföra företaget en kunskap som få kan 
erbjuda. Genom att erbjuda tjänster som ger ett stort mervärde på grund av den inblick de 
besitter kan de hjälpa företagen med annat än bara revision till ett acceptabelt pris. Nackdelen 
med ökade konsulttjänster är att hoten om oberoende ökar avsevärt. En viktig aspekt som ej 
går att bortse från är att revisionen kan bli bättre och snabbare eftersom revisorn har erhållit 
kunskap genom att han har sålt sina tjänster till företaget. Vidare hävdar FARs revisionsbok 
(2002), Geiger et al (2002) och Locatelli (2002) att ett skäl till att kombinera revision och 
rådgivning är att det ger ökad kännedom och förförståelse i företaget. Detta är en stor fördel 
när revisorn senare ska granska bolaget. Därtill har ingen den insikt och kunskap som revisorn 
om företaget. Denna dubbla roll kan dock leda till att företagens förväntningar på revisorn kan 
bli orimligt höga eller rentav orealistiska. I och med detta kan det uppstå ett förväntningsgap 
mellan företagen och revisorerna. Om revisorerna ska följa oberoende kraven kan det vara 
svårt för dem att uppfylla klienternas förväntningar.   
 
1.2.2 Förväntningar på revisorn  
 
Förväntningarna på företagens revisorer är stora från många olika håll. Om revisorn ensidigt 
skulle tillmötesgå endast en eller ett par intressenters förväntningar på revisorns arbete skulle 
revisorns roll som oberoende granskare naturligtvis ifrågasättas av övriga intressenter. 
Intressenternas förväntningar bygger på förtroende. En revisors förtroende bygger på 
oberoende, kompetens och tystnadsplikt enligt FARs revisionsbok, (2002). Att kartlägga och 
kunna styra kundens förväntning är av stor betydelse för att kunna undvika ett 
förväntningsgap. Därför bör revisorerna veta de förväntningar som klienten har och vilken 
nytta de ska tillföra. Med bakgrund av de redovisningsskandaler som har skett kan en 
förändring i dessa förväntningar eventuellt ha uppstått men även revisionsbyråernas 
förväntningar och sätt att erbjuda sina tjänster torde även ha förändrats. Om revisorerna följer 
kraven för att behålla sitt oberoende borde ett förväntningsgap uppstå. Det kan även vara på 
det viset att företagen har höga förväntningar som ligger inom ramarna för revisorns 
oberoende och ändå finns ett förväntningsgap. 
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Artsberg (2002) skriver att det ibland uppstår ett förväntningsgap dvs. att man förväntar sig 
för mycket av revisionen. Porter (1993) har även liknande åsikter som Artsberg, han skriver 
att det finns ett förväntningsgap mellan vad samhället anser att revisorer kan nå och vad de 
förnuftigt kan förväntas uppnå. Revisorerna menar att orsaker till förväntningsgap ligger i 
kundernas brist i att förstå revisorns roll och dess begränsningar skriver Lowe (1994).  Ett 
förväntningsgap uppstår lätt när de olika intressenternas förväntningar inte svarar mot vad 
revisorn faktiskt kan och får göra.  
 
För att minska detta gap mellan kunden och revisorn måste revisorn upplysa sina kunder om 
sina begränsningar enligt FARs revisionsbok (2002). Ett gap som kan uppstå är exempelvis 
när företaget har en annan uppfattning om vad nyttan med en revisor är och vad som revisorn 
anser han tillhandahåller som nytta. Den nya analysmodellen ska underlätta för revisorn att 
arbeta och därmed kan det bli lättare att förklara sina begränsningar för kunden. Det kan 
därför vara intressant att undersöka vilka förväntningar på nyttan av revisorn som både 
kunden och revisorn har. Existerar det ett förväntningsgap mellan vad klienten anser att 
revisorn skall göra och vad revisorn anser sig kunna göra? Vi vill även försöka identifiera ett 
eventuellt förväntningsgap. 
 
1.3 Syfte 
 
Syftet med denna uppsats är att i svenska små och medelstora (SME:s)företag: 

 
 Identifiera företagens förväntningar på revisorn.  
 Identifiera revisorernas egna uppfattningar om vad de skall tillföra företagen. 
 Jämföra eventuella skillnader mellan företagens och revisorernas uppfattningar. 
 Identifiera och förklara om förväntningarna på revisorn har förändrats efter de så 

kallade redovisningsskandalerna. 
 Ge förslag på åtgärder för att minska ett eventuellt förväntningsgap 

 
 
1.4 Definitioner  
 
Nutek (1994) skriver att små och medelstora företag har olika innebörd och innehåll beroende 
på vilken författare som man hänvisar till. Vad som menas med små företag är alltså inte helt 
lätt att fastslå. Det förekommer en mängd olika definitioner: skilda organisationer använder 
sig av olika varianter. Definitionen på små och medelstora företag är enligt UN-ECE (2001):  
Ett företag med färre än 250 anställda, högst 25 % av företaget får ägas av ett annat företag 
som har över 500 anställda, omsättningen får ej överstiga 40 miljoner euro, eller den årliga 
balansomslutningen inte överstiga 27 miljoner euro. 
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2 METOD  
 
 
I detta avsnitt ska vi ge en bild av hur vår datainsamlingsmetod passande vårt val av ämne 
har gått tillväga. Vidare skall vi gå in på vilken forskningsstrategi vi har antagit. Till sist tar 
vi upp de metodproblem som kan uppstå. 
 
2.1 Undersökningsstrategi  
 
Vi läste in oss på relevanta teorier inom ämnesområdet. Sedan utfördes empiriska 
undersökningar hos de respondenter vi valde. Sedan kopplade vi relevanta teorier till de 
resultat som uppenbarades. Detta medför att vår ansats är deduktiv vilket vi även anser vara 
det lämpligaste förfarandet för att besvara syftet med vår uppsats. Det synsätt vi antagit blev 
kvalitativt, då vi ville gå in och betrakta några få respondenter på djupet ur deras synsätt och 
på så sätt försöka skapa en bild av verkligheten enligt Alvesson (1994). Datamaterialet vi fick 
fram med denna kvalitativa metod var omfattande och detaljrikt. Detta var sedan en fördel när 
materialet analyserades. 
 
Vid studier av sociala system är det vanligt att studera människor, människors handlingar, 
motiven bakom mänskliga handlingar. Det är nödvändigt att förstå de aktörer, personer i olika 
roller, som ingår i ett socialt system för att kunna känna till systemet. Det är därför av yttersta 
vikt att förstå vilka personer som är de mest inflytelserika och betydelsefulla i förhållande till 
den problemställning man studerar, så kallade signifikanta aktörer, i vårt fall revisor och VD, 
vilka värderingar, föreställningar, attityder, motiv och intressen de har. Sammanfattningsvis 
betyder det att vi måste förstå verkligheten och problemen från mänskliga utgångspunkter, 
som systemets aktörer uppfattar situationen. Vår studie är inriktad på att identifiera hur 
aktörer och deras verklighetsuppfattning, värderingar, motiv och föreställningsramar styr 
beslut, handlingar och agerande. Detta brukar benämnas aktörsorienterade studier. 
Aktörsorienterade studier genomförs ofta som fallstudier, därmed ansåg vi att en fallstudie är 
en lämplig strategi för vår undersökning. (Lundahl & Skärvad, 1999) 
 
2.2 Litteratursökning  
 
Vi har sökt efter aktuell och relevant litteratur, artiklar för vår litteraturstudie på Luleå 
tekniska universitets bibliotek, Umeå universitets bibliotek och Piteå stadsbibliotek i syfte att 
få tag i relevanta teorier runt vårt valda ämne. Vi har sökt i databaserna Lucia, Ebsco, 
Emerald, Libris, och de sökord vi använt oss av var, expectations, audit expectations, 
accounting expectations, audit independence, independence, analysmodellen, oberoende, 
revisorns oberoende, förväntningsgap. Vi hittade en del relevant material som vi studerade i 
syfte att få en djupare inblick i området.  
 
2.3 Datainsamling  
 
Vi ville på ett nära sätt studera de utvalda organisationerna varpå undersökningen 
karakteriseras av en närhet till informationskällan, vilket i sin tur motiverar valet av kvalitativ 
metod. Vi genomförde en fallstudie. I en fallstudie är det karaktäristiskt att man gör 
noggranna observationer av ett fåtal aktörer. Det gör det lättare att få en djupare inblick i 
problemet och därmed upptäcka händelser, relationer, erfarenheter eller processer som man 
inte kunnat finna i en ytligare studie (Denscombe, 2000). Våra empiriska undersökningar 
gjorde vi genom personliga intervjuer, för att på detta sätt komma närmare 



METOD 
 

 5

informationskällan. Enligt Yin (1994) är intervjuer en av de viktigaste datainsamlingsmetoder 
i en fallstudie då man på ett bättre sätt kan fånga upp informationen från respondenten. En 
första kontakt togs med företagen via telefon för att bestämma tidpunkt för intervjuer. Vi har 
genomfört intervjuer i tre revisionsbyråer och tre små till medelstora företag. Vi utformade 
intervjuguiden efter vårt syfte. I vår intervjuguide använde vi oss av en del scenarier som 
bygger på oberoendehoten i FARs analysmodell som finns i bilaga tre. Vi påtalade för 
respondenterna att de data vi får från våra intervjuer kommer att vara anonyma, allt för att få 
så ärliga svar som möjligt. Efter att vi genomfört våra intervjuer sammanställde vi omedelbart 
intervjumaterialet. Syftet var att inte missa viktiga detaljer som kunde vara av väsentlig 
beskaffenhet. Bjurwill (2001) anser att det är viktigt att källornas ursprungskaraktär inte 
förvanskas till sitt innehåll. Dock är det möjligt till sin språkliga form men innebörden får inte 
ändras. Svaren på dessa intervjuer jämförde vi med varandra och med den/de teorier som vi 
har antagit i vårt arbete. Efter analys av svaren drog vi slutsatser med hjälp av vårt empiriska 
material och fick då svaren till vårt syfte med uppsatsen. 
 
Enligt Denscombe (2000) har fallstudier begränsningar när det gäller generaliseringar av 
resultatet i en undersökning. Faktorer som är väsentliga för att bestämma om det går att 
generalisera utifrån fallstudier är följande: hur representativt är utfallet. En annan fråga som 
man måste ställa sig: är resultaten, trots att de är intressanta, unika för just detta speciella fall 
och dess omständigheter. Slutligen frågade vi oss om vi kan generalisera med utgångspunkt i 
undersökningen av några få enheter. Möjligheten att generalisera i vårt fall ansåg vi vara 
relativt bra eftersom revisorer är en begränsad kategori av befolkningen och de är en homogen 
grupp som har samma utbildning och arbetar i en liten bransch. Att generalisera det resultat vi 
erhållit från företagen är svårare, men det räcker med ett fall för att peka på att det existerar ett 
problem. Vi utgår från att även om varje fall enskilt fall i vissa avseenden är unik, är det också 
ett exempel som ingår i en bredare kategori.  
 
2.3.1 Urval av respondenter 
 
De respondenter vi intervjuade valde vi ur Luleå Kommuns näringslivsregister med hänsyn 
till våra urvalskriterier. Vi valde att intervjua företagens VD och auktoriserade revisorer. Små 
företag är i stor omfattning beroende av en person, ofta ägaren eller VD: n. Vi ansåg att det 
var denna person som var lämpligast att intervjua, då det förmodligen är han som har den 
bästa överblicken över företaget och vad en revisor gör för företaget. Anledningen till att vi 
valde auktoriserade revisorer är att de har en lång erfarenhet av revisorsyrket och besitter 
därför större kunskap om de regler och lagar som de måste följa. Vi valde att intervjua två 
stora och en liten revisionsbyrå. Anledningen till detta var att undersöka om det skiljde sig åt i 
någon större omfattning. Det är inte företagens specifika revisorer vi intervjuat då detta 
troligtvis inte ger något större mervärde för vår undersökning. Det mervärde detta skulle ge är 
inte mycket i förhållande till den arbetsinsats som skulle fordras. Anledningen till detta är att 
det blir tidsbrist mer administrativa problem samt att revisorerna har tystnadsplikt och därför 
är risken att revisorerna blir mer försiktiga i sina uttalanden trots att deras klienter har lovat 
dem att de får tala fritt.  
 
2.4 Metodproblem   
 
Vi valde att hålla de företag som intervjuades anonyma för de revisorer vi senare intervjuade. 
Då revisorerna har tystnadsplikt ville vi inte att detta skulle påverka deras intervjusvar. Vi 
frågade aldrig företagen vilka revisionsbyråer de använde sig av. Vidare garanterades även 
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företagen och revisorerna anonymitet i vår uppsats i syfte att de skulle ge så frispråkiga svar 
som möjligt. Respondenternas namn är därför fingerade i uppsatsen. 
 
Vid intervjuer kan data baseras på vad människor påstår snarare än vad de gör. Det är inte 
alltid självklart att handling och uttryck överensstämmer. Vad människor säger att de gör, vad 
de säger att de föredrar att göra och vad de säger att de tänker, kan inte med automatik 
förmodas återspegla sanningen. Vi tror dock att de svar vi fick var sanningsenliga då 
respondenterna verkade positiva till vår undersökning. Det finns flera utredningar som visar 
ganska påtagligt att individer yttrar sig olika beroende på hur de uppfattar den person som 
riktar frågorna. Respondenten kan var påverkad av forskarens identitet och det kan därmed 
uppstå ett så kallat intervjubias. För att minimera denna inverkan på undersökningsresultatet 
försökte vi få respondenten att inta en passiv och neutral hållning. Detta gjordes genom att vi 
försökte förhålla oss neutrala och försiktiga till de uttalanden som de gjorde under intervjun. 
Ett problem med bandinspelningar är att den intervjuade eventuellt känner sig besvärad och 
kan därmed ge bristfälliga svar. Vi upplevde inte att respondenterna kände sig besvärade av 
bandinspelningarna. Ytterligare ett problem är att det bara fångar det talade ordet, och missar 
den icke verbala kommunikationen och andra kontextuella faktorer (Denscombe 2000). 
 
Vid utformandet av vår intervjuguide försökte vi designa frågorna i syfte att de skulle vara 
lättbegripliga och inte gå att tolka felaktigt. I samband med intervjuerna hade vi även 
möjligheten att förklara eventuella oklarheter. Under intervjun använde vi oss av bandspelare 
och minnesanteckningar. För att minska risken för missförstånd lät vi en ämnesinsatt person 
gå igenom intervjufrågorna före intervjun. Vid sammanställningen av intervjusvaren försökte 
vi vara objektiva och i möjligaste mån försökte vi undvika subjektiva bedömningar. Ett annat 
sätt att minska risken för missförstånd är att låta respondenterna ta del av den sammanställda 
intervjun för att kontrollera dess riktighet enligt Denscombe (2000) vilket vi även gjorde. Vi 
garanterade respondenterna anonymitet. Avsikten med denna åtgärd var att öka 
sanningshalten i svaren. 
 
För att minimera missförstånd spelade vi in intervjuerna på band, som enligt Yin (1994) är 
den metod som får den mest exakta dokumentationen av informationen i en intervju. 
Respondenten fick återkoppling till intervjuerna vi gjorde i syfte att utreda eventuella 
missförstånd. Återkopplingen bestod i att vi skickade de sammanställda intervjuerna till 
respondenterna via e-post och de fick komma med kommentarer angående materialets 
riktighet. Vi valde att inte skicka ut intervjuguiderna i förväg till våra respondenter då vi ville 
erhålla respondenternas instinktiva uppfattningar och åsikter vilket vi anser ge en mer ärlig 
bild av deras uppfattning av våra frågor. 
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3. TEORETISK REFERENSRAM 
 
Nedan kommer vi att redogöra för de teorier vi antagit i den undersökning vi gjort. Vi börjar 
med att framställa revisorns roll och de regler som gäller för revision samt analysmodellen. 
Vidare redogör vi för förväntningar och förväntningsgap för att sedan avsluta med åtgärder 
för att minska förväntningsgap.  
 
3.1 Revisorns funktion  
 
Enligt Kell (1992) är revision en systematisk process att objektivt inhämta och utvärdera bevis 
gällande ekonomiska transaktioner och händelser för att säkerställa en överensstämmande bild 
mellan transaktioner och händelser, och sedan kommunicera resultatet till företagets 
intressenter. I FARs revisionsbok (2002) skriver de att revision är att först sätta sig in och 
förstå företaget, sedan granska och slutligen rapportera om företagets redovisning och 
förvaltning. Revisionen ska följa god revisionssed och revisorn måste iaktta god revisorssed.  
 
En revisor skall enligt Kell (1992) vara oberoende från klienten då denne genomför och 
redovisar en revision av ett företag. I Sverige är det enligt FARs revisionsbok (2002) vanligt 
att dela upp revisionen i två delar, förvaltnings- och redovisningsrevision. Broberg (1999) 
säger att det är revisorns åliggande att granska hur styrelsen sköter driften av organisationen. 
Det innebär att revisorn skall se till att förvaltningen är korrekt utförd. I FARs revisionsbok 
(2002) står det att det är naturligt att revisionen handlar om mycket mer än granskning, allt 
beroende på revisorns kunskap och erfarenhet. Vidare hävdar FARs revisionsbok (2002), 
Geiger et al (2002 april) och Locatelli (2002 oktober), ett skäl till att kombinera revision och 
rådgivning är att det ger ökad kännedom och förförståelse i företaget. Detta är en stor fördel 
när revisorn senare ska granska bolaget. Därtill har ingen den insikt och kunskap som revisorn 
om företaget. 
 
Tidström (2001) anser att det inte finns empiriskt grundad anledning att påstå att bristande 
oberoende eller objektivitet skulle vara ett omfattande problem. Artsberg (2002) anser 
däremot att intressenterna har behov av att kontrollera företagsledningen som annars kommer 
att manipulera med redovisningsdata. Holmquist (2002b) påstår att det inte går att 
generalisera utifrån det som hänt i USA. De anser att det inte är troligt att det som har hänt i 
USA skulle hända här i Europa. Våra regler, där revisorerna måste fråga sig själva om det är 
rätt och rimligt, är bättre än deras kokbok där allt som inte är förbjudet kanske skulle kunna 
vara tillåtet. Även Edenhammar (2002b) har liknande åsikter: Enronfallet skulle inte kunna 
inträffa här då den amerikanska detaljregleringen leder till att företagen ursäktar sig med att 
allt som inte är förbjudet är tillåtet. 
 
Enligt undersökningar som Amerikanska SEC (2002) har genomfört visar att 25 av de 30 
största amerikanska bolagen på Dow Jones Industrial Average betalade deras revisionsfirmor 
2.73 gånger mer i konsulttjänster än vad de betalade i revisionstjänster. Förmodligen borde 
företagen ha blivit försiktigare vid inköp av konsulttjänster från samma revisionsbyrå vilket 
skulle kunna vara ett resultat av de amerikanska redovisningsskandalerna som börjar få effekt 
i Sverige. Även i DN (Storbolagen ger revisorer, 2003) signalerar de att svenska bolag dragit 
ner på sina inköp av konsulttjänster från byråerna som också sköter företagens revision. Dock 
är det inte sagt att de har minskat sitt totala inköp av konsulttjänster. Styrelserna i de större 
svenska bolagen har blivit mer villiga att placera pengarna i revision än konsulttjänster. 
Oavsett vad som skrivs i denna fråga tyder det på att det kan uppstå intressekonflikter. Även 
Balans (Plötsligt handlade, 2002) skriver om tecken på att en intressekonflikt kan uppstå. En 
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intressekonflikt är att i teorin utses ett företags revisorer av aktieägarna, medan de i praktiken 
utses av företagsledningen vilka de sedan står i tacksamhetsskuld till. Detta i kombination 
med att revisionsbyrån säljer konsulttjänster till revisionsklienterna kan medföra att 
revisionsbyrån blir försiktigare i sin granskning av företaget i rädsla för att tappa en lönsam 
kund. 
 
3.2 Regler och lagar inom revision 
 
3.2.1 Företagsperspektivet 
 
Företagen är enligt lag tvungen att använda sig av revisor. Den allt mer tilltagande 
separeringen mellan de som äger företaget och de som styr företaget har ökat behovet av en 
oberoende revision. Enligt Fant (1994) beror detta på att det ligger i ägarnas intresse att få 
tillräcklig och tillförlitlig information om verksamheten. För att ägarna ska kunna förlita sig 
på den ekonomiska informationen som bolaget lämnar finns speciella lagregler om revision. 
Aktiebolagslagen fastslår att varje aktiebolag måste ha minst en revisor som skall granska 
företagets räkenskaper och förvaltning. Bland annat i aktiebolagslagen fastslår att bolagens 
styrelse och VD är skyldiga att lämna alla upplysningar som revisorn begär för att genomföra 
en revision.  
 
3.2.2 Revisorsperspektivet 
 
En revisor måste iaktta god revisorssed och följa god revisionssed vid en granskning av ett 
företag. God revisorssed betyder att revisorerna följer FARs regler som är utfärdade för 
vägledning om vad god revisorssed innebär. I korthet innebär dessa regler att de ska ha ett 
yrkesmässigt uppträdande, vara oberoende, ej ha oförenlig verksamhet, yrkesutövningen ska 
ske omsorgsfullt, att de har tystnadsplikt, ska verka för goda relationer inom yrkeskåren, ej 
använda sig olämplig reklam som misskrediterar yrket, arvodesdebiteringen ska vara skälig 
och de ska upprätthålla och utveckla sina yrkeskunskaper enligt FARs samlingsvolym (2002).  
God revisionssed är enkelt uttryckt lika med god sed bland erfarna revisorer. FAR 
dokumenterar vad god revisionssed är i sina rekommendationer i revisionsfrågor. Det mest 
omfattande heter ”Revisionsprocessen”. För varje revisor är god revisionssed inte bara en 
fråga om vad som står i FARs rekommendationer; det handlar också om kunskap, erfarenhet 
och professionellt omdöme (FARs revisionsbok 2003).   
 
I januari 2002 kom en ny lag. Den var en reaktion på de redovisningsskandaler som skedde 
internationellt. Den nya revisorslagen (2001:833) som infördes första januari 2002 innebar en 
förändrad syn på oberoendet. Den nya regleringen innehåller en analysmodell där revisorerna 
måste analysera och dokumentera sitt faktiska och synbara oberoende gentemot klienten. En 
revisor bör följa den inför varje uppdrag. 
 
3.3 FARs analysmodell1  
 
Enligt FARs samlingsvolym (2002) innehåller analysmodellen tre steg: identifiera 
förhållanden som kan utgöra hot mot revisorns opartiskhet eller självständighet. Den andra är 
att göra en prövning om det med hänsyn till faktorerna i det enskilda fallet, medräknat 
förtroendestärkande åtgärder, finns anledning att ifrågasätta revisorns förmåga eller vilja att 

                                                
1 Se bilaga 3 
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utföra uppdraget med opartiskhet och självständighet. Den sista är att revisorn ska 
dokumentera prövningen. 
 
Inför varje uppdrag måste revisorn pröva om det finns omständigheter som kan rubba 
förtroendet för hans självständighet. Denna prövning ska ske för varje nytt uppdrag och 
fortlöpande under uppdraget. Det finns fem typsituationer som revisorn alltid måste ta 
ställning till. Dessa är egenintressehot, självgranskningshot, partställningshot, vänskapshot 
och skrämselhot. Dessa typsituationer anses innehålla hot mot revisorns oberoende och måste 
därför uppmärksammas av revisorn. Om revisorn inte kan garantera att dessa hot inte 
påverkar oberoendet måste han avsäga sig uppdraget. 
 
Egenintressehot: Egenintresse kan förekomma när revisorn eller någon annan person i den 
revisionsgrupp där revisorn är aktiv har direkta eller indirekta ekonomiska intressen i 
revisionsklienten verksamhet. Detta kan vara en följd av en affärsmässig gemenskap mellan 
revisorn och dennes klient. Om denna gemenskap är av väsentlig grad sett till revisorns 
förhållanden i övrigt kommer detta att inverka på förtroendet för revisorns opartiskhet och 
självständighet. Egenintresse kan inverka på om revisorn eller revisionsbyrån står i 
ekonomiskt beroende förhållande till klienten. Av betydelse är också om revisorn erhåller 
ersättningar till följd av fristående rådgivning. Egenintressehotet påverkas även av om det 
arvode som revisorn får är relaterat till klienters företagsresultat. Det finns direkta och 
indirekta egenintressehot. Med indirekta avses om en närstående person till revisorn har nära 
affärsrelationer till revisorns klient. Med direkta egenintressehot avses om revisorn själv anses 
påverka oberoendet genom direkta affärsrelationer med klienten. Men svårigheten är att veta 
var gränsen går. Självgranskningshotet: Med självgranskning menas att den som ska 
genomföra granskningen redan i något annat fall tagit ståndpunkt till det som ska granskas. 
Självgranskningshot föreligger om revisorn själv eller någon som ingår i revisionsgruppen har 
lämnat råd i en fråga som revisorn under granskningen kan bli tvungen att ta ställning till. En 
revisor lämnar ofta upplysningar om gällande regler och rekommendationer och svar på hur 
dessa ska tillämpas i en konkret situation. Detta utgör ett självgranskningshot. 
Partställningshot: Ett partställningshot uppstår när revisorn eller någon involverad i 
revisionsuppdraget uppträder som stöd för eller emot revisionsklientens ståndpunkt i en 
rättslig eller ekonomisk fråga där det råder meningsskiljaktigheter eller intressemotsättningar. 
Vänskapshot: Ett vänskapshot uppstår om revisorn eller någon annan som ingår i 
revisionsgruppen har nära personliga samband med revisionsklienten. Det finns då en klar risk 
att revisorn blir alltför välvilligt inställd till klientens intressen. Detta medför att revisorns 
opartiskhet och självständighet kan ifrågasättas. Skrämselhot: Med skrämselhot menas 
påtryckningar och hot från klienten utformade på ett sådant sätt att de har för avsikt att inge 
obehag hos revisorn. 
 
3.4 Förväntningar  
 
Att upptäcka de förväntningar en part har med sig vid ett köp av en service är ett viktigt 
rekvisit för att kunna förstå de uppfattningar som råder för de parter som är involverade i 
köpet. Förväntningar är en stöttepelare för vad tillfredställelsen av köpet kommer att bli enligt 
Hubbert et al (1995). Förväntningarna eller nyttan av en produkt existerar i form av en 
uppfattning om hur produkten skall vara. Denna förväntning har konsumenten med sig redan 
innan han har bestämt sig för att konsumera. Konsumenten jämför produktens upplevda 
egenskaper med dennes förutbestämda ofta omedvetna uppfattning om varans attribut.  
Klienten har vissa förväntningar på nyttan som revisorn ska tillföra företaget. Dessa kan vara 
omedvetna eller medvetna. Därför är det viktigt för revisorn att vara medveten om de rekvisit 
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klienten förväntar sig för att kunna möta dennes krav och därmed uppfylla klientens 
tillfredställelse. Dock är revisorn begränsad av regler och normer vilket kan medföra att han ej 
kan uppfylla de förväntningar som klienten har. 
 
Att mäta förväntningarna på produktens prestanda då de är tjänster är problematiskt. 
Förväntningarna och upplevd nytta på en tjänst uppstår ofta vid samma tidpunkt, nämligen då 
man konsumerar tjänsten. De data man får fram är baserad på återkoppling och begränsas då 
av de problem som kan uppstå vid en sådan mätning. Mätningsdata kan bli förvriden då 
respondenternas förväntningar troligtvis har ändrats då de redan har blivit exponerade för 
tjänstens prestanda (ibid.). Enligt Bearden & Tell (1983) är det möjligt få informativa data på 
förväntningarna då de mäts före tjänstens exponering. I vårt fall är det en omöjlighet att 
erhålla informativ data på grund av att klienterna redan har blivit exponerade av tjänsterna 
och det är därför svårt att komma i besittning av informativ data på förväntningarna. 
 
Med hänsyn till att det är svårt att komma i besittning av mätbar information om kundens 
förväntningar är det lämpligt att använda sig av rollteori. I rollteori ligger fokus på den 
position som en individ (aktör) innehar i en social situation. Dessa aktörer antar vissa 
beteenden som är lämpade för dennes roll. 
 
En revisors beteende ska vara påverkat av lagar och normer som sätter gränser för vad som 
ska anses vara lämpligt. En revisor blir även påverkad av omgivningen ofta i form av vilken 
etik, moral och företagskultur som existerar på dennes arbetsplats. Vid ett köp av en tjänst 
antar de aktörer som har gränser för vad de får göra på sig en roll som serviceleverantör. 
Medan mottagaren antar sig en roll som kund enligt Solomon et al (1985). Enligt Broderick 
(1998) är rollteori även en anpassning av lämplig roll hos varje part, vidare är det en 
kontinuerlig process som leder till rolluppfyllelse och agerar som en katalysator för vidare 
interaktion. Ju längre en revisor levererar sina tjänster till en och samma kund desto tydligare 
blir rollerna. Därmed blir interaktionen mellan parterna enklare vilket resulterar i att 
affärsförbindelserna blir starkare. Förväntningarna mellan parterna blir tydligare och 
respektive part vet därmed vad den andre kommer att tillföra för nytta. Roller är komplement 
till varandra med andra ord definierat i relation till andra roller: busschaufför/passagerare. För 
att en affärshändelse ska bli en framgång måste båda parter kunna förutse den andres beteende 
och handlingar. En revisor och en klient har en relation till varandra. De är på ett sätt ett 
komplement till varandra inte bara genom att företagen måste enligt lag ha en revisor utan 
även på grund av att de ofta även använder revisorn till konsulttjänster. Om en revisor inte 
förstår vilka förväntningar en klient kräver av honom, uppfyller han inte de förväntningar som 
klienten anser att revisorn ska tillföra. 
 
3.5 Förväntningsgap  
 
Enligt Koh et al (1998) har det under en lång tid existerat ett förväntningsgap mellan revisorns 
förpliktelser och vad klienten uppfattar att en revisor ska utföra och detta är av stort allmänt 
intresse. Själva uttrycket ”förväntningsgap” blev introducerat i revisionssammanhang av 
Liggio (1974). Ändå sedan dess har bevisen för ett förväntningsgap ökat. Ett förväntningsgap 
uppstår när revisorn och allmänheten har olika uppfattningar om revisorns uppgifter och 
ansvar och den information som lämnas av revisorns rapporter. I detta fall handlar det om vad 
klienten förväntar sig av revisorn och vilken nytta revisorn har samt om det finns ett 
förväntningsgap mellan revisorn och klienten.  
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Enligt Gale (1994) är det nödvändigt/viktigt att förstå vad en kund förväntar sig från en 
tjänsteorganisation. Detta för att förväntningar ger en standard för jämförelse som 
konsumenter sedan använder för att jämföra en organisations prestation mot en annan eller 
mot de förväntningar de innehar. Syftet att förstå företagens syn på vilken nytta en revisor 
tillför företaget är alltså av väsentlig vikt för att undvika ett förväntningsgap. Enligt Swan & 
Trawick (1981) baseras kundens bedömning på hur en tjänst uppfattats genom en blandning 
av förväntningar och inställningar av resultatet. Denna syn är den traditionella som lutar 
primärt på en enkel förväntningsstandard, förutbestämd förväntning. Men senare forskning 
enligt Oliver et al (1985) har visat att det föreligger en multiförväntningsstandard som bättre 
fångar upp underliggande processer av kundens förväntningar. Denna modell kombinerar 
adekvata, önskade och förutsedda förväntningar tillsammans med förmedlat resultat (nytta). 
Genom att separera förväntningar i adekvat standard (nytta) och önskad standard (nytta) 
erbjuder modellen ett rikare mått av service nytta, tillsammans med ett intressant koncept 
kallat ”zone of tolerance”. Denna zon representerar vilken nytta som kunden anser vara 
acceptabelt. 
 
Eftersom förväntningar är en slags standard som kunder värderar servicenyttan mot, är det 
alltså viktigt att förstå vad kundens förväntningar är. Enligt Miller (1977) existerar det fyra 
slags steg av förväntningar av en tjänst (nytta) ideal, minimum, tolerabel och förtjänad 
förväntning. Dessa förväntningar brukar definieras som förutsedd nivå av resultat, eller vad 
som klienten förväntar sig ske. Positiv övertygelse (prestation överstiger förväntningar) 
resulterar i tillfredställelse medan negativ övertygelse (förväntningar överstiger prestation) 
resulterar i missnöjdhet. Ju högre initiala förväntningar desto svårare blir det att göra en kund 
tillfredställd. Positiv övertygelse uppstår då resultatet på vilken nytta som levererats av 
revisorn överstiger de förväntningarna klienten hade. Detta resulterar i tillfredställelse och ett 
förväntningsgap existerar inte, möjligtvis ett positivt sådant för kundens del. Negativ 
övertygelse uppstår då förväntningarna på vilken nytta revisorn ska tillhandahålla överstiger 
själva leveransen. Detta resulterar i missnöjdhet. Ju högre initiala förväntningar på vilken 
nytta en revisor ska tillföra desto svårare är det att uppfylla dem. Därmed uppstår ett vakuum 
mellan vad klienten anser vad nyttan med en revisor är och vad revisorn kan leverera, med 
andra ord ett förväntningsgap har uppstått. 
 
Enligt Parasuraman et al (1988) är önskade förväntningar, vad en konsument känner att ett 
tjänstelevererande företag ska erbjuda relativt stabila över tiden. Bedömningen av service 
kvalité är högst när gapet mellan uppfattning av resultat och ens önskade förväntning inte 
existerar eller är litet och när mottaget resultat överstiger förutsagda förväntningar når man 
höga nivåer av tillfredsställelse. Önskade förväntningar, vad en klient känner att en revisor 
skall erbjuda är relativt stabila över tiden samtidigt som det är motsatsen för förutsagda 
förväntningar. Bedömningen av en tjänsts nytta är högst när gapet mellan uppfattning av 
resultat och ens önskade förväntning inte existerar eller är litet och när mottaget resultat 
överstiger förutsagda förväntningar når man höga nivåer av tillfredsställelse. För att 
undersöka om det existerar ett förväntningsgap mellan vilka tjänster klienten anser revisorn 
skall tillföra och vad revisorn anser att han skall tillföra använder vi oss av en tvådimensionell 
modell, se nedan. 
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Levererad Nytta 

 
   Förväntad Nytta  
 
 
   Önskad Nytta  
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  Förväntningsgap  
  hos klienten  
       
  Levererad nytta från 
                                                     revisorn 
  
 
 
   
Figur 1. Klienternas förväntningar och förväntningsgapet. Den levererade nyttan från revisorn 
skall hamna inom rutan förväntad nytta, om detta ej sker uppstår ett förväntningsgap. 
Bearbetad och tagen ur Walker, J & Baker, J (2000, s. 414) 
 
Denna modell bygger på två nivåer av förväntningar önskad (förväntning) nytta och adekvat 
(förväntning) nytta. Önskad nytta representerar nivån av den service en konsument hoppas 
erhålla, en blandning av vad konsumenten tror kan bli gjort och ska bli gjort. Medan adekvata 
förväntningar, en lägre nivå av förväntningar, relaterar till vad konsumenten anser var en 
acceptabel nivå av vad leverantören levererar. Önskade förväntningar ska ses mer stabila över 
tiden medan adekvata kan variera lite mer. 
 
Önskad nytta representerar nivån av nyttan i en tjänst som klienten förväntar sig få, en 
blandning mellan vad klienten tror revisorn ”kan” och ”ska” erbjuda. Ett exempel är 
bokföringshjälp vid värderingsfrågor och andra konsulttjänster. Medan adekvata 
förväntningar, en lägre nivå av förväntningar, relaterar till vad klienten anser var en 
acceptabel nivå av det revisorn levererar. Ett exempel i detta fall är att klinten förväntar sig att 
revisorn bara genomför en ren revision. Mellan dessa två förväntningsnivåer finns en 
toleranszon. Denna zon är till den nivå konsumenten inser och är villig att acceptera 
heterogenitet av den levererade tjänsten. I denna zon ligger allt mellan konsultation och ren 
revision såsom personlig kontakt med revisorn. Konsumentens förväntningar har inte bara en 
nivå utan är låsta av en nedre och högre gräns på vad som är acceptabelt. Enligt Miller (1977) 
beror toleranszonens storlek på användningssituation, hur viktig tjänsten är och andra 
situationsfaktorer. I vårt fall är toleranszonen till den nivå klienten inser och är villig att 
acceptera heterogenitet i den levererade nyttan. Klientens förväntningar på revisorn har inte 
bara en nivå utan är låsta av en nedre och högre gräns av vad som är acceptabelt. På ett 
enklare sätt att utrycka sig är klienten i denna zon redo att acceptera förändringar på den 
upplevda nytta som revisorn levererar.  
 
Lovelock (1991) diskuterar serviceresultat som ett antal aktiviteter som sker längs två 
dimensioner: kärn och supplement. Kärnservice är vad konsumenter primärt köper medan 
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supplementservice omgärdar och förhöjer värdet av kärntjänsten. Kärntjänster är exempelvis 
revision av ett företag och är vad klienter primärt köper medan supplementtjänster är 
exempelvis konsulttjänster. Även om klienten utvärderar både kärn- och supplementtjänsterna 
är det väsentligt att revisorn gör bra ifrån sig på kärntjänsterna.  
 
Det finns enligt Smith & Swinyard (1983) bevis på att en konsuments erfarenhet påverkar 
deras förväntningar. Men även konsumentens tidigare erfarenhet med företag eller för den 
delen något annat företag kommer att påverka dennes förväntningar. Därmed sätter dessa de 
gränser för vad en konsument anser att hon eller han har för förväntningar och vad de anser att 
de kan kräva. En klients erfarenhet påverkar deras förväntningar. Klientens tidigare erfarenhet 
med sin egen revisor eller för den delen någon annan revisor kommer alltså att påverka 
dennes förväntningar. Därmed sätter dessa de gränser för vad en klient anser att hon eller han 
har för nytta av revisorn och vad de anser att de kan kräva. 
 
3.6 Åtgärder för att minska ett förväntningsgap2 
 
Enligt Ojasalo (2001) är det viktigt att styra förväntningar eftersom uppfattad nytta och 
belåtenhet är ett verk av hur väl den aktuella tjänsten har matchat de förväntningar som 
klienten har. Mycket kan bli gjort för att minska risken att det uppstår ett förväntningsgap 
genom att försöka styra de förväntningar som förekommer.  
 
En teori som använts för att förklara klientens uppfattade servicekvalité och tillfredställelse är 
lämplig i denna undersökning. Teorin heter disconfirmation theory och lades fram av Helson 
(1964). Tjänstekvalité och tillfredställelse beror på hur väl den aktuella tjänsteresultat matchar 
konsumentens förväntningar, därför blir enligt denna teori styrningen av förväntningar av stor 
signifikans för att nå tillfredställelse och servicekvalité. Genom att revisorn försöker styra sin 
klients förväntningar blir de realistiska och stämmer överens med de lagar och regler som 
sätter gränser för vad en revisor får göra, är det möjligt att undvika ett förväntningsgap. Som 
vi skrivit tidigare är en kunds förväntningar på vad en revisor ska genomföra byggt på tidigare 
erfarenheter med denne.  
 
Kunder har inte alltid en klar bild av vad de vill ha från den som levererar tjänsten. De söker 
efter en förbättring av deras situation men de vet inte vilken förändring som leder till en 
förbättring. Dessa önskningar kan översättas till så kallade luddiga förväntningar. De kan ha 
en vag ide om vad som ska ändras men de har inte en klar bild hur denna förändring ska bli 
verklighet. Om dessa förväntningar inte uppfylls känner kunder att servicen inte var 
tillräcklig, men de förstår inte exakt varför. Noggranna förväntningar är motsatsen till luddiga 
förväntningar. 
 
Klienter har inte alltid en klar förståelse över vad de behöver få ut från revisorn, men de vet 
att de har ett problem då de vänder sig till revisorn. De söker efter en förbättring av deras 
situation men vet inte vilken förändring som leder till en förbättring (luddiga förväntningar). 
Klienten har en vag ide om vad som ska ändras men ingen klar bild hur denna förändring ska 
bli verklighet. Ett exempel på luddiga förväntningar från klienten är att de har affärskontakter 
med revisorns son men de vet inte vad de får ut av det och om det är lämpligt och därmed blir 
klientens förväntningar luddiga. Ett annat exempel är om klienten och revisorn umgås privat. 
Klienten kan ha problem som är diffusa och han tar upp problemen under dessa möten. Om 
dessa förväntningar inte uppfylls känner klienten att servicen inte var tillräcklig, men de 

                                                
2 Följande avsnitt är baserat på Ojasalo (2001) 
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förstår inte exakt varför. Villkorslösa förväntningar är associerad med situationer där vissa 
karakteristik eller element hos en service är så självklara att klienten inte medvetet tänker på 
dem eller tanken på att de inte skulle uppfyllas. Dessa blir uppenbara när de inte blir mötta. 
Ett exempel i vår studie är att kunden förväntar sig att revisorn ska känna till företaget väl från 
tidigare uppdrag. Därmed ska det inte finnas ett behov av en eventuell längre genomgång av 
ett problem utan revisorn ska ha en viss insikt i vad klienten förväntar sig att denne ska 
genomföra. Ett annat exempel är när klienten förbehåller sig rätten att själv välja om en 
immateriell tillgång ska aktiveras eller kostnadsföras vid en diskussion med revisorn.   
 
Den tydliga förväntningen är ett medvetet antagande eller önskningar hur en service skall vara 
utformad. Klienten riktar stor uppmärksamhet på om de tydliga förväntningarna tillmötesgås 
eller inte och vet vad som gick fel om de inte blir uppfyllda av revisorn. Klienten kan ha köpt 
en konsulttjänst inom området skatterådgivning och har följt dessa råd men får ändå en 
påbackning av skattemyndigheten. 
 
Kunder kan ibland ha orealistiska förväntningar. Sådana är omöjliga eller nästintill omöjliga 
att uppfylla. Ju mer realistiska kundens förväntningar är desto högre chans blir det att de nås 
och ett förväntningsgap undviks. En bra matchning mellan förväntningar och erfarenheter är 
mer sannolik när förväntningar skiftar neråt. Förväntningarna kalibreras. 
 
Klienter har ibland orealistiska förväntningar och sådana är omöjliga eller nästintill omöjliga 
att uppfylla. Det kan vara att klienten kräver tjänster som inte är helt eller delvis godkända 
enligt de lagar och regler som finns. Dessa tjänster kan ingen revisor uppfylla och det blir 
därmed orealistiska förväntningar på revisorn. Ett exempel på detta kan vara att klienten 
förväntar sig att revisorn företräder företaget i rätten vid en rättstvist med skattemyndigheten. 
Ett annat exempel är när klienten förväntar sig att revisorn ska hjälpa dem med 
bokföringsarbetet såsom värdering av tillgångar och andra liknande värderingsproblem men 
även bistå dem vid andra problem som att få ihop bokslutet. Ju mer realistiska klientens 
förväntningar är desto högre chans att de nås och ett förväntningsgap undviks.  
 
Luddiga, noggranna villkorslösa och tydliga förväntningar kan alla vara realistiska och 
orealistiska. Kundens påse av förväntningar kan inkludera alla de ovannämnda varianterna 
tillsammans. Nedan presenteras en modell hur dessa förväntningar styrs. 
 
 
               Styra Förväntningar 
 
 
      Luddiga    Fokusering   Noggranna 
 
     Villkorslösa   Avslöja   Tydliga 
 
     Orealistiska  Kalibrera   Realistiska 
 
 
 
            Ej ett Förväntningsgap    
 
Figur 2. Styra förväntningar för att undvika ett förväntningsgap. Bearbetad och tagen av 
Ojasalo (2001,s.206) 
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3.6.1 Fokusera luddiga förväntningar  
 
Att fokusera luddiga förväntningar handlar om leverantörens ansträngningar att göra kundens 
luddiga förväntningar mindre luddiga och mera noggranna. Detta sker genom en konversation 
mellan de två inblandade parterna. Om de luddiga förväntningarna inte blir identifierade och 
fokuserade och framlagda till båda parter kan inte problemet lösas och långsiktig kvalité 
uteblir. Naturligtvis kan de noggranna förväntningar som klargjorts vara av sådan art att de 
inte kan tillmötesgås. I vilket fall har serviceleverantören möjligheten eller plikten att avsäga 
sig uppdraget. Att avsäga sig ett sådant uppdrag ligger i serviceleverantörens eget intresse 
eftersom de inte vill ha ett dåligt rykte. Fokuseringen av luddiga förväntningar ligger i bådas 
intresse i det långa loppet. 
 
Att fokusera luddiga förväntningar sker i vårt fall genom att revisorn gör en insats för att 
klargöra klientens luddiga förväntningar till noggranna förväntningar. Detta sker genom att 
revisorn och klienten har en dialog med varandra. Då klientens förväntningar blir mer 
fokuserade blir de mer noggranna och klienten blir mer klar över de förändringar denne vill ha 
och vilken nytta revisorn ger. Tillsammans med revisorn inser klienten vilken nytta av 
revisorn som är realistisk och detta resulterar i en tillfredsställelse i det långa loppet. En 
konsekvens är att förväntningarna förändras från ursprunget till noggranna förväntningar. 
Genom att fokusera luddiga förväntningar undviker revisorn att ett förväntningsgap uppstår. 
De noggranna förväntningar som klargjorts kan vara av sådan art att revisorn inte kan 
tillmötesgå klientens förväntningar (strider mot oberoendemodellens regler). I ett sådant fall 
har revisorn möjlighet att avsäga sig uppdraget. Att avsäga sig ett sådant uppdrag ligger i 
revisorns eget intresse eftersom de inte vill ha ett skamfilat rykte. Fokuseringen av luddiga 
förväntningar leder ofta till att risken för ett förväntningsgap minskar.  
 
3.6.2 Avslöja villkorslösa förväntningar 
 
Kunder kan ibland börja anse vissa servicetjänster som självklara speciellt om de har haft en 
längre affärsförbindelse med varandra. Det kan exempelvis anses vara självklart för kunden 
att serviceleverantören kommer ihåg företagsrelaterad information från tidigare uppdrag. De 
konsekvenser som kan uppstå om kunden börjar uppfatta vissa tjänster som självklara är att 
det blir en missbedömning mellan kunden och leverantörens förväntningar. Detta kan därmed 
i sin tur leda till att kundens villkorslösa förväntningar inte blir mötta. Att avslöja villkorslösa 
förväntningar verkar alltid öka sannolikheten för kund tillfredställelse och hög långsiktig 
kvalité. Om en kund börjar anse att vissa tjänster som leverantören inte kan utföra självklara 
måste leverantören försöka klargöra dennes begränsningar. Emellertid är det möjligt att 
avslöja villkorslösa förväntningar likväl som det är möjligt att fokusera luddiga förväntningar 
 
Klienter kan börja överväga att vissa tjänster är självklara vid en relation med en revisor, 
speciellt om de har haft en lägre affärsförbindelse med varandra. Ett exempel kan vara om en 
revisor vid ett tillfälle har gett råd vid ett bokslut kan klienten snart börja förvänta sig att detta 
skall ingå fortsättningsvis. Dock får inte revisorn enligt de lagar och regler som han måste 
följa inte utföra denna tjänst. Om en klient börjar anse vissa tjänster som revisorn inte får 
utföra som självklara måste revisorn försöka klargöra vilka dennes begränsningar är för att 
undvika ett förväntningsgap. Emellertid är det möjligt att avslöja villkorslösa förväntningar 
likväl som det är möjligt att fokusera luddiga förväntningar. Syftet är att göra de villkorslösa 
förväntningarna tydliga för att undvika att tveksamma tjänster eller råd från revisorn ska anses 
som självklara. Genom att avslöja villkorslösa förväntningar ökar sannolikheten att minska 
förväntningsgapet.  
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3.6.3 Kalibrering av orealistiska förväntningar 
 
Kunder har ibland förväntningar som kan vara orealistiska på en service som ej kan 
tillmötesgås. När kunder har förväntningar som är orealistiska kan leverantören undvika ett 
förväntningsgap genom att kalibrera dessa förväntningar. När kunden har förväntningar som 
inte blir fullföljda, och dessa inte är realistiska går det inte att undvika besvikelse. Emellertid 
om de orealistiska förväntningarna kan bli realistiska är det möjligt att erbjuda en service som 
kan uppfylla kundens förväntningar. När orealistiska förväntningar blir kalibrerade och gjorda 
realistiska före eller i början av serviceprocessen kan framtida besvikelse undvikas. När 
kunder förstår att deras förväntningar är orealistiska kan ett kortsiktigt förväntningsgap uppstå 
men på längre sikt försvinner gapet.  
 
Klienter har ibland förväntningar som kan vara orealistiska på en service och de inte kan 
tillmötesgås av någon revisor. När klienter har förväntningar som är orealistiska kan revisorn 
undvika ett förväntningsgap genom att kalibrera dessa förväntningar. Detta kan ske genom att 
informera klienten om de begränsningar revisorn har. När klienter förstår att deras 
förväntningar är orealistiska kan ett kortsiktigt förväntningsgap uppstå. På längre sikt 
försvinner gapet.  
 
3.7 Andra åtgärder för att minska förväntningsgapet  
 
FARs revisionsbok (2002) tar upp två sätt för att försöka minska förväntningsgapet. Att 
försöka tydliggöra styrelsens och VD: s ansvar samt vad som innefattas i revisorns ansvar. 
Det andra är att informera uppdragsgivare vad den lagstadgade revisionen innefattar och vad 
som är revisorns roll.  
 
I vårt fall gäller det att klargöra för företagens ledning/chefer vad som kan och ej kan 
förväntas av en revisor. Att informera ledningen vilka begränsningar som revisorn har enligt 
lagen är ett måste. Genom att revisorn tydliggör ledningens ansvar om något sker som är 
tvivelaktigt är det inte möjligt för dem att ha felaktiga förväntningar på vad revisorn ska 
tillföra företaget. 
 
Även andra förslag liknar de som FAR lämnar. Wolf et al (1999) föreslår att allmänheten ska 
upplysas om revisionens beskaffenhet om vad som omfattas av revisionen. Den andra 
åtgärden är att förändra beskaffenheten av revisionen så att den motsvarar uppdragsgivarnas 
förväntningar 
 
De paralleller vi kan dra är att de som anlitar revisorn måste få en otvetydig förklaring om vad 
revisorn kan och inte kan företa sig. Det andra kan vara att ändra innehållet i vad revisorn 
levererar till klienten. Revisorn måste kommunicera med klienten och nå en uppgörelse som 
inte bryter mot lagarna och de regler som finns. Därmed undviks ett missförstånd med vad 
klienten kan förvänta sig av revisorn. 
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4. EMPIRI 
 
 
I nedanstående avsnitt kommer vi att göra en presentation av de intervjuer vi gjort. Vi har 
genomfört intervjuer av VD: n i tre små till medelstora företag och tre revisionsbyråer varav 
två av byråerna tillhör ”de fyra stora”. Alla dessa respondenter finns inom Luleå Kommun. 
Nedan presenteras intervjuerna med de tre företagen först och sedan revisorerna. För 
fullständiga scenarier, se intervjuguide i bilagor.    
 
4.1 Företagen 
 
4.1.1 Intervju med Staffan Olsson 
 
Intervjun med VD: n Staffan genomfördes onsdagen den 23 april på hans företag. Företaget är 
verksamt inom transport- och åkerinäringen. Idag har de 85 anställda och omsättningen ligger 
på 60 miljoner. Affärsidén har sedan 20-talet varit att företaget skall med kunden i centrum 
och med hög kvalitet utföra person- och godstransporter. Intervjun tog cirka 55 minuter att 
genomföra.  
 
 
Om förväntningarna 
 
Olssons förväntningar på revisorn är att revisorn skall hålla ordning på företagets böcker och 
han förväntar sig att han får hjälp med skattefrågor och juridiska frågor. Vidare förväntar han 
sig även att revisorn skall hjälpa till med bokslutet vilket revisorn även gör, ”Nog måste han 
hjälpa till ordentligt”. Olsson anser att hans förväntningar är uppfyllda då han är nöjd och har 
haft samma revisor i över trettio år. 
 
Att man har haft samma revisor länge påverkar inte granskningen på något annat sätt än att 
revisorn känner företaget bättre och vet i stora drag vad som väntar. I och med detta blir 
revisorn effektivare säger Olsson. 
 
De använder sig av revisorns unika kännedom om företaget vid juridiska, skatte- och 
företagsvärderingsfrågor. Olssons revisor har bland annat hjälpt till med värdering av 
företaget, då har vi alltid använt oss av våra revisorer säger han. Olsson tror att revisorn även 
tar hjälp från experter inom respektive område från samma revisionsbyrå.   
 
Olsson känner att de har stor nytta av revisorn direkt i företaget. Företaget hade en 
skatterevision i vintras och när det inte blev några påföljder av den insåg han att revisorns 
arbete har gått rätt till. Eftersom de anlitar en av de stora och respekterade revisionsbyråerna 
är det mycket värt vid kontakter med finansiärer säger Olsson.  
 
Priset på själva revisionen upplever han som ”relativt fast”, Olsson menar att så länge inga 
större förändringar sker i organisationen bör inte priserna skilja sig nämnvärt. Om han dock 
använder sig av revisorns övriga tjänster anser han att man givetvis skall betala för dessa.     
 
Om förväntningarna har förändrats efter redovisningsskandalerna 
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Olsson upplever inte att förväntningarna är förändrade efter redovisningsskandalerna då han 
litar på att revisorn ser till att allting sköts på ett korrekt sätt. Även revisionsbyrån erbjuder 
sina tjänster på samma sätt som tidigare säger Olsson. Inget har förändrats efter skandalerna.  
 
Om förväntningsgapet 
 
Olsson anser att det inte föreligger något förväntningsgap mellan företaget och deras revisor, 
han upplever inte att hans förväntningar skiljer sig från revisorns åtaganden. ”Det har väl 
förekommit att man haft olika uppfattningar,” men det har löst sig i och med att de har haft 
samma byrå i trettio år.  

  
Åtgärder  som minskar förväntningsgapet 
 
Eftersom Olsson inte upplever att det finns något förväntningsgap finns ej heller några 
åtgärder att vidta. När det uppstår vissa problem brukar man ofta lösa det genom en 
diskussion. 
 
Scenarier 
 
Klientens svar på scenarierna 
 

Egenintressehotet: Son betydande leverantör. Självgranskningshot: Bokslutsproblem. 
Olsson anser att en revisor skall vara försiktig i sitt 
agerande och inte uttala sig mycket om sina klienter, 
dessutom nämner han att revisorn i princip har 
sekretess. Om revisorn dock skall säga något om 
företaget vill han naturligtvis att det han säger är av 
godo för företaget. 

Enligt Olsson ska revisorn absolut delta och hjälpa till vid 
bokslutsarbetet om detta scenario skulle uppstå, det ingår i 
revisorns uppgifter anser han. Deras revisor hjälper bland annat 
till att periodisera utgifter, men även leverantörsskulder. 

Partställningshotet: 
Rättstvist. 

Vänskapshotet: 
Samma styrelse 

Skrämselhotet: Aktivering eller kostnadsföring. 

Revisorn skulle vara den 
första företaget vänder 
sig till i en fråga som 
denna, sen om han skulle 
vara till någon hjälp får 
de veta då säger Olsson. 
Vidare anser Olsson att 
det är revisorns uppgift 
att de aldrig kommer att 
uppstå en sådan situation.  
 
 

Det förekommer att 
Olsson och revisorn 
träffas privat ibland och då 
är det lätt att diskussionen 
hamnar runt företagets 
problem.  
 

Om en diskussion uppstår mellan Olsson och revisorn angående 
huruvida en tillgång skall aktiveras eller kostnadsföras förbehåller 
han sig rätten att själv ta det beslut han anser vara riktigt. Även 
om god redovisningssed skulle luta åt kostnadsföring skulle han 
välja att aktivera tillgången under förutsättning att detta inte 
skulle hamna i revisionsberättelsen, ”jag skulle nog om hellre bita 
i det sura äpplet än att få en anmärkning i revisionsberättelsen”. 
Om revisorn och företaget inte skulle komma överens exempelvis 
om priset på revisionen skulle de nog om det var en större sak de 
diskuterar eventuellt säga till revisorn ”nästa år så tänker vi gå ut 
och begära anbud på revisionen, då får han dra sina slutsatser 
själv”. 

 
4.1.2 Intervju med Mikael Lindgren 
 
Intervjun med VD: n Mikael Lindgren genomfördes tisdagen den 29 april på hans företag. 
Företaget är verksamt inom måleribranschen och startades 1954. Intervjun tog cirka 55 
minuter att genomföra.  
 
Om förväntningarna 
 
Lindgren förväntar sig att revisorn skall kunna de skatteregler och skattenormer som gäller 
därför att företaget inte själv har tid att sätta sig in i dessa. Vidare skall revisorn ha kunskap 
inom de regelverk som gäller för bland annat traktamenten, kostnader och avdrag, för att 
kunna ge råd till företaget. ”Han är ju den som först lär sig de skattelagar och normer som 
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gäller.” Lindgren förväntar sig även att revisorn hjälper till med bokslutet. ”Jag förväntar mig 
i princip att han ställer upp på det jag betalar honom för.” Lindgren förväntar sig ett fast pris i 
viss mån. Det är dock beroende på hur mycket arbete de själv har lagt ner i förberedelser 
innan revisorn kommer in i bilden. Vidare säger han att de har ganska stor insikt i hur mycket 
det kommer att kosta företaget för revisorns tjänster 
 
Lindgren säger att nyttan av revisorn i ”vårt samanhang är A och O” för företaget. Företaget 
använder revisorn som hjälp med bokföring, uppgradering av bokslut, hjälp med delårs- och 
halvårsbokslut. Revisorn hjälper exempelvis till med att periodisera och värdera kostnader vid 
bokslut 
 
Revisorn erbjuder ett antal andra tjänster som företaget använder sig av. Lindgren säger att 
detta är på grund av personal och ekonomiska skäl. Företaget köper ett antal timmar per 
månad för löner och konteringsfrågor. Framförallt är det revisorns kunskaper inom 
beskattningsområdet som är av intresse, då han anser att detta är svårt för den enskilde att 
förstå. Då företaget ibland har uppdrag utomlands anser han att det är bra att deras byrå har 
lokala kontor i dessa länder som är insatta i de regler och normer som gäller där. Företaget har 
anlitat samma byrå sedan företaget startades 1954. 
 
Om förväntningarna har förändrats efter redovisningsskandalerna 
 
De så kallade redovisningsskandalerna har inte förändrat Lindgrens förväntningar på revisorn. 
Han anser att dessa skandaler ligger på en annan nivå och de berör inte deras verksamhet. ”De 
ligger i en värld ovanför våra huvuden tror kanske ett par mil och kanske kilometer, det är 
horribla grejer det som hänt men det har inte på förändrat vår syn på vår tillvaro vi ligger på 
den lilla nivå i alla fall”. 
 
Lindgren upplever inte att revisionsbyråernas sätt att erbjuda sina tjänster har förändrats efter 
redovisningsskandalerna. Den förändring som skett kom före dessa skandaler, de har breddat 
sitt kunskapsområde. Jag ser inget samband i detta säger han. 
 
Om förväntningsgapet 
 
Ett förväntningsgap existerar inte mellan företaget och revisorn anser Lindgren. Företaget har 
haft samma revisor länge och kan därmed företaget utan och innan och därför anser han att 
det inte finns något gap.  
 
Scenarier 
 
Klientens svar på scenarierna 
 

Egenintressehotet: Son betydande leverantör. Självgranskningshot: Bokslutsproblem. 
Om deras revisors son skulle vara en betydande leverantör 
till företaget förutsätter Lindgren att revisorn skulle uttala 
sig positivt till tredje part, åtminstone inte negativt i alla fall. 
 
 

Om de skulle ha problem med att få ihop bokslutet i tid 
förväntar sig Lindgren att revisorn skall hjälpa till bland 
annat med periodisering, aktivering och kostnadsföring. 
Detta är ett krav de ställer på revisorn. Lindgren säger att 
”han ska hjälpa till med rubbet”. 

Partställningshotet: 
Rättstvist. 

Vänskapshotet: Samma styrelse Skrämselhotet: Aktivering eller 
kostnadsföring. 

Vid en eventuell rättstvist 
förväntar sig Lindgren att 
revisorn skall vara 
medhjälplig och ställa upp för 

Om Lindgren och deras revisor hade 
varit verksamma inom styrelsen i en 
idrottsförening förväntar han sig inte 
att de skall kunna diskutera 

Om det uppstår en diskussion huruvida man skall 
aktivera eller kostnadsföra en immateriell tillgång 
och detta inte är olagligt men strider mot god 
redovisningssed förväntar han sig att revisorn skall 
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företaget genom att förbereda 
och på alla andra sätt hjälpa 
företaget förutom att företräde 
dem i rätten. ”Eftersom han är 
den som har ytterst tagit del 
och tagit ansvar för att de 
uppgifter som han lämnat till 
skattemyndigheten är 
korrekt.” 

företagets problem privat. Han är 
nämligen av den åsikten att när man 
har gått hem för dagen så lämnar 
man jobbet där. Vår revisor jobbar 
däremot halvtid och det händer att 
man kan ringa upp under dagen då 
Lindgren vet att revisorn är hemma. 
 

hålla sig till det som är lagligt. Strider det mot god 
redovisningssed får revisorn fälla avgörandet och 
kostnadsföra tillgången säger Lindgren. 
”Diskussionen kan komma upp men han förväntar 
sig inte att han viker sig för nåt som går utanför 
lagtexten.” Lindgren anser att revisorn är väldigt 
stark och att han viker sig inte. 

 
4.1.3 Intervju med Claes Nilsson 
 
Intervjun med VD: n Claes Nilsson genomfördes fredagen den 2 maj på hans företag. 
Företaget är en fullservicegrossist som verkar i Norrbotten och i närhet till den lokala 
marknaden. Med de egenförädlade produkterna som tyngdpunkt, skall företaget skapa en 
merförsäljning och ett mervärde hos kunden. Intervjun tog cirka 40 minuter att genomföra.  
 
Om förväntningarna 
 
De förväntningar Nilsson har på revisorn är att han är den som ska ge råd och se till att de 
håller sig inom bokföringslagen och aktiebolagslagen. Revisorn har en viss kontrollerande 
funktion och om de gör fel skall han påtala detta. Vidare skall revisorn vara den som ger oss 
en bild om de hot och möjligheter som finns och ge oss vägledning till vilket håll de ska 
arbeta mot på kort och lång sikt. 
 
Den nytta företaget har av revisorn är att han skall se till att företaget följer de lagar och 
förordningar som finns. Vidare är det en trygghet för företaget att ha en revisor som ser till att 
de håller sig inom de lagar och förordningar som finns anser Nilsson. Samtidigt är revisorn en 
ekonomisk rådgivare och ska fungera som ett bollplank i dessa frågor. 
 
Det är framförallt ekonomiska tjänster såsom investerings- och skattefrågor som företaget 
använder sig av bland de tjänster som revisorn erbjuder. Inköpet av tjänster beror på 
företagets egen kapacitet att själv kunna ta hand om dessa frågor. Det är av ekonomisk 
vinning för företaget att köpa dessa tjänster. 
 
Nilsson förväntar sig inte att få ett fast pris för revisorns tjänster. Själva revisionsdelen brukar 
ofta kunna uppskattas till ett relativt fast pris. Det han förväntar sig är att revisorn skall kunna 
ge ett fast pris i sådan form att det blir ett max pris och att det sedan eventuellt kan bli 
billigare. Ofta är det en personlig relation mellan revisorn och företaget säger Nilsson. 
 
Eftersom Nilsson är ny i det här företaget vet han inte om revisorn är utbytt. Om han talar 
efter tidigare erfarenhet har han varit med om att byta revisor vid två tillfällen. Orsaken till 
detta var att den revisorn de valt inte har deltagit i revisionsuppdragen för företaget löpande 
under året, utan bara kommit in vid boksluten, ”jag vill ha en revisor i ett bolag som tillika är 
våran ekonomiska rådgivare som är med i bolaget på ett eller annat sätt”. 
 
Därmed har revisorn inte varit insatt i företaget som vi önskat att han skulle vara. Ofta utser 
företagen en revisor på grund av dennes personliga kunnande och han skall delta löpande 
under året för att kunna svara och ge råd på eventuella frågor. 
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Om förväntningarna har förändrats efter redovisningsskandalerna 
 
Efter redovisningsskandalerna har inte Nilssons förväntningar på revisorn förändrats. Nilsson 
kommenterar redovisningsskandalerna med att säga att det som däremot har inträffat är att 
revisorerna ”… har blivit nog så förtegna och nog så förtrogna med bolagen och de har tappat 
sin roll som rådgivare i skattefrågor och se till så att företagen håller sig inom bolags- och 
aktiebolagslagen”. De har inte fullgjort sin plikt och gått över på andra sidan och därmed 
tappat sin kontrollerande funktion. 
 
Nilsson säger att deras revisor inte har förändrat sitt sätt att erbjuda sina tjänster efter 
redovisningsskandalerna, det är ganska likt vad det har varit tidigare, ”jag ser inte att det har 
förändrats någonting alls utan det ser ju ganska likt ut”. 
 
Om förväntningsgapet 
 
Nilsson uppfattar inte att det föreligger något förväntningsgap. De eventuella oklarheter som 
ofta uppstår är debiteringen av tjänsterna där det kan existera meningsskiljaktigheter vad 
gäller vilken kostnad som har uppstått för tjänsten.  
 

”… om det är ett för stort glapp däremellan, vad innebär det? Det innebär att mellan 
en revisor och ett företag så är det absolut det viktigaste funktionen det är förtroende 
och har man inte förtroende för varandra är det svårt att vara revisor, det innebär ju 
också att det kan bli så att det blir ett förslag på en bolagsstämma att man ska byta 
revisor...” 

 
Han känner att de förväntningar han har på revisorn uppfylls vad gäller alla de tjänster som de 
köper av revisorn.  

 
Åtgärder  som minskar förväntningsgapet 
 
Åtgärder som kan göras för att minska ett eventuellt förväntningsgap är att kommunikationen 
mellan revisorn och företaget måste öka. Företaget har vissa förväntningar på revisorn och då 
skall revisorn kunna presentera förslag på hur han skall kunna tillmötesgå dessa 
förväntningar. Eftersom man har kontakt med revisorn alldeles för sällan borde man 
åtminstone ha ett kortare möte en gång i kvartalet säger Nilsson. 
 
Scenarier 
 
Klientens svar på scenarierna 
 
 

Egenintressehotet: Son betydande leverantör. Självgranskningshot: Bokslutsproblem. 
Om vår revisors son skulle vara en betydande leverantör till 
företaget förväntar han sig inte att revisorn skall prata om dem 
till tredje man då han har tystnadsplikt. Om han dock pratar om 
dem skall han inte tala illa om företaget. ”Han skall hålla oss 
högt” säger Nilsson. 
 

Om de skulle ha problem att få ihop bokslutet i tid förväntar 
sig Nilsson att revisorn skall göra sitt yttersta för att hjälpa 
dem. ”Jag förväntar mig att revisorn gör det yttersta, i värsta 
fall får de plocka lite timmar på kvällarna.” Nilsson anser att 
det skulle vara förödande om det var så, då är det dålig 
planering från företaget. 

Partställningshotet: Rättstvist. Vänskapshotet: Samma 
styrelse 

Skrämselhotet: Aktivering eller 
kostnadsföring. 

 ”Han skall företräda oss och vara som en 
juridisk rådgivare till bolaget definitivt, 
det har jag varit med om i flertalet 

Om Nilsson och deras 
revisor skulle vara verksam 
i styrelsen inom samma 

Om det skulle uppstå en diskussion mellan 
företaget och revisorn huruvida en immateriell 
tillgång skall kostnadsföras eller aktiveras och 
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tillfällen, det är ganska vanligt, det skulle 
vara ovanligt om de inte hjälpte till.” 

Revisorn gör en bedömning om det ”är värt 
att ta en strid med skattemyndigheten”. Han 
skall hjälpa till att ta fram underlag, rättsfall 
som skall vara argument för att visa att 
företaget har rätt i vår sak. Detta scenario har 
han varit med om vid ett flertal tillfällen och 
det är vanligt att det går till på detta vis. 
 
 

idrottsförening förväntar 
han sig inte att de skall 
kunna tala om bolagets 
problem privat. Det är dock 
lätt hänt att tala om 
bolagsspecifika frågor om 
man skulle träffas privat i 
och med att detta är den 
gemensamma nämnare 
man har med varandra. Det 
är även vanligt att detta 
sker.  

det strider mot god redovisningssed att 
kostnadsföra, men det är dock ej olagligt att 
aktivera, borde man kunna komma överens om 
ett bra sätt att lösa detta. ”Revisorn skall tala om 
för oss var vi befinner oss i situationen, det vill 
säga om vi befinner oss på den kritvita sidan 
eller om vi är på den svarta sidan, där den svarta 
sidan är det som är olagligt.” 
Det är i slutändan revisorn som avgör denna 
fråga då konsekvenserna kan bli att man får en 
oren revisionsberättelse, ”ingen företagare vill 
ha en oren revisionsberättelse” säger Nilsson. 

 
4.2 Revisorerna 
 
4.2.1 Intervju med Mikael Svensson 
 
Intervjun med Mikael Svensson genomfördes tisdagen den 6 maj på hans kontor. Intervjun 
tog cirka 40 minuter att genomföra. Svensson arbetar på en mindre revisionsbyrå, byrån 
vänder sig till småföretag. Svensson är auktoriserad revisor.  
 
Om förväntningarna 
 
Svenssons uppgift som revisor gentemot klienten, det han skall leverera till klienten är att 
granska räkenskaperna och årsredovisningen och komma fram till revisionsberättelsen enligt 
lagar och god revisionssed vilket är den slutliga produkten säger han. 
 
De tjänster Svenssons byrå erbjuder klienterna är allt från bokföring till upprättande av 
bokslut, granskning av deklarationer, ombildning och bolagsbildning. I samband med bokslut 
gör byrån periodiseringar och värderingar men även skatteberäkningar för företagen. 
 
Den nytta revisorn skall tillföra företagen är alldeles beroende på företaget i sig, deras 
kunskap, hur mycket de själva klarar av att göra, vilket behov de har av revisorn. Ju mindre de 
gör själva och ju mindre deras kunskap är, desto större nytta har de av revisorns kunskaper.  
 
Svensson anser att det är lämpligast att ha ett timpris. ”Om det blir fasta priser är det lätt att 
det blir pressat och man kan känna att det blir snålt om tid och vad ska man då göra om man 
har förbrukat sin tid? ”Vi är ju skyldiga att göra revisionen färdig.” 
 
Det klienterna förväntar sig av honom är att de tror att han ska upptäcka allt, ”de tror att man 
kan allt och tror att man ser allt”. Då Svensson utför revision undersöker han bara de poster 
han tror att problem kan uppstå.  
 
Om förväntningarna har förändrats efter redovisningsskandalerna 
 
Svensson sätt att erbjuda sina tjänster har inte förändrats något efter redovisningsskandalerna, 
”inte så jag märkt, inte för egen del i alla fall”. Revisionsbyrån har inte ändrat sitt sätt att 
arbeta och erbjuda sina tjänster till klienterna,  
 
Om förväntningsgapet 
 
Ett förväntningsgap kan uppstå i samband med ett nytt uppdrag anser Svensson. Det gäller att 
vara tydlig och förklara vad uppdraget innebär säger Svensson. En del kunder skiljer inte 
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mellan bokslut och revision. En del vill ha ett pris på revisionen och tror att de även skall göra 
bokslutet också, då gäller det att vara tydlig och förklara för kunden att det är skilda delar.  
  
Svensson tror att han uppfyller de flesta klienters förväntningar men det är klart att det kan 
uppstå ett förväntningsgap för ”nog finns det ju kunder som förväntar sig mycket mera, vi kan 
göra det mesta men allting kostar och då kan det bli problem att man vill betala så lite som 
möjligt men förväntar sig mycket mer”.  
 
Åtgärder som minskar förväntningsgapet 

 
Åtgärder som kan vidtas för att undvika ett förväntningsgap är enligt Svensson att vara klar, 
göra det tydligt vad vårt uppdrag är och vad företagen förväntas göra. Detta är speciellt viktigt 
med nya kunder. 
 
Scenarier 
 
Revisorns svar på scenarierna 
 

Egenintressehotet: Son betydande 
leverantör. 

Självgranskningshot: Bokslutsproblem. 

Det beror på vem han pratar med. Svensson anser 
inte att det ska påverka revisionen och då säger han 
att det inte är något problem. Om Svenssons son är 
leverantör till företaget är det kanske inte lämpligt 
att han är revisor till företaget. Han skulle inte 
prata illa om företaget, men bara för att det är hans 
son som är leverantör skulle han inte prata mer om 
företaget. 
Kommentar på företagens svar: När det gäller 
företaget i sig själv har man tystnadsplikt men när 
det gäller ett företags produkter är det lite 
annorlunda anser Svensson.  

Det beror på vad det handlar om. ”Revisorn får biträda till en viss del, så 
länge det inte påverkar balansen.” Svensson säger att ”Jag kan inte göra 
värderingar och bedömningar som påverkar balansräkningen eller värdet 
av tillgångar”. Det är kunden som ska göra dessa bedömningar. 
Svenssons revisionsbyrå har själv hand om bokslut till kunder och då får 
den som gör bokslutet inte ha hand om revisionen. Den som upprättar 
bokslutet tillsammans med kunden gör exempelvis värderingar av 
kundfordringarna och där går det även att rådfråga honom vad han anser 
och även angående värderingen av andra tillgångar. Svensson säger att 
”ofta är det en dialog mellan den som gör bokslutet och gör revisionen” 
Kommentar på företagens svar:. ”Förmodligen har man inte, vet man 
inte vad exakt revisorn får göra och inte göra, kunden har svårt att dra 
dessa gränser många gånger har vi svårt att dra dem själva”. 

Partställningshotet: 
Rättstvist. 

Vänskapshotet: Samma 
styrelse 

Skrämselhotet: Aktivering eller kostnadsföring. 

Svensson säger ”ja det 
gör jag, däremot får jag 
inte företräda klienten”. 
De hjälper till med att 
förbereda genom att ta 
fram rättsfall. De 
erbjuder de all hjälp de 
behöver men ”det är 
kunden som skriver 
under alla papper”.   
Kommentar på 
företagens svar: Ingen 
kommentar från 
respondenten, Svensson 
säger att han höll med 
vad företagen sade. 
 

Om det inte är något problem att 
man är revisor i det bolaget kan 
han träffa klienter på fritiden och 
då diskutera företagets problem. 
Möjligheten finns att Svensson 
inte kan vara deras revisor då vi 
sitter i samma styrelse. Om han 
gör den bedömningen att han kan 
behålla oberoendet går det bra. 
”Om vi uppfattas som kompisar av 
tredje man kan jag inte sitta kvar 
som revisor i deras företag.”      
Kommentar på företagens svar: 
”Ofta är det lätt hänt att man frågar 
hur går det? och så är man inne 
och pratar om företaget”. 
 

”Det beror helt och hållet på vilka belopp det rör sig om.” 
Svensson säger även: 
 

 ”Man sätter upp vissa belopp som man kan 
acceptera och ligger det inom felmarginalen kan jag 
säga min ståndpunkt vad jag tycker, men resulterar 
inte i någon oren revisionsberättelse, men skulle felet 
vara större än vad jag kan acceptera då måste jag 
säga till klienten att jag måste skriva en anmärkning 
i revisionsberättelsen om ni har kvar det så här.” 

 
Svensson tar hänsyn till helheten om det är små saker kan 
det tillsammans vara ett skäl till en anmärkning men det 
brukar lösa sig ofta på ett bra sätt ”De brukar acceptera ens 
ståndpunkt”. 
 Kommentar på företagens svar: Det är nog ingen företagare 
som vill ha en oren revisionsberättelse säger Svensson. 

 
4.2.2 Intervju med Pelle Bengtson 
 
Intervjun med Pelle Bengtson genomfördes onsdagen den 7 maj på hans kontor. Intervjun tog 
cirka 45 minuter att genomföra.  
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Om förväntningarna 
 
Bengtson anser att han skall leverera en grundläggande revision av räkenskaperna till sina 
klienter så att den revisionsberättelse de skriver skall vara riktig. Om Bengtson lämnar en ren 
revisionsberättelse ”då skall företagens räkenskaper vara enligt de lagar som finns”. 
 
De tjänster Bengtsons erbjuder är fullständiga i den mån det är lagligt. Kunderna måste göra 
ett grundarbete själva, ”vi får inte sköta grundkonteringen och bestämma hur det skall se ut”. 
Utöver det sköter de om att göra bokslut, deklarationer och årsredovisning. Kunderna 
efterfrågar oftast skatterådgivning orsakerna är att ”det finns skatteregler hur många som 
helst” och Bengtson ger själv råd i den mån han kan men sedan finns det expertis mer centralt. 
 
Det klienterna förväntar sig av honom är att han skall veta allt som de ej vet. Det 
grundläggande är att om ett aktiebolag kommer till oss skall de veta att om de blir utsatta för 
en granskning är allt i sin ordning i och med att han har godkänt det.  
 
Byrån har en avdelning som har hand om klienternas grundbokföring. Bengtson ber de som 
sköter grundbokföringen att plocka fram visst underlag för revisionen till exempel 
skattekontoutdrag. Vidare använder de sig av ett revisionsprogram som han följer och då 
förbereder de revisionsprogrammet åt mig i den mån det går. 
 
Det kan vara en kombination men timpris är det grundläggande. Ofta kan de även ge ett 
takpris där vi kommer överens om ett belopp som det maximalt får kosta. Skall det kosta mer 
ska det motiveras med att det var mer jobb än vad som förutsattes från början. Det har blivit 
en hel del att man lämnar offerter på revisionen men då blir det lite som i byggbranschen att 
det blir tillägg för alla avvikelser från den grundläggande revisionen. 
 
Den nytta klienten skall ha av revisorn är att han kan de lagar och bestämmelser som gäller 
om hur en årsredovisning skall se ut. De klienter som har större verksamhet har oftast egna 
resurser, även de behöver ofta hjälp att få ihop alla not anteckningarna till årsredovisningen. 
Sedan är det alla konsultinsatser med skatter och sånt som de har nytta av. Bengtson hjälper 
själv till i den omfattning han klarar av. 
 
Om förväntningarna har förändrats efter redovisningsskandalerna 
 
Bengtson tycker inte att det berör dem. ”Vi har vissa etiska regler att följa sen förut som gör 
att vi inte går in och vara allt för allierade med kunderna. Och sen har vi en lista som vi gick 
igenom redan innan skandalerna. De ser till att vi inte håller oss allt för lierade med 
kunderna”.  
 
Bengtson har även en checklista som han går igenom där de har både konsultation och 
revision för att undvika att hamna i en jävsituation eller att det blir något hinder mot att de har 
dessa konsultinsatser. 
 
Om förväntningsgapet 
 
Det är sällan det uppstår något förväntningsgap mellan Bengtson och hans kunder. Det är som 
i all annan affärsverksamhet, ibland tycker han att man har lyckats mindre bra, men det är en 
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annan sak säger han. Bengtson anser inte att det är en akut fråga om det uppstår ett 
förväntningsgap. 
 
Bengtson tror att han lyckas att uppfylla kundernas förväntningar. Det gäller att få kunden att 
inse att han personligen inte kan allt utan det är andra som är experter på vissa saker som han 
kan plocka fram åt dem. Bengtson säger att han  ” inte försöker ge intrycket att han 
personligen kan allt”. 
 
Åtgärder som minskar förväntningsgapet 

 
Åtgärder som de kan vidta är att vi gör klart för kunden redan i förväg vad de levererar för att 
undvika att det inte kan uppstå ett förväntningsgap. Det gäller att ha en bra kommunikation 
med företaget för att kunna reda ut problemen snabbt. En sak han lärt sig är att försöka lösa 
alla problem så fort det går.  
 
Scenarier 
 
Revisorns svar på scenarierna 
 

Egenintressehotet: Son betydande leverantör. Självgranskningshot: Bokslutsproblem. 
Om Bengtson vore vald revisor i ett sådant företag skulle han 
avsäga sig uppdraget eftersom han är jävig, skulle han tycka. 
”Om det är av stor betydelse både för min son och företaget de 
leveranser han gör, ska jag inte skriva under en 
revisionsberättelse.”  
Kommentar på företagens svar: De har jävs regler så det kan 
ligga på gränsen beroende på vilken omfattning det är. Det är 
på gränsen om man ska ha en affärsrelation. De har en 
checklista som vi går efter. 

Det är ingen tvekan om det. Har de möjlighet att hjälpa till 
gör de så. ”Då det gäller periodisering ger vi förslag till 
värdering sedan får kunden stå för uppgifterna i slutändan.  
Oftast har vi en bra insyn till hur saker och ting ska 
värderas”. Det är inte de som ska stå för någon värdering.   
Kommentar på företagens svar: Det ingår i deras 
tjänsteutbud att hjälpa till även om de bara kommit överens 
om att de bara skulle ha revision.  
 

Partställningshotet: Rättstvist. Vänskapshotet: Samma 
styrelse 

Skrämselhotet: Aktivering eller 
kostnadsföring. 

I den mån de har kompetens på deras 
byrå ger de klienten hjälp. De har 
även skattekonsulter centralt som är 
de stora experterna på skattefrågor. 
”Handlar det om något de vill ha hjälp 
med gör vi det.” Bengtson hjälper till 
i den mån han kan, sedan hänvisar 
han till deras experter. De hjälper till 
även med att förbereda ärendet och ta 
fram rättsfall. 
Kommentar på företagens svar: Att 
avgöra om det är värt att överklaga är 
början på processen. Sen är det lokalt 
om de ser att de har kompetensen här, 
eller om de ska anlita experter 
centralt. Då bedömer de om det är 
någonting som är värt att överklaga.  
 

Han ser inte vad som skulle 
hindra att man pratar med 
varandra om detta under 
förutsättning att det är ägaren 
då ”vet jag inte riktigt vad som 
hindrar att prata om företagets 
problem privat”. Det är en helt 
annan sak om det är någon från 
styrelsen på företaget, då gör 
han det inte eftersom alla i 
styrelsen ska ha samma insyn. 
Kommentar på företagens svar: 
”Det är olika det finns ju 
enmans företag då gör det inte 
stor skillnad om man träffas 
privat”.  

Om det är av väsentlig betydelse eller tveklöst att 
det inte finns nåt värde för bolagets ställning är det 
grundläggande och då kan det kan bli en oren 
revisionsberättelse. Bengtson påtalar vad han anser 
men klienten väljer själv och ”är det ett tillräckligt 
stort belopp hamnar det i revisionsberättelsen som 
en reservering att han ej kan bekräfta värdet på 
tillgången”.  Är det inte ett belopp av större 
betydelse får företagarna göra som de vill. 
Kommentar på företagens svar: Företagen vet att 
banken reagerar om de har en oren 
revisionsberättelse, det är inte vanligt att ha en oren 
berättelse. Bolagen vet att det ger en signal om att 
nåt är tveksamt. Bengtson säger: ”Det är de som 
avgör om det ska aktiveras eller kostnadsföras och 
säger de att de ska aktivera och gör det, händer det 
att man säger att revisionsberättelsen kommer inte 
som en julklapp.” 

 
4.2.3 Intervju med Tommy Boström 
 
Intervjun Tommy Boström genomfördes torsdagen den 8 maj på hans kontor. Intervjun tog 
cirka 40 minuter att genomföra. Boström arbetar på en av de större byråerna i Sverige och han 
är auktoriserad revisor.  
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Om förväntningarna  
 
Boströms kunder förväntar sig att han bevakar och upptäcker eventuella faktorer som kan 
påverka företaget. Boström tror att kunderna förväntar sig mer än bara revision och det tycker 
han att de skall få. 
 
Den nytta kunderna skall ha av honom är att han skall se till att företagen håller en hög 
redovisningsstandard, att han följer de rekommendationer som finns i FAR för att det ska bli 
god redovisningssed. En nytta de tillför företagen är att de ser en helhet bättre än företagen 
vad gäller sifferperspektivet, om det uppstår något fel. Exempelvis om de ser att något är fel i 
relationstalen personal kontra omsättning. Då kan de göra en analys och fråga vart de är på 
väg. 
 
Idag är det timpris som gäller men många vill ha ett ungefärligt pris, en del vill ha en offert. 
Om det är kunder som vill ha ett ungefärligt pris kan han ge dem ett takpris. Om de har 
lämnat ett fast pris och det drar ut över tiden måste de informera kunderna om att 
förutsättningarna för det fasta priset inte har uppfyllts från kundens sida och därmed krävdes 
mer tid för revisionen, därför har priset blivit högre än takpriset. 
 
Andra tjänster som de erbjuder är i viss mån företagsrådgivning. I och med den nya 
revisorslagen som har kommit har det blivit hårdare med vilka råd de kan ge för att de inte ska 
bli jäviga. Ofta vill kunderna ha hjälp med en årsredovisning eftersom årsredovisningslagen är 
krånglig. De behöver vår kunskap inom dessa områden säger Boström. 
 
Boströms uppgift gentemot klienten är att han ska göra en lagstadgad revision. Han skall göra 
en genomgång av räkenskaperna om han tittar strikt på revisorsrollen. Revisionsnära 
konsultationen tillkommer i samband med att han upptäcker eventuella fel i bokslutet. 
 
Om förväntningarna har förändrats efter redovisningsskandalerna 
 
Efter redovisningsskandalerna har byrån fått nya interna direktiv. De ska tänka sig för vid 
konsultationsbiten och de får inte bli alltför personligt involverade i konsultationen. Någon 
annan i byrån, jurister eller någon annan medarbetare får vara konsult i det fallet. Blir 
konsultationsbiten för stor kanske de inte kan fortsätta som revisorer i bolaget. De följer 
analysmodellen för varje nytt år som börjar för att få reda på om det har uppstått någon 
jävsituation. Om de ska göra konsultation måste de fråga sig själva om det är något de kan 
konsultera. Det är en slags enkät de går igenom innan de åtar oss uppdraget. 
 
Om förväntningsgapet 
 
Det har alltid funnits ett förväntningsgap mellan revisor och kund. I hans fall kan det komma 
frågor om något han inte kan göra och då får kunderna vända sig till någon annan på kontoret. 
Det är nog inte alltid han uppfyller kundernas förväntningar men han försöker. 
 
Åtgärder som minskar förväntningsgapet 
 
Åtgärder de kan vidta för att minska ett förväntningsgap är att informera om vad de kan göra 
och vad de ska göra, att hela tiden förmedla till kunden vad han gör och vad andra måste göra. 
Boström anser att han inte har några större problem med detta. 
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Scenarier 
Revisorns svar på scenarierna 
 
Egenintressehotet: Son betydande leverantör. Självgranskningshot: Bokslutsproblem. 
Om företaget inte vore bra skulle han inte prata gott om dem, han 
skulle inte försköna någon bild av företaget. Om företaget vore bra 
skulle jag kunna säga att det ”enligt min bedömning är ett välskött 
företag men jag skulle inte säga att det är ett kanon företag på att 
bygga hus om det vore ett byggföretag för det vet jag inte”.  
Kommentar på företagens svar: Det är ganska självklart, de vill ju 
hellre ha draghjälp.  

Om en klient hade problem att få ihop bokslutet 
försöker de hjälpa dem för att bli klara. ”Kanske inte 
jag personligen men någon annan på byrån får hjälpa 
dem att bli klara”.  
Kommentar på företagens svar: Detta är ett typiskt 
förväntningsgap man förväntar sig av revisorn, men 
det är från byrån man ska förvänta sig detta. 

Partställningshotet: Rättstvist. 
 

Vänskapshotet: Samma 
styrelse 
 

Skrämselhotet: Aktivering eller 
kostnadsföring. 

Om en klient hamnar i en rättstvist med 
skattemyndigheten och de vill ha råd av 
honom beror det på hur komplex frågan är. 
”Om det är något enkelt kanske jag kan ge 
dem tips eller råd.” Om det är större saker, 
till exempel om det har blivit någon tvist 
om en upptaxering eller avdrag har de i 
sådana fall skattejurister som hjälper 
kunderna. ”Idag är detta dock lite 
känsligare, vi kan biträda och ge råd men 
vi får definitivt inte göra skrivelser på 
uppdrag av kunden.”  Boström anser det 
inte vara revisorns uppgift att se till att 
företagen inte hamnar i en rättstvist.  
Kommentar på företagens svar: Boström 
anser inte att Olssons förväntning att det är 
revisorns uppgift att se till att de inte 
hamnar i en sådan situation är realistisk. 

Det händer att det kan komma upp 
någon fråga om han träffar en 
företagare, om han exempelvis har 
barnen i samma lag. Det är oftast 
frågor av enklare art som brukar 
diskuteras. Umgås man allt för 
mycket bör man avsäga sig 
revisorskapet. Det är då möjligt att 
omorganisera och sätta in någon 
annan som kan vara opartisk och 
han sköter bokslutet och 
årsredovisningen om företagaren 
fortfarande vill ha kontakt med 
honom.  
Kommentar på företagens svar:  
Det kanske inte är lämpligt att bli 
all för god vän med kunden men 
det är tyvärr ganska vanligt i vissa 
kretsar. 

Boström gör en egen bedömning. Han 
kan inte säga att det är rätt eller fel, han 
kan säga att det är tveksamt. I sådana 
fall ”gör vi en så kallad försiktig 
kommentar i revisionsberättelsen att det 
kan föreligga viss tveksamhet i en 
värdering av denna post”. Har det 
betydelse för fortbeståndet om posten 
kan vara fel kan vi varken till- eller 
avstyrka resultat eller balansräkningen i 
revisionsberättelsen och då är det 
bolagsstämman som får ta ansvaret. 
Betydelsen av posten är viktig för det 
beslut man tar. 
Kommentar på företagens svar: De har 
ju rätt att ha sin åsikt, vill de göra så får 
det göra så, oftast brukar det lösa sig 
och de flesta vill inte ha en oren 
revisionsberättelse. 

 
4.3 Sammanställning av intervjuer 
 

 

Sektion Svensson Bengtsson Boström 
Om förväntningarna 
(Revisor) 
 

Uppgift, granska räkenskaper 
och årsredovisning som ska leda 
till revisionsberättelse. 
Klienterna förväntar sig att man 
upptäcker allt, man kollar där 
problem kan uppstå. Tillförd 
nytta beror på vad företagen gör 
själva.  

Leverera en grundläggande 
revision som leder till en 
revisionsberättelse. Förväntar sig 
att jag vet allt de ej vet. Nyttan vi 
tillför är att vi kan de lagar och 
bestämmelser som gäller för hur en 
årsredovisning ska se ut.  

Uppgiften, göra lagstadgad 
revision. Förväntar sig att jag 
upptäcker faktorer som 
påverkar dem. Nytta jag 
tillför, se till att de håller en 
hög redovisningsstandard. 
Ser ur ett sifferperspektiv, 
analyserar om något är fel.  

Sektion Olsson Lindgren Nilsson 
Om förväntningarna 
(Företag) 

Hålla ordning på företagets 
böcker, hjälpa till med skatte- 
och juridiska frågor. Hjälpa till 
med bokslutet. Anser att 
förväntningarna är uppfyllda och 
känner sig nöjd. 

Skall kunna skatteregler och 
normer. Hjälpa till med bokslut. I 
princip ställa upp på det jag betalar 
honom för. Nyttan är att få hjälp 
med bokföring, hjälp med delårs- 
och halvårsbokslut. 

Ge råd, se till att vi håller oss 
inom BFL och ÅRL. Påtala 
fel vi gör. Ge oss en bild om 
hot och möjligheter samt ge 
råd om vilket håll vi ska 
arbeta. Nytta, se till att vi 
håller oss inom lagar och 
förordningar. 
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Sektion Svensson Bengtsson Boström 
Om förväntningarna 
förändrats efter 
redovisningsskandalerna 
(Revisorer) 

Sätt att erbjuda mina tjänster 
har inte förändrats och ej 
heller byråns sätt att arbeta 
har förändrats. 

Berör ej oss. Har checklista 
vi följer, ej bli lierade med 
klienterna. Checklista för 
revision och konsultation -
undvika jävsituation. 

Nya interna direktiv efter 
skandalerna. Ej för personligt 
vid konsultation. Nytt år - går 
igenom analysmodellen,  
undvika jävsituation 

Sektion Olsson Lindgren Nilsson 
Om förväntningarna 
förändrats efter 
redovisningsskandalerna 
(Företag) 

Upplever inte att 
förväntningarna har 
förändrats, litar på revisorn, 
sköter allt på ett korrekt sätt.  

Förväntningarna har inte 
förändrats. Dessa skandaler 
ligger på en annan nivå. 

Förväntningarna på revisorn 
har inte förändrats. Revisorns 
sätt att erbjuda sina tjänster 
har inte heller förändrats. 

Sektion Svensson Bengtsson Boström 
Om förväntningsgapet 
(Revisorer) 

Gap, uppstår i samband nytt 
uppdrag. Förklara vad 
uppdraget innebär. Kunder 
skiljer inte mellan bokslut 
och revision. Uppfyller de 
flesta klienters förväntningar. 

Sällan det uppstår gap. Inte 
någon akut fråga. Uppfyller 
nog kundernas förväntningar. 

Alltid funnits ett gap. Uppstår 
frågor om något man ej kan 
göra, de får vända sig till 
någon annan på kontoret. 
Kan inte alltid uppfylla 
kundernas förväntningar.  

Sektion Olsson Lindgren Nilsson 
Om förväntningsgapet 
(Företag) 

Anser det ej föreligger gap 
mellan företaget och revisor, 
upplever inte att 
förväntningar skiljer sig från 
revisorns åtaganden. 

Gap existerar ej. Haft samma 
revisor länge, kan företaget 
och därför anser han att det 
inte finns något gap. 

Finns ej något gap. 
Oklarheter som uppstår, 
debiteringen av tjänsterna. 
Förväntningar uppfylls vad 
gäller tjänster de köper. 

Sektion Svensson Bengtsson Boström 
Åtgärder som minskar 
förväntningsgapet (Revisor) 

Åtgärder - undvika gap, göra 
tydligt vad uppdraget är, vad 
företagen förväntas göra. 
Speciellt viktigt med nya 
kunder.  

Åtgärder, klargöra för kunden 
vad vi levererar undviker att 
det uppstår gap. Kontakt med 
företaget för att reda ut 
problemen snabbt. 

Åtgärder för att minska ett 
gap, informera vad vi kan och 
vad vi ska göra, förmedla till 
kunden vad jag gör och vad 
andra måste göra. 

Sektion Olsson Lindgren Nilsson 
Åtgärder som minskar 
förväntningsgapet (Företag) 

Eftersom det inte finns något 
gap finns ej heller några 
åtgärder att vidta. När 
problem uppstår kan det lösas  
genom en diskussion. 

Gap existerar ej. Har haft 
samma revisor länge, kan 
därmed företaget. Därför 
anser han att det inte finns 
något gap.  

För att minska gap, ökad 
kontakt. Revisorn ska ge 
förslag för att tillmötesgå 
våra förväntningar. Kortare 
möte en gång i kvartalet. 
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5. ANALYS OCH SLUTSATSER 
 
I följande kapitel analyseras resultaten från det empiriska materialet. De intervjuade 
företagens åsikter relateras till varandra och revisorernas åsikter läggs fram, i de fall det är 
möjligt görs också jämförelser mellan företagen och revisorerna. Slutligen görs jämförelser 
med den teoretiska referensramen där det är möjligt. Vi kommer även att löpande dra 
slutsatser av vår analys och de viktigaste slutsatserna sammanfattas i ett eget avsnitt. Kapitlet 
avslutas med en kort diskussion och förslag till fortsatt forskning. 
 
5.1 Förväntningarna 
 
Företagens förväntningar verkar vara ganska omfattande men revisorerna verkar vara relativt 
bra på att kunna uppfylla dessa förväntningar. Alla de undersökta företagen har haft sin 
revisor under lång tid och detta medför att de har höga förväntningar på revisorn. Samtliga 
företagare förväntar sig att revisorn ska delta vid bokslut och bistå med diverse råd såsom 
periodiseringar och värderingar. Vidare förväntar de sig att revisorn ska kunna hjälpa till 
framförallt med skattefrågor. De anser att revisorn ska kunna det mesta. Lindgren säger bland 
annat att ”jag förväntar mig i princip att revisorn ska ställa upp på allt jag betalar honom för”. 
Ingen av företagarna nämner det faktum att revisorn inte får företa sig vissa saker. De 
förväntar sig vidare att revisorn ska förbereda och hjälpa till på alla sätt vid händelse av en 
rättstvist med skattemyndigheten. Att revisorerna hjälper till med detta är ganska vanligt 
påstår företagarna och de ser inget problem med detta. Även att revisorerna hjälper till att 
värdera vissa poster på balans- och resultaträkningen är en självklar sak för företagarna. 
Enligt Smith & Swinyard (1983) beror en kunds förväntningar på klientens tidigare erfarenhet 
av leverantören. Dessa erfarenheter sätter gränser för vad de anser sig kunna förvänta sig av 
revisorn. Vid en diskussion om huruvida en immateriell post ska aktiveras eller kostnadsföras 
väljer Olsson att förbehålla sig rätten att själv välja det beslut han anser vara riktigt. Nilsson är 
lite mer försiktig och säger att det är upp till revisorn att förklara var någonstans de ligger i 
den gråa zonen. Samtliga företagare är rädda för en oren revisionsberättelse och detta vill de 
inte ha. Olsson nämner att om de diskuterar en större sak skulle man eventuellt kunna säga 
”Nästa år tänker vi gå ut och begära anbud på revisionen, då får revisorn dra sina slutsatser 
själv”. De slutsatser vi drar är att klienterna har höga förväntningar på revisorerna och 
eftersom samtliga företagare har haft sina respektive revisorer under lång tid borde dessa 
förväntningar vara ett resultat av deras tidigare interaktion med varandra.  
 
Revisorerna anser att de ska leverera en revision av företaget. De erbjuder dock sidotjänster 
till sina kunder. Enligt samtliga revisorer efterfrågar kunderna mest skatterådgivning. De 
brukar hjälpa till med att förbereda material till kunderna de nämner att de inte kan företräda 
kunden i rätten men annars hjälper de till med allt. Vidare anser revisorerna att kunderna 
förväntar sig att de ska kunna allting inom området. Revisorerna hjälper sina kunder i den 
utsträckning de själv besitter kunskapen. Sedan låter de konsulterna på byrån ta hand om det 
de inte kan själva. Samtliga revisorer erbjuder hjälp med bokslutsarbete med allt vad det 
innebär. Hos samtliga revisorer har de en avdelning som erbjuder och sköter om 
grundbokföringen men det är kollegorna som granskar och tillsammans går igenom hur vissa 
poster ska redovisas och värderas. Enligt Kell (1992) ska en revisor vara oberoende från 
klienten då denne genomför och redovisar en revision av ett företag.  
 
Den nya analysmodellen (revisorslagen, 2001:833) säger att om det föreligger hot mot 
revisorn opartiskhet ska man avsäga sig uppdraget. I detta fall anser både revisorer och kunder 
att det är relativt tillåtet att träffas privat. Det anmärkningsvärda är att ingen revisor såg något 
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fel i detta, utan de argumenterade för fall när det var rätt. Revisorerna ansåg att det var riktigt 
att de hjälpte till med periodiseringar och värderingar eller att någon annan i byrån gjorde 
dessa saker i samråd med varandra. Att revisorerna har ett direkt ekonomiskt egenintresse blir 
uppenbart när de även säljer konsulttjänster till kunderna. Ingen av kunderna nämner att 
revisorerna brukar avsäga sig konsultation på grund av att de inte kan, enligt de lagar som 
finns. 
 
En slutsats vi drar är att det kan vara svårt för en revisor att behålla oberoendet om det är 
vanligt och anses rätt att träffa en kund på fritiden. Dessutom är det troligtvis svårt att hålla ett 
professionellt avstånd till en kund när revisorerna har relationer med sina kunder som går 
långt tillbaka i tiden. Tillsammans gör dessa två att de kan komma i den situationen att de inte 
vill svika en ”vän” och därmed inte sköter sin uppgift på ett tillfredställande vis ur samhällets 
synvinkel. Andra slutsatser vi kan dra av detta är att det kan anses vara helt eller delvis emot 
självgranskningshotet och partställningshotet. Även fast de sätter in motåtgärder för att 
minska risken för en beroende situation går det inte att bortse från att de granskar sina 
kollegors råd och att det troligtvis inte finns ”vattentäta” skott mellan de olika avdelningarna. 
 
Enligt Broderick (1998) beror kundens förväntningar på revisorn av deras tidigare kontakt. Ju 
längre en kund haft en revisor desto bättre vet han vad han kan förvänta sig av en revisor i 
framtiden (rollteorin). I och med att de har haft sina revisorer väldigt länge är deras 
förväntningar styrda av den kontakt de har haft med revisorn tidigare. De faller in i en roll 
som komplement till varandra. De lagar och normer som existerar har kanske inte riktig haft 
önskvärd effekt, vilket har gjort att revisorerna inte satt några gränser för vilka förväntningar 
som kunderna har. Kunderna förväntar sig att revisorn ska göra allt vilket de i själva verket 
inte kan.  
 
Våra slutsatser är att revisorn och klienten har fallit in i en roll där revisorn är mer en konsult 
och klienten är en kund och ”kunden har alltid rätt”. Denna inställning kan medföra att 
förväntningarna stegras i och med att de släpper på dessa punkter, dessa små steg påverkar till 
slut revisorns oberoende och kundens förväntningar stiger och till slut är de orealistiska. 
Kunderna förväntar sig i princip att de ska få allt och det verkar som revisorerna levererar det 
mesta utan att tänka igenom om de överskrider någon norm eller lag. En tänkbar förklaring är 
att revisionsbyråerna är företag och företag ska tjäna pengar men samtidigt har revisorerna en 
reglerande roll i samhället. 
 
5.2 Förändrade förväntningar efter redovisningsskandalerna 
 
Företagens VD har ej fått förändrade förväntningar efter redovisningsskandalerna. Lindgren 
säger att: ”De ligger i en värld ovanför våra huvuden tror kanske ett par mil och kanske 
kilometer…” Ingen av företagarna har upplevt att revisionsbyråerna har förändrat sitt 
beteende sätt på något sätt. De slutsatser vi drar ur detta är att de inte verkar ha rannsakat sig 
själva och verkar inte ha ägnat en enda tanke på hur de använder sina revisorer till konsulter 
och hur detta kan påverka revisorns oberoende gentemot företaget och dess ledning. 
Revisorerna säger att de har fått nya interna direktiv och följer den nya redovisningslagen, 
men vidare säger de att de inte har förändrat sitt sätt att erbjuda sina tjänster. Bland annat 
säger Svensson ”inte så jag märkt i alla fall” vilket enligt oss kan anses vara en förvånande 
attityd mot vad som skett i revisionsbranschen. Vi anser att denna attityd är konstig då de 
verkar ta lätt på de händelser som skett i omvärlden. Detta kan i sin tur urholka den moral som 
finns inom revisionsbranschen. Även företagens förväntningar på revisorn som revisor och 
konsult blandas lätt ihop. Våra slutsatser blir således att i vår undersökning framkommer det 
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inte att några större förändringar inom revisionsbranschen har skett. Vidare finns det en 
mängd hot mot oberoendet som bland annat den nya revisorslagen försöker ”arbeta” bort men 
revisorerna verkar ta lätt på dessa hot. 
 
5.3 Förväntningsgap 
 
Varken revisorer eller företagare ansåg att det förelåg ett förväntningsgap. Detta trots att 
revisorerna hade en annan uppfattning om vad deras uppgift innebar. Samtliga revisorer ansåg 
att de skulle leverera en revision av företaget medan företagarna Olsson och Lindgren inte 
nämnde detta. Nilsson ansåg att revisorn skulle se till att företaget håller sig inom 
bokföringslagen och aktiebolagen. Företagarna förväntade sig att revisorn skulle 
tillhandahålla konsulttjänster, det ingick i revisorsrollen. Enligt Gale (1994) är det viktigt att 
förstå vad en kund förväntar sig av en tjänst. Det blir därmed lättare att uppfylla dennes 
förväntningar. Revisorerna verkar förstå vad företagarna har för förväntningar eftersom ingen 
av de olika parterna ansåg att det förekom något förväntningsgap. Enligt Broderick (1998) 
säger rollteorin att numera förväntar kunderna sig att revisorn ska tillhandahålla sina 
konsulttjänster, de har fallit in rollen revisor/kund från att tidigare varit revisor/klient. Vidare 
hävdar Broderick (1998) att båda parter måste kunna förutse den andres beteende och 
handlingar. Eftersom revisorer och kunder har långa relationer vet revisorn vad kunden 
efterfrågar och kunden vet vad revisorn erbjuder, därmed uppfyller revisorn kundens 
förväntningar och det existerar inget förväntningsgap. Enligt Smith & Swinyard (1983) beror 
en kunds förväntningar på klientens tidigare erfarenhet av leverantören. Dessa erfarenheter 
sätter gränser vad de anser sig kunna förvänta sig av revisorn. Slutsatserna blir därmed att det 
teoretiskt skulle kunna och borde existera ett förväntningsgap eftersom de har olika 
uppfattningar om vad revisorernas roll är. Revisorns oberoende borde påverka kundernas 
förväntningar till att de inte är så höga, anledningen att det inte är på det viset kan vara att 
kunderna inte har en tydlig bild av revisorns roll. Något förväntningsgap existerar dock inte 
eftersom revisorerna erbjuder sina konsulttjänster till kunderna i samband med att de har 
revisionsuppdrag.  
 
Rollen revisor/klient suddas ut mer och mer och beroende perspektivet blir därmed mer och 
mer tydligt. Detta motverkar själva idén med den nya revisorslagen vilket var att stärka 
oberoendet. Enligt analysmodellen (revisorslagen, 2001:833) är det ytterst tveksamt om inte 
skattehjälpen bryter mot partställningshotet och värderingarna i bokslutshjälpen bryter mot 
självgranskningshotet vilket gör att detta egentligen inte ska erbjudas till kunderna men det 
sker regelbundet vilket kan anses vara en lättsinnig inställning till den nya lagen. Även med 
detta som utgångspunkt borde det föreligga ett förväntningsgap eftersom revisorerna inte 
lämpligen borde erbjuda dessa tjänster.  
 
Enligt Walker & Baker (2000, se nedan för figur) finns det två nivåer av förväntningar. 
Önskade förväntningar och adekvata förväntningar. Önskade förväntningar är vad en klient 
hoppas erhålla vilket är en blandning av vad han tror kan bli gjort och vad som ska bli gjort, 
detta är i vårt fall konsulttjänster inom samtliga områden och revision. Enligt Parasuraman et 
al (1998) är även önskade förväntningar stabila över tiden, kundernas förväntningar grundar 
sig långt bak i tiden. De adekvata förväntningarna är de förväntningar som kunden anser sig 
vara den lägsta nivå som de kan acceptera, detta torde vara revision och vissa konsulttjänster 
inom bokföring och skatter. Toleranszonen verkar inte vara alltför stor, bland annat Lindgren 
säger att ”jag förväntar mig i princip att revisorn ska ställa upp på allt jag betalar honom för”. 
Olsson säger om de inte är överens om någon större sak så ”nästa år tänker vi gå ut och begära 
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Levererad Nytta 

anbud på revisionen, då får han dra sina slutsatser själv”. Enligt Miller (1977) beror denna 
zons storlek på användningssituation och hur viktiga kunderna upplever dessa tjänster. 
 
Eftersom kunderna förväntar sig att revisorn ska utföra det mesta faller denna förväntan in i 
boxen förväntad nytta. Rimligtvis borde vissa förväntningar på revisorn vara utanför boxen, 
då revisorn inte kan och/eller är begränsad av lagar och regler att utföra vissa konsulttjänster. 
I vårt fall ska inte revisorn nå upp till den förväntade nyttan av revisorn hos kunden då han 
inte får utföra vissa tjänster i den omfattning som sker nu. Därmed borde den upplevda nyttan 
hos kunden och levererade nyttan av revisorn hamna under den förväntade nyttan på grund av 
de lagar och regler som finns, men detta sker inte och därför upplever varken kund eller 
revisor något förväntningsgap.  
 
Våra slutsatser blir således att det verkar som om revisorerna inte fullständigt följer 
revisorslagen och andra regler och de verkar inte ta oberoendemodellen på särskilt stort allvar. 
Därmed är det svårt att säga att det föreligger något förväntningsgap då så borde vara fallet. 
Enligt Ojasalo (2001) måste revisorerna styra förväntningarna för att på detta sätt få dem på 
rätt sida om den streckade linjen. Se nedan. 
 
 
   Förväntad Nytta  
 
 
   Önskad Nytta  
  
     
   Tolerans zon    
 Styra förväntningar 
 
   Adekvat Nytta 
 
  Förväntningsgap  
  hos klienten  
       
  
  
 
Lagar & regler som hindrar 
   
Levererad nytta 
 från revisorn 
 
 
Figur 3. Klienternas förväntningar och styrning av dessa. Bearbetad och tagen ur Walker, J & 
Baker, J (2000, s. 414) 
 
5.4 Åtgärder mot ett förväntningsgap 
 
För att det inte skulle föreligga något förväntningsgap ansåg Olsson och Nilsson att företagen 
och revisorn skall ha en kommunikation mellan varandra. Nilsson ansåg att det lämpligaste 
var att parterna skulle träffas och ha kortare möten åtminstone en gång i kvartalet för att 
undvika ett förväntningsgap, revisorerna var inne på samma linje. Boström och Bengtson 
anser att information och kommunikation är viktigt. Vidare anser Bengtson och Svensson att 
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revisorn måste var tydlig och klargöra vad de ska göra för företaget. FAR (2002) och Wolf 
(1999) skriver att man måste försöka tydliggöra revisorns roll och att allmänheten ska 
upplysas om vad revisorn kan uträtta. Kort sagt revisorn måste kommunicera med kunden om 
vad han ska göra. Om detta sker är det oerhört mycket lättare för kunden att förstå varför 
revisorn inte kan utföra vissa saker. 
 
De slutsatser vi drar är att samtliga parter anser att kommunikation är det lämpligaste sättet att 
åtgärda ett förväntningsgap, men detta kanske inte har skett i den grad som har varit önskvärd. 
 
Ojasalo (2001) skriver att det är viktigt att styra kundens förväntningar, därmed minskar 
risken för ett förväntningsgap. Det är möjligt att styra förväntningarna till en nivå som kan 
kombineras av en revisor som följer regler och lagar men ändå uppfyller kundens 
förväntningar. Företagen har i viss mån orealistiska, villkorslösa och luddiga förväntningar på 
revisorn genom att de förväntar sig många saker som ligger i den gråa zonen och för den 
delen även i den svarta zonen. Dessutom anser de att vissa tjänster såsom skatterådgivning är 
självklara i den omfattning den är nu. Revisorerna måste därför fokusera, avslöja och 
kalibrera kundernas förväntningar för att på så sätt få förväntningarna på en nivå där det är 
möjligt att kombinera revision och viss konsulttjänst som är realistisk och framförallt inte 
tveksam ur ett moralisk och ett lagligt perspektiv.  
 
Fokusering av luddiga förväntningar uppnås genom att revisorn och kunden har en dialog. 
Tillsammans med revisorn inser kunden vilka förväntningar som är realistiska och detta 
resulterar i att både kund och revisor inte bara blir tillfredställda de minskar även risken för ett 
förväntningsgap. Ett problem är att när dessa luddiga förväntningar blivit fokuserade kan de 
vara av sådan art att revisorn inte kan tillmötesgå kunden, då måste revisorn avsäga sig 
uppdraget. 
 
               Styra Förväntningar 
 
 
      Luddiga    Fokusering   Noggranna 
 
     Villkorslösa   Avslöja   Tydliga 
 
     Orealistiska  Kalibrera   Realistiska 
 
 
 
            Ej ett Förväntningsgap    
 
Figur 4. Fokusera luddiga förväntningar för att undvika ett förväntningsgap. Bearbetad och 
tagen av Ojasalo (2001,s.206)  
 
Villkorslösa förväntningar är förväntningar som klienten börjat överväga som självklara av 
revisorn. Ett exempel är de värderings- och periodiseringsråd som revisorn ger. Dessa råd är 
inte enligt de lagar och regler som gäller.  De ska enligt teorin avslöjas och därmed bli tydliga. 
I och med detta vet klienten vilka krav (de är tydliga) de kan ställa på revisorn. På så sätt 
undviker  klienten och revisorn ett förväntningsgap. 
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Ej ett Förväntningsgap 

 
               Styra Förväntningar 
 
 
      Luddiga    Fokusering   Noggranna 
 
     Villkorslösa   Avslöja   Tydliga 
 
     Orealistiska  Kalibrera   Realistiska 
 
 
 
             
 
Figur 5. Avslöja villkorslösa förväntningar för att undvika ett förväntningsgap. Bearbetad och 
tagen av Ojasalo (2001,s.206)  
  
Ibland har kunder orealistiska förväntningar som ingen revisor kan uppnå. Detta betyder att 
revisorn har två val, ett: avsäga sig uppdraget, två: kalibrera dessa förväntningar. Problemet 
med att kalibrera dessa orealistiska förväntningar är att det på kort sikt kan uppstå ett 
förväntningsgap men detta blir mindre med tiden. Våra företagare kan hota med att byta 
revisorer, då troligtvis någon annan kommer att ge dem denna hjälp som kan anses vara 
orealistiska ur vissa synvinklar. I längden vinner troligtvis båda parter på en sundare 
inställning till vad man kan förvänta sig av revisorn och vad revisorn levererar.  Orsaken är att 
en självsanering i branschen är att föredra framför nya stela, osmidiga och byråkratiska lagar 
och regler som exempelvis existerar i USA, då dessa snarare uppmuntrar till missbruk. 
 
               Styra Förväntningar 
 
 
      Luddiga    Fokusering   Noggranna 
 
     Villkorslösa   Avslöja   Tydliga 
 
     Orealistiska  Kalibrera   Realistiska 
 
 
 
            Ej ett Förväntningsgap    
 
Figur 6. Kalibrera orealistiska förväntningar för att undvika ett förväntningsgap. Bearbetad 
och tagen av Ojasalo (2001,s.206)  
 
5.5 Avslutande diskussioner och slutsatser 
 
Företagen har höga förväntningar på revisorn, och de förväntar sig att revisorn ska uppfylla 
dessa. Skillnaderna mellan företagens förväntningar på deras revisor skiljer sig inte i någon 
väsentlig grad. Revisorerna har en annan uppfattning om vad de ska tillföra klienterna men 
trots denna uppfattning föreligger inget förväntningsgap vilket kan verka konstigt. Vidare 
hävdar företagen att revisorn hjälper dem med i princip allting. Det är enligt oss lite tveksamt 
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om revisorn ska ge råd och konsultationer i den omfattning som sker nu. Det har inte skett 
några märkbara förändringar på företagens förväntningar efter redovisningsskandalerna och 
revisorernas sätt att erbjuda sina tjänster har ej heller förändrats. Den utbredda rådgivning 
som revisionsbyråerna ger kan riskera revisorns oberoende gentemot företagens ledning och 
ägare eftersom revisorn senare granskar sina egna eller kollegors råd. I slutändan kan även 
dessa granskningar bli tveksamma ur flera andra perspektiv. Dessutom är det troligtvis svårt 
att hålla ett professionellt avstånd till en kund när revisorerna har relationer med sina kunder 
som går långt tillbaka i tiden. Tillsammans gör dessa två att man kan komma i den situationen 
att man inte vill svika en ”vän” och därmed inte sköter sin uppgift på ett tillfredställande vis 
ur samhällets synvinkel. Som det verkar nu har det blivit konsultrollen med kunden i fokus 
som framträder mest. Våra slutsatser är således att revisorn och klienten har fallit in i en roll 
där revisorn är mer en konsult och klienten är en kund och ”kunden har alltid rätt”. Denna 
inställning kan medföra att förväntningarna stegras i och med att de släpper en aning på lagar 
och normer. Dessa små steg kan vidare leda till att revisorn gör större och större eftergifter. 
En tänkbar förklaring är att revisionsbyråerna är företag och företag ska tjäna pengar men 
samtidigt har revisorerna en reglerande roll i samhället. Vi anser därmed att rollen 
revisor/klient bör bli tydligare och mer dominerande än rollen som konsult/kund. 
 
Ett problem med att kalibrera, avslöja och fokusera förväntningar är att det kan på kortsikt 
uppstå ett förväntningsgap men detta blir mindre med tiden, våra företagare kan hota med att 
byta revisorer. Troligtvis kommer någon annan att ge dem denna hjälp som de inte får av 
deras nuvarande revisionsbyrå. I längden vinner troligtvis båda parter på att en sundare 
inställning till vad man kan förvänta sig av revisorn och vad revisorn levererar.  Orsaken är att 
en självsanering i branschen är nog att föredra framför nya stela, osmidiga och byråkratiska 
lagar och regler som exempelvis existerar i USA, då dessa snarare uppmuntrar till missbruk. 
 
En annan slutsats vi drar är att samtliga parter anser att kommunikation är det lämpligaste 
sättet att åtgärda ett förväntningsgap, men detta kanske inte har skett i den grad som har varit 
önskvärd. 
 
Det kan vara intressant för vidare forskning att undersöka hur revisorerna arbetar för att 
säkerställa oberoendet i det företag där de har konsultation. En annan intressant aspekt är att 
undersöka hur och vad revisorerna kommunicerar med sina klienter. Andra möjligheter är att 
undersöka till vilken grad företagen är medvetna om revisorernas begränsningar då vi 
upptäckt att de inte verkar vara särskilt insatta i dessa regler. 
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Bilaga 1 
 
Intervjuguide företag 
 

1. Vilken nytta anser du att företaget har av revisorn, ge exempel? 
 
2. Använder ni er av några andra tjänster som er revisor erbjuder? Om ja, vilka? Om nej, 

varför? 
 
3. Har ni bytt revisor någon gång? Om ja, varför? 
 
4. Vad förväntar du dig av er revisor? 
 
5. Anser du att revisorns arbete motsvarar era förväntningar vad gäller  ….? 
 
6. Har dina förväntningar förändrats efter redovisningsskandalerna? 
 
7. Har er revisor förändrat sitt sätt att erbjuda sina tjänster till er efter 

redovisningsskandalerna? 
 

8. När företag har förväntningar på revisorn och revisionen som skiljer sig från vad 
revisorn avser med genomförandet uppstår ett så kallat förväntningsgap. Anser du att 
ett sådant gap existerar mellan erat företag och revisorn? Om ja, på vilket sätt? Om nej 
varför inte 

 
9. Vilka åtgärder från er och/eller revisorns sida skulle kunna minska förväntningsgapet? 

 
 
 
 
Scenarier 

 
Egenintressehotet: 

 
Förväntar du dig att revisorn ger ett fast pris för sina tjänster? Motivera.  

 
Antag att er revisors son är en betydande leverantör till er, förväntar du dig att revisorn talar 
gott om erat företag? Motivera.  
 
Självgranskningshot: 
 
Föreställ dig att ni har problem att få ihop bokslutet och det är bara några få dagar kvar till 
inlämning, förväntar du dig att revisorn ska ta tag i det för att ni ska bli färdiga i tid? 
Motivera.  

 
Partställningshotet: 
 
Föreställ er att ni hamnar i en rättstvist med skattemyndigheten, förväntar du dig att revisorn 
tar hand om detta? Motivera. 
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Vänskapshotet: 
 
Föreställ dig att du och din revisor är verksamma i styrelsen inom samma idrottsförening, 
förväntar du dig att ni kan diskutera företagets problem privat? Motivera.  
 
Skrämselhotet: 
 
Föreställ er att en diskussion mellan företaget och revisorn uppstår, till exempel om en 
immateriell tillgång ska aktiveras eller kostnadsföras. God redovisningssed lutar åt att det 
skall kostnadsföras, men du vill aktivera kostnaden på grund av ett dåligt resultat, detta är 
dock inte olagligt, förväntar du dig att revisorn skall ge efter för dina önskemål? Motivera.  
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Bilaga 2 
 
Intervjuguide Revisor 
 

1. Vad är din uppgift som revisor gentemot klienten, vad ska ni leverera?  
 

2. Erbjuder du några andra tjänster till dina klienter? Om ja, vilka? 
 

3. Har ditt sätt att erbjuda era tjänster förändrats efter redovisningsskandalerna? 
 

4. Vilken nytta anser du att företaget har av revisorn, ge exempel? 
 

5. Vad tror du dina klienter förväntar av dig som revisor? ge exempel 
 

6. Tror du att klientens förväntningar på dig uppfylls? 
 

7. När företag har förväntningar på revisorn och revisionen som skiljer sig från vad 
revisorn avser med genomförandet uppstår ett så kallat förväntningsgap. Anser du att 
ett sådant gap existerar mellan dig som revisor och ”ditt” företag som du granskar? 
Om ja, på vilket sätt? Om nej varför inte 

 
8. Vilka åtgärder från dig som revisor och din klients sida skulle kunna minska 

förväntningsgapet? 
 
 
 
 
Scenarier 

 
Egenintressehotet: 

 
Vad anser du vara lämpligast, ett fast pris eller timpris för dina tjänster? Motivera.  

 
Antag att din son är en betydande leverantör till en av dina klienter, kommer du att tala gott 
om klientens företag? Motivera.  
 
Din klient sa så här varför tror du det? 
 
Självgranskningshot: 
 
Föreställ dig att er klient har problem att få ihop bokslutet och det är bara några få dagar kvar 
till inlämning, kommer du att hjälpa klienten för att de ska bli klara i tid? Motivera.  

 
Din klient sa så här varför tror du det? 
 
 
Partställningshotet: 
 
Föreställ dig att er klient hamnar i en rättstvist med skattemyndigheten, ger du då din klient 
råd i denna fråga? Motivera. 
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Din klient sa så här varför tror du det? 
 
Vänskapshotet: 
 
Föreställ dig att du och din klient är verksamma i styrelsen inom samma idrottsförening, 
diskuterar ni företagets problem privat? Motivera.  
 
Din klient sa så här varför tror du det? 
 
 
Skrämselhotet: 
 
Föreställ er att en diskussion mellan företaget och revisorn uppstår, till exempel om en 
immateriell tillgång ska aktiveras eller kostnadsföras. God redovisningssed lutar åt att det 
skall kostnadsföras, men klienten vill aktivera kostnaden på grund av ett dåligt resultat, detta 
är dock inte olagligt, hur agerar du? Motivera.  
 
Din klient sa så här varför tror du det? 
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Bilaga 3 
Så här bör revisorn analysera sitt förhållande till klienten 

Typ av uppdrag 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
       Ja                                                                                         Ja 
 
 
 
 
                             Nej 
 

 
 
                                                                                                                                                                                             Nej 
 
 
 
 
 Nej 
 
                                                                                                                                    Dokumentera oberoendeprövningen 
 
 
 
                             Ja 
 
  
 
 
 
 
 
 Ja 
 
                                                                                                                                    Dokumentera oberoendeprövningen 
 
 
                             Nej 
 
 
  
 
 

Figur 1 Tagen ur: Nytt från revisorn, (Den nya verkligheten, 2002)  

Revisionsverksamhet 
 

Granskning av förvaltning eller ekonomisk 
information enligt lag, stadgar eller avtal som

redovisas i en rapport, intyg el. dyl. avsedd 
också för annan än uppdragsgivaren. Här 

ingår även rådgivning och biträde på grund 
av vad som kommit fram vid granskningen 

Konsultverksamhet 
 

Det som inte är revisionsverksamhet

Föreligger jäv? 
 

I bland annat aktiebolagslagen (10 kap. 16§) 
finns en jävskatalog som anger när en revisor 
är jävig. Föreligger jäv får revisorn inte 
ta/fortsätta med uppdraget. Jävet kan inte 
avhjälpas med några motåtgärder. Möjligen 
kan godtas att det som förorsakade jävet 
undanröjs.  

Finns någon beröringspunkt med ett revisionsuppdrag?
 

Kontroll krävs om ett konsultuppdrag rubbar förtroendet revisorns 
oberoende i ett revisionsuppdrag inom revisionsföretaget/-gruppen. 
Exempelvis kan en konsult i samma revisionsgrupp som revisorn få ett 
uppdrag att företräda en klient i en tvist. Kontroll krävs om motparten är en 
revisionsklient. Revisorn måste underrättas och göra en analys om dennes 
opartiskhet/självständighet i revisionsuppdraget rubbas. Om så inte är fallet 
kan uppdraget accepteras. 

Finns det något hot mot revisorns opartiskhet eller
självständighet? 
• Egenintresse? Direkt eller indirekt ekonomiskt intresse. 
• Självgranskning? Bedömning av egen, eller annans inom

revisionsgruppen, rådgivning som inte är revisionsverksamhet, men som har
lämnats i en fråga som omfattas av granskningsuppdraget. 

• Partställning? Revisorn uppträder i annat sammanhang, eller har uppträtt
till stöd för eller mot uppdragsgivarens ståndpunkt i någon rättslig eller
ekonomisk angelägenhet. 

• Vänskap? Personliga relationer till någon som kan granskas. 
• Skrämsel? Revisorn känner obehag inför klientens dominans eller yttre 

påtryckningar. 
• Annat hot? Annat förhållande som kan rubba förtroendet för revisorns

opartiskhet/självständighet.  

Finns särskilda omständigheter eller möjligheter till
motåtgärder? 
 
• Organisatoriska åtgärder 
• Särskilda rutiner 
• Särskild arbetsfördelning 
• Intern/extern kvalitetskontroll 
• Annan revisor inom eller utanför revisionsuppdraget/-gruppen bedömer 

granskningsarbetet 
• Expertutlåtande eller information, såsom en beskrivning av hotet, och hur 

det hanterats, i det utlåtande som uppdraget utmynnar i.   

Avböj uppdraget/avgå från uppdraget
 

Dokumentera vid avgång 

Acceptera uppdraget/behåll 
uppdraget 




