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Förord  
 
Vi vill tacka alla som kommit med uppmuntran, goda råd och konstruktiva synpunkter under 
uppsatsens genomförande, särskilt våra opponenter och vår handledare. Ett varmt tack vill vi 
även rikta till våra respondenter, utan vilka undersökningen och uppsatsen inte varit möjlig.  
 
 
 
 
Stockholm fredag  den 16 december 2005  
 
 
 
Erika Johansson   Hanna Wesslén 



  

Sammanfattning 
Förväntningsgapet mellan revisorn och allmänheten har varit föremål för diskussioner sedan 
1970-talet då uttrycket förväntningsgap först applicerades på revision. Mycket forskning tyder 
på att gapet existerar och är relativt stort mellan just revisorn och allmänheten. Hur detta gap 
ser ut mellan revisorn och klienten är mindre utforskat och målsättningen med denna studie är 
bland annat att skapa förståelse för hur förväntningsgapet mellan revisorn och dennes 
småföretagarklient ser ut. Baserat på dessa slutsatser är uppsatsens primära syfte att föreslå 
åtgärder som kan reducera gapet.  
 
Undersökningen har en deduktiv ansats och tillvägagångssättet har bestått av kvalitativa 
intervjuer med företagsledare för små aktiebolag samt godkända eller auktoriserade revisorer. 
För att öka resultatets reliabilitet har även en kvantitativ enkätundersökning av småföretagare 
genomförts. De teorier och den forskning vi funnit relevant för förväntningsgapet mellan 
revisorer och småföretagare har utvecklats och presenteras utifrån fyra olika perspektiv som 
vi anser är komponenter av gapet; ansvar, nytta, oberoende och kvalitet. Med frågor utifrån 
dessa fyra delgap utfördes intervjuerna.  
 
Analysen indikerar att anvarsgapet inte är lika stort mellan småföretagaren och revisorn som 
det enligt tidigare forskning är mellan allmänheten och revisorn. Företagen har höga krav på 
vilka felaktigheter revisorn skall upptäcka, men verkar samtidigt vara medvetna om sitt eget 
ansvar. Revisorerna själva anser dock att det finns vissa klienter som inte är medvetna om 
dessa aspekter. För att minska förväntningsgapet kring revisorns ansvar rekommenderar vi en 
obligatorisk kurs för dem som ska driva företag, vilken syftar till att öka företagarnas 
kunskaper kring sitt eget samt revisorns ansvar.  
 
Revisorns oberoende upplevs av företagarna som oklart, då detta inte är något som generellt 
diskuteras mellan revisor och klient. Problemet som uppstår är att småföretagarna ibland 
efterfrågar och förväntar sig tjänster av revisorn som inte är förenliga med revisionsuppdraget. 
Den viktigaste åtgärden för att lösa detta upplever vi vara en rak och öppen kommunikation 
samt att revisorn måste tala klientens språk, för att denne ska förstå. 
 
De flesta företagen förväntar sig någon form av nytta med revisionen. Revisionen skall dock i 
första hand bidra med nytta för intressenterna. Båda respondentgrupperna anger att 
skatterelaterade frågor efterfrågas i hög grad av småföretagare. Slutsatsen gällande detta gap 
är att det vore bra om klienten kunde välja mellan olika grader av revision. Det billigaste 
alternativet skulle gälla endast lagstadgad revision och inte tillföra någon mer nytta. Självklart 
skulle alla alternativen hålla sig inom ramen för revisorns oberoende. 
 
Den av klienten upplevda kvaliteten på revisionen är i de flesta fall acceptabel. Problemet 
verkar snarare ligga i att bedöma kvaliteten. Många småföretagare besitter inte tillräcklig 
information eller kunskap om revision i allmänhet för att bedöma detta. Förutom information 
torde en väl specificerad faktura från revisionsfirman vara en betydelsefull faktor för att 
underlätta klientens bedömning. Vidare kan tilläggas att de flesta småföretagarna i 
undersökningen har varit positivt inställda till revisionsplikt i små aktiebolag men det har 
även framkommit att de flesta anser att kostnaden för revisionen är för hög i förhållande till 
nyttan med den. Om reglerna kring revision anpassades bättre till små företag skulle detta 
problem troligen reduceras. 
 



  

 Ordförklaringar 
 
ABL = Aktiebolagslagen (1975:1385)  
FAR = Föreningen för revisionsbyråbranschen  
IAS = International Accounting Standards 
IFAC = International Federation of Accountants 
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RS = Revisionsstandard i Sverige 
SEC = Security Exchange Commission 
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1.  Inledning 
I detta kapitel ges en bakgrund till uppsatsens ämnesområde. Bakgrunden utmynnar i en 
problemdiskussion som resulterar i vårt forskningsområde och uppsatsens syfte. Därefter 
följer en kort definition av småföretag. 

1.1. Bakgrund 
När ett företag hamnar på ekonomiskt obestånd eller rent av går i konkurs uppstår det ofta 
tvister som rör huruvida revisorn i företaget har fullgjort sin plikt gentemot de olika 
intressenter som finns. Enligt Dan Brännström, generalsekreterare för FAR riktas mediernas 
och omvärldens uppmärksamhet ofta direkt mot revisorn, snarare än mot styrelsen för det 
aktuella bolaget1. För några år sedan var det stora rubriker kring de skandalomsusade 
företagen Skandia och Prosolvia, i vilka även respektive revisorer pekades ut. Detta trots att 
det enligt lag är vd:n och styrelsen som har ansvaret för företagets förvaltning, interna kontroll 
och därmed redovisningen2. Dan Brännström menar att dessa tvister bland annat bottnar i 
allmänhetens dåliga kunskaper rörande vilket ansvar revisorn egentligen har vid 
genomförandet av lagstadgad revision3. Detta är en teori som stöds av flera forskare, bland 
andra Porter, som under 1990-talet genomförde en studie kring förväntningar på revisorn. 
Undersökningen visade att många intressenter tenderar att lägga alltför stort ansvar på 
revisorn främst angående vilka felaktigheter som denne kan förväntas upptäcka. Enligt Porter 
är detta anledningen till de många stämningar som revisorer råkat ut för i samband med 
företagskonkurser.4  
 
När revisorer och allmänheten har olika åsikter gällande revisorernas ansvar och uppgifter 
uppstår det ett förväntningsgap. Det har sedan länge ansetts att ett sådant gap existerar och 
termen ”förväntningsgap” applicerades på revision först av samhällsforskaren Liggio (1974). 
Uppenbarligen finns det en skillnad mellan vad allmänheten förväntar sig av revisionen och 
vad de erhåller.5 Europakommissionen har tillstått att ett förväntningsgap existerar mellan vad 
allmänheten förväntar sig av en revision och vad man inom revisionsbranschen anser att en 
revisor skall göra. Kommissionen menar att denna skillnad är ett stort problem för revisorerna 
då deras prestige och trovärdighet blir mindre ju större skillnaden är. Problemet berör även 
samhället eftersom en marknadsekonomi inte kan fungera väl om allmänheten inte har 
förtroende för reviderade redovisningar.6   
 
För att undvika fler redovisningsskandaler har regleringen kring redovisning och revision 
skärpts. I USA har det införts lagar för att stärka revisorernas oberoende och 
förtroendeställning, och därmed kvaliteten på revisionen7. Även i Sverige har regleringen 
skärpts med Revisionsstandard i Sverige, RS som gäller från och med 2004. RS baseras på de 
internationella revisionsstandarderna ISA, som ges ut av IFAC8. Samtidigt ska de noterade 
företagen i Sverige från och med år 2005 följa de internationella redovisningsstandarderna 
IFRS/IAS9. Reglerna kring såväl redovisning som revision har således blivit mer 

                                                 
1 SvD (2003-12-08) 
2 Aktiebolagslagen (1975:1385) 3§ 8 kap 
3 SvD (2003-12-08)    
4 Porter (1993) 
5 Koh & Woo (1998) 
6 EU:s Grönbok (1996) nr. 338  
7 Aicpas hemsida 
8 FAR:s samlingsvolym II (2004) 
9 Internationell redovisningsstandard i Sverige IFRS/IAS (2005) 
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harmoniserade världen över och framförallt inom EU. Enligt Brännström kan det uppfattas 
som att den nya regleringen kring revision inte är anpassad till den svenska affärsmiljön 
eftersom revisionsplikten här innefattar även små aktiebolag, vilka skiljer sig avsevärt från de 
stora företag reglerna är anpassade till. Han menar att det vore önskvärt om det internationellt 
växte fram ett behov av att utveckla revisionsstandarder för små företag och att FAR vill 
verka för en sådan utveckling.10 
 
I ett nummer av tidsskriften Balans diskuteras det huruvida revisionsplikten för små och 
medelstora bolag ska vara obligatorisk eller ej. Åsikterna rörande detta går isär, men många är 
överens om att regelverket behöver förenklas för småföretagen.11 Sverige är ett av de få länder 
som har revisionsplikt för småföretag. Dessa är ofta ägarledda och externa aktieägare blir 
därför ingen intressent.12 Den här uppsatsens fokus ligger på små privata aktiebolag i vilka 
informationsbehovet för aktieägare är begränsat. Till följd av sin ställning har de ofta 
tillräcklig kunskap om företagets situation, då de till skillnad från aktieägare i publika bolag är 
aktiva i företaget.13  
 

1.2. Problemdiskussion 
I tidigare forskning har det, som nämnts ovan, konstaterats att ett förväntningsgap existerar 
mellan vad allmänheten förväntar sig av en revision och vad revisionsprofessionen anser att 
en revisor skall göra. Vi ställde oss frågan hur stort detta förväntningsgap är mellan de 
reviderade företagen och revisorerna, det vill säga mellan revisor och klient.  
 
Då ägande och kontroll över företaget separerats, vilket är fallet i framförallt publika 
aktiebolag, är det viktigt för aktieägarna att en oberoende granskning av företagets förvaltning 
och ekonomiska situation gjorts. I dessa fall representeras aktieägarna av allmänheten och det 
är framförallt på den typen av företag som studier om förväntningsgapet bygger.  
 
I privata aktiebolag där ägande och kontroll ligger hos samma individ/individer fyller 
revisionen inte längre en kontrollfunktion för aktieägarna. Det är den typen av företag som 
fortsättningsvis sätts i centrum för uppsatsen. Revisionen är i dessa bolag viktig för övriga 
intressenter, till exempel kreditgivare, leverantörer, samarbetspartners, försäkringsbolag, 
anställda och myndigheter, främst skatteverket.14  
 
Klienterna, som betalar för revisorns tjänster vill naturligtvis uppleva att de har nytta av 
revisionen. I tidskriften Balans diskuteras att små företag på grund av ekonomiska 
begränsningar inte alltid kan erhålla all den kunskap som behövs för redovisning och 
rapportering, vilket leder till att revisorns kompetens blir extra betydelsefull.15 Uppfattningen 
om vilka tjänster som ingår i ett revisionsuppdrag varierar troligtvis bland de reviderade 
företagen och kan vara oförenliga med god revisionssed, bland annat med hänsyn till regeln 
om oberoende.  
 
Om kundens förväntningar inte infrias kan konsekvenserna bli missnöje och minskat 
förtroende för revisorn. Då klienten inte till fullo är införstådd med regler och 

                                                 
10 FAR (2004), ”Generalsekreteraren har ordet” 
11 Balans hemsida (2005) nr. 04 
12 Thorell & Norberg (2005) 
13 Fant (1994) kap. 2 
14 Tabone & Baldacchino (2003) 
15 Balans (2003) nr. 4 
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rekommendationer kan det bli svårt att se nyttan med revisionen för det enskilda företaget. 
Enligt en undersökning av ägarledda företag på Malta (där det också är revisionsplikt för små 
företag) ansåg de flesta respondenterna på företagen att revisionen bara bekräftade vad de 
redan visste om företaget.16  
 
Revisorn Torulf Jönsson har uttalat sig på följande sätt: ”I fåmansbolagen finns 
revisionskravet främst för att staten, kunder, leverantörer och anställda ska kunna lita på att 
bolagen fullgör sina förpliktelser i olika avseenden. Men inte är det detta som 
familjeföretagaren är beredd att betala för!”17 Detta indikerar att det finns förväntningar från 
småföretagen på att revisionen ska tillföra mer till företaget än bara trovärdighet mot 
intressenter. 
 
Om förväntningsgapet sett ur perspektivet revisorer och småföretagare har vi inte lyckats 
finna samma informationsmängd som angående förväntningsgapet mellan revisorer och 
allmänheten eller revisorer och ledare för större företag. Man kan därför göra antagandet att 
detta gap inte är lika utforskat som de övriga gapen. Anledningen till detta tror vi främst är att 
forskningen ofta härstammar från länder där det inte är revisionsplikt för små aktiebolag. Vi 
ämnar undersöka hur detta gap ser ut i Sverige och vilka delar som ligger till grund för gapet. 
På vilket område är det småföretagarnas och revisorernas uppfattningar om revision går isär? 
Kunskap om hur förväntningsgapet ser ut ger en indikation till hur det skulle kunna reduceras. 
För att identifiera och förklara de faktorer som ger upphov till förväntningsgapet ska vi se 
problemet ur både revisorns samt klientens perspektiv. Vilka uppfattningar och förväntningar 
har respektive intressent?  
 
Som poängterats tidigare i uppsatsen existerar det ett förväntningsgap mellan allmänheten och 
revisorer. I uppsatsen har vi valt att undersöka hur stort förväntningsgapet är mellan revisorer 
och den specifika gruppen småföretagarklienter. För att göra detta identifieras först de 
områden som kan ligga till grund för skilda uppfattningar mellan de respektive 
intressentgrupperna. Problemdiskussionen antyder att förväntningsgapet i den mån det 
existerar är ett dilemma som bör åtgärdas och förebyggas, något vi baserar på ovanstående 
resonemang samt att det borgar för bättre relation mellan revisor och klient.  
 
Uppsatsens primära frågeställning är:  
 

� Hur kan förväntningsgapet mellan revisor och småföretagarklient reduceras? 
 
 
För att svara bäst kunna svara på denna blir uppsatsens naturliga delfrågeställning:  
 

� Hur ser förväntningsgapet mellan revisor och småföretagarklient ut? 
 
 

1.3. Syfte 
Uppsatsens primära syfte är att rekommendera åtgärder för att kunna reducera gapet mellan 
revisorn och småföretagarklienten. För att kunna uppfylla det primära syftet har uppsatsen 
också ett delsyfte, vilket är skapa förståelse för hur gapet ser ut. 

                                                 
16 Tabone & Baldacchino (2003) 
17 REK (2002) nr. 5 
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Uppsatsen syftar till att skapa förståelse kring hur förväntningsgapet mellan revisor och 
småföretagarklient ser ut. Det primära syftet är sedan att utifrån dessa slutsatser 
rekommendera åtgärder för att reducera gapet.  

1.4. Definition 
Vi tillämpar EU-kommissionens rekommendation om definition av små och medelstora 
företag (SME). Enligt definitionen skall ”små” företag ha färre än 50 anställda, en 
årsomsättning under 7 miljoner euro eller en årlig balansomslutning som inte överstiger 5 
miljoner euro. Som ”mycket små” betraktas företag med färre än 10 anställda.18 
 
 

                                                 
18 EU-kommissionens rekommendation (1996)  
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2.  Metod 
I metoden beskrivs våra utgångspunkter och vårt deduktiva förhållningssätt. Vidare beskrivs 
hur den kvalitativa och kvantitativa undersökningen lagts upp praktiskt. Kapitlet avslutas med 
källkritik samt kritisk granskning av uppsatsen. 
 

2.1. Vetenskapligt förhållningssätt 
Vi har i uppsatsen utgått från ett positivistiskt förhållningssätt men ej i ordets ursprungliga 
strikta betydelse. Istället har vi valt att använda en mer generös och modern form av 
positivism. Empirin skall vara mätbar och man söker förklaringar i form av orsaks – verkan 
samband.19 De metoder som används ska ge tillförlitlig kunskap i form av både validitet och 
reliabilitet. Forskaren måste hålla sig objektiv och inte låta sig påverkas av utomvetenskapliga 
värderingar eller normer.20 Undersökningen innehåller även drag av samhällsvetenskapens 
andra inriktning, hermeneutiken. Hermeneutiken ligger till grund för den kvalitativa 
metodteorin21. Inslagen av hermeneutik baseras på att det inte alltid går att skilja mellan 
faktaomdömen och värdeomdömen. Det är inte heller möjligt för forskaren att bedriva helt 
opartisk forskning.22 Vår undersökning är i grunden positivistisk men vi anser att det i 
intervjuerna inte alltid går att härleda huruvida respondentens svar är fakta eller åsikt. Vi har 
enligt positivismen försökt förhålla oss neutrala och utan förutfattade meningar, men 
misstänker att det är orealistiskt att kunna vara det i praktiken. Enligt Holme och Solvang är 
värdefrihet omöjligt inom samhällsvetenskaperna och även inom andra vetenskaper. 
Oberoende av vilka områden som studeras kommer forskaren förr eller senare till en punkt 
där han eller hon grundar sig på vissa förutsättningar av normativ karaktär. För att lägga fram 
ett bidrag till bättre förståelse av och insikt i den aspekt som studeras ställs krav på 
undersökningsprocedurer, saklighet och öppenhet.23 I denna undersökning har vi strävat efter 
att hålla oss till dessa krav genom att i den empiriska såväl som i den teoretiska delen vara 
korrekta och undvika irrelevanta resonemang eller spekulationer utan grund. För att undvika 
missförstånd har vi i intervjuerna varit öppna och försökt se till att respondenten förstått 
frågorna på avsett vis. Öppenheten gäller även gentemot läsaren eftersom alla referenser 
anges på ett sådant sätt att det ska vara så enkelt som möjligt att kontrollera dem.   
 

2.2. Undersökningsansats 

2.2.1. Kvalitativ respektive kvantitativ 
I samhällsvetenskapliga undersökningar kan man urskilja två huvudriktningar, kvalitativa och 
kvantitativa metoder. De syftar båda till att öka förståelsen för samhället samt hur enskilda 
individer, organisationer och institutioner handlar och influerar varandra.24 I vår studie har 
både en kvalitativ ansats, i form av intervjuer, samt en kvantitativ ansats, i form av enkäter, 
använts. 
 

                                                 
19 Wallén (1996) kap. 2 
20 Ibid  
21 Lundahl & Skärvad (1999) sid. 42 
22 Ibid 
23 Holme & Solvang (1997) sid. 30 
24 Ibid kap. 5 
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Kvalitativa undersökningar är till sin natur djupgående. De ger en helhetsbild, vilken tydligt 
kan ge ökad förståelse för sociala processer och sammanhang25. Forskningsobjektet ses som 
ett subjekt, varje fenomen är en kombination av unika egenskaper och kvaliteter och kan 
därför inte mätas numeriskt. Det är därför inte möjligt att i samma utsträckning göra 
statistiska generaliseringar som vid en kvantitativ undersökning. Forskningsprocessen präglas 
av flexibilitet26 och forskaren har möjlighet att använda sig av en tvåvägskommunikation för 
att få bättre förståelse för orsakssamband och sociala processer27. Detta har vi tagit fasta på i 
intervjuerna eftersom metoden genom sin flexibilitet tillåter att intervjun anpassas efter de 
områden respondenten har mest att säga om. Metoden lägger stor vikt vid information som 
inte är möjlig att kvantifiera, till exempel värderingar, attityder och uppfattningar, detta gör att 
forskaren kommer närmare sitt studieobjekt.28 Inför intervjuerna bedömde vi att ett kvalitativt 
förhållningssätt bättre visar våra studieobjekts uppfattningar och åsikter om hur det borde vara 
och hur det faktiskt är. Vi har också tagit hänsyn till deras bakgrund och förväntade 
förförståelse när vi analyserat empirin. För att undvika missförstånd har vi dock varit 
restriktiva i tolkning av svaren och respondenten har ombetts förtydliga sitt svar då det varit 
oklart vad som avsetts. 
 
Kvantitativa undersökningar är systematiska och precision eftersträvas. Insamlad data ska 
vara mätbar och kunna presenteras numeriskt.29 De ger en bred bild av den undersökta 
populationen och vi kan med större säkerhet göra statistiska generaliseringar. 
Forskningsområdet uppfattas som ett objekt och undersökningen präglas av ett strukturerat 
upplägg.30 Forskningsmetodiken antar en envägskommunikation, det vill säga 
undersökningen sker helt på forskarens villkor.31 Denna metod har inspirerats av den logiska 
positivismens tanke om en enhetsvetenskap, där erfarenhetens direkta observationer ska ligga 
till grund.32 Uppsatsens kvantitativa ansats syftar till att komplettera den kvalitativa 
undersökningen. Tanken är att den genomförda enkätundersökningen ska ge en bredare och 
mer generaliserbar bild över hur småföretagarna faktiskt uppfattar förväntningsgapet. 
Tonvikten i studien kommer dock att ligga på den kvalitativa intervjuundersökningen.  
 
De båda metoderna kompletterar varandra. Om man genom olika tillvägagångssätt kan 
komma fram till samma resultat ger det en mer tillförlitlig studie. Skulle de olika metoderna 
ge olika resultat ger det incitament till vidare forskning och nya tolkningar.33  
 

2.2.2. Deduktivt angreppssätt 
Deduktivt tillvägagångssätt innebär att vetenskaparen i sin studie utgår från befintliga teorier 
och tidigare forskning för att sedan genomföra sin empiri34. Motsatsen är att först genomföra 
en empirisk studie och sedan utveckla teorier utifrån empirin. Det angreppssätt vi kommer att 
använda oss av är deduktivt eftersom vi först, genom andras studier, bildat oss den 
uppfattningen att revisorsrollen och kundens förväntningar på den inte alltid stämmer överens. 
Genom tidigare studier och existerande teorier har vi utvecklat en grund att stå på. Den 
                                                 
25 Holme & Solvang (1997) kap. 5 
26 Ibid  
27 Andersen (1994) kap.3 
28 Holme & Solvang (1997) kap. 5 
29 Andersen (1994) kap.3 
30 Holme & Solvang (1997) kap. 5 
31 Andersen (1994) kap.3 
32 Ibid 
33 Holme & Solvang (1997) kap. 5 
34 Wallén (1996) 
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grunden testades sedan genom vår empiriska undersökning. Deduktion handlar om att dra 
logiska slutsatser från teori till empiri, vilket innebär att teorierna prövas i empirin35.  
 

2.2.3. Datainsamling och urval 
Datakällor kan indelas i primärdata och sekundärdata. Den teoretiska och praktiska 
referensramen baseras på sekundärdata. Sekundärdatan kännetecknas av att den redan finns 
dokumenterad, men inte är insamlad eller sammanställd för den egna studien36.  
 
Till en början fastställdes undersökningens praktiska samt teoretiska problemställning. För att 
hitta relevant information och bakgrund till ämnet har vi sökt artiklar både i tidskrifter, 
dagstidningar och vetenskapliga publikationer. Information har i stor utsträckning sökts på 
databaser som är tillgängliga på Stockholms universitets bibliotek såsom Affärsdata, Business 
Source Premier och Emerald. Då tidningen Balans speglar den ständigt pågående debatten 
inom revisionsyrket har denna också använts frekvent, mycket som hjälpmedel för nya 
infallsvinklar. De artiklar vi använt har till största delen varit vetenskapliga artiklar, men vissa 
andra publikationer har också använts. Ett exempel är Thorells och Norbergs studie som 
publicerats av Svenskt Näringsliv. Då författarna är professorer från Ernst & Young 
respektive Lunds Universitet anser vi artikeln tillförlitlig. Tryckt litteratur som använts söktes 
och lånades till största delen från Stockholms Universitets bibliotek. Litteraturen 
identifierades dels genom rekommendationer och gamla uppsatser och dels genom frisökning. 
När materialinsamlingen och den teoretiska och praktiska referensramen kändes 
tillfredsställande påbörjades den empiriska undersökningen i form av samtalsintervjuer och 
enkäter. Utifrån referensramens delar har sedan den insamlade empirin analyserats och 
tolkats.  
 

2.2.4. Tillförlitlighet 
Vid bearbetning av sekundärdata, som den teoretiska och praktiska referensramen består av 
måste hänsyn tas till att tolkningsfel kan ha uppkommit. Det finns även risk att författarens 
subjektiva mening kan ha påverkat det slutgiltiga resultatet37. Hänsyn bör också tas till 
författarens frågeställning samt huruvida informationen är relevant och lämplig för den egna 
studien38. Då sekundärdata utnyttjats bör forskaren inta ett kritiskt förhållningssätt till de 
källor som informationen baseras på eftersom dessa kan vara mer eller mindre tillförlitliga39. 
Vi har iakttagit detta och vid faktapåståenden bara använt oss av erkänd litteratur så som 
artiklar ur vetenskapliga tidsskrifter, böcker samt uppsatser på doktor - och licentiatnivå. 
 

2.3. Empirisk studie 
Uppsatsens empiriska del består av insamlad primärdata. Primärdata är material som 
utredaren själv samlat in medan sekundärdata baseras på material insamlat av andra.40 
Tyngdpunkten i denna del ligger på de kvalitativa intervjuerna med tre småföretag samt tre 
revisorer. Utöver detta har en enkätundersökning riktad till 100 småföretag genomförts. 

                                                 
35 Lundahl & Skärvad (1999) sid. 40 
36 Ibid sid. 131 
37 Eriksson & Wiedersheim-Paul, Att utreda, forska och rapportera, uppsats 
38 Halvorsen, Samhällsvetenskaplig metod, uppsats 
39 Lundahl & Skärvad (1999) sid. 134 
40 Ibid sid. 52 
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2.3.1. Intervjuer 
Undersökningens fokus ligger på de intervjuer vi har genomfört. Respondenterna är tre 
auktoriserade eller godkända revisorer från olika revisionsbyråer samt tre representanter från 
små företag.  
 
Då problemet med förväntningsgapet ligger i människors åsikter och förväntningar bedömer 
vi att samtalsinspirerade intervjuer är ett lämpligt verktyg för att frambringa respondenternas 
subjektiva bild av verkligheten. Detta går i linje med Gustavssons rekommendationer.41 
Intervjuerna har lagts upp på ett ostrukturerat sätt, det vill säga med systematiskt ställda frågor 
men osystematiskt antecknade svar, vilket rekommenderas av Svenning42. 
 
Genom att göra besöksintervjuer, där respondenten befann sig i sin naturliga miljö ökade 
chanserna för att få mer riktiga och spontana svar. Tanken var att intervjupersonen skulle ha 
möjlighet att påverka samtalets framåtskridande vilket Holme och Solvang menar är lämpligt 
vid den typen av intervjuer.43 Dock höll vi oss till att det ska vara den som intervjuar som styr 
dialogens utveckling och processen ska ha en i förväg bestämd riktning44. För att erhålla så 
intressant information som möjligt var vi flexibla vid intervjun och lät respondenterna 
utveckla och berätta mer om de områden de själv visade intresse för att prata om. Detta är ett 
vanligt sätt att bedriva en kvalitativ undersökning eftersom det då är viktigt att kunna ändra 
upplägget under själva genomförandet. Flexibiliteten gäller dels vilka frågor som tas upp och i 
vilken ordningsföljd, dels gäller det i förhållande till de erfarenheter som görs under 
undersökningsfasen. Till exempel märkte vi under första intervjun att en viss fråga var 
svårförståelig och eventuellt inte rätt formulerad. Den frågan ersattes sedan med en mer 
relevant fråga. Detta kan vara både en styrka och en svaghet. Styrkan ligger i att det går att 
utveckla en bättre förståelse för den aktuella frågeställningen, medan svagheten ligger i att 
sådan flexibilitet ibland kan försvåra jämförelser av information från olika enheter.45  
 
Vi försökte i intervjuerna fånga respondenternas uppfattning i frågan. Det innebär att 
respondenten måste ha haft möjlighet att under intervjun uttrycka sina tankar.46 För att 
säkerställa att respondenten hade den möjligheten var det upp till honom eller henne hur långt 
svaret på varje fråga skulle vara samt att vi i slutet av intervjun hörde efter om de hade något 
de ville tillägga.  
 
När tolkning av intervjusvar ska påbörjas kan hänsyn tas till två aspekter, helhetsanalys samt 
delanalys. Väljer man att tolka efter helheten kan intervjun bara få en mening när texten 
tolkas i sin helhet och hänsyn tas till det omgivande sammanhanget och situationen. Vid en 
delanalys kan påståenden och enskilda uttalanden stå ensamt och organiseras i tabellform.47 
Vid tolkning och bearbetning av intervjuerna har vi valt att se främst till helheten och 
analysera svaren efter det sammanhang i vilket de presenterades. För att underlätta 
bearbetningen av intervjuerna bandade vi dem, efter respondenternas tillåtelse. Detta bör 
göras eftersom det då är möjligt att lyssna igenom intervjun flera gånger efteråt, för att få all 
information rätt antecknad.48  

                                                 
41 Gustavsson (3: e upplagan 2003, 2004) kap. 11 
42 Svenning (1999) kap. 4 
43 Holme & Solvang (1997) kap. 5 
44 Lantz (1993)  
45 Holme & Solvang (1997) sid. 80 
46 Lantz (1993)  
47 Holme & Solvang (1997) kap. 5 
48 Ibid sid. 108 
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De tre respondenterna från små företag är från olika verksamhetsområden eftersom det kan 
föreligga skillnader i kunskap och åsikter mellan branscherna. En företagsägare/ledare som är 
till exempel ingenjör kommer sannolikt att vara absorberad av detta område och visa litet 
intresse för ekonomi och redovisning.49 Dock har vi ej analyserat eventuella olikheter eller 
uttalat oss om generaliserbarhet angående koppling mellan bakgrund och förväntningar.  
 

2.3.2. Enkäter 
Efter genomförda intervjuer, då vi hade skaffat oss en större kunskap om småföretagares 
förväntningar på revisorn genomförde vi en enkätundersökning. Enkäterna skickades via e-
post till respondenter på 100 småföretag. Frågorna i enkäten baserades huvudsakligen på de 
svar intervjurespondenterna gett. I enkäten undersöktes de områden där förväntningsgapet 
upplevdes som störst under intervjuerna. Enkätfrågorna utformades således utifrån en 
empirisk grund. Detta gjorde dem mer användbara enligt Holme och Solvang.50 
Enkätundersökningen syftade till att ge en bredare bild av småföretagarnas åsikter samt att ge 
bättre reliabilitet och generaliserbarhet. 
 
Då det finns flera hundratusen små aktiebolag i Sverige51 blev enkätundersökningen en 
urvalsundersökning52. Kraven vi hade på de 100 företag som ingick i studien var att de skulle 
passa in på definitionen av små aktiebolag samt att företaget skulle ha sitt säte i Sverige. Via 
Eniro sökte vi fram företag med tillgängliga e-postadresser. Dessa företag kontrollerades 
sedan i databasen Affärsdata för att säkerställa att de tillhörde målpopulationen. Om företaget 
inte var ett aktiebolag, om det var för stort eller om det av annan anledning inte platsade i 
undersökningen valdes ett nytt företag. Detta fortgick till dess att vi hade 100 lämpliga 
respondenter. Anledningen att vi inte använde bara Affärsdata var att e-postadresser inte finns 
angivna där. Ett alternativ hade varit att ringa till företagen och fråga om de var intresserade 
att delta i undersökningen. På grund av den begränsade tid vi hade till förfogande valde vi det 
förra alternativet, trots att bortfallet troligen blev större. Eftersom alla inom målpopulationen 
inte hade samma sannolikhet att komma med i undersökningen var studien icke-slumpmässig 
och det handlade om ett bekvämlighetsurval53. Problemen med Internetenkäter är enligt 
Dahmström oftast relaterade till bortfall och tekniska problem. Ett exempel i boken visade att 
bortfallet var cirka 60% om respondenterna inte hade möjlighet att skicka in enkäten med 
post54. Vi förväntade oss dock betydligt större bortfall eftersom adresserna inte gick exakt till 
den person som hanterade kontakten med revisorn. De flesta adresser var allmänna adresser 
till företaget och personen som öppnade brevet ombads vidarebefordra det till rätt person. 
Liksom Dahmström skriver är en nackdel med e-post svårigheten att adressera enkäten till en 
speciell befattningshavare i företaget.55 Företagen var dock så små att det ofta bara fanns ett 
fåtal anställda. För att undvika tekniska problem lades enkäten in i mailet och inte i ett separat 
bifogat dokument. Risken med ett separat dokument ansågs vara dels att respondenten inte 
orkade öppna det alternativt inte visste hur man gjorde. Dessutom är många restriktiva med att 
öppna dokument från en okänd avsändare på grund av risken för datavirus. Det enda 
respondenten behövde göra för att delta i undersökningen var att svara på e-posten och ange 

                                                 
49 Woods (1994) s. 140  
50 Holme & Solvang (1997) kap. 5 
51 Affärsdata 
52 Dahmström (2000) sid. 56 
53 Ibid (2000) sid. 192-193 
54 Ibid (2000) sid. 65 
55 Ibid (2000) sid. 66 
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vilka svarsalternativ han eller hon föredrog. För att öka svarsfrekvensen och förenkla 
databearbetningen använde vi oss endast av ja, nej och vet ej som alternativ. Enkäten skulle 
inte heller ta mer än 5 minuter att besvara varför antalet frågor begränsades till åtta. Vid 
frågeformuleringen försökte vi hålla oss till de riktlinjer som förespråkar ett enkelt och 
lättfattligt språk, fråga om en sak i sänder och använda neutrala frågor.56  
 
Undersökningen resulterade först i 13 svar från respondenterna. Svarsfrekvensen var låg, men 
i linje med vad vi förväntat oss. Efter bearbetning och analys av svaren insåg vi att de 
begränsade svarsalternativen också begränsade materialets användbarhet i hög grad. 
Dessutom kom vi till insikt om att vi förbisett att vissa frågor var ledande. En av dessa frågor 
hade genererat samma svar från samtliga respondenter. Det fanns också tecken på att vissa 
respondenter missförstått en fråga, eftersom svaren på denna fråga stred emot svaren på en 
annan. Efter en enkätundersökning som denna är det lämpligt att försöka öka svarsfrekvensen 
genom att skicka en påminnelse till respondenterna57. Vi beslutade efter noggrant 
övervägande att i samband med denna påminnelse formulera om frågorna samt lägga till fler 
svarsalternativ. Även de personer som redan svarat på enkäten gavs möjlighet att ta del av och 
besvara de omformulerade frågorna. Påminnelsen gav resultat och vi erhöll 18 svar från 
respondenterna, 8 av dem var samma personer som svarade på de första frågorna. Trots att 
detta förfarande inte är optimalt är vår bedömning att resultatet blev bättre och mer 
användbart än om vi inte hade omformulerat frågorna. 
 

2.3.3. Validitet och reliabilitet 
Kraven på reliabilitet och validitet har stor betydelse för studiens tillförlitlighet.  Validitet i en 
mätning kan definieras som frånvaro av systematiska mätfel, med andra ord att man mäter det 
man avsett mäta.58 Det går dessutom att skilja på inre och yttre validitet, där inre syftar till fel 
hos själva mätinstrumentet, till exempel en enkät. Den yttre handlar om överensstämmelsen 
mellan den valda indikatorn i förhållande till det faktiska förhållandet som undersöks, i det 
här fallet svar på enkäten jämfört med faktiska förhållanden.59  
 
Med reliabilitet menas frånvaro av slumpmässiga fel60, resultaten från undersökningen skall 
vara tillförlitliga så till vida att om samma undersökning genomförs igen vid ett annat tillfälle 
ska resultatet vara liknande eller det samma.61 Då kvantitativa undersökningar gör anspråk på 
att göra generaliserande resultat är kraven för reliabilitet högre i dessa sammanhang.62 
Reliabilitet är en nödvändig förutsättning för validitet.63 
 
Genom att intervjua småföretagare innan enkätundersökningen utarbetats har validiteten för 
dessa stärkts. Frågorna formulerades om efter det första utskicket eftersom validiteten för de 
tidigare uppgifterna ifrågasatts. För att inte upprepa samma misstag tog vi kontakt med en av 
respondenterna per telefon och hörde hur denna uppfattat frågorna. Det visade sig ha varit 
svårt att förstå vad som menades med vissa frågor och eftersom det vars så få svarsalternativ 
hade det enligt denne person varit i stort sett omöjligt att svara annat än ”ja” på vissa frågor. 

                                                 
56 Dahmström (2000) kap. 5 
57 Ibid sid. 258 
58 Lundahl & Skärvad (1999) sid. 150 
59 Ibid kap. 15 
60 Ibid (1999) kap. 7 
61 Svenning (1999) kap. 3 
62 Ibid (1999) kap. 3 
63 Lundahl & Skärvad (1999) kap. 15 
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Vi betraktar den första enkäten som en pilotenkät och efter den ytterliggare bearbetningen av 
enkätfrågorna finns det större utsikter till god validitet.  
 
Gällande reliabiliteten har det varit viktigt att ta hänsyn till att ge klara definitioner, att 
utforma tydliga och välformulerade frågor samt urval och analys av bortfall. Det går även att 
beakta skillnader vilka kan uppkomma till följd av att för stora intervall använts, till exempel 
skillnaden mellan om det arbetar två eller 49 personer i företaget. Problemet med att få hög 
validitet på informationen är mindre i kvalitativa undersökningar, i det här fallet intervjuerna. 
Vi har där en större närhet till respondenterna och detta minskar risken för mätfel av den 
typen. Risken finns dock att forskaren påverkar respondenten, vilket i sig kan minska 
informationens pålitlighet.64 
 
I empirin ställs stora krav på den som genomfört undersökningen. Forskaren måste under hela 
undersökningens gång vara högst medveten om förförståelsen han kan ha fått från utbildning, 
uppväxt samt samhällets och sina egna normer och värderingar. Detta kan påverka allt ifrån 
val av metod och teori till frågeformulering, analyser och tolkningar.  
 

                                                 
64 Holme & Solvang (1997) kap. 6 
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3. Teoretisk och praktisk referensram 
I avsnittet presenteras först en allmän överblick av förväntningsgapet. Sedan utvecklas 
problemet utifrån perspektivet revisor – klient. Vi identifierar fyra olika 
komponenter/bakomliggande faktorer till gapet; nytta, ansvar, oberoende och kvalitet.  
 

3.1. Förväntningsgapet 
Då problemet med förväntningsgapet började uppmärksammas i USA tillsattes “The Cohen 
Commission” (se bilaga 1), en kommission vars uppgift var att undersöka huruvida det fanns 
ett förväntningsgap inom revisionen. Kommissionen kom fram till att så var fallet och 
definierade förväntningsgapet som ”skillnaden mellan vad allmänheten förväntar eller 
behöver och vad revisorer rimligtvis kan och ska förvänta sig att uppnå”.65 Porter, som under 
1990-talet genomförde undersökningar rörande ämnet definierar förväntningsgapet på ett 
något mer distinkt sätt, nämligen ”gapet mellan allmänhetens förväntningar på revisorerna 
och revisorernas uppnådda prestation”.66 
 
Förväntningsgapet inom revision är även beskrivet som skillnaden mellan hur revisorer 
uppfattas, nämligen som ansvariga för avslöjandet av bedrägerier, och hur revisorerna 
uppfattar sig själva. Det vill säga ansvariga för ett professionellt utlåtande angående de 
finansiella rapporterna.67 En ovanlig vinkling är, enligt Power, att existensen av 
förväntningsgapet kan vara en form av resurs för reglerande myndigheter och revisorerna 
själva. Detta förklaras med att allmänheten håller för sant att revisionen tillhandahåller större 
försäkran än den verkligen gör, vilket borgar för höga arvoden till revisorer samt ursäktar 
myndigheternas krav på reglerande program. När gapet blir synligt resulterar det däremot i 
kriser.68  
 
Förutom Cohen-kommissionen har även andra kommittéer gällande förväntningsgapet 
funnits. Kommittéerna verkade främst under 1970-1990 – talen i ett flertal länder såsom USA, 
Canada, Storbritannien och Australien. Enligt Trobergs och Viitanens studie har många av 
dessa kommittéer haft fokus på oberoende, avslöjandet av bedrägerier, antagandet om 
företagens fortlevnad samt på revisionsberättelsens utformning. Förslag för att minska 
förväntningsgapet var bland andra upprättandet av revisionskommittéer i de reviderade 
bolagen, restriktioner för tillhandahållandet av icke-revisionstjänster till klienter och att 
revisorn i fortsättningen skulle inta en mer aktiv roll i kampen mot bedrägerier.69  
 
Flera av dessa förslag har idag slagit igenom praktiskt i Sverige. Till exempel finns det idag 
börsnoterade företag med revisionskommittéer. I ett förslag från Europaparlamentet står det 
att företag med allmänt intresse skall ha en revisionskommitté bestående av icke arbetande 
ledningspersoner eller medlemmar av den reviderade verksamhetens kontrollorgan varvid 
minst en oberoende ledamot med redovisnings – eller revisionskunskaper.70 En annan 
förhållandevis ny regel gäller revisorers upptäckande och avslöjande av brott. Tidigare kunde 
revisorer inte agera mot oegentligheter som de upptäckte i sitt revisionsarbete på grund av 

                                                 
65 Troberg & Viitanen (1999) s. 1-5 
66 Porter (1993) 
67 Power från Hopwood & Miller (red.) (1994) kap. 12 
68 Ibid 
69 Troberg & Viitanen (1999) s. 1-29 
70 Europaparlamentet, Utskottet för den inre marknaden och konsumentskydd (2005) 
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tystnadsplikten. Från och med den 1 januari 1999 har dock ett undantag från tystnadsplikten 
gjorts. Ett av skälen till att nya regler togs in i aktiebolagslagen var kampen mot ekonomisk 
brottslighet. De nya reglerna säger att revisorn ska vidta åtgärder om det kan misstänkas att en 
styrelseledamot eller den verkställande direktören gjort sig skyldig till brott inom ramen för 
företagets verksamhet.71 
 
Dessa tidigare studier och förslag till åtgärder syftar dock inte i första hand specifikt på 
förväntningsgapet mellan revisor och klient. Då uppsatsens fokus ligger på den aspekten har 
vi utifrån revisor – klientperspektivet identifierat fyra områden vilka presenteras nedan, där ett 
gap kan uppstå. Tre av dessa områden, nämligen oberoende, ansvar och kvalitet omtalades av 
Dewing och Russell som centrala beståndsdelar i förväntningsgapet72. Det fjärde området vi 
valt att ta upp är nyttan med revisionen för det enskilda företaget. Efter att ha studerat olika 
områden som är relevanta för undersökningen kom vi fram till att det verkade lämpligt att 
analysera gapet utifrån dessa delar. Vi anser också att dispositionen underlättar förståelsen av 
gapet samt förenklar analysen.  
 

3.2. Förväntad nytta och verklig nytta 
Revisionens mål är ett uttalande om trovärdigheten i det reviderade företagets finansiella 
rapporter. Genom revisionsberättelsen ska revisorn uttala sig om årsredovisningen samt om 
styrelsen och VD:s förvaltning. Denna information är essentiell för företagets alla intressenter. 
Utan tillgång till trovärdig ekonomisk information kan intressenter så som kreditgivare, 
leverantörer med flera, inte fatta väl övervägda och informerade beslut.73  
 
Klienterna, som betalar för revisorns tjänster vill naturligtvis uppleva att de har nytta av 
revisionen. I tidskriften Balans påpekas de små företagen på grund av ekonomiska 
begränsningar inte kan erhålla all den kunskap som behövs för redovisning och rapportering, 
vilket leder till att revisorns kompetens blir extra betydelsefull.74 Enligt Tabone och 
Baldacchinos undersökning på Malta är det inte ovanligt att förväntningar på den nytta 
revisionen skall tillföra företaget innefattar hjälp med strategisk planering inför företagets 
framtid, vilket inte ingår i revisorns roll att tillföra 75. Det är dock enligt Svanström betydligt 
färre företag som kontaktar revisorn för hjälp med frågor av strategisk karaktär, jämfört med 
dem som vill ha bokföringshjälp. Detta kan till viss del förklaras med begränsad efterfrågan 
på den typen av tjänster då det är kostsamt, samtidigt som många företag inte inser sitt behov 
av tjänsten. En annan orsak är svårigheten att förena strategisk rådgivning med kravet på 
revisorns oberoende.76 Uppfattningarna om vilka tjänster som ingår i ett revisionsuppdrag 
varierar troligtvis bland de reviderade företagen och kan vara oförenliga med god 
revisionssed, bland annat med hänsyn till regeln om oberoende. 
 
Många små företag kontaktar sin revisor för rådgivning vad gäller olika operativa 
redovisnings- och skattefrågor. Orsaker till varför denna typ av rådgivning är viktig för de 
små företagen är bland annat snabba och kontinuerliga förändringar på redovisningsområdet. 

                                                 
71 Ekobrottsmyndighetens hemsida 
72 Dewing, Russel (2001) 
73 FAR Revision 1 (1994) 
74 Balans (2003) nr. 4 
75 Tabone & Baldacchino (2003) 
76 Svanström (2004) kap. 7 
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Revisorn blir då en värdefull resursperson som är uppdaterad i lagstiftning och praxis på 
området.77  
 
Många länder har inte revisionsplikt i små aktiebolag och motiven till detta sägs ofta vara 
kostnadsrelaterade78. Även små företag kan dock dra nytta av revisionen. Revisorns 
oberoende åsikt ger trovärdighet åt företagets finansiella information och tillhandahåller 
rimlig försäkran åt tredje part angående hur sann och rättvis bild av företaget som presenteras. 
Revisorn fyller också en utvärderande roll för företaget och agerar till följd av sin expertis 
med inflytande över ägaren eller företagsledaren. Revisorn kan bistå företagaren med 
upprätthållande av rapporternas standard och ge förslag till förbättringar vad gäller 
existerande system och interna kontroller.79  
 

3.2.1. Finns behovet av revisionsplikt i små aktiebolag? 
Collins har genomfört en undersökning i Storbritannien, där revisionsplikten för små 
onoterade aktiebolag avskaffades 1993 på grund av att nyttan med revisionen inte ansågs 
uppväga kostnaderna för den. Trots detta finns fortfarande många företag som ändå väljer att 
genomgå en revision. Anledningar till detta är framförallt att få en genomförd kontroll av 
ekonomi och redovisningssystem, att skydda företaget mot bedrägerier, att förbättra 
redovisningens trovärdighet samt att skapa trovärdighet mot banker och förbättra kvaliteten på 
informationen.80  
 
Företag som valde bort revisionen angav att anledningen för detta var kostnaden, men kunde 
ändå inte riktigt definiera hur mycket resurser som sparats. En aspekt till det var också ökade 
kostnader för redovisningen, vilken revisorn annars hjälpt till med.81  
 
Ägarnas nytta i form av ökad insyn i företaget genom revisionen är begränsad i små 
aktiebolag. Först när företaget har fler än en ägare, och vissa ägare ej är aktiva i bolaget 
motiveras en revision till förmån för ägarna av den anledningen. I ett bolag där ägarna har full 
insyn i företaget och räkenskaperna behövs således ingen revision som granskar och ökar 
trovärdigheten för aktieägarnas skull.82  
 
Ett vanligt argument mot att ha obligatorisk revision för småföretag är den ökade kostnaden 
det medför. Eftersom de interna kontrollsystemen i små företag inte kan vara lika omfattande 
som i större företag kan revisorn sällan lita till dessa system. Detta medför att revisorn istället 
får utföra mycket substansgranskning, vilket är mindre kostnadseffektivt. Kostnaden belastar 
det reviderade företaget, men kan ändå anses mindre än den extra kostnad det skulle innebära 
att anställa flera personer för att separera funktionerna inom företaget och därmed öka den 
interna kontrollen.83 
 

                                                 
77 Svanström (2004) kap. 7 
78 Thorell & Norberg (2005) 
79 Tabone & Baldacchino (2003) 
80 Thorell & Norberg (2005) 
81 Ibid 
82 Ibid 
83 Chung & Narasimhan (2001) 
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3.2.2. Borde fler tjänster innefattas i revisionen? 
För att kunna överbygga förväntningsgapet mellan revisorn och allmänheten bör den 
viktigaste åtgärden vara att se till att allmänhetens förväntningar och uppfattningar om 
revisionen kommer närmare verkligheten. Ansvaret för detta ligger enligt Boyd till största 
delen hos revisorskåren. Revisorn ska tydliggöra sin roll samt revisionens begränsningar. 
Enligt Boyd bör revisionen på sikt innefatta fler tjänster och på sätt närma sig allmänhetens 
förväntningar.84   
 
Cohen-kommissionen kom fram till att revisorn bör informera företagsledningen om alla de 
tjänster som revisionsfunktionen innehåller. Detta skulle minska ett förväntningsgap gällande 
nyttan med revisionen.85 Kunden förväntar sig då förhoppningsvis inte mer än vad revisorn 
kan erbjuda. En sådan hållning skulle också underlätta revisorns oberoende. 
 
Enligt Thorell och Norberg skulle intressenterna eventuellt själva klara av att reglera 
revisionsbehovet genom att kräva en reviderad redovisning. Företaget får då själv ta ställning 
till om kostnaden för revisionen motsvarar nyttan.86 Revisionen skulle på detta sätt bli mer 
marknadsanpassad och styras av intressenternas efterfrågan och behov. Företagarna skulle på 
detta sätt få en klarare bild av vilken den verkliga nyttan med revisionen är.  
 
De motiv som Aktiebolagskommittén angav 1995 för att behålla revisionsplikt i små 
aktiebolag var nyttan vid bekämpning av ekonomisk brottslighet och nyttan för ägarna. 
Kommittén uttalade då att lagen gav utrymme för enklare och billigare revision i små 
aktiebolag, och att detta var upp till revisionsbranschen att hantera.87 Genom att erbjuda olika 
grad av försäkran till olika kostnader kommer klienterna lättare att förstå vad de betalar för 
och vilka kostnader som faktiskt uppstår i samband med en mer omfattande försäkran. Varje 
företag kan då också varje år bestämma vilken grad av trovärdighet de är villiga att betala 
för.88 
 
På lång sikt bör revisionen enligt Boyd utöka sina tjänster och gå från självförsvarande och 
självbibehållande till att möta samhällets förväntningar. Detta innebär att mer tid och arbete 
bör ägnas åt att upptäcka bedrägerier, utvärdera interna kontroller samt för att kunna göra 
avslöjanden. Genom att erbjuda flera tjänster och därmed bättre service skulle också 
revisionsfirmornas inkomst stiga.89  
 

3.3. Förväntat ansvar och verkligt ansvar  
Revisorns ansvar är en central del av den här uppsatsen eftersom det kring detta begrepp finns 
utrymme för många olika tolkningar och därmed förväntningar. Med anledning av detta 
identifierar vi revisorns ansvar som en av förväntningsgapets beståndsdelar. Enligt Cohen-
kommissionen måste den oberoende revisorns roll i samhället preciseras för att oklarheter 
rörande detta skall undvikas. Den traditionella uppfattningen är att ansvaret för finansiella 
uttalanden ligger hos företaget medan revisorn endast skall uttrycka sin professionella åsikt 
rörande rapporterna.90 

                                                 
84 Boyd (2000/2001) 
85 Troberg & Viitanen (1999) kap. 1 
86 Thorell & Norberg (2005) 
87 Ibid 
88 Boyd (2000/2001) 
89 Ibid 
90 Troberg & Viitanen (1999) 
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Porters studie visade att kunskaperna rörande revisorns ansvar var varierande mellan olika 
intressentgrupper såväl som inom grupperna91. Generellt tyder de flesta undersökningar på att 
revisorernas ansvar förväntas vara mer omfattande än det verkligen är, till exempel gällande 
med vilken säkerhet företagets rapporter stämmer överens med verkligheten 92. Enligt Porter 
är det en av anledningarna till de många rättstvister som revisorer dragits in i.  
 
Revisorns granskningsuppgift enligt lagen framgår av 10 kap 3 § ABL, där det står att 
revisorn ska granska bolagets årsredovisning och bokföring samt styrelsens och VD:s 
förvaltning. Granskningen skall vara så ingående som god revisionssed kräver. Efter 
granskningen är revisorn skyldig att avge en revisionsberättelse till bolagsstämman (5 §), 
vilken skall innehålla huruvida årsredovisningen har upprättats i överensstämmelse med 
tillämplig lag om årsredovisningen (28 §). I revisionsberättelsen skall revisorn även tillstyrka 
eller avråda från fastställande av balansräkning och resultaträkning och huruvida 
bolagsstämman bör besluta om dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt 
förslaget i förvaltningsberättelsen (29 §). Vidare skall revisorn även uttala sig om huruvida 
styrelsen och VD:n bör beviljas ansvarsfrihet (30 §). Slutligen skall revisorn anmärka om han 
anser att företaget underlåtit att följa bestämmelser i skattebetalningslagen (1997:483) eller 
om det finns andra upplysningar som han anser att aktieägarna bör få kännedom om (30-31 
§). Vidare finns i 10 kap ABL regler rörande revisorns obehörighetsgrunder, kompetenskrav, 
jäv, tystnadsplikt samt åtgärder vid misstanke om brott i det reviderade företaget. 
Grundläggande för revisionen är dock att den skall genomföras enligt god revisionssed93 samt 
att god yrkessed skall tillämpas94. 
 
Vad ”god sed” innebär lämnar lagstiftaren till revisorsprofessionen själv. FAR har gett ut 
rekommendationer på området och definierar god revisionssed som att arbetet ska utföras 
enligt god praxis bland erfarna revisorer. God revisorssed är etiska normer för revisorns 
yrkesmässiga uppträdande, i vilka bland annat ingår att tillämpa god revisionssed. 95  
 
Revisorsnämnden (RN) är en tillsynsmyndighet för landets godkända och auktoriserade 
revisorer samt registrerade revisionsbolag. RN ansvarar för att god revisorssed och god 
revisionssed utvecklas på ett ändamålsenligt sätt. Den goda revisionsseden utvecklas 
huvudsakligen genom rekommendationer från revisorernas två intresseorganisationer FAR 
och Svenska Revisorssamfundet, SRS.96  
 
Fram till och med år 2003 gällde FAR:s revisionsrekommendation ”Revisionsprocessen”, som 
nu har ersatts med Revisionsstandard i Sverige (RS). Denna baseras på de internationella 
revisionsstandarderna ISA, som ges ut av IFAC.  Revisionsstandarden ska betraktas som 
grundläggande principer som revisorn ska följa vid utförandet av revisionen. Utifrån varje 
uppdrag har revisorn att bedöma vilka åtgärder som krävs för att tillämpa standarden. En 
revisor kan i undantagsfall anse att det är lämpligt att avvika från RS för att uppnå 
revisionsmålet på ett mer effektivt och korrekt sätt, men måste då vara beredd att kunna 
motivera avvikelsen.97  

                                                 
91 Porter (1993) 
92 Se Porter (1993), Power i Hopwood & Miller (red) (1994) samt Almer & Brody (2002) 
93 ABL (1975:1385) 10 kap 3 § 
94 FAR:s samlingsvolym (2004) del II  
95 FAR Revision 1 (1994) s 21-22 
96 RN:s hemsida 
97 FAR:s samlingsvolym (2004) del II   
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Eftersom det finns en stark koppling mellan redovisning och revision påverkar även 
revisorsorganisationernas rekommendationer gällande god bokföringssed och 
redovisningsfrågor, tillsammans med offentlig reglering, innebörden av god revisionssed och 
god revisorssed. Det är varken möjligt eller ekonomiskt försvarbart att försöka skapa ett 
regelverk för god revisionssed och god revisorssed som är heltäckande och innefattar alla 
tänkbara situationer revisorn kan möta på. Därmed kommer innebörden att till viss del vara 
flexibel, och upp till individens goda omdöme. För extern revision som övervaknings – och 
informationsfunktion kommer innebörden av god revisionssed vara en del av den referensram 
som tillämpas i praktiken för att motsvara kontraktspartens förväntningar på revisionen.98 I 
yttersta fall kan innehållet i god revisorssed och god revisionssed bestämmas av 
domstolarna.99 
 
Revisorer har bland annat att beakta de yrkesetiska regler som FAR gett ut, vilka innefattar 
koncept som integritet, objektivitet, opartiskhet och självständighet. Vidare gäller 
tystnadsplikt och upplysningsplikt samt kompetens och yrkesutövning.100 Värdet av 
revisionen påverkas av att revisorn uppfattas bära ansvar för sitt agerande, utan att 
företagsledningen för den skull fråntas sitt ansvar. Den offentliga regleringen motiveras 
främst genom hänsyn till kontraktsparter utan reella möjligheter till insyn eller påverkan på 
företaget. För revisorsprofessionen finns också ett intresse av att förtroendet för revisionen 
upprätthålls eftersom det i förlängningen kan bidra till efterfrågan av dess tjänster.101  
 
En aktuell frågeställning är ifall revisorns ansvar gällande upptäckande och rapportering av 
redovisningsbedrägerier borde utökas.102 En undersökning visade att nästan hälften av 
intressenterna förväntar sig att väsentliga redovisningsfel med stor säkerhet ska upptäckas. 
Dessutom räknar över 70 % med att avgörande fel till följd av bedrägeri kommer att 
upptäckas. Om intressenter förväntar sig och domstolen samtidigt börjar upprätthålla absolut 
tillförlitlighet som standard, leder detta på sikt till att revisorns ansvar utökas.103  
 

3.3.1. Kunskap om revisorns ansvar 
Porters studie av förväntningsgapet utgår från ett förväntnings – prestationsperspektiv. Den 
empiriska undersökningen bestod av en enkätundersökning på Nya Zeeland, där olika typer av 
intressenter fick svara på ämnesrelaterade frågor. Undersökningen visade att det finns ett stort 
”kunskapsgap” vad gäller de plikter som ingår i revisorns arbete. Icke oväntat var det 
revisorerna själva som hade den största kunskapen medan de reviderade företagens kunskaper 
inom ämnet var något lägre. Representanterna från de reviderade företagen hade dock 
betydligt bättre resultat än generellt bland dem som ingick i studien. De övriga 
respondenterna tillhörde olika intressentgrupper som på något sätt kom i kontakt med 
årsredovisningar och således förlitade sig på revisionen.104 
 
Respondenterna i undersökningen ansåg att revisorerna presterade otillfredsställande på 
följande åligganden:  

                                                 
98 Fant (1994) s. 54-56 
99 RN:s hemsida  
100 FAR:s samlingsvolym del II (2004) 
101 Fant (1994) 
102 Dewing & Russel (2001)  
103 Epstein & Geiger (1994) 
104 Porter (1993) 
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• Upptäckande och avslöjande av stöld från företaget utförd av en ledande 

befattningshavande samt illegala handlingar som direkt påverkar företagets 
ekonomi, utförda av ovanstående personer.    

• Upplysning i revisionsberättelsen avseende medveten förvrängning av de 
finansiella rapporterna. Upplysning om det föreligger tvivel beträffande företagets 
fortsatta överlevnadsförmåga. 

 
Porter påpekar att revisorerna själva inte ansåg sig förpliktigade att utföra alla ovanstående 
uppgifter. Vidare tolkar Porter studiens resultat som att en stor del av det gap som hänför sig 
till vad samhället upplever som undermåliga prestationer beror på att den information som 
lämnas i revisionsberättelsen är otillräcklig. I undersökningen framgick det att man generellt 
ansåg att de plikter som borde ingå i ett revisionsuppdrag var fler än faktiskt existerande 
förpliktelser. Denna ståndpunkt var extra signifikant i den ”allmänna” gruppen, det vill säga 
de som varken var revisorer eller hade ett nära samarbete med revisorer. Eftersom den 
gruppen även visade på det största kunskapsgapet är det måhända så att denna åsikt bottnar i 
bristande kunskaper om revisorernas existerande plikter, alternativt att åsikterna ger uttryck 
för ett verkligt önskemål om utökade tjänster.105  
 
Enligt Porter är identifiering av de plikter som rimligtvis kan förväntas att revisorer utför, 
nyckeln till att stänga förväntningsgapet. Det är om dessa förpliktelser som samhället måste 
bli undervisade i för att undvika orimliga förväntningar på revisorerna och minska 
”rimlighetsgapet”. Dessa förpliktelser måste även integreras i revisionsstandards och 
införlivas i revisorernas arbete för att minska ”prestationsgapet”.  
 
I undersökningen skulle respondenterna ange om de ansåg att en viss tjänst borde ingå i 
revisorernas plikter, sammanlagt föreslogs 30 tjänster. Respondenternas identifierade 28 av 
dessa förpliktelser vilka förväntas ingå i ett revisionsuppdrag. Porter utesluter efter analys 10 
av dessa 28 eftersom det inte kan anses kostandseffektivt att revisorer skall förpliktigas till 
dem. Till exempel ansåg fler än 20 % av de generella intressenterna att revisorn borde 
verifiera varje enskild transaktion i företagets bokföring, vilket skulle medföra stor ökning i 
revisionskostnader även för ett företag med få transaktioner. De 10 uteslutna tjänsterna är 
enligt Porter uppenbart orimliga att förvänta av revisorer och de bidrar alla till 
rimlighetsgapet. Dock stämmer detta inte helt överens med den reglering som idag finns i 
Sverige. Till exempel finns det stadgat i ABL att revisorn skall anmärka i revisionsberättelsen 
och anmäla till skatteverket om bolaget inte fullgjort sina skattemässiga förpliktelser106. Enligt 
Porter är detta en av de 10 plikter som inte kan anses rimliga att förvänta av revisorer. Detta 
förklaras med att man på Nya Zeeland har en liberal syn på ”skattefusk” och att det skulle 
medföra negativa attityder gentemot revisorer. Påverkan på revisionsbranschen därav skulle 
vara så dålig att de indirekta kostnaderna skulle bli större än den samhälleliga nyttan.  
  
Av de 18 plikter som kvalificerades som rimliga att förvänta sig av revisorer var 10 
existerande enligt lag och god sed i Nya Zeeland vid tillfället. De övriga åtta bidrar således till 
den del av gapet som hänför sig till undermåliga standarder. För att minska förväntningsgapet 
bör enligt Porter dessa plikter införlivas i lag och god sed. Dessa åtta plikter är: 
 
Att rapportera till en reglerande myndighet 

                                                 
105 Porter (1993) 
106 Aktiebolagslagen (1975:1385) 10 kap 31 § och 33 a §  
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1) tvivel angående företagets fortsatta möjligheter till överlevnad. 
2) förskingring av företagets tillgångar utfört av någon inom ledningen. 
3) medveten förvrängning av finansiell information 
4) misstanke om bedrägeri. 
5) illegala handlingar upptäckta inom det reviderade företaget. 

 
Att undersöka och rapportera om i revisionsberättelsen 

6) företagets interna kontroller. 
7) hur rättvisande de finansiella prognoserna är. 

 
Slutligen att 

8) revidera företagets halvårsrapporter. 
   
Porter påpekar att sex av de åtta tjänsterna handlar om att revisorerna skall agera som 
samhällets ”vakthundar”. Detta indikerar att människor gradvis blir mer medvetna om vikten 
av att revisorer fyller denna funktion i näringslivet och att deras förpliktelser kan utökas 
framöver. I Sverige är redan idag vissa av dessa tjänster existerande plikter för revisorn. 
Förpliktelse nummer 2, 4 och 5 finns till viss del stadgade i ABL 10 kap 38 - 40 §§. Gäller det 
misstanke som gäller styrelseledamot eller VD skall revisorn upplysa styrelsen om det kan ha 
någon positiv effekt, och därefter underrätta åklagare. Dessa regler gäller dock ej om brottet 
är obetydligt eller följderna därav redan har återställts107.  
 
Revisorn agerar inte i klientföretagets intressen i första hand, utan snarare i samhällets och 
intressenternas intressen108. Den här uppsatsens fokus ligger dock på förhållandet revisor – 
klient och därmed vilka förväntningar klienten har angående revisorns ansvar. Vid granskning 
i små företag är extra viktigt för revisorn att försäkra sig om att företagsledaren tar sitt ansvar 
och har en aktiv del i redovisningen. Det är också extra viktigt att lära känna företaget och få 
kännedom om verksamheten. Revisorns huvudsakliga uppgift är substansgranskning, det vill 
säga att försäkra sig om att bokföring av transaktioner gjorts på rätt sätt. Däremot genomförs 
inga administrativa kontroller med arbets- och ansvarsfördelning i ett litet företag. Det kan 
dock finnas kontrollfunktioner i redovisningssystemet vilka ska förhindra oavsiktliga fel. 
Avsiktliga fel är emellertid svårt att försäkra sig mot.109 För klienten torde det vara viktigt att 
det i revisorns ansvar ligger att upptäcka oavsiktliga fel samt brister i systemen110.  
 
Som Porter påpekar är det naturligt att de reviderade företagen har bättre kunskaper angående 
revisorns ansvar än folk i allmänhet då företagaren oundvikligen kommer i kontakt med 
revisionen på ett konkret sätt. För att tydliggöra för klienten vilket ansvar revisorn har 
upprättas det i början av revisionsuppdraget ett så kallat uppdragsbrev. Uppdragsbrevet 
dokumenterar och bekräftar att revisorn åtar sig uppdraget samt revisionens syfte och 
omfattning, revisorns ansvar gentemot klienten och formen för den rapportering som kan 
förekomma111. Flera revisionsbyråer anser att uppdragsbrevet förtydligar revisorns 
ansvarsområde och arbetsuppgifter. Vidare är den praktiska sidan av kravet på uppdragsbrev 
att tillfälle skapas för diskussion av revisionens innehåll. Införandet av uppdragsbrevet ses 

                                                 
107 Aktiebolagslagen (1975:1385) 10 kap 38-40 §§ 
108 Fant (1994) kap. 6 
109 FAR Revision 1 (1994) sid. 44 
110 Tabone & Baldacchino (2003) 
111 FARs samlingsvolym II (2004) sid. 284 



 

 20   

enligt sagda revisionsbyråer inte som något kontroversiellt och man hoppas dessutom att det i 
vissa fall kan överbrygga förväntningsgapet.112  
 

3.4. Hur revisorns oberoende påverkar förväntningsgapet 
Revisorns yrkesroll kan delas in i två kategorier, den renodlade samt den utvidgade 
revisorsrollen. Den renodlade utgör lagrum och kravet på god revisionssed medan den 
utvidgade handlar mer om vad klienterna anser sig behöva i fråga om råd och hjälp. Väljer 
revisorn att också ta på sig en rådgivande funktion måste försiktighet vidtas för att se till att 
den goda revisionsseden ej överträds vilket kan resultera i att oberoendet ifrågasätts. Det finns 
ett antal faktorer som kan leda till att revisorn riskerar sitt oberoende. För det första kan 
kunden förvänta sig mer än vad revisorn har befogenhet att bidra med. Revisorn måste sätta 
en gräns för hur mycket råd som kan ges för att inte riskera sitt oberoende och vid sådana 
situationer uppstår ett förväntningsgap mellan företagaren och revisorn. En andra faktor som 
hotar revisorns oberoende är vänskapsrelationer som utvecklas om revisorn arbetar för ett och 
samma företag under en längre period. Även gåvor från klienter och det så kallade 
arvodesberoendet, som innebär att en revisionsbyrå ej får vara beroende av endast en eller få 
klienter, utgör fara för revisorns oberoende.113 
 
Oberoendekravet på revisorskåren är essentiellt för att företagets olika intressenter ska kunna 
lita på den finansiella rapporten.114 Utan upplevt oberoende skulle revisionsberättelsen inte 
betraktas som något annat än påkostad reklam för företaget. För att tillmötesgå kravet på 
oberoende lägger revisorerna tonvikten på att vara oberoende till det yttre såväl som i 
realiteten.115 
 
Revisorns oberoende är en hörnsten inom revisionsbranschens verksamhet. Det är baserat på 
oberoendet som revisorns granskning tillför trovärdighet till företagens årsredovisningar116. 
Det har dock påpekats att totalt oberoende inte går att uppnå eftersom förhållandet, 
ekonomiskt och socialt mellan revisor och klient motsäger det117. Enligt lag och praxis följer 
man dock analysmodellen vid bedömning av uppdrag för att säkerställa tillräckligt 
oberoende118. Oberoende, kompetens samt tystnadsplikt skapar det förtroende, vilket 
företagets intressenter kan förväntas ha för revisorn. Ansvaret för en kvalitetsfull granskning 
av årsredovisningen och upprättandet av revisionsberättelsen ligger hos revisorn.119  
 

3.4.1. Var går gränsen för revisorns oberoende? 
Företagarens intresse av revisionen ligger delvis i att få sitt redovisningsbeteende godkänt. 
Det är dock inte förenligt med lag och god revisionssed att revisorn utför sitt uppdrag primärt 
i företagarens intresse120. Följaktligen finns utrymme för oinfriade förväntningar från 
företagarens sida. Detta kommer till uttryck exempelvis då klienten vill ha alltför konkret 

                                                 
112 Newset (2004) nr. 3 och EY Focus (2004) nr. 7 
113 FAR (1994), sid. 88 
114 Ibid 
115 Wolf, Tackett & Claypool (1999) 
116 Ibid 
117 Ibid 
118 Revisorslagen (2001;883) 21§ och FARs stadgar, regler m.m. om god yrkessed, s. 224, FARs samlingsvolym 
(2004) 
119 Johansson, Nyström & Rydström (1987) sid. 31 
120 Fant (1994) kap. 6 
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hjälp med att upprätta bokföringen. Revisorn får i dessa fall ge råd, men aldrig ta några 
beslut121. 
   
Revisorn har både en rådgivande och en granskande funktion. Tidigare har berörts varför det 
är viktigt att revisorn åtnjuter förtroende från klienten och övriga intressenter vid utförandet 
av revision. Även vid rådgivning är förtroende en viktig komponent. För att etablera en väl 
fungerande relation till klienten är det viktigt att revisorn förmår att tala klientens språk.122 Då 
gapet uppkommer till följd av missförstånd är det viktigt att revisorn gör klart för klienten vad 
revisionen huvudsakligen ska göra.123  
 
Många små företag kontaktar sin revisor för rådgivning vad gäller olika operativa 
redovisnings- och skattefrågor. Orsaker till varför denna typ av rådgivning är viktig för de 
små företagen är bland annat snabba och kontinuerliga förändringar på redovisningsområdet. 
Revisorn blir då en värdefull resursperson som är uppdaterad i lagstiftning och praxis på 
området. Det är enligt flera undersökningar betydligt färre företag som kontaktar revisorn för 
hjälp med frågor av mer strategisk karaktär. Detta kan till viss del förklaras med begränsad 
efterfrågan på den typen av tjänster då det är kostsamt, samtidigt som många företag inte inser 
sitt behov av tjänsten. En annan orsak är svårigheten att förena strategisk rådgivning med 
kravet på revisorns oberoende.124  
 
Enligt Svanströms studie har de flesta små företagen en bra relation till sin revisor, sett både 
ur företagens och ur revisorns synvinkel125. Det har dock påpekats att revisorers oberoende är 
en självmotsägelse eftersom det undermineras av det sätt på vilket revisor och klient 
interagerar. Bazerman med flera har i en studie fasthållit att misslyckade revisioner är en 
naturlig produkt av revisor – klientrelationen. Under nuvarande institutionella system är det 
psykologiskt omöjligt för revisorer att bibehålla sin objektivitet. Fall av misslyckade 
revisioner är då oundvikliga, även med de mest ärliga revisorer. I studien föreslås 
fundamentala ändringar inom revisionsväsendet, vilka inkluderar förbud mot utbud av 
blandade tjänster, externa parter som utser revisorer, krav på revisorsrotation, ökad 
övervakning av revisionen samt statligt utförd revision. 126  
 

3.4.2. Hur tydlig borde gränsen vara? 
I Tabone & Baldacchinos undersökning av ägarledda företag på Malta ansåg både tillfrågande 
revisorer och tillfrågade ägare/företagsledare att en förebyggande och framåtblickande attityd 
är nödvändig vid genomförandet av revision. Revisorn kan då tillhandahålla strategiska råd 
angående företagets framtida utveckling. Sådana krav på revisionen från företagaren reser 
dessvärre frågor kring revisorns oberoende och objektivitet. Även om det verkliga oberoendet 
inte upphör blir det definitivt ifrågasatt utifrån och därmed är skadan redan skedd.127  
 
Utomstående intressentgrupper lägger stor vikt vid oberoendet eftersom det stärker 
tillförlitligheten128. Den här typen av förväntningar leder till ett gap mellan förväntade tjänster 

                                                 
121 FAR Revision (1994) 
122 Svanström (2004) kap. 3 
123 Boyd (2000/2001) 
124 Svanström (2004) kap. 7 
125 Ibid 
126 Wolf, Tackett & Claypool (1999) 
127 Tabone & Baldacchino (2003) 
128 Wolf, Tacket & Claypool (1999) 
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och vilka tjänster som kan utföras med hänsyn till oberoendet. Detta gap representerar främst 
det som Porter benämner rimlighetsgap, eftersom det inte kan anses rimligt att revisorn skall 
äventyra sitt oberoende. Ur synvinkeln att revisionsstandarder och normer borde vara 
annorlunda för små ägarledda bolag är detta gap även en beståndsdel av prestationsgapet i 
form av undermåliga standarder. Argument för detta är att det i Sverige gäller samma 
oberoenderegler i lag för revisorer i alla aktiebolag. Någon skillnad görs inte mellan till 
exempel aktiebolag med en ägare och publika företag. I undersökningen på Malta var 
revisorer och ägare överens om att revisionen för små företag borde vara mer specialanpassad 
för att passa deras behov.129  

 
Enligt Cohen-kommissionen bör revisionsstandarden innehålla uttalande om revisorns 
oberoende. Medverkan av dem utanför professionen bör uppmuntras vid upprättande av nya 
revisionsstandarder.130 En etableringsprocess av professionella standarder som klargör var 
gränsen för revisorns oberoende går borde också påbörjas. Vidare bör varje revisionsfirma ha 
klara riktlinjer gällande gåvor och andra tjänster från klienten.131 
 

3.5. Förväntad kvalitet och upplevd kvalitet 
”Kvalitet är ett ovanligt halt begrepp, lätt att exemplifiera men nästan omöjligt att definiera. 
Det förblir en källa till förvirring…” Detta är yttrat av Harvardprofessorn David Garvin i sin 
studie av produktkvalitet.132 Tidigare har forskningen kring kvalitet kretsat mest kring 
tillverkningsindustrin, inom vilket det sedan länge finns etablerade modeller för att fastställa 
en varas kvalitet. Revisionsbranschen verkar i servicesegmentet och följaktligen går kvalitén 
på revisionstjänster inte att mäta på samma sätt som kvalitén på en vara, till exempel en bil.133 
 
När förväntad kvalitet inte stämmer överens med uppfattad kvalitet uppstår ett gap. Detta gap 
kan generellt sägas ha fyra beståndsdelar:  
1) Kundens förväntningar uppfattas fel av företaget.  
2) När företaget väl förstått kundens förväntningar uppstår problemet att överföra dessa på 
konkreta prestationsstandarder.  
3) Problem med att uppfylla de kvalitetsstandarder som är satta.  
4) Skillnader mellan vilken standard företaget kommunicerar utåt och vilken standard de 
sedan levererar till.134 
  
För att illustrera hur ovanstående fyra komponenter verkar inom området väljer vi att byta ut 
”företaget” mot ”revisionsbranschen”. Revisionsbranschen avser här både aktiva 
revisionsbyråer och dess medarbetare samt normgivande organ. Anledningen till denna 
breddning är att ett enskilt företag i det aktuella fallet inte har befogenhet att ändra 
kvalitetsstandarder och arbetsordning.  
 
Inom revisionsbranschen kompliceras situationen ytterliggare genom att den reglering som 
finns i form av lagar och praxis är betydligt starkare än inom många andra servicebranscher. 
Med anledning av detta blir det praktiskt omöjligt för revisorn att ens försöka möta kundens 
förväntningar till hundra procent. Svårigheten att mäta revisionens kvalitet ligger i att avgöra 

                                                 
129 Tabone & Baldacchino (2003) 
130 Troberg & Viitanen (1999) kap. 1 
131 Ibid 
132 Gummesson (1993) s. 7 
133 Zeithaml, Parasuraman & Berry (1990) kap. 2 
134 Ibid kap. 3 
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vad som hänför sig till orimliga förväntningar från kundens sida och vad som faktiskt är dålig 
kvalitet. Dessutom kan kunden vara missnöjd med revisionens kvalitet i allmänhet vad gäller 
hela systemet, men ändå anse att den egna revisorn håller under omständigheterna bra 
kvalitet. Eftersom kvalitén endast avgörs av kundens uppfattning135 och revisorn inte kan 
agera endast i klientens intressen136 är en tänkbar slutsats att klienten inte kan bli helt nöjd 
utom på bekostnad av andra intressentgruppers kvalité.  
 

3.5.1. Att mäta revisionens kvalitet 
För att förstå servicekvalitet behövs andra principer och insikter än vid traditionell 
kvalitetsbedömning, då tjänster skiljer sig från varor på tre fundamentala sätt.137  
 
För det första är en tjänst ogripbar eller annorlunda uttryckt immateriell. Eftersom en tjänst är 
en prestation eller upplevelse snarare än ett objekt går det inte att upprätta speciella 
fabrikationsstandarder som testas innan försäljning. Dessutom medför det att utvärdering av 
prestationen i efterhand blir komplex och svår att mäta.138 Revisorns kunder betalar för 
genomförandet av revision vilket kan jämföras med en prestation. Det går inte att på förhand 
sätta upp en generell standard eftersom alla klientföretag och därmed revisionsuppdrag är 
olika. 
 
För det andra så är tjänster heterogena till sin karaktär på så sätt att prestationen ofta varierar 
mellan olika producenter, mellan olika kunder och även skiljer sig från dag till dag.139 Detta 
stämmer väl med revisionsbranschens verksamhet. Den ena revisorn är inte den andre lik vad 
gäller personlighet och bakgrund vilket medför en nyansskillnad i deras arbeten, även om 
deras grundläggande utbildning och praxis är densamma. Kunderna representerar i ännu större 
grad åtskillnader på områden som personlighet, bakgrund, utbildning och värderingar.  
 
Slutligen är produktion och konsumtion av många tjänster icke separerbara. Kvaliteten i en 
tjänst uppkommer ofta i samband med leverans i interaktion mellan kund och den som 
tillhandahåller tjänsten. Inom tillverkningsindustrin har säljaren förmånen av en fabrik som 
fungerar som buffert mellan produktion och konsumtion medan kunden inom serviceindustrin 
ofta befinner sig mitt i produktionen med möjlighet att observera och utvärdera.140 Revisionen 
är en process som sträcker sig över ett helt år, dock är revisorn inte på plats hos kunden under 
hela året. Kunden har stor del i produktionen då processen består i att granska klientens 
företag. 
 
Zeithaml et al. har sammanfattat servicekvalitet med följande tre teman141: 

• Servicekvalitet är svårare för kunden att utvärdera än kvalitet på tillverkade varor. 
Därför blir det även mer komplicerat för revisorn att tolka kundens utvärdering. 

• Kunder bedömer inte värdet av tjänsten baserat endast på utfallet av tjänsten; de 
överväger även processen under leveransen, exempelvis bemötandet. Även om 
revisionen i slutändan ”går bra” det vill säga resulterar i en ren revisionsberättelse så 

                                                 
135 Zeithaml, Parasuraman & Berry (1990) kap. 2 
136 Fant (1994) kap. 6 
137 Zeithaml, Parasuraman & Berry (1990) kap. 2 
138 Ibid 
139 Ibid 
140 Ibid 
141 Ibid 
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kan kunden känna sig missnöjd av olika anledningar. Hela förloppet under revisionens 
gång är viktig, liksom relationen till revisorn. 

• Det enda kriteriet som räknas vid utvärdering av servicekvalitet är definierat av 
kunderna. Det är kunderna som bedömer kvalitén på tjänsten, andra bedömningar är 
irrelevanta. Uttryckligen så är uppfattningen om kvalitén på en service beroende av 
hur väl producenten presterar visavi kundens förväntningar på prestationen. Enligt 
detta tema orsakar således förväntningsgapet lägre upplevd kvalitet hos revisorns 
klienter.  

 
Även Gustavsson et al. beskriver kvalitet som en subjektiv upplevelse hos kunden, baserat på 
Garvins (1988) klassificering142. Cohen-kommissionen syftade troligtvis till att öka 
allmänhetens uppfattning om revisionens kvalitet då de föreslog ökad reglering för att 
bibehålla kvaliteten på revisionen. Den ökade regleringen omfattade fyra aspekter vilka 
innebar höga inträdesbarriärer till revisorsyrket samt höga krav för fortsatt yrkesutövning. Det 
föreslogs även utveckling av tekniska och etiska standarder samt kvalitetskontrollpolicys för 
att möta dessa standarder. Till sist föreskrevs att ett effektivt disciplinärsystem borde inrättas 
för påföljder då lag, SEC eller yrkesnormer inte efterlevdes. 
 

                                                 
142 Gustavsson, Kullvén & Larsson (1997) 



 

 25   

4.  Empiri 
Första stycket innehåller en genomgång av i vilket syfte intervjufrågorna ställdes. Efter det 
presenteras sammanfattningar av alla intervjuerna samt resultatet från enkätundersökningen.  
 

4.1. Inför den empiriska undersökningen 
Frågorna till intervjuerna utarbetades efter teorikapitlets upplägg. Vi ville undersöka de fyra 
områdena och se hur stora de respektive gapen är samt bakomliggande orsaker. 
Respondenterna tillfrågades även vad de ansåg om vissa tänkbara åtgärder för att minska 
förväntningsgapet samt om de hade några egna idéer kring detta. 
 
För att undersöka huruvida småföretagarna känner att de har nytta av revisionen har vi valt att 
ställa frågorna: Vad förväntar du dig att revisionen ska tillföra ditt företag? Är du nöjd med 
resultatet? Genom att ställa frågorna: Vad ska revisionen tillföra det reviderade 
småföretaget?, Tycker Du att kunderna överlag har en korrekt uppfattning av vad revisionen 
ska tillföra? och Är du för revisionsplikt i små aktiebolag? till revisorerna framgår deras 
uppfattning om kundernas kunskap samt nyttan av revisionen för små företag.  

 
För att undersöka huruvida klienterna erhåller tillräckligt med information för att skapa en 
korrekt uppfattning gällande revisionens nytta och revisorns ansvar har vi i intervjuerna med 
företagarna lagt till frågorna: Vilken information tillhandhålls Du vad gäller revisorns 
uppgifter och ansvar? Räcker det? Anser Du att det är revisorns ansvar att förmedla vad som 
ingår i hans uppgifter och skyldigheter under en revision? För att få en uppfattning av hur 
goda kunskaper respondenten har gällande revisorns uppgifter formulerades frågorna: Vilket 
ansvar har revisorn för uppgifterna i en årsredovisning han ”godkänt”? Tycker du 
huvudansvaret för den godkända redovisningen ligger på revisorn eller företaget? 

 
Uppdragsbrevet är framtaget för att förtydliga revisorns ansvarsområde och arbetsuppgifter. 
För att undersöka om det har medfört någon positiv effekt på kundernas förväntningar ställdes 
till revisorerna frågan: Har Du märkt några förändringar i kundernas förväntningar sedan 
införandet av uppdragsbrevet? 

 
För att undersöka vilka tjänster som förväntades av småföretagare jämfört med vilka tjänster 
som kan utföras utan att riskera revisorns oberoende ställdes vid intervjuerna frågorna Har du 
en klar uppfattning om var gränsen för revisorns oberoende går? Förväntar Du Dig något 
mer utav revisionen än bara granskning av bokföringen? Stämmer detta överens med vad du 
får? till småföretagarna. Till revisorerna ställdes frågorna Händer det att småföretagare 
förväntar sig tjänster av revisorn som inte är förenliga med revisionsuppdraget?och Märker 
Du någon skillnad i förväntningarna från företag som anlitar en extern redovisningskonsult? 
 
Kundernas uppfattning om kvalitén på revisionen innefattas i flera av frågorna som hänför sig 
till de andra tre gapen. Sammanfattningsvis ställde vi frågorna: Tycker Du att revisionen i Ditt 
företag på det hela taget håller en hög kvalitet? Finns det något som skulle kunna ändras för 
att höja kvalitén? Revisorerna frågades Är det generellt kundens ansvar att ta reda på vad 
som ingår i revisionsuppdraget eller är det revisorns ansvar att förmedla detta till kunden? 
Vid fakturering till klienten; vad framgår av fakturan? Står det bara ett belopp eller är 
antalet timmar och arbetsuppgifter preciserat? Märker Du någon gång att kundens 
förväntningar på Dig som revisor inte stämmer överens med Din yrkesroll? 
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Som avslutning har vi frågat om respondenten har någon övrig fundering kring 
förväntningsgapet. 
 

4.2. Intervjuer med revisorer 
Här presenteras en sammanfattning av de tre intervjuer med revisorer som genomförts. 
Intervjuunderlag presenteras i bilaga 3. 
 
Leif Skarle och Stefan Persson från Sonora revision 
Leif Skarle började i branschen 1979 och har varit auktoriserad revisor sedan 1985. Stefan 
Persson är också auktoriserad revisor. De arbetar på revisionsfirman Sonora, som bildades 
1998 och idag sysselsätter 18 personer. Flertalet av medarbetarna arbetade tidigare på stora 
byråer. På Sonora arbetar man speciellt med små och medelstora företag. Företaget arbetar 
mycket med redovisningsbyråer som förmedlar uppdrag.  
 
Vid det inledande mötet med en klient tillhandhålls information främst i form av 
uppdragsbrevet, vilket är ett avtal mellan klient och revisor. Det är lämpligt att följa upp och 
se till så att kunden har förstått för att undvika framtida missförstånd. Klienterna är överlag 
rätt dåligt uppdaterade gällande revision. Exempelvis vet de väldigt lite om RS och det känns 
överflödigt att beskriva hela. Kunden har ofta heller inte intresset för att bli informerad 
gällande detta.  
 
Införandet av uppdragsbrevet har inte direkt påverkat kundernas förväntningar på revisionen, 
möjligtvis har förändringar i form av nyfikenhet upplevts. 
 
Revisorsorganisationerna har tryckt upp broschyrer till småföretagen för att förklara 
revisionen och revisionsprocessen tydligt och konkret. Leif Skarle och Stefan Persson anser 
att detta räcker, dessutom har kunden möjlighet att vända sig till sin revisor när han/hon 
behöver ytterligare information. Det produceras mycket skrifter om revision, vilket kan tyckas 
överflödigt då kunden ofta har nog med sitt eget företag och de frågor som rör detta.  
 
De klienter som vet allra minst kan knappt skilja på en revisions- och en redovisningsbyrå och 
de förstår inte riktigt vad de betalar för. Förväntningarna på vad revisorn ska utföra 
överskrider ofta de som uppgifter som ingår i revisionen. Mindre företag har generellt en bild 
som ligger längre från verkligheten än större företag, vilka oftare har en egen 
ekonomiavdelning. Finns ekonomipersonal inom företaget är de som regel mer kunniga 
angående revisorns uppgifter såväl som i redovisningsfrågor. Det är inte ovanligt att mindre 
aktiebolag efterfrågar deklarationshjälp inom revisionsuppdraget. De förväntar sig att 
deklarationen är revisorns ansvar.  
 
Revisionen ska i första hand tillföra trovärdighet och information mot företagets intressenter.  
Förväntningar på att revisionen ska tillföra förbättringar gällande interna kontroller och andra 
svagheter som uppdagas brukar också finnas. Den lagstadgade revisionen hjälper till att hålla 
en bättre redovisningsstandard och rutiner.  
 
Revisionsplikt för små aktiebolag kan vara överflödig, särskilt för de allra minsta företagen. 
Det är lite stelbent att följa samma regler för stora som för små företag. En tanke är att 
revisionsplikten kanske borde plockas bort om företaget har en omsättning på under 3 
miljoner. Den skulle annars med fördel kunna göras enklare och ligga på en lägre nivå. Det är 
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svårt att motivera för de allra minsta företagen att man måste lägga fem sex timmar bara på 
dokumentation innan själva granskningsprocessen kommit igång. Många småföretagare har 
svårt att första varför just det inslaget är nödvändigt.  
 
Leif Skarle och Stefan Persson anser att risken för att oberoendet påverkas negativt av ett 
vänskapsförhållande med klienten är begränsad. Ingen revisor är beredd att göra ett dåligt 
arbete på grund av detta. En god relation kan däremot stärka revisionen eftersom den bygger 
på respekt, vilket kan vara positivt och underlätta revisionen. Det gör också att revisorn lättare 
får tillgång till mer information.  
 
För att reducera förväntningsgapet är en möjlighet att de som vill starta företag kanske borde 
genomgå någon form av utbildning. Det finns styrelseledamöter som går in i styrelsen utan att 
veta något om vilket ansvar som åvilar dem. Inga formella krav finns idag för att starta ett 
företag. Sådana krav skulle dock kunna hämma entreprenörskapet och näringslivets 
utveckling. Som ny företagare märker man ju att det finns ett regelverk och den sunde 
företagaren skaffar sig då kunskap om det. Alternativt ser han till att skaffa sig en bra 
rådgivare, en god revisor och en god advokat. I övrigt bör regelverket förenklas för det minsta 
företagen då det skulle bli lättare att ta till sig. 
 
Jimmy Skoglund från BDO 
Jimmy Skoglund är auktoriserad revisor sedan ett och ett halvt år tillbaka. Tidigare arbetade 
han på en mindre byrå och då uteslutande med små bolag. Han flyttade sedan till KPMG i 
Göteborg där han reviderade både små, medelstora och lite större bolag. Därefter har han 
arbetat på Stockholmskontoret och hade då hand om lite större bolag. Kopplingen till mindre 
bolag har dock hela tiden funnits. Idag har Jimmy Skoglund precis börjat på BDO och har nu 
hand om många ägarledda bolag. 
 
I början av ett revisionsuppdrag informeras klienten vad revisionen syftar till för att undvika 
skillnader i kundens uppfattning om vad som ska göras samt vad som verkligen kommer att 
ske. Uppdragsbrevet gås igenom första gången det införts hos en kund. Det är ett sätt att 
förklara vad revisionen är, vad som ska göras och vilka gränsdragningar som finns.  
 
Det händer att klienter tror att revisorn är skattemyndighetens förlängda arm. Det är också 
viktigt att klargöra företagarens eget ansvar. Informationen sker muntlig. Jimmy Skoglund 
försöker att hela tiden hålla en dialog. Löpande under uppdraget ges information om 
förändringar gällande redovisningsprinciper. Det ingår i jobbet att hela tiden vara uppdaterad 
och inse hur förändringar kan påverka kunderna. Förväntningarna på revisionen beror på 
klientens intresse för revision och ekonomi. Kunder med ett större ekonomiskt intresserade 
har en bättre och mer riktig bild av revisionen.  
 
Nyttan revisionen tillför företaget kan ses som en genomlysning av bolaget. Frågor som ej 
identifierats eller uppstått tidigare kan bli aktuella. Det gör det lättare att svara på 
revisionsnära frågor och föra dialog. Skoglund upplever att kunderna de senaste åren har fått 
en något klarare uppfattning om vad revisionen faktiskt är. Större bolag har ofta en bättre 
känsla för vad revisionen innebär till skillnad från mindre företag som oftare är av 
uppfattningen att revision och revisionsnära rådgivning är samma sak. Större företag har 
många gånger en ekonomiansvarig som har en klarare bild. 
 
Jimmy Skoglund anser att revisionsplikten i små aktiebolag eventuellt borde vara styrt utifrån 
kundernas efterfrågan. Det finns helt klart många fördelar med revisionen även för de små 
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bolagen men i och med att det är just en tvingande revisionsplikt tänker inte alla igenom vad 
de faktiskt kan erhålla från revisionen. Vid lån hos bank eller affärer med ett annat bolag är 
revisionen trots allt ett kvitto på att bolaget är genomlyst och allt är i sin ordning. 
Förväntningsgapet skulle eventuellt minska ifall revisionen blev efterfrågeanpassad, då det 
blir mer uppenbart vilken nytta företaget har av revision. Hos mindre företag kanske revisorn 
snarare borde ha en mer rådgivande roll i de fall det behövs. 
 
Det händer att kunder förväntar sig tjänster som inte är förenliga med revisorns oberoende, 
särskilt med de mindre bolagen blir det en gränsdragningsfråga. De vill till exempel diskutera 
strategier för bolaget eller hur överskottspengar ska placeras. För att undvika ett 
förväntningsgap inom oberoendet är det viktigt att föra en öppen dialog med kunden och vara 
tydlig med vilka möjligheter revisorn har att agera samt att det inte i alla lägen är möjligt. I 
dessa fall hänvisas klienten till någon annan.  
 
Fakturan till kunden ser olika ut från revisor till revisor. Fakturan han använder sig av 
innehåller vad som överenskommits i uppdragsbrevet, hur mycket revisionen ska kosta samt 
vad som kommer att ingå. Saker som fördyrar revisionen är till exempel om allt underlag inte 
är i sin ordning hos kunden samt revisionsnära frågor som dyker upp. På fakturan står också 
tillkommande granskning och extraarbete samt orsaken till varför detta gjorts. För att göra 
revisionen tydligare och att kunden ska veta vad han betalar för är det viktigt att fakturan är 
preciserad.  
 
Förväntningsgapet är en kommunikationsfråga och det är upp till varje revisor att informera 
kunden om vad som ingår. Debattartiklar och andra forum, till exempel Balans borde hela 
tiden tydliggöra vad revisionen är. Om revisionsplikten avskaffades skulle det bli tydligare för 
kunden vad som beställs och vad som fås. Vilket arbete som utförs blir mindre prioriterat. 
Enligt Skoglund är det revisorns ansvar att förmedla till kunden vad som gäller för revisionen. 
När det är lagstadgad revisionsplikt kan man inte heller begära att kunden ska vara helt insatt i 
vad revision innebär.  
 
Det börjar generellt bli en större medvetenhet om ekonomin hos småföretagare. 
Småföretagaren tar oftare hjälp av en redovisningskonsult i de fall det behövs. Det är ett sätt 
att göra revisionen bättre och mer effektiv. Bankerna är också mer intresserade av 
genomgångar. Långivare anser att det är viktigt med en välgjord revision. Revisionsfirmans 
rykte och revisionens pris spelar också roll för många intressenter. En välkänd revisionsbyrå 
fungerar som ett kvitto på att revisionen är ordentligt gjord och genomarbetad. I etablerade 
revisionsfirmor finns standarder och dokumentationskrav som måste följas, vilket långivare är 
medvetna om.  
 
Hans Josefsson från Öhrlings PriceWaterhouseCoopers 
Hans Josefsson är 38 år och är verksam som godkänd revisor, har arbetat som revisor sedan 
1987. Han har sedan år 2000 varit anställd på Öhrling PriceWaterhouseCoopers och var innan 
dess partner i firman Tallert & Co. Idag arbetar Josefsson med 130 företag, både små och 
medelstora.  
 
Informationen som kunden tillhandahålls i början av ett revisionsuppdrag består främst av 
uppdragsbrevet, detta för att minska förväntningsgapet. Revisorns roll ser annorlunda ut i det 
lilla företaget jämfört med det stora. Den stora skillnaden är att den som driver företaget också 
äger det. Utöver uppdragsbrevet får klienten också information om förändringar inom 
revisionsområdet.  
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I och med att alla är olika och har olika insikt och förståelse för revision och ekonomi, vill 
vissa klienter ha råd och är samtidigt mer benägna att ta till sig den typen av information än 
andra. Hans Josefsson upplever att även om han försökt förklara revisionen kan eller vill långt 
ifrån alla ta det till sig. Inga större förändringar i kunders förväntningar efter införandet av 
uppdragsbrevet har inträffat.   
 
Förutom trovärdighet mot intressenter kan revisionen tillföra ytterligare nytta till företaget. 
Exempel på detta kan vara informering då företaget inte följer gällande skatteregler, tips på 
hur man bättre kan styra upp sin verksamhet samt hur man bättre kan utnyttja det skattesystem 
som finns. Många betalar idag mer skatt än vad de enligt lagen är skyldiga att göra. Kundens 
uppfattning angående revisionen varierar men är överlag god och många ser nyttan med den.  
 
Hans Josefsson är positivt inställd till revisionsplikt för små aktiebolag. Det är ett rimligt krav 
när man driver företag med begränsat personligt ansvar. Dagens regler borde däremot 
definitivt anpassas till mindre företag. Detta ses nu över både på en nationell samt EU-nivå. 
Det finns två bitar av regelverket att ta hänsyn till, redovisningsmässiga skillnader samt regler 
för hur revisorn ska agera.  
 
Då det i Sverige idag inte finns något formellt krav för att starta företag är revisionskravet 
befogat. Ett alternativ till detta skulle kunna vara en typ av ”företagskörkort”, liknande ett test 
som varje ny företagare måste gå igenom. Men så länge det inte finns är revisionsplikten 
väldigt bra. Problemet med körkortet är att det skulle sortera ut vissa som icke lämpliga att 
driva företag. Det är inte bra eftersom det snarare är så att alla är lämpliga om de använder sig 
av bra rådgivare för den administrativa biten. Skulle man kräva att alla som vill starta företag 
har en större kunskap i ekonomi och revision skulle vi följaktligen inte ha samma utbud vi har 
idag. Risken finns att fel människor skulle vara företagare och invandrare skulle stängas ute 
från marknaden.  
 
Det händer att klienten efterfrågar tilläggstjänster så som tips hur han bäst kan driva sin 
verksamhet, hur han bäst tar ut pengar ur sitt företag, vilken lönenivå han ska ligga på, när 
han ska ta ut utdelning, beräkning av utdelning (hjälp med regler osv.). Småföretagaren 
förväntar sig även tjänster som inte är förenliga med revisionsuppdraget, främst gällande 
redovisning. Klienten förväntar sig då att revisorn ska ta hela redovisningsbiten. Att anlita en 
extern redovisningskonsult ses i vissa fall som en ytterligare och onödig kostnad. Många 
småföretagare vill prata om strategi, men kanske inte för att utveckla den utan för att få hjälp 
med att se bristerna i den.  
 
Alla identifierade hot mot oberoendet kan bli allvarliga. Arvodesberoendet är dock inte 
vanligt hos en större revisionsfirma. Vid revidering av småföretag är det viktigt att man har en 
tillit till varandra. Småföretagarna är ofta öppna om vad de gör och frågar revisorn vad han 
anser och revisorn får då en chans att stoppa de idéer som är uppenbart dåliga. Det är bra att 
lära känna en klient. Problemen uppkommer snarare när kunden är hemlighetsfull och inte 
delar med sig av all information. Dessutom är det alltid mest att göra första året man ska 
revidera ett företag, vilket medför att det är bra med lite längre uppdrag.  
 
Information om vad en revision innebär är i första hand revisorns ansvar att förmedla, då 
han/hon redan har en större kunskap. Många företagare förstår inte revisionen och det kan 
vara väldigt svårt att förklara.  
 



 

 30   

Fakturan specificerar tidsperiod, arbetsuppgifter (uppdelade på revision och konsultation), 
antal timmar samt vem som lagt ner tiden. En specificerad faktura är bra men hjälper inte 
alltid. Innan uppdraget startar bör man föra en öppen dialog angående totalsumman om vad 
kunden förväntar sig av revisionen men också vad som förväntas av kunden om totalsumman 
ska gälla.  
 
Hans Josefsson kan känna att klientens förväntningar ibland överskrider revisorns yrkesroll. 
Det är mycket obehagligt när de förväntar sig att revisorns ska företräda företaget utåt (till 
exempel mot hyresvärd, långivare eller skatteverket) och argumentera för deras sak. Detta kan 
han naturligtvis inte göra, men försöker ändå att ge klienten upplysningar om enskilda regler.  
 

4.3. Intervjuer med småföretagare 
I detta avsnitt presenteras sammanfattningar av de tre intervjuer som genomfördes med 
småföretagare. Intervjuunderlag till dessa intervjuer återfinns i bilaga 4. 
 
Ulla Hållberg 
Ulla Hållberg är delägare till halva AMTAB ett företag som utvecklar produkter inom 
datateknik med inriktning mot järnvägsutrustning. Hon arbetar idag också som ekonom i ett 
annat företag. Hon är av uppfattningen att uppfinnare och kreatörer har ett begränsat 
ekonomiskt intresse och därav begränsade ekonomiska kunskaper. Ekonomi måste ta tid, 
kreatören väljer snarare att lägga sin tid på företagets andra delar. 
 
Ulla Hållberg skötte vid företagets start, då det fortfarande var ett handelsbolag, 
redovisningen. Av olika anledningar lades redovisningen senare över på en tredje part. 
AMTAB har haft samma revisor sedan 1998. Vid det inledande mötet med revisorn menar 
Ulla Hållberg att ingen information tillhandahölls. Hon känner inte heller att företaget fått 
tillräcklig information om vad revisorn gjort eller om vilka möjligheter som bättre skulle 
kunna utnyttjas gällande skatter, avskrivningar, moms och pension. Revisorn borde informera 
mer om vad som faktiskt görs i revisionen. Det framgår att revisorn följt de senaste reglerna, 
men någon kunskap om regler samt förändringar i regler överförs inte till småföretagaren. 
Revisorns ansvar är att upptäcka alla väsentliga felaktigheter, främst inom 
skattelagstiftningen. Han/hon borde också uttala sig om företagets överlevnadsförmåga för att 
hissa varningsflagg ifall det finns risk att företaget inte kommer klara av eventuella 
påfrestningar i framtiden.  
 
Enligt Hållbergs uppfattning har det lilla företaget väldigt liten betydelse för det stora 
revisionsföretaget Öhrlings PriceWaterHouseCoopers. Företaget har aldrig fått någon som 
helst redovisningshjälp av sin revisor, till exempel gällande regler för redovisning av lager, 
vilket är en viktig aspekt för AMTAB då orderplaceringen är ojämn.  
 
Hållberg upplever det som om revisorn endast bläddrar igenom fakturaunderlaget och skriver 
på. På fakturan framkommer heller inte vad som gjorts eller hur många timmar som lagts ned, 
endast vad det kostar. Det blir därför mycket svårt att bedöma kvalitén på revisionen. 
Angående kvaliteten påpekat Ulla Hållberg att revisionen kostar alldeles för mycket jämfört 
med vad företaget får ut av den. Det är svårt att göra en bedömning eller ha en uppfattning av 
hela revisionen när det inte någon gång preciseras vad som kommer att göras eller vad som 
faktiskt gjorts. Både antal nedlagda arbetstimmar samt en precisering av vad som utförts 
borde stå på fakturan, för att det ska vara möjligt att göra en bedömning som kund. 
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Nyttan revisionen tillför företaget kan vara hjälp med att utnyttja alla möjligheter för 
avskrivningar och avsättningar, avsätta mer till pension och förmånsregler som kan komma 
om man lever på sitt företag. Revisionen ger också trovärdighet mot intressenter. Gällande 
beskattningsfrågor har ingen hjälp från revisorn erhållits, AMTAB har dock inte efterfrågat 
det. I AMTAB har ej några bättre fungerande redovisningsrutiner uppkommit till följd av 
revisionen. Inställningen är att revisionen prioriterar att göra en tillräckligt noggrann 
granskning så att revisionsbyrån går fri snarare än att vara till nytta för företaget.  
 
Revisionsplikten för små företag borde enligt Hållberg ses över. Antingen borde en gräns för 
lägsta omsättning som kräver revision införas alternativt en revisionsplikt vart tredje eller vart 
femte år. Då redovisningen ser någorlunda bra ut kanske revisionen är överflödig men ifall 
stora förändringar sker inom företaget är revisionen befogad. Till följd av att små företag 
granskas efter samma regler som stora kommer revisorn att peta i småsaker, på en nivå som 
han aldrig skulle komma till i ett större företag. Detta kan tyckas onödigt. Trovärdigheten för 
småföretagarna måste öka. Samhället har idag en konstig uppfattning om småföretagare 
istället för att uppmuntra dem. Småföretagaren misstänkliggörs ofta som skattefuskare när 
man istället borde se till hur man kan underlätta deras överlevnad. Detta skulle till exempel 
kunna göras genom enklare regler, snarare än millimeterrättvisa. Småföretagarna borde ses 
som en erfarenhetsbank för att underlätta utvecklingen av nya lagar och regler. Som exempel 
nämner Hållberg att dagens momsredovisning aom görs varje månad är alldeles för tung för 
småföretagaren. Om regeln gjordes om till en gång per år eller en gång per kvartal skulle det 
underlätta.  
 
Hållberg anser att gränsen för revisorns oberoende är oklar. Har man samma revisor under en 
längre tid lär han/hon sig att lita på klienten vilket på sikt kan leda till en omedvetet jävig 
situation då revisorn kanske inte granskar saker som brukar stämma lika noggrant i framtiden.  
 
Med tanke på kostnaden för revisionen har revisorn ett ansvar för att förmedla vad deras 
uppdrag går ut på, bland annat skicka hem och förmedla information om regelförändringar. 
Men ägaren har fortfarande ansvar för vad som händer i det egna företaget och ansvaret för 
den godkända årsredovisningen ligger även det hos företaget. Revisorn kan bara ansvara för 
det han/hon har sett och gått igenom i årsredovisningen. Bakomliggande uppsåtliga 
bedrägerier som gömts har naturligtvis företaget ansvaret för. En godkänd redovisning ska 
dock vara utan väsentliga felaktigheter. Det är rimligt att förvänta sig att revisorns ska 
upptäcka alla väsentliga felaktigheter, särskilt som AMTAB har en väldigt okomplicerad 
årsredovisning.  
 
För att kunna reducera ett förväntningsgap tror Hållberg att det skulle hjälpa att förmedla 
nyttan vilken små aktiebolag kan ha av revisionen, samt förmedla förändringar och komma 
med förslag när det finns lagliga möjligheter som inte utnyttjas, främst skattemässiga. Det är 
extra viktigt med tanke på de mycket krångliga regler som finns idag.  
 
Marie Aschan 
Marie Aschan är ägare till företaget MA Fysioterapi AB. Hon är själv företagets enda 
anställda och arbetar som privatpraktiserande sjukgymnast med avtal mot Landstinget. 
Samarbetet fungerar på så sätt att lönen betalas ut av landstinget och arbetstid samt 
arbetsuppgifter regleras med hjälp av avtal. Inom aktiebolaget MA Fysioterapi AB ingår 
förutom sjukgymnastikstjänster, hästverksamhet i form av uppfödning (avelsverksamhet) och 
att träna upp och stärka ryggar hos patienter med hjälp av ridning. Företaget registrerades som 
aktiebolag 1992, för att sedan gå över till att vara enskild firma några år senare. På revisorns 
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inrådan blev MA Fysioterapi åter igen aktiebolag år 2000. Marie Aschan har ingen speciell 
bakgrundskunskap om ekonomi. Företagets revisor och redovisningskonsult är båda från 
Ernst & Young och för ett år sedan bytte MA Fysioterapi AB revisor då den föregående gick i 
pension.  
 
Revisorn besöker företaget endast en gång på år för att gå igenom vad som hänt i företaget. 
Om något uppdragsbrev inrättats känner Marie Aschan inte till. Hon anser att informationen 
hon fått av revisorn angående revisionstjänsten är tillräcklig. Informationen som mottagits 
handlar om nya hårdare mallar och restriktioner inom revisionen, men ingen vidare 
information om vad dessa innebär. Det är revisorns ansvar att informera kunden om vad 
revisionen innebär. Marie Aschan är nöjd med både den förre och den nuvarande revisorn, 
men uppfattar att hon fick mer hjälp med saker utöver revisionen av den tidigare.  
 
Ansvaret för den godkända redovisningen anses ligga på företaget. Marie Aschan bedömer att 
nyttan med revisionen för företaget kan vara information om skattemöjligheter eller alternativ 
som respondenten ej sett eller uppmärksammat. Förutom detta hjälper revisionen till att hålla 
fungerande redovisningsrutiner, hjälp vid redovisningsfrågor samt en ökad trovärdighet mot 
landstinget. Att använda en stor firma med bra rykte ökar trovärdigheten ytterligare.  
 
Fakturan från Ernst & Young visar både antal nedlagda arbetstimmar och precisering av 
övriga arbetsuppgifter som revisorn utfört. På det stora hela är Marie Aschan nöjd och anser 
att både kvalitén revisionen är hög i företaget, även om hon känner att det kan vara svårt att 
bedöma. Servicen hos Ernst & Young uppfattas vara hög. Att revisorn inte alltid har möjlighet 
att upptäcka alla fel i årsredovisning ser Marie Aschan som en mänsklig faktor. Men då 
revisionen trots allt kostar företaget en större summa vill hon självklart att årsredovisningen 
ska vara korrekt, så att onödiga kostnader kan undvikas.  
 
Revisionsplikten för små aktiebolag är inte alltid nödvändig och kan tyckas överdriven. Vissa 
lagändringar kan vara lämpligt för att få en bättre anpassning av revisionen till små 
aktiebolag.  
 
Karl Lindqvistsi 
Karl Lindqvist är VD och ägare för Specitek Sverige AB. Speciteks verksamhetsområde är 
partihandel med datorer och kringutrustning samt programvara. Företaget bedriver även 
konsultverksamhet inom samma område. Lindqvist beskriver att verksamheten startade som 
en hobby för att senare utvecklas till en enskild firma. Företaget övergick till att vara ett 
aktiebolag 1998 och sysselsätter nu 3 personer på heltid. Vid arbetstoppar tar man även hjälp 
av timanställda medarbetare, av vilka många är studenter. 
 
Företaget anlitar en extern redovisningskonsult som ansvarar för större delen av bokföring 
och bokslutsdispositioner. Fakturering och liknande sköts dock av företagets anställda. 
Specitek har anlitat samma revisor sedan företaget blev ett aktiebolag 1998. Revisorn, som 
arbetar på en liten revisionsbyrå, rekommenderades av företagets redovisningskonsult. 
Konsulten förmedlade även den första kontakten med revisorn då denna tillträdde sitt 
uppdrag. Lindqvist menar att företaget inte fått någon information från revisorn själv gällande 
hennes uppdrag och ansvarsområden och att han heller inte frågat efter information. Vi 
undrade om det upprättats något uppdragsbrev i vilket information framgår, men så är inte 
fallet. Lindqvist påpekar också att redovisningskonsulten sköter en del av kontakten med 
revisorn och att han inte vet exakt vad som avhandlas på dessa möten. Själv beskriver han att 
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företagets kontakt med revisorn inte är särskilt omfattande och att det för hans del inte spelar 
någon roll om revisorn tillhandahåller mer information eller inte.  
 
På frågan om vem som har huvudansvaret för den godkända årsredovisningen svarar han 
direkt att det naturligtvis ligger på företaget. Revisorn kan bara ansvara för det som granskats 
och inte heller ansvara för om ett företag medvetet förvrängt information. Eftersom det finns 
så många affärshändelser och pärmar även i ett litet företag, tror han inte det är rimligt att 
revisorn ska upptäcka alla väsentliga felaktigheter i redovisningen på den förhållandevis korta 
tid de lägger på varje uppdrag. Det beror även på vad man menar med väsentliga 
felaktigheter, men han anser att vissa felaktigheter är ett mer rimligt svar. 
 
Då Specitek har en extern redovisningskonsult frågar de inte revisorn om hjälp utan förväntar 
sig i princip bara granskning. Lindqvist menar att revisionen är ett nödvändigt ont för 
företaget i form av en kostnad, men att det också bör vara på det sättet. Han tar upp aspekten 
på oberoende genom att säga att revisorn inte kan ge för mycket tips och råd eftersom det blir 
att ”sitta på två stolar”. Redovisningskonsulten är den som tipsar företaget om det är någon 
intern kontrollfunktion eller dylikt som bör förbättras. Vidare är det redovisningskonsulten 
som hämtar företagets bokföring och vidarebefordrar den till revisorn. Vad konsulten gör med 
redovisningen däremellan vet han inte. På frågan om han har en klar uppfattning om var 
gränsen för revisorns oberoende går svarar Lindqvist att han inte är helt säker men att han tror 
att det blivit mer reglering på området sedan skandalerna kring Enron med flera.  
 
Lindqvist anser att revisionen i hög grad tillför trovärdighet gentemot företagets intressenter. 
Dock har det påpekats från leverantörer att det skulle tillföra betydligt mer trovärdighet om 
det var en stor känd revisionsbyrå som granskade företaget. Han kan med anledning av detta 
tänka sig att byta revisor, även om det medför en högre kostnad. För en tid sedan fick 
företaget en offert från Ernst & Young i vilken det framgick att revisionen inte skulle kosta 
mer än ca 120 000 kronor. Då företaget idag betalar ungefär 25 000 kronor för revisionen var 
det dock en för hög kostnad att riskera.  
 
Fakturan som företaget får från sin revisionsbyrå är ospecificerad och det framgår endast hur 
mycket som ska betalas, inte hur många timmar som är nedlagda eller vad som utförts.  
 
Lindqvist tycker att det till största delen är vettigt med revisionsplikt i små aktiebolag. Han 
menar att det i vissa andra länder där det inte är revisionsplikt för små aktiebolag finns andra 
kostnader i samband med start av företag. Vi tolkar detta som att kostnaden för revision i 
Sverige inte är lika belastande som kostnaden för att starta ett företag i vissa andra EU-länder. 
Sammantaget anser Lindqvist att revisionen i företaget håller en hög kvalitet och han tycker 
det verkar som att revisorn ”gör det hon ska”. 
 
Trots att förväntningsgapet inte verkar vara ett stort problem i företaget anser Lindqvist att 
dilemmat finns då han ofta hör andra företagare klaga på sin revisor, att det är dyrt och att de 
får för lite hjälp av denne. Han tycker att det vore lämpligt att anpassa revisionen för små 
företag så att det skulle finnas vissa valmöjligheter för företagaren att välja på vilken nivå 
revisionen skall ligga. Varje företag kunde i så fall ta ställning till hur hög grad av 
trovärdighet som vore nödvändigt för att leverantörer och kreditgivare skulle vara nöjda. Idag 
vet inte företagaren riktigt vad som erbjuds och vad som görs. 
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4.4. Enkätundersökningen 
Av 100 utskickade enkäter erhöll vi 18 svar, svarsfrekvensen blev således 18%. Svar inkomna 
efter 16/12 – 05 har ej beaktats. Enkäterna bestod av elva frågor vilka baserades på de 
genomförda intervjuerna (se bilaga) samt tidigare genomförd enkätundersökning, vilken vi nu 
betraktar som pilotenkät. Den slutgiltiga enkäten samt svarsfrekvensen finns i bilaga 5 
respektive 6. 
 
Under genomförda intervjuer med både revisorer och småföretagare har det framkommit att 
kommunikationen mellan revisorn och klienten kan innebära ett problem. För att undersöka 
detta närmare fick respondenterna i enkäten ta ställning till påståendet ”Min revisor har 
upplyst mig om vad revisionen innebär”. Utifrån de svar som inkommit anser 6 att de erhållit 
tillräcklig information angående vad revisionen innebär, 11 stycken tycker sig inte ha fått 
tillräckligt utförlig information. Vidare förhördes respondenterna om de anser att revisorn bär 
ansvaret för att informera klienten om vad revisionen innebär. Det var 8 personer som 
instämde helt i att det är revisorns uppgift att förmedla till kunden vad revisionen innebär, 10 
respondenter instämmer delvis till detta.  
 
Revisionens kvalitet uppfattas av alla respondenter som antingen hög eller acceptabel, detta 
till trots anger majoriteten att kvaliteten är svårbedömd. Den enkätdeltagare vi tog kontakt 
med tidigare menade att om en klient var allt för missnöjd med kvaliteten skulle denne 
förmodligen byta revisor.  
 
Både i den teoretiska undersökningen och i genomförda intervjuer har indikationer givits på 
att kunden upplever en bättre efterköpskänsla och en större nöjdhet om hon eller han har 
möjlighet att göra en bedömning av sitt köp. Därför ansåg vi detta vara en viktig aspekt att ta 
upp även i enkätundersökningen. Kvaliteten på revisionen i företaget uppfattas av 8 
respondenter som hög medan 10 menar att den bara uppnår en acceptabel nivå. 7 personer 
anser att kvaliteten på revisionen är relativt svårbedömd. 7 anser att kvaliteten är ganska 
lättbedömd eller lättbedömd samt 4 att den är svårbedömd. De personer som instämmer helt i 
påståendet ”min revisor har upplyst mig om vad revisionen innebär” har i högre grad uppgivit 
att kvaliteten på revisionen är lättbedömd.  
 

Vad anser Du om möjligheten att bedöma 
kvaliteten på revisionen?

0
1
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4
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Lätt att
bedöma

Ganska lätt att
bedöma

Ganska svår
att bedöma

Svår att
bedöma

 
 
10 av respondenterna anger att de får hjälp i skatterelaterade frågor av sin revisor, 5 får ingen 
sådan hjälp men skulle uppskatta om de fick det. 2 stycken får ingen hjälp och det är heller 
inget de önskar, 1 person anger att företaget får hjälp då de efterfrågar det.  
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På frågan vad de huvudsakligen förväntar sig av revisionen har 11 respondenter svarat att de 
endast anser att revisionen kan vara till viss nytta för företaget. 5 personer anser att samma 
nytta kan vara stor. Enbart 2 personer menar att deras förväntningar på vilken nytta de kan ha 
av revisionen stämmer mycket bra med verkligheten. 10 personer anser att deras bild stämmer 
bra och 6 respondenter har angett att bilden stämmer mindre bra. Det finns en positiv 
korrelation mellan svaren på de frågor som behandlar revisorns informering och hur bra 
klientens uppfattning om nyttan med revisionen stämmer överens med verkligheten. 
Respondenter som angett att de fått bra upplysning av sin revisor har i större utsträckning 
också svarat att deras förväntningar stämmer överens med verkligheten bra eller mycket bra. 
 
Uppfattningen att revisionens kostnad var för hög var återkommande hos de intervjuade 
småföretagarna därför valde vi att vidare undersöka denna fråga. Kostnaden i förhållande till 
nyttan av revisionen bedöms som alldeles för hög av 8 personer, ytterligare 8 anser att 
kostnaden är något för hög. 2 personer anser att den är lagom. 
 
Av de tre intervjuade småföretagarna var två tveksamma till revisionsplikt för små aktiebolag 
medan enkätundersökningen visade att majoriteten generellt verkar vara positivt inställda till 
den lagstadgade revisionsplikten. 11 respondenter har svarat att de anser revisionsplikt i små 
aktiebolag är bra, 4 har svarat att det är mindre bra. 1 person anser revisionsplikten vara 
ganska dålig och 2 stycken har angett att den är dålig.  
 

Vad anser Du om revisionsplikt i små AB? 
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Bra Mindre bra Ganska dåligt Dåligt  

 
 
 
Enkätundersökningen, liksom intervjuerna tyder på att klienterna har höga förväntningar på 
vilka fel som revisorn skall upptäcka. 12 respondenter i enkätundersökningen menar att då 
revisorn gjort ett ordentligt jobb bör inga väsentliga felaktigheter finnas i årsredovisningen. 4 
personer instämmer endast delvis till detta påstående. 2 personer instämmer inte alls.  
 
En intervjuad revisor påpekade att det brukar finnas ett samband mellan kundens 
förväntningar och anlitande av en extern redovisningskonsult medan en annan menade att det 
inte märks något samband. Svaren i enkätundersökningen tyder inte på något direkt samband 
mellan anlitandet av extern redovisningshjälp och förväntningar på revisionen. 6 av de 
responderande företagen anlitar en extern redovisningskonsult på heltid medan 3 företag 
anlitar extern redovisningshjälp ibland, 9 av företagen gör det inte alls.  
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 Analys 
Analyskapitlet är uppbyggt efter de fyra gapen, vilka presenterades i teoridelen. Dessa är 
analyserade utefter referensramen och den empiriska undersökningen. 

4.5. Gap 1: Förväntad nytta och verklig nytta 
Den största nyttan revisionen är avsedd att tillföra är trovärdig finansiell information mot 
intressenter. Denna uppfattning stöds av samtliga revisorsrespondenter. Enkätundersökningen 
visar en kluven bild av vilken nytta som förväntas. Det framgår av respondenternas svar att 
det förväntas att revisionen ska tillföra en viss nytta till företaget. Det har också framkommit i 
undersökningen att många respondenter skulle uppskatta mer hjälp i skatterelaterade frågor. 
Två av de intervjuade småföretagarna påpekade att revisorn borde upplysa om de 
skattemässiga möjligheter som inte utnyttjats. Den tredje småföretagaren hade en extern 
redovisningskonsult som tog hand om sådana frågor. Ingen av revisorerna ansåg att detta 
tillhörde deras arbetsområde. De menade dock att de skulle besvara en direkt fråga angående 
skatter. Det finns dock inga regler som stadgar att revisorn bör vara företaget behjälpligt med 
den typen av kunskap. Som tidigare påpekats skall revisionen i första hand tillföra 
trovärdighet mot intressenter.  
 
Svanström menar att det är betydligt färre företag som kontaktar revisorn för strategisk 
rådgivning jämfört med andelen som önskar hjälp med mer praktiska redovisnings- och 
skattefrågor.143 Vår undersökning tyder inte på att företagarna i någon större omfattning 
förväntar sig strategisk rådgivning. Däremot anser alla intervjurespondenter att revisorn 
besitter värdefull kunskap vad gäller redovisningsfrågor som skulle kunna förmedlas. 
Revisorerna håller med om detta och menar att de vid enkla redovisningsfrågor av operativ 
karaktär brukar förmedla sin kunskap. I enkätundersökningen poängterades att som ny 
företagare, utan ekonomisk utbildning, är det svårt att veta vilken kunskap man saknar och 
följaktligen blir det då också svårt att veta vad man ska fråga efter.  
 
Enligt Thorell och Norbergs studie ska revisionen förutom trovärdighet tillföra kontroll av 
ekonomi- och redovisningssystem, skydd mot bedrägerier och säkerställa informationens 
kvalitet. Detta stöds av revisorn Jimmy Skoglund som menar att under revisionen sker en 
genomlysning av bolaget, problem och frågor som ej identifierats tidigare kan då behandlas.  
 
I Boyds144 artikel, vilken presenteras utförligare i teoriavsnittet framgår att revisorn måste 
tydliggöra sin roll för att allmänhetens uppfattningar och förväntningar ska närma sig 
verkligheten. Detta bedöms vara revisorns ansvar. Denna åsikt delas av såväl intervjuade 
revisorer som företagare samt respondenterna i enkätundersökningen. I enkäten har dessutom 
de som svarat att de erhållit full information från sin revisor också angett att deras 
förväntningar på revisionen stämmer bättre överens med verkligheten i större utsträckning än 
respondenter som anser sig ha fått en otillräcklig information angående revisionen. På frågan 
om informationen som mottages anses tillräcklig har vår studie dock fått motstridiga resultat. 
Enligt enkäterna anses revisorns information av de flesta som otillräcklig. Ulla Hållberg anser 
att informationen som tillhandahålls av revisorn är mycket bristfällig. Revisorerna anser 
emellertid att de brukar informera sina klienter om viktiga inslag i revisionen. Ovanstående 
resonemang tyder på att en bakomliggande orsak till förväntningsgapet skulle kunna vara 

                                                 
143 Svanström (2004) kap. 7 
144 Boyd (2000/2001) 
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kommunikationsfrågan, vilket också stöds av Cohen-kommissionen. Genom att informera 
företagsledningen om alla moment revisionen innehåller minskas förväntningsgapet.145  
 
Thorell och Norberg menar att en marknadsanpassad revision skulle kunna minska 
förväntningsgapet, då företagare skulle få en klarare bild vilken nytta en revision faktiskt 
har.146 Jimmy Skoglund höll med om detta resonemang och menade vidare att då 
revisionsplikten är tvingande reflekterar inte företagarna om vilken nytta den har. Ifall den 
istället skulle styras av efterfrågan skulle bilden bli betydligt klarare. Två av de tre intervjuade 
småföretagarna anser att revisionsplikten för små aktiebolag kan vara överflödig. 
Enkätundersökningen visar dock att de flesta trots allt är positivt inställda till revisionsplikt. 
En respondent menar att det även underlättar när småföretagare gör affärer med varandra då 
man vet att företaget är genomlyst och att allt bör vara i sin ordning.  
 
Boyd beskriver också en revision på olika nivåer, vilket skulle innebära att företagen själva 
kan göra en avvägning av vilken grad av trovärdighet de är beredda att betala för.147 Det 
skulle då bli mer uppenbart vad man betalar för och vad som krävs av revisorn och revisionen. 
Karl Lindqvist delade denna åsikt och menade vidare att ett alternativ till detta skulle vara att 
erbjuda en form av paketlösning, där det billigaste paketet utgjorde det lagstadgade 
minimikravet för revisionen. De dyrare paketen skulle innebära högre trovärdighet och 
eventuellt fler tilläggstjänster inom samma firma. Alla intervjuade småföretagare påpekade att 
det är svårt att göra en bedömning av revisionen då man inte vet exakt vad man betalar för, 
följaktligen blir också revisionens nytta svår att bedöma och risken för missförstånd ökar. 
Majoriteten av enkätsvaren tyder på att klienterna anser att kostnader med revisionen 
överstiger nyttan. Huruvida det är bra med revisionsplikt för små aktiebolag eller inte har 
diskuterats med såväl revisorer som småföretagare. Åsikterna kring detta är som väntat 
blandade. Det är förvånansvärt många småföretagare som anser att det är bra med 
revisionsplikt för små aktiebolag och det verkar som en drastisk åtgärd att avskaffa 
revisionsplikten för dessa bolag helt. 

4.6. Gap 2: Revisorns ansvar 

4.6.1. Småföretagarnas kunskaper om revisorns ansvar 
I referensramen beskrivs att de flesta undersökningar tyder på att revisorns ansvar förväntas 
vara mer omfattande än det verkligen är148. En undersökning visade att nästan hälften av 
intressenterna förväntar sig att väsentliga redovisningsfel med stor säkerhet ska upptäckas.149 
Majoriteten av respondenterna i enkätundersökningen anser att då revisorn gjort ett gediget 
arbete bör det inte finnas några väsentliga felaktigheter i årsredovisningen. Då vår empiriska 
undersökning till stor del baserades på företag med en eller ett fåtal anställda var aspekten 
med bedrägeri inom företaget inget som undersöktes närmare. Två av de intervjuade 
småföretagarna, Hållberg och Aschan, ansåg att alla väsentliga felaktigheter borde upptäckas 
vid revision. Lindqvist trodde inte detta var rimligt utan menade att det borde röra sig om 
vissa väsentliga felaktigheter. 
 

                                                 
145 Troberg & Viitanen (1999) kap. 1 
146 Thorell & Norborg (2005)  
147 Boyd (2000/2000) 
148 Se Porter (1993), Power i Hopwood & Miller (red) (1994) samt Almer & Brody (2002) 
149 Epstein & Geiger (1994) 
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Värdet av revisionen påverkas av att revisorn uppfattas bära ansvar för sitt agerande, utan att 
företagsledningen för den skull fråntas sitt ansvar.150 Missuppfattningar rörande detta är enligt 
revisorerna inte helt ovanliga i små företag, även om det varierar mycket mellan företagen. De 
tre företag vi intervjuade hade alla klara uppfattningar om att huvudansvaret alltid ligger på 
företagaren och att revisorn bara kan ansvara för granskningen. Hållberg och Lindqvist 
påpekade dessutom att revisorerna inte kan ansvara för medvetna förvrängningar av 
information från företagets sida. 
 
Mycket av tidigare forskning fokuserar på revisorns ansvar och förväntningsgapet kring detta. 
Småföretagarna som intervjuats visar dock på en grundläggande korrekt uppfattning angående 
sitt eget ansvar vid upprättande av redovisningen. Enkätsvaren tyder på höga förväntningar 
angående revisorns ansvar då många har svarat att revisorn skall upptäcka alla väsentliga fel i 
redovisningen om han eller hon gjort ett ordentligt arbete. Slutsatsen kring detta blir att det 
råder höga förväntningar på revisorns möjligheter att upptäcka fel, men företagarna verkar 
samtidigt vara medvetna om att huvudansvaret för redovisningen ligger på dem. Revisorerna 
håller med om att väsentliga felaktigheter bör upptäckas men det finns en viss risk att 
granskningen görs korrekt och väsentliga fel ändå slinker igenom. Sannolikheten för detta 
skall vara mycket liten men det är hela tiden endast granskningen revisorn ansvarar för. 
 
I referensramen presenterades åtta plikter som Porter i sin undersökning visar att samhället 
efterfrågar. Sex av de åtta tjänsterna handlar om att revisorerna skall agera som samhällets 
”vakthundar”. Detta indikerar enligt Porter att människor gradvis blivit mer medvetna om 
vikten av att revisorer fyller denna funktion i näringslivet och att deras förpliktelser kan 
utökas framöver. Hållberg tog upp denna aspekt under intervjun och menade att det i 
samhället finns en ”konstig” inställning mot småföretagare. Istället för att uppmuntran blir de 
ofta misstänkliggjorda som skattefuskare. Det borde vara viktigare att diskutera hur man kan 
underlätta småföretagarnas överlevnad. Detta skulle till exempel kunna göras genom enklare 
regler, snarare än millimeterrättvisa. Ingen av respondenterna ansåg att revisorn kunde 
ansvara för bedrägerier eller liknande i företaget som undkommit granskningen. Inställningen 
bland både företagare och revisorer är att klientföretaget har möjlighet att gömma undan 
information och att revisorn omöjligen kan hållas ansvarig i dessa scenarion. Svaren i 
intervjuerna tyder på att respondenternas åsikter skiljer sig från vad Porters undersökning 
visade. Förklaringar till detta kan vara att våra respondenter inte representerar övriga 
intressenter samt att åsikterna gäller endast små privata aktiebolag. 
 
Om utvecklingen blir att övriga intressenter förväntar sig och domstolen samtidigt börjar 
upprätthålla absolut tillförlitlighet som standard, leder detta på sikt till att revisorns ansvar 
utökas.151 Detta skulle gå stick i stäv mot såväl de intervjuade revisorernas som 
småföretagarnas åsikter. Som alla småföretagarna påpekar så är revisionen redan en relativt 
stor kostnad. Kostnaden för en sådan utökad granskning skulle utan tvekan bli mycket större. 
Respondenterna har även uttryckt att revisionen för de allra minsta snarare skulle kunna 
utvecklas åt andra hållet, det vill säga anpassas till mindre granskning än vad som gäller idag.  
 
I Porters undersökning ansåg fler än 20 % av de generella intressenterna att revisorn borde 
verifiera varje enskild transaktion i företagets bokföring, vilket skulle medföra stor ökning i 
revisionskostnader även för ett företag med få transaktioner. Företagarna vid intervjun hade 
en relativt klar uppfattning om hur stort ansvar revisorn hade för felaktigheter i 
årsredovisningen och det stämmer inte överens med Porters undersökning. Dock riktade sig 
                                                 
150 Fant (1994) 
151 Epstein & Geiger (1994) 
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Porter till olika typer av intressenter, inte bara klienter, vilket kan vara en anledning till de 
sneda uppfattningarna i hennes undersökning. Enligt Porter var det icke oväntat revisorerna 
själva som hade den största kunskapen om revisorns ansvar medan de reviderade företagens 
kunskaper inom ämnet var något lägre. Representanterna från de reviderade företagen hade 
dock betydligt bättre resultat än generellt bland dem som ingick i studien.152 Det är troligt att 
så är fallet även i Sverige, då intervjuerna tyder på det. Några generella slutsatser kan dock 
inte dras av ett så begränsat urval. 
 
Porter utesluter i sin undersökning 10 av de tjänster som respondenterna identifierar som 
ingående i ett revisionsuppdrag. Enligt Porter är tjänsterna uppenbart orimliga att förvänta sig 
av revisorer och de bidrar alla till rimlighetsgapet. En plikt som utesluts är rapportering till 
myndigheter om företaget inte fullgjort sina skattemässiga förpliktelser. I Sverige är det en av 
revisorns existerande plikter. Hållberg ansåg att det är ett av de viktigaste inslagen i revisorns 
ansvarsuppgifter. Skoglund berättade att många klienter ser revisorn som skattemyndighetens 
förlängda arm. Jämförelsen med Porters undersökning på Nya Zeeland visar alltså att det 
förekommer vissa skillnader mellan länder i vad företagarna förväntar sig av revisionen. Detta 
hänför sig troligtvis till kulturella olikheter samtidigt som situationen även kan ha förändrats 
en del sedan Porters undersökning genomfördes.  
 

4.6.2. Revisorns uppgift att informera 
Vid granskning i små företag är extra viktigt för revisorn att försäkra sig om att 
företagsledaren tar sitt ansvar och har en aktiv del i redovisningen153. Detta indikerar att det 
till viss del är revisorns ansvar att se till att klienten förstår sitt eget och revisorns ansvar. 
Respondenterna höll i stort sett med om detta. Skoglund anser att eftersom det är lagstadgad 
revisionsplikt så kan det inte förväntas att kunden skall vara helt insatt. Alltså blir det upp till 
varje revisor att kommunicera det till klienten. Skarle och Persson menar att man som revisor 
försöker klargöra om det verkar som att klienten missuppfattat något eller att något måste 
förtydligas. Dock anser de att den information som redan tillhandahålls idag är tillräcklig. 
Hållbergs ståndpunkt är att revisorn borde informera mer om vad som faktiskt görs i 
revisionen. Det framgår av revisionsberättelsen att revisorn följt de senaste reglerna, men 
någon kunskap om regler samt förändringar i regler överförs inte till småföretagaren. Aschan 
anser att informationen hon fått av revisorn angående revisionstjänsten är tillräcklig. 
Informationen som mottagits handlar om nya hårdare mallar och restriktioner inom 
revisionen, men ingen vidare information om vad dessa innebär. Det är även enligt henne 
revisorns ansvar att informera kunden om vad revisionen innebär. Lindqvist berättar att han 
inte fått någon information alls från sin revisor, men att han inte heller frågat efter det.   
 

4.6.3. Revisorns ansvar gentemot klienten 
Revisorns huvudsakliga uppgift i småföretag är substansgranskning, det vill säga att försäkra 
sig om att bokföring av transaktioner gjorts på rätt sätt. Däremot genomförs inga 
administrativa kontroller med arbets- och ansvarsfördelning i ett litet företag. Det kan dock 
finnas kontrollfunktioner i redovisningssystemet vilka ska förhindra oavsiktliga fel. 
Avsiktliga fel är emellertid svårt att försäkra sig mot.154 För klienten torde det vara viktigt att 
det i revisorns ansvar ligger att upptäcka oavsiktliga fel samt brister i systemen155. Skarle 
                                                 
152 Porter (1993) 
153 FAR Revision 1 (1994) sid. 44 
154 Ibid 
155 Tabone & Baldacchino (2003) 
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menar att ansvaret ligger i den genomförda revisionen, vilken revisorn har 100 % ansvar för. 
Revisorn är skyldig att utöka granskningen om risken för felaktigheter är stor. Men utöver det, 
finns det förväntningar från kunden att felaktigheter ska upptäckas. Man känner som revisor 
ansvar, även där det inte är formellt ansvar. Enligt honom och Persson tror styrelsen ibland att 
revisorn har mer ansvar för årsredovisningen än vad styrelsen självt har.  
 
Den empiriska undersökningen av småföretagare visar inte på något stort gap vad gäller 
kunskaper om revisorns ansvar. Frågorna har inte heller varit särskilt djupgående och det är 
möjligt att en mer detaljerad studie skulle visa andra resultat. Respondenterna har i alla fall 
visat en korrekt uppfattning om revisionens fundamentala karaktär samt att huvudansvaret för 
företagets redovisning ligger på företagaren. Som Porter påpekar är det naturligt att de 
reviderade företagen har bättre kunskaper angående revisorns ansvar än folk i allmänhet då 
företagaren oundvikligen kommer i kontakt med revisionen på ett konkret sätt.  
 
För att tydliggöra för klienten vilket ansvar revisorn har upprättas det i början av 
revisionsuppdraget ett så kallat uppdragsbrev. Uppdragsbrevet dokumenterar och bekräftar att 
revisorn åtar sig uppdraget samt revisionens syfte och omfattning, revisorns ansvar gentemot 
klienten och formen för den rapportering som kan förekomma156. De intervjuade revisorerna 
ansåg att uppdragsbrevet är ett bra verktyg för att upplysa klienten om revisionen. Ingen av de 
intervjuade småföretagarna kände dock till något uppdragsbrev. Vi vet inte om det beror på att 
det inte upprättats något, att det har upprättats men respondenten glömt det eller annan 
anledning.  
 

4.7. Gap 3: Revisorns oberoende 
Förväntningsgapet inom oberoendet uppkommer till följd av att klienten förväntar sig 
tilläggstjänster som ligger utanför revisionsuppdraget och vilka revisorn inte kan 
tillhandahålla utan att riskera sitt oberoende.157 Ibland tror kunden dessutom att dessa 
tilläggstjänster ingår i revisionsuppdraget. 
 
Andra risker som tas upp inom detta område är vänskapsrelationer som byggs upp mellan 
revisorn och klienten.158 De flesta företagare har idag en bra relation till sin revisor.159 Under 
genomföra intervjuer har olika synsätt på detta framkommit. Revisorerna menade att då en 
vänrelation bygger på respekt kan den påverka revisionen positivt. Småföretagaren blir 
mindre benägen att undanhålla saker för revisorn och ser istället till att underlätta dennes 
arbete. Även om revisorn blir lite ”beroende” i form av vänskap är det knappast någon revisor 
som är beredd att göra ett dåligt jobb för det. I motsats till detta påpekade Ulla Hållberg att en 
vänskapsrelation skulle kunna leda till ett omedvetet beroende från revisorns sida. Risken är 
att revisorn lär sig lita på en klient som för det mesta har riktiga uppgifter och till följd av 
detta inte kontrollerar lika noga efter några år. Faran blir att han missar oavsiktliga fel från 
kundens sida. Vänskaprelationer är dock inget som kan anses förstärka förväntningsgapet 
mellan revisor och kund. 
 
I uppsatsens teoridel belyses också frågan om hur gåvor och arvodesberoendet påverkar 
revisorns oberoende.160 Detta har dock ej tagits upp som ett problem vare sig hos 

                                                 
156 FARs samlingsvolym II (2004) sid. 284 
157 FAR Revision (1994) sid. 88 
158 Ibid 
159 Svanström (2004) kap. 7 
160 FAR Revision (1994) sid. 88 



 

 41   

intervjurespondenterna eller under enkätundersökningen. Då uppsatsens fokus ligger på små 
företag är det som en revisor påpekar i princip omöjligt för en medelstor eller större byrå att 
bli arvodesberoende av en enskild klient.  
 
I Tabone & Baldacchinos undersökning på Malta framkom att både revisorer och företagare 
skulle uppskatta en förebyggande och framåtblickande attityd samt hjälp med strategiska råd 
angående företagets fortsatta överlevnad. Risken med detta är att då revisorn intar en sådan 
roll sätter han samtidigt sitt oberoende på spel och därmed kommer revisionen inte ha 
tillräckligt stort värde för företagets intressenter.161 Jimmy Skoglund menade att många 
småföretagare efterfrågar tjänster eller rådgivning som han ej kan besvara av hänsyn till 
oberoendet. Men genom att hela tiden hålla en god relation till klienten och för en öppen 
dialog gällande vad revisionen innefattar, kan han hänvisa klienten till någon annan och 
fortfarande behålla en god kundrelation. 
 
De intervjuade revisorerna anser alla att det ligger i deras ansvar att informera klienten 
angående vad revisionen ska innehålla samt vilka tjänster som ligger utanför revisorns 
befogenhet. Jimmy Skoglund menar att oberoendegapet till största delen kan lösas genom 
bättre kommunikation. Detta stöds också i teoridelen både av Boyd162 som skriver att 
förväntningsgapet överlag uppkommer till följd av missförstånd och Svanström163 som skriver 
att revisorn måste tala klientens språk för att hindra uppkomst av dessa. Skoglund använde sig 
också av uppdragsbrevet som grund för att förklara och tydliggöra revisionen och vilka 
tjänster som kan eller ska ingå. Både Skoglund och Skarle hänvisar klienter vidare vid frågor 
som kan ifrågasätta deras oberoende. 
 
Revisorns oberoende är inget företagarna verkar fundera mycket över utan det är mer 
revisorerna som måste utvärdera situationen. Detta är inte förvånande. Företagarna har svårt 
att svara på vad oberoendet innebär och det är inget som generellt diskuteras mellan revisor 
och klient. Revisorerna har omtalat att det ibland förekommer förväntningar på dem som inte 
är förenliga med revisorns yrkesroll och revisionsuppdraget. Ibland finns det simpla lösningar 
på problemet medan det andra gånger resulterar i en besviken klient. 
 
De intervjuade respondenterna från små företag hade svårt att uttala sig om frågor rörande 
oberoende. Med anledning av detta ställdes inga konkreta oberoendefrågor i enkäten. Leif 
Skarle påpekade att regleringarna kring oberoende är otydliga. Förväntningsgapet inom 
oberoendeaspekten uppfattas som ett betydligt större problem av intervjuade revisorer än av 
småföretagarna i undersökningen. Revisorerna anser att de relativt ofta hamnar i situationer då 
klientens förväntningar inte kan uppfyllas med hänsyn till oberoendet. 
 

4.8. Gap 4: Upplevd kvalitet 

4.8.1. Möjligheter att bedöma kvaliteten 
Den kvalitet som kunderna förväntar sig att revisionen och revisorn skall hålla är avgörande 
för hur kvaliteten sedan upplevs vara. Är förväntningarna högre än vad verkligheten infriar 
blir upplevelsen negativ och vice versa.164 Ingen av de respondenter vi talat med ansåg att 

                                                 
161 Tabone & Baldacchino (2003) 
162 Boyd (2000/2001) 
163 Svanström (2004) kap. 3 
164 Zeithaml, Parasuraman & Berry (1990) kap. 2 
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kvaliteten var dålig. Däremot tyckte de alla att det är svårt att bedöma kvaliteten eftersom de 
inte riktigt visste vad de betalade för. Som Hållberg uttryckte det: ”Det är svårt att göra en 
bedömning eller ha en uppfattning av hela revisionen när det inte någon gång preciseras vad 
som kommer att göras eller vad som faktiskt gjorts.” Samtliga respondenter i 
enkätundersökningen anser att nivån på företagets revision håller en hög eller acceptabel nivå. 
Majoriteten har dock angett att kvaliteten är relativt svår att bedöma.  
 
Osäkerheten kring hur kvaliteten ska bedömas stämmer väl överens med den teori som 
presenterats. Enligt Zeithaml et al. är detta en av de signifikanta delarna i bedömning av 
servicekvalitet. Servicekvalitet är svårare för kunden att utvärdera än kvalitet på tillverkade 
varor. Därför blir det även mer komplicerat att tolka kundens utvärdering. 
 
I intervjun med Hållberg kom det fram att fakturan företaget får från revisionsbyrån är helt 
ospecificerad och det står bara kostnad för revisionsuppdraget. Hon ansåg att det borde anges 
mer preciserat på fakturan vad företaget betalar för, åtminstone hur många nedlagda timmar 
det rör sig om. Vi tyckte att detta var en intressant infallsvinkel och frågade övriga 
respondenter vad de ansåg om fakturan. Fakturan som Lindqvist erhöll var även den 
ospecificerad. Det visade sig dock att Aschans faktura var mer detaljerad än den Hållbergs 
företag erhöll. Där fanns angivet hur många timmar som lagts ned samt vissa särskilda 
moment som ingått. Revisorn Jimmy Skoglund berättade att det är upp till den enskilda 
revisorn hur fakturan ser ut och att det följaktligen varierar inom såväl som mellan 
revisionsbyråerna. Han ansåg liksom Josefsson och Hållberg att det är bra med en detaljerad 
faktura då det underlättar vid kundens bedömning av kvaliteten.  
 

4.8.2. Hela förloppet är viktigt 
Den andra signifikanta delen i bedömning av servicekvalitet är enligt Zeithaml et al. att 
kunderna inte bedömer värdet av tjänsten baserat endast på utfallet av tjänsten; de överväger 
även processen under leveransen, exempelvis bemötandet. Hela förloppet under revisionens 
gång är viktig, liksom relationen till revisorn.  
 
Respondenterna hade delade åsikter angående denna aspekt. Hållberg och Aschan gav på 
olika sätt uttryck för att detta var viktigt. Hållberg efterfrågade högre grad av service från 
revisorn främst i form av information. Hon upplevde att revisorn inte tillbringade särskilt 
mycket tid med företaget i förhållande till den kostnad det innebar. Aschan föreföll mer nöjd 
med revisorns insats och ansåg att hennes revisionsbyrå hade hög service, dock till en hög 
kostnad. Detta stöds också i enkätundersökningen. Alla respondenter utom två anser att 
kostnaden för revisionen i förhållande till nyttan den tillför företaget är för hög.  
 
Lindqvist höll en något mer neutral inställning till hur viktigt revisionens förlopp är. Hans 
kontakt med revisorn var mer begränsad än de båda övrigas, men det verkade inte upplevas 
som ett problem. Lindqvist upplevde det mer viktigt att företaget fick en kvalitetsstämpel på 
årsredovisningen än att revisorn höll hög service under revisionen. En trolig förklaring till 
detta är enligt oss och enligt honom själv att redovisningskonsulten sköter mycket av 
kontakten med revisorn.  
 

4.8.3. Regleringens påverkan på kvaliteten 
I stort sett alla respondenter i intervjuerna såväl som i enkätundersökningen uppgav som 
nämnts att de tycker revisionen håller en bra eller acceptabel kvalitet. Flera verkar anse att 
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kvaliteten är bra om företaget senare inte får några klagomål angående årsredovisningen. 
Respondenternas svar kan också tyda på att de flesta har en god relation till sin revisor och att 
de på det stora hela är nöjda med dennes arbetsinsats. Enligt det tredje av Zeithaml et als. 
teman orsakar förväntningsgap i form av icke infriade förväntningar lägre upplevd kvalitet 
hos kunden. Kunskaperna kring de regler revisorn har att rätta sig efter och vilket ansvar 
revisorn har var som nämnts över förväntan. Det medför att risken för att kvaliteten skall 
upplevas som dålig minskar eftersom klienter med god kunskap har mer korrekta 
förväntningar. 
 
På det hela taget var åsikterna att revisorerna, som Lindqvist uttryckte det, ”gör vad de ska 
göra”. Dock framgick det under intervjuerna att det var vissa delar av kvaliteten som skulle 
kunna förbättras, framförallt information angående vad företaget kan få ut av revisionen. 
Dessutom ansåg alla intervjurespondenter, såväl revisorer som småföretagare att reglerna 
kring redovisning och revision är dåligt anpassade till små företag och att det finns mycket 
utrymme för förbättringar på området. Detta skulle medföra en ökning av revisionens kvalitet, 
åtminstone för det enskilda företaget. Hållberg liksom flera revisorer påpekade att reglerna 
kring revision av småföretag är för ”stelbenta” och att det borde finnas mer utrymme för 
revisorn att anpassa granskningen till storleken och formen på det aktuella företaget. 
Skoglund menar att det till exempel kan vara svårt att motivera för ett litet företag varför det 
är nödvändigt med flera timmars dokumentation innan själva granskningsarbetet ens kommer 
igång.  
 
Trots att klienterna på det hela taget är nöjda med kvaliteten påpekar flera att det är för 
mycket pengar till för lite nytta. Detta kan förklaras med att revisionen till största delen syftar 
till att ge nytta åt andra intressenter. Som påpekades i referensramen avgörs kvaliteten endast 
av kundens uppfattning165 och revisorn kan inte agera endast i klientens intressen166. Det är då 
naturligt att klienten inte kan bli helt nöjd utom på bekostnad av andra intressentgruppers 
kvalitet. Då det inte finns något ”naturligt” behov av revision för de små företagen blir det 
svårt att undvika den typen av gap. En tänkvärd lösning på problemet är som Skoglund ansåg 
att låta revisionen vara styrd av intressenternas efterfrågan. Företagen skulle då på ett mer 
konkret sätt se vilken nytta de hade av revision. De övriga intervjurespondenterna ställde sig 
inte heller negativa till en sådan lösning. I enkätundersökningen var det dock en respondent 
som påpekade att det var positivt att alla aktiebolag var tvungna att genomgå granskning 
eftersom det då var lättare att våga göra affärer med andra företag, utan att på något sätt själv 
kolla upp dem. De flesta respondenter ställde sig negativa till att helt avskaffa revisionsplikten 
för små företag, men många ansåg att det borde göras modifieringar. 
 

                                                 
165 Zeithaml, Parasuraman & Berry (1990) kap. 2 
166 Fant (1994) kap. 6 
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5.  Slutsatser och avslutande diskussion 
I detta kapitel presenteras de slutsatser vi kommit fram till angående hur förväntningsgapet 
mellan revisor och småföretagarklient ser ut samt lämpliga åtgärder för reducering av gapet. 
Den avlutande diskussionen innehåller ett friare resonemang kring ämnet samt egna tankar 
kring studien.  

5.1. Slutsatser 
Vid undersökningen av hur företagarna uppfattar revisionen framkom att de flesta ser någon 
form av nytta med den. Även revisorerna menar att det enskilda företaget har nytta av 
revisionen, men att dess främsta syfte är trovärdighet mot intressenter. Något företagarna 
gärna vill ha hjälp med från revisorns sida är att identifiera skattemässiga möjligheter som 
inte utnyttjats. Revisorerna ställer sig inte negativa till att svara på frågor angående skatter då 
det inte behöver hota deras oberoende. Däremot är det inte självklart att revisorn utan 
förfrågan upplyser företagaren om dylika möjligheter. Vissa företagare är införstådda med 
situationen medan vissa tror att detta är revisorns plikt. För en nybliven företagare är det svårt 
att veta vilken kunskap som saknas och följaktligen också svårt att ställa rätt frågor för att få 
reda på den typen av möjligheter. Förslagsvis skulle företagen kunna erbjudas olika 
”paketlösningar” i början av ett revisionsuppdrag. Där skulle det tydligt specificeras vad som 
ingick i respektive paket. Det billigaste alternativet skulle endast innefatta lagstadgad revision 
och företagaren skulle då vara införstådd med att det var endast detta han eller hon betalade 
för. De mer avancerade paketen skulle vara dyrare men då skulle klienten utan att specifikt be 
om det kunna få upplysning om exempelvis olika tillfällen att göra avdrag. Även för revisorn 
borde detta vara en bra lösning då det visar vad klienten önskar och samtidigt betalar för. 
Revisorn skulle då och då, förslagsvis inför varje räkenskapsår, kunna påminna klienten om 
de olika paketlösningarna. För enkelhetens skull kunde det finnas en broschyr med lättfattlig 
beskrivning av de respektive tjänsterna. De olika lösningarna skulle naturligtvis vara tvungna 
att hålla sig inom ramen för vad revisorn kan utföra utan att riskera sitt oberoende. 
 
Kommunikation verkar vara den viktigaste faktorn för att lösa oberoendegapet. Genom att 
informera klienterna om vad som ingår i revisionen, vilka befogenheter revisorn har samt att 
de vid behov kommer att hänvisas vidare bör klientens förväntningar sjunka och mer 
motsvara verkligheten. Revisorerna håller med om att detta är en lämplig åtgärd och flera av 
dem vi talat med anser att de i den mån det är lämpligt informerar klienterna om dessa 
punkter. Kommunikationsproblem kan här vara en faktor och det är viktigt att revisorerna 
försöker sätta sig in i företagarens situation vad gäller förförståelse och kunskap för att på 
detta sätt lära sig tala klientens språk. I de fall detta lyckas underlättar det klientens förståelse 
och minskar förväntningsgapet. Att hålla en öppen och ärlig dialog förbättrar också relationen 
mellan kunden och revisorn, vilket underlättar revisionen och stärker kvaliteten.   
  
Enligt revisorerna är förväntningsgapet kring revisorns ansvar större än vad vi kunnat 
observera vid undersökningen av småföretagen. För att öka kunskapen kring revisorns ansvar 
samt öka medvetenheten om det egna ansvaret hos företagaren anser vissa att det vore bra 
med ett test för alla som vill ge sig in i näringslivet och sitta i styrelser respektive driva 
företag. Motargumenten mot detta är att det skulle hämma utvecklingen eftersom många 
duktiga entreprenörer är mindre intresserade av att lära sig ekonomi. Dessutom skulle det 
ytterliggare försvåra för vissa grupper, till exempel invandrare, att starta företag. Baserat på 
dessa motargument vore det inte lämpligt att avkräva ett test av en blivande företagare, men 
däremot vore det fördelaktigt med en obligatorisk kurs. Kursen skulle behandla ämnen som 
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vilket ansvar företagaren respektive revisorn har. Kursen kunde sträcka sig över 1-2 dagar och 
lämpligen skulle den bekostas av företagaren. Denna merkostnad för att starta ett aktiebolag 
skulle knappast verka hämmande då det i sammanhanget vore en liten avgift. 
 
De intervjuade företagarna berättar att det är svårt att som klient bedöma revisionens kvalitet. 
Samma svar går att utläsa ur enkätundersökningen. Anledningen till detta är svårigheten att 
bedöma vad som betalas för. Enligt litteraturen är detta vanligt vid utvärdering av en tjänsts 
kvalitet. Ovan nämnda lösningar bidrar alla till att underlätta kvalitetsbedömningen genom 
ökad medvetenhet hos företagaren. Ett komplement till detta är att kunden alltid borde få en 
specificerad faktura från revisorn. Det har framgått att det idag varierar mellan byråer och 
inom byråer hur fakturan är utformad. Genom att införliva i god sed att fakturan skall vara 
specificerad vad gäller åtminstone antal nedlagda timmar samt vilka tjänster som utförts 
skulle kundens kvalitetsbedömning underlättas. Det vore även lämpligt att precisera vad som 
gjorts under respektive nedlagda timmar. Den upplevda efterköpskänslan hos kunden skulle 
troligtvis öka då det klart och tydligt framgår vad pengarna gått till. I de fall revisorn ger 
kunden en offert är det också viktigt att klienten upplyses om vad som förväntas av honom 
eller henne för att det sagda priset skall gälla. I de fall dessa krav inte uppfylles blir kostnaden 
ofta högre eftersom granskningen då försvåras och tar längre tid.  
 
Många småföretagare anser att kostnaden för revisionen överstiger nyttan med den. Detta 
problem minskar troligtvis ju större information klienten har om vad revisorn tar betalt för, 
men samtidigt är det svårt att uppnå total balans i frågan eftersom företagen bekostar något 
som främst är till nytta för deras intressenter. Reglerna för revision i just mindre aktiebolag 
borde modifieras så att det finns mer utrymme för revisorn att anpassa granskningen till 
storleken och formen på det aktuella företaget. På så vis skulle de riktigt små aktiebolagen 
inte behöva betala för åtgärder som är överflödiga i det företaget. 
 
 

5.2. Avslutande diskussion 
Vid utveckling av slutsatserna har vi tagit hänsyn till vad som kommit fram under intervjuer, 
enkäter samt den teoretiska och praktiska referensramen. Flera av de åtgärder som föreslås för 
att minska förväntningsgapet mellan revisor och klient lägger stort ansvar på revisorerna. 
Även tidigare forskning, exempelvis Cohen-kommissionen ansåg att huvudansvaret för 
upplysning låg hos revisorsprofessionen. Det är självklart inte enbart revisorerna som bär 
ansvar då småföretagarna måste arbeta på att ta till sig den information som erbjuds. Många 
småföretagare vi haft kontakt med är inte intresserade av revision, vilket till viss del är 
förståeligt. Det finns som liten företagare andra, mer konkreta uppgifter i den dagliga rörelsen 
som behöver ombesörjas. 
 
I grund och botten tror vi inte att det föreligger någon intressekonflikt mellan revisor och 
klient. Revisorn vill ofta klientens bästa och klienten är i de flesta fall öppen och ärlig mot 
revisorn. Båda parter har att dra nytta av en bra relation dem emellan. Problemen som uppstår 
handlar istället om okunskap och brist på kommunikation. Även i de fall kommunikation 
finns kan budskapet gå förlorat då parterna inte talar samma språk. Det är möjligt att 
revisorskåren på senare år börjat uppfatta detta dilemma mer än tidigare och att utvecklingen 
går mot mer öppenhet och klarspråk.  
 
Slutligen ligger vissa svårigheter utanför såväl den enskilde revisorns som den aktuella 
företagarens kontroll. Det handlar om standarder som inte är anpassade till de små aktiebolag 
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som det finns så många i Sverige. Det är svårt att veta huruvida revisionsplikten för små 
aktiebolag kommer att finnas kvar eller inte. Till viss del är det ett politiskt ställningstagande 
och avgörandet kan ligga i vilket av de politiska blocken som kommer att regera landet. Vi 
tror att revisionsplikten antingen kommer att avskaffas för de allra minsta aktiebolagen då de 
inte kan leva upp till de höga krav som ställs i och med IFRS/IAS och RS eller att det 
utvecklas andra standarder för revision av små aktiebolag. Dessa skulle med fördel kunna 
bygga på RS, men med överväganden och omarbetningar där hänsyn tas till företagets storlek 
och ägarförhållanden. På redovisningsområdet arbetas det redan med utveckling av nya 
standarder för mindre bolag. 
 

5.3. Förslag till fortsatt forskning 
Svaren från intervjuer och enkätundersökningen tyder på att de flesta småföretagare är 
positivt inställd till revision i små företag. En intressant aspekt vore att ta reda på vad övriga 
intressenter anser om revisionsplikt för små företag. Det verkar som att revisorer och klienter 
tycker att den kunde modifieras lite och vissa tycker att den kunde vara självreglerande. Vad 
anser övriga intressenter? 
 
I studien har framkommit att fakturans utformning har viss betydelse för kunden vid revision. 
Det vore tänkbart att undersöka hur fakturans utformning påverkar kundens upplevda 
”efterköpskänsla” då revisionen är klar och har betalats. Medför en specificerad faktura att 
kunden upplever att kvaliteten och nyttan är högre? 
 
Trovärdigheten är för vissa till stor del beroende av vilken revisionsbyrå som den påskrivande 
revisorn kommer från. Hur mycket och på vilket sätt påverkar revisionsfirmans rykte, 
välkändhet och storlek hur företagets intressenter uppfattar trovärdigheten i de finansiella 
rapporterna? Undersökningen kan göras dels ur ett kreditgivarperspektiv och dels ur 
allmänhetens perspektiv. 
 
Det vore intressant med en utredning som visar hur förväntningsgapet mellan revisorer och 
allmänheten ser ut i förhållande till förväntningsgapet mellan revisor och klient. Enligt bland 
annat Porters teori bör klienterna ha större kunskap än allmänheten kring revisorns ansvar och 
uppgifter. Detta gap kunde analyseras ur de fyra perspektiven; nytta, ansvar, oberoende samt 
kvalitet. 
 
Enligt agentteorin är revisorn principalens (intressenternas) kontrollfunktion för att säkerställa 
att agenten (företaget) handlar i principalens intresse. Sett ur en annan synvinkel har revisorn 
och klienten ett betydligt närmare förhållande än revisorn har med intressenterna. Finns det 
någon intressekonflikt mellan de tre parterna revisor, principal och agent och hur yttrar sig i 
sådana fall denna? 
 

6.  Resultatets giltighet 

6.1. Källkritik 
I denna uppsats har vi använt oss av de datainsamlingsmetoder som vi ansett bäst lämpade för 
att uppnå studiens syfte. Hänsyn har dock tagits till studiens begränsning i tid och resurser.  
  
Vi har strävat efter att endast använda sekundärdata som härstammar från erkända och väl 
etablerade källor. De artiklar som publicerats i vetenskapliga tidsskrifter genomgår en mängd 
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prövningar och vi anser dem därför vara tillförlitliga. Kritik kan dock riktas mot att vissa av 
dem publicerades för relativt länge sedan och att förhållanden kan ha ändrats sedan dess. 
Många av artiklarna som använts baseras på undersökningar utanför Sverige vilket även det 
kan dra ned relevansen för studien. Vi har dock försökt ta hänsyn till dessa aspekter genom att 
kritiskt granska innehållet i artiklarna och jämföra det med vad som kan anses gälla i dagens 
Sverige. Vi har varit restriktiva med att inhämta fakta från andra uppsatser på kandidat- och 
magisternivå, då dessa inte kan anses vara helt tillförlitliga källor. Då information hämtats 
från Internet har vi varit noga med att anteckna datum för informationens publicering samt 
datum då vi tog del av informationen. Vi har endast använt oss av sidor vi bedömt som 
tillförlitliga, oftast från olika institutioner såsom revisorsnämnden.  
 

6.2. Kritisk granskning 
Metodkritik 
Till intervjuerna har vi valt personer med flerårig erfarenhet inom sina respektive områden 
som var villiga att delta i undersökningen. Det går ej att uttala sig om hur pass representativa 
för hela populationen dessa är. Det kan till exempel finnas skillnader i åsikter beroende på 
vart i landet undersökningen genomförs men samtliga av våra intervjurespondenter är 
verksamma i Stockholmsområdet. Vid intervjuer kan det uppstå negativa effekter på grund av 
att intervjuaren påverkar respondenten att ge svar i en viss riktning. Detta var något vi 
försökte undvika, men det kan ske omedveten från intervjuarens sida167. Det är möjligt att 
resultatet hade blivit annorlunda om vi hade använt oss av enbart enkäter istället, i vilka denna 
risk inte finns. Nackdelen med detta hade varit att det inte går att få samma djup i svaren och 
det är svårare att skapa en förståelse för förhållandet. Även en effekt kallad prestigebias kan 
uppstå, vilket innebär att respondenten ger ett svar som är socialt accepterat och inte kommer 
att ifrågasättas av någon168. Samtliga respondenter i intervjuerna har godkänt att deras namn 
användes. Vi frågade om detta först efter intervjun var klar för att respondenten skulle ha 
möjlighet att avgöra om denna kände att det som sagts borde vara anonymt. Prestigebias 
inverkar negativt på validiteten med mätfel som följd. En metod att komma runt prestigebias-
effekten hade varit att från början klargöra att alla respondenter skulle vara anonyma. 
Anonymitetens inverkan på resultatet vore eventuellt att respondenterna skulle ha varit mindre 
försiktiga i sina svar. Anledningen att vi ändå valt att publicera intervjupersonernas identitet 
är att vi anser det öka studiens trovärdighet. Vi bedömer att identifieringen av hur 
förväntningsgapet ser ut och vad som kan göras för att lösa problemet borde ha sett ungefär 
likadant ut om prestigebias inte funnits, men att mindre försiktiga svar kunde ha lett till ett 
större gap mellan de två grupperna revisorer och småföretagare.  
 
Kassettbandspelaren vi spelade in intervjuerna på var till stor hjälp efteråt då det var mycket 
lättare att få med all information. En negativ händelse var att tekniken vid två av de sex 
intervjutillfällena inte fungerade. Vi var dock förberedda på att något sådant kunde inträffa 
och antecknade svaren istället. Dessutom finns det en risk att respondenterna blev hämmade 
av bandspelaren och därför kände sig tvungna att svara mer ”korrekt” på frågorna. Den risken 
finns för övrigt alltid då man förlitar sig på vad som sagts vid en intervju. Vi har på grund av 
studiens begränsade omfattning ingen möjlighet att stämma av svaren med verkligheten, utan 
får lita på att respondenterna gav så sanningsenliga svar som möjligt. Det hade varit av 
intresse att kunna stämma av svaren mot verkligheten och se vilken inverkan detta hade haft 
på resultatet. Säkerligen hade resultatet påverkats av detta då det hade kommit fram 
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företeelser som ingen av respondenterna tänkt på att ta upp och som vi inte heller tänkt på att 
undersöka. Intervjuerna varade i mellan 30 och 40 minuter. Hade vi haft mer tid kunde vi ha 
utarbetat fler frågor för att tränga in mer på djupet i respondenternas åsikter. Vår bedömning 
är dock att intervjuerna gav svar på de viktigaste frågorna för studien. Efter genomförda 
intervjuer dök dock nya frågor upp, men dessa får anses ligga utanför denna studie och 
idéerna presenteras i avsnittet ”förslag till fortsatt forskning”.  
 
Validitet 
Som beskrevs i metoden innebär validitet att det som avsetts mätas också är det som mäts. Det 
är lättare att uppnå validitet i kvalitativa undersökningar än i kvantitativa.169 Studiens 
kvantitativa enkätundersökning syftar till att undersöka hur småföretagare generellt ställer sig 
till sin revisor och till revision i allmänhet. Den är av begränsad omfattning och uppsatsens 
fokus ligger på intervjuerna, men vi anser ändå att enkätundersökning är en intressant passus. 
Frågorna behandlar i första hand nyttan av revisionen samt den upplevda kvaliteten eftersom 
det var dessa avsnitt som genererade mest intressanta svar vid intervjuerna. Då det från början 
fanns så få svarsalternativ till enkätfrågorna gick det inte att bedöma hur starkt respondenterna 
kände för det alternativ de valde. För att öka svarsfrekvensen var det under 10 frågor i enkäten 
och tanken med detta var att inte avskräcka respondenterna från att svara. I efterhand märkte 
vi dock att det med fördel kunde ha varit några fler frågor och fler svarsalternativ. Som 
nämndes tidigare valde vi att formulera om frågorna och lägga till några svarsalternativ, för 
att sedan kontakta respondenterna igen. Syftet med detta var att öka enkätundersökningens 
användbarhet, vilket vi anser lyckades. Även svarsfrekvensen ökade eftersom de respondenter 
som tidigare inte svarat blev påminda om enkäten. Kritik kan riktas mot förfarandet då det var 
några av de ursprungliga deltagarna som inte svarade på den nya enkäten, vilket kan skapa 
mätfel. Enkätundersökningens utformning påverkar den inre validiteten. Begreppet som 
avsetts undersökas är förväntningsgapet mellan revisorer och småföretagare. För att göra detta 
har vi konstruerat undersökningsfrågor till småföretagarna baserade på teorin och de tidigare 
intervjuerna. För att uppnå inre validitet måste frågorna mäta förväntningsgapet och inget 
annat. Den inre validiteten har stärkts då vi omarbetade enkätfrågorna efter att vi analyserade 
svaren från det första utskicket. Det vi dessutom lärde oss av episoden var att det inte 
påverkar svarsfrekvensen negativt att ha fyra svarsalternativ istället för två, samt att det lönar 
sig att skicka påminnelse till respondenter som ej svarat. 
 
Undersökningens yttre validitet bedömer vi som hög eftersom vi fått tillgång till kompetenta 
respondenter som svarat på samtliga av våra frågor. Urvalet av respondenter har skett på ett 
för studien relevant tillvägagångssätt, vilket också stärker validiteten. För att få högre validitet 
hade ett större antal intervjupersoner kunnat väljas. Om det hade funnits fler respondenter och 
om dessa hade svarat liknade på frågorna skulle vi har mer underlag för att bedöma huruvida 
svaren överensstämmer med verkligheten.  
 
Reliabilitet 
För att uppnå hög reliabilitet krävs att det mätinstrument som används ger tillförlitliga och 
stabila mätningar. Om samma undersökning genomförs av en annan person och med andra 
respondenter bör denna generera ungefär samma resultat.170  Den här studiens omfattning är 
av begränsad karaktär, såväl i tid som i resurser. Eftersom vi undersökt förväntningsgapet 
inom revision, ett subjektivt fenomen i förändring, och gjort ett icke-representativt urval, 
gäller resultatet enbart för den undersökta populationen171. Kritik kan riktas mot den 
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empiriska studien eftersom de intervjuer och enkäter vi använt oss av är för få för att dra 
några generella slutsatser angående resultatets giltighet. På grund av studiens begränsade 
omfattning var det dock inte möjligt att göra ett så stort urval att total generaliserbarhet kunde 
uppnås. Om en likadan undersökning hade gjorts i större skala är det svårt att säga huruvida 
resultatet hade varit detsamma eller ej. Ett alternativt tillvägagångssätt hade varit att 
undersöka fler respondenter och lägga tyngdpunkten på kvantitativa instrument, som enkäter. 
Vi tror att resultatet hade blivit mer generaliserbart om detta tillvägagångssätt hade valts, men 
samtidigt hade kanske vissa vinklar aldrig kommit att belysas. Det var ofta vid följdfrågorna 
under intervjuerna som de intressantaste partierna av materialet kom fram och detta hade gått 
förlorat vid en kvantitativ undersökning.  
 
Av valda tillvägagångssätt följer att en generalisering inte är genomförbar, detta är inte heller 
syftet med studien. Intentionen är att skapa förståelse och föreslå lösningar till det 
identifierade problemet som går i linje med teori och empiri, istället för att hitta allmängiltiga 
forskningsresultat. Trots att studien på grund av detta inte till fullo uppfyller kravet på 
reliabilitet anser vi att svaren från respondenterna utgör ett relevant underlag för förståelse av 
förväntningsgapet mellan revisor och småföretagarklient. Undersökningens slutsatser är direkt 
härledda från jämförelsen mellan teorin och det empiriska materialet, vilket stärker 
reliabiliteten. 
 

6.3. Bortfallsanalys 
Vid alla enkätundersökningar uppstår det problem med bortfall. Det finns två typer av detta, 
det ena typen är partiellt bortfall och den andra är individbortfall. Partiellt bortfall är då svar 
erhålles men respondenten har valt att inte svara på vissa frågor.172 I vår enkätundersökning 
förekom endast individbortfall, vilket innebär att inget svar erhölls från vissa respondenter. 
Som väntat var bortfallet i enkätundersökningen relativt stort. Vi erhöll 18 svar av 100 
utskickade enkäter. Dahmström menar att bortfall översiktligt kan hänföras till någon av 
följande tre kategorier:  

1. De respondenter man valt är ej anträffbara, till exempel på grund av namnbyte, 
sjukhusvistelse, resa eller dylikt. 

2. De personer man har valt vägrar att svara eller delta i undersökningen. 
3. De personer man har planerat att undersöka utgör bortfall av någon annan anledning. 

Det kan till exempel röra sig om språksvårigheter eller tekniska problem.173 
 
Vi anser det troligt att bortfallet i det aktuella fallet kan hänföra sig till alla tre grupperna. Då 
vi erhöll e-postadresserna från Eniro är det inte säkert att alla adresser var uppdaterade. Den 
person vi sökte kan ha haft en annan e-post adress och aldrig nåtts av enkäten. Vidare kan 
något företag nyligen gått i konkurs eller upphört att finnas till. Ovan beskrivna anledningar 
hänför sig till grupp 1. För att öka aktualiteten i de uppgifter vi hade kontrollerade vi mot 
databasen Affärsdata att företaget var aktivt och relevant för undersökningen. 
 
Till grupp 2 hör alla de personer som nåtts av enkäten och haft möjlighet att besvara den, men 
ändå valt att avstå. Vägran att besvara enkäten kan enligt Dahmström bero på tillsyn om den 
egna integriteten och misstroende mot att hamna i något dataregister. Alternativt kan det vara 
ett utslag av att respondenten inte bryr sig om ämnet, inte anser sig ha tid eller inte anser sig 

                                                 
172 Dahmström (2000) sid. 254 
173 Ibid 



 

 50   

representativ för undersökningen.174 Vi förmodar att flera respondenter hör till den 
sistnämnda kategorin. Med anledning av bristande resurser hade vi ingen ”morot” att erbjuda 
de respondenter som svarade på undersökningen. Därmed kan personerna ifråga ha resonerat 
på så vis att de för att svara på enkäten måste lägga ner tid och energi på något de inte har 
nytta av. För att minska bortfallet skickades det ut en påminnelse till deltagarna, vilket 
resulterade i några fler svar. Troligtvis var detta svar från dem som tidigare inte ansett sig ha 
tid att besvara enkäten. Av dem som inte heller svarade på den andra enkäten förekom säkert 
bristande intresse och det var under en så limiterad tid svårt för oss att öka intresset för det 
aktuella ämnet. Självklart upplystes respondenterna om att deras svar skulle behandlas 
konfidentiellt samt att de och företaget skulle vara anonyma. Detta tros ha minskat andelen 
som inte svarade på grund av risk för intrång i den personliga integriteten.  
 
Slutligen kan det finnas personer som tillhör grupp 3, vilket representerar alla övriga 
anledningar att svar inte erhållits. Såväl språksvårigheter som tekniska problem kan ha 
förekommit. Om det för någon förekom främmande ord och vederbörande inte förstod vad 
som avsågs är det troligt att denna valde att inte svara. Vi försökte undvika den typen av 
problem genom att skriva på enkelt språk. Tekniska problem är alltid en faktor i e-
postundersökningar. Respondentens Internet-anslutning kan till exempel ha varit trasig under 
en period. De åtgärder vi vidtog för att minimera tekniska problem var att utforma enkäten på 
enklast möjliga vis och infoga den direkt i brevet. Det hade visserligen varit mer estetiskt 
tilltalande att utforma en enkät som bifogades separat, men detta skulle troligtvis ha försvårat 
för respondenterna. 
 
Det är svårt att uttala sig med säkerhet huruvida resultatet blivit snedvridet av det stora 
bortfallet eller inte. En spekulation är att resultatet kan ha snedvridits på grund av att de som 
svarade hade ett större intresse i ämnet än de som inte svarade och med ett större intresse 
följer ofta högre medvetenhet kring ämnet.  
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Bilagor  

Bilaga 1 Cohen-kommissionens rekommendationer175 
När förväntningsgapet på mitten av 1970-talet övervägdes vara ett allvarligt problem bildades 
i USA Cohen Commission. Kommissionens uppdrag var att undersöka ifall det fanns ett gap 
mellan vad allmänheten förväntade sig eller behövde och vad som rimligtvis kan förväntas att 
revisorn ska åstadkomma. Studiens resultat var att förväntningsgapet existerar och att ansvaret 
för att minska detta främst ligger på revisorn och andra inblandade i förberedning samt 
presentation av finansiell information. Kommissionen kom också fram till följande 
rekommendationer: 
 
Den oberoende revisorns roll i samhället  
Man bör behålla den traditionella synen att ansvaret för finansiella uttalanden ligger på 
företaget och att revisorn endast ska uttrycka sin professionella åsikt rörande rapporterna.  
 
Åsikt angående finansiella presentationer  
Revisorn ska utvärdera den kumulativa effekten av ledningens bedömning i den finansiella 
presentationen. Detta är viktigt då den totala rapporten kan bli missledande trots att varje 
enskild händelse, i isolering från resten av rapporten, är beskriven på ett korrekt sätt.  
 
Rapportera om signifikanta osäkerheter i finansiella presentationer  
För att ge användarna tillräcklig information att bilda sin egen uppfattning om osäkerheternas 
potentiella effekter, bör det finnas krav på avslöjande av betydande risker. 
  
Ansvar för upptäckt av bedrägeri  
Revisorn är ansvarig för att anta tillräckliga åtgärder för att förebrygga och identifiera vissa 
fall av bedrägeri. Revisorn förväntas upptäcka sådana fall av bedrägeri som man genom 
professionell granskning normalt skulle upptäcka. Han ska även utvärdera de interna 
kontrollerna för att upptäcka svagheter samt rapportera detta till företaget och eventuellt 
revisionskommittén. Vidare ska också en uppföljning göras för att avgöra huruvida dessa 
svagheter har eliminerats. 
 
Bolagets ansvar enligt lagen  
Företagsledningen har det yttersta ansvaret för att lagar och regler följs. Behöver samhället 
försäkran om detta är det företagsledningens uppgift. 
 
Gränser för revisorns roll samt befogenhet  
Revisorns funktion måste bli bredare än bara finansiella uttalanden. Dock måste 
företagsledningens samt revisorns roll tydligt hållas isär. Revisorn ska rapportera huruvida 
han håller med om företagsledningens beskrivning av interna kontroller samt beskriva 
väsentliga svagheter ej uttryckta i företagets rapport. 
  
Revisorns kommunikation med användarna  
Revisorn måste alltid uttrycka sin åsikt eller brist på åsikt på de finansiella uttalandena. För att 
bättre uppfylla användarnas förväntningar är en tanke att revisorn ska närvara och kunna 
besvara frågor på bolagsstämman. 
 

                                                 
175 Troberg & Viitanen (1999) kap. 1 
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Utbildning, övning och utveckling av revisorer 
Trots att utbildning av revisorer fungerar bra så tillhandahåller inte utbildningen i sig en 
känsla för professionell identitet. En lösning kan vara att utveckla utbildningar med särskilt 
hög kvalité inom redovisning och revision. 
 
Upprätthållandet av revisorns oberoende  
Revisorn bör informera företagsledningen om alla de tjänster som revisionsfunktionen 
kommer att innehålla. Det bör utvecklas professionell standards som klargör var gränsen för 
revisorns oberoende går. Varje revisionsfirma bör ha klara riktlinjer gällande gåvor och andra 
tjänster från klienten. 
  
Etableringsprocess av revisionsstandarder  
Revisionsstandarden bör innehålla uttalande om revisorns oberoende. Medverkan av dem 
utanför professionen bör uppmuntras vid upprättande av nya revisionsstandarder. 
 
Reglera professionen för att behålla kvaliteten på revisionen  
Fyra aspekter finns. A) Höga standarder som inträdesbarriär för revisorsyrket samt höga krav 
för fortsatt yrkesutövning. B) Utveckling av etiska och tekniska standarder som mål. C) 
Design och implementering av kvalitetskontrollpolicys för att möta de tekniska och etiska 
kraven. D) Införande av ett effektivt disciplinärsystem för påföljder då lag, SEC föreskrifter 
eller yrkesnormer inte följs. 
  
Kritik mot Cohen-kommissionen har bland annat innehållit argument som att allt för stor 
skuld till problemet lagts på revisorerna, trots att det rört problem som ligger utanför deras 
kontroll. Detta eftersom kommissionen ansåg att förväntningsgapet var ett resultat av 
revisionsprofessionens misslyckande att “reagera och utveckla tillräckligt snabbt för att hålla 
jämn takt med förändringarna i det amerikanska näringslivets miljö”.176 Många av 
kommissionens rekommendationer krävde dock förändringar i existerande 
revisionsstandarder.  
 
 

                                                 
176 Wolf, Tackett & Claypool (1999) 
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Bilaga 2 
Intervjuschema 
 
 
Revisorer 
 
Leif Skarle och Stefan Persson från Sonora revision (2005-11-15) 
 
Jimmy Skoglund från BDO (2005-11-23) 
 
Hans Josefsson från Öhrlings PriceWaterhouseCoopers (2005-12-01) 
 
 
Småföretagare 
 
Ulla Hållberg, AMTAB AB (2005-11-15) 
 
Marie Aschan, MA Fysioterapi AB (2005-11-16) 
 
Karl Lindqvist, Specitek Sverige AB (2005-11-16) 
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Bilaga 3 Intervjuunderlag, revisorer 
 
Huvudmålsättning:  
Att kartlägga och förstå revisorns subjektiva uppfattning om sin egen roll samt sitt eget 
ansvar. Vilka förväntningar uppfattar han att företagaren har på honom? Hur skiljer detta sig 
från hans egentliga ansvarsområde/n? Vad är möjliga orsaker till detta förväntningsgap?  
 
 
Intervjumall:  
 
1. Berätta lite kort om dig själv och din yrkesmässiga bakgrund.  
 

GAP 2 Revisorns förväntade ansvar jämfört med hans verkliga ansvar    
 

2. Vilken information tillhandhålls klienten i början av revisionsuppdraget gällande revisorns 
uppgifter och ansvar?  

• Får klienten någon löpande information, t.ex. vid förändringar? 
• Räcker den informationen kunden får? 

 
3. Har Du märkt av några förändringar i kundernas förväntningar sedan uppdragsbrevet 
infördes? 
 
 

GAP 1 Förväntad nytta jämfört med upplevd nytta 
 

4. Vad kan revisionen tillföra det reviderade småföretaget? 
 

T ex förbättring av interna kontroller? Trovärdighet mot intressenter (långivare, 
leverantörer)? Upprätthållande av disciplinerad redovisning, hjälp vid redovisningsfrågor? 
Fungerande redovisningsrutiner? 

 
5. Tycker Du att kunderna överlag har en korrekt uppfattning om vad revisionen ska tillföra? 
 
6. Vad anser Du om revisionsplikt för små företag?  

• Motivering? 
 

 
GAP 3 Förväntade tjänster och vad som kan utföras med hänsyn till oberoendet 
 

7. Vilka tjänster förutom den lagstadgade revisionen är det vanligt att en småföretagare 
efterfrågar? 
 
8. Händer det att en småföretagare förväntar sig tjänster av revisorn som inte är förenliga med 
revisionsuppdraget? (Ex hjälp med bokföring, råd om skatter, strategiska beslut m.m.) 
 
9. Märker Du någon skillnad i förväntningarna från företag som anlitar en extern 
redovisningskonsult jämfört med dem som inte gör det? 
 



 

5 

10. Vilket anser Du är det största hotet mot revisorns oberoende vid granskning av små 
företag? 

 
 
GAP 4 Förväntad kvalitet och upplevd kvalitet 
 

11. Är det generellt kundens ansvar att ta reda på vad som ingår i revisionsuppdraget eller är 
det revisorns ansvar att förmedla det till kunden? 
 
12. Vid fakturering till klienten; vad framgår av fakturan? Står det bara belopp eller står 
antalet timmar preciserat? 

• Tycker Du detta är bra, eller kunde det förbättras? 
• Om det står endast belopp: Tror Du det skulle kunna bidra till bättre förståelse från 

kundens sida om det någonstans specificerades vad denne betalar för, t.ex. hur många 
timmar granskningen tagit? 

 
13. Märker Du någon gång av att kundens förväntningar på Dig som revisor inte stämmer 
överens med Din yrkesroll? 
 
14. Har Du några tankar om hur förväntningsgapet skulle kunna reduceras?  
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Bilaga 4 Intervjuunderlag, småföretag 
 
Huvudmålsättning:  
Att kartlägga och förstå småföretagarens förväntningar på revisorn i samband med revisionen. 
Hur uppfattar han vilka uppgifter och ansvar som ligger i revisorns yrkesroll?  
 
Intervjumall:  
 
1. Skulle Du vilja berätta lite kort om Dig själv? T.ex. utbildning, karriär, specialområde, 
ekonomiutbildning etc.  
 
 

GAP 2 Revisorns förväntade ansvar jämfört med hans verkliga ansvar    
 

2. Vilken information tillhandhålls Du vad gäller revisorns uppgifter och ansvar? 
• Räcker det?  
• Vad skulle mer behöva framgå för att Du skulle vara nöjd?  

 
3. Tycker Du huvudansvaret för den godkända redovisningen ligger på revisorn eller 
företagsledningen?   
 
4. Anser Du att ansvaret är klart definierat i uppdragsbrevet? 
 
 

GAP 1 Förväntad nytta jämfört med upplevd nytta 
 

5. Vad förväntar Du Dig att revisionen ska tillföra ditt företag gällande: 
• T ex förbättring av interna kontroller? 
• Trovärdighet mot intressenter (långivare, leverantörer)? 
• Upprätthållande av disciplinerad redovisning, hjälp vid redovisningsfrågor? 
• Fungerande redovisningsrutiner? 
• Skattefrågor 
• Är Du nöjd med resultatet? 

 
6. Anser Du att nyttan med revisionen uppväger kostnaden för den? 
 
7. Vad anser Du om revisionsplikt för små företag?  
 
 

GAP 3 Förväntade tjänster och vad som kan utföras med hänsyn till oberoendet 
 

8. Förväntar Du Dig något mer utav revisionen än bara granskning av bokföringen?  
• Stämmer detta överens med vad du får?  

 
9. Har det hänt att Du rådfrågat Din revisor i en fråga som han med hänvisning till oberoendet 
inte kunde svara på? 
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10. Har du en klar uppfattning om var gränsen för revisorns oberoende går?  
 

 
GAP 4 Förväntad kvalitet och upplevd kvalitet 
 

11. Vad kan du förvänta dig av en godkänd redovisning?  
• Ska den vara utan felaktigheter om revisorn gjort ett ordentligt jobb? 
 

12. I vilken utsträckning är det rimligt att upptäcka felaktigheter i årsredovisningen?  
 

Alla felaktigheter           Alla väsentliga felaktigheter  
 

De flesta väsentliga felaktigheterna        Vissa väsentliga felaktigheter 
 
13. Är det generellt kundens ansvar att ta reda på vad som ingår i revisionsuppdraget eller är 
det revisorns ansvar att förmedla det till kunden? 
 
14. Tycker du att revisionen i ditt företag på det hela taget håller en bra kvalitet?  

• Finns det något som borde ändras för att höja kvalitén? 
• Hur stor möjlighet har Du som kund att bedöma revisionens kvalitet, anser Du?  

 
15. Hur ser fakturan från revisionsbyrån ut? 

• Hur pass specificerad är den? 
• Vore det önskvärt att den var mer specificerad? 

 
16. Har Du några tankar om hur förväntningsgapet skulle kunna reduceras?  
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Bilaga 5 Enkätfrågorna 
 

1. Min revisor har upplyst mig om vad revisionen innebär 
Instämmer helt 
Instämmer delvis 
Instämmer inte alls 
Annat, nämligen: 
 
2. Det är revisorns uppgift att informera kunden om vad revisionen innebär 
Instämmer helt  
Instämmer delvis 
Instämmer inte alls 
Annat, nämligen: 
 
3. Vad anser Du om kvaliteten på revisionen i företaget? 
Hög kvalitet 
Acceptabel kvalitet  
Låg kvalitet 
Annat, nämligen: 
 
4. Vad anser Du om möjligheten för Dig som kund att bedöma kvaliteten på revisionen? 
Lätt att bedöma 
Ganska lätt att bedöma 
Ganska svår att bedöma 
Svår att bedöma 

 
5. Hjälper Din revisor företaget med skatterelaterade frågor? 
Ja, och det uppskattas 
Nej, men det önskar jag att han/hon gjorde 
Nej, och det är inget jag önskar 
Annat, nämligen: 

 
6. Vilka är Dina huvudsakliga förväntningar på revisionen? 
Jag förväntar mig att revisionen kan vara till stor nytta för företaget 
Jag förväntar mig att revisionen till viss del kan vara till nytta för företaget 
Jag vet inte vad jag ska förvänta mig av revisionen 
Jag förväntar mig inte någon nytta av revisionen 
 
7. Hur stämmer verkligheten överens med Dina förväntningar? 
Den stämmer mycket bra 
Den stämmer bra 
Den stämmer inte så bra 
Den stämmer inte alls 
 
8. Vad anser Du om kostnaden för revisionen i förhållande till nyttan? 
För låg 
Lagom 
Något för hög  
Alldeles för hög 
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9. Vad anser Du om att det är revisionsplikt för små aktiebolag? 
Bra 
Mindre bra 
Ganska dåligt 
Dåligt 
 
10. Om revisorn gjort ett ordentligt jobb bör det inte finnas några väsentliga felaktigheter i 

företagets redovisning. 
Instämmer helt 
Instämmer delvis 
Instämmer inte 
Annat, nämligen: 
 
11. Anlitar företaget någon extern redovisningskonsult? 
Ja 
Ibland 
Nej 
Annat, nämligen: 

 
Övriga kommentarer: 
 
Vill Du ha den färdiga uppsatsen via e-post? 
 
 



 

10 

Bilaga 6  Svar från enkätundersökningen 
1. Min revisor har upplyst mig om vad revisionen innebär  
Instämmer helt 6    
Instämmer delvis 11    
Instämmer inte alls     
Annat, nämligen: 1    

     

2. Det är revisorns uppgift att informera kunden om vad revisionen 

innebär.     
Instämmer helt 8    
Instämmer delvis 10    
Instämmer inte alls     
Annat, nämligen:     

     

3. Vad anser Du om kvaliteten på revisionen i företaget?  
Hög kvalitet 8    
Acceptabel kvalitet 10    
Låg kvalitet     
Annat, nämligen:     

     

4. Vad anser Du om möjligheten för Dig som kund att bedöma  

kvaliteten på revisionen?     
Lätt att bedöma 4    
Ganska lätt att bedöma 3    
Ganska svår att bedöma 7    
Svår att bedöma 4    

     

5. Hjälper Din revisor företaget med skatterelaterade frågor? 
Ja, och det uppskattas 10    
Nej, men det önskar jag att han/hon gjorde 5    
Nej, och det är inget jag önskar 2    
Annat, nämligen:            1    

     

6. Vilka är Dina huvudsakliga förväntningar på revisionen? 
Jag förväntar mig att revisionen kan vara till stor nytta för företaget            5 
Jag förväntar mig att revisionen till viss del kan vara till nytta för företaget 11 
Jag vet inte vad jag ska förvänta mig av revisionen    
Jag förväntar mig inte någon nytta av revisionen   2 

     

7. Hur stämmer verkligheten överens med Dina förväntningar  

(i föregående fråga)?     
Den stämmer mycket bra 2    
Den stämmer bra 10    
Den stämmer inte så bra 6    
Den stämmer inte alls     

     

8. Vad anser Du om kostnaden för revisionen i förhållande till nyttan? 
För låg     
Lagom 2    
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Något för hög 8    
Alldeles för hög 8    

     
     

9. Vad anser Du om att det är revisionsplikt för små aktiebolag? 
Bra 11    
Mindre bra 4    
Ganska dåligt 1    
Dåligt 2    

     

10. Om revisorn gjort ett ordentligt jobb bör det inte finnas några 

 Väsentliga felaktigheter i företagets redovisning.   
Instämmer helt 12    
Instämmer delvis 4    
Instämmer inte 2    
Annat, nämligen:     

     

11. Anlitar företaget någon extern redovisningskonsult?  
Ja 6    
Ibland 3    
Nej 9    
Annat, nämligen:     

     
 
 


