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FÖRORD

Vi vill tacka vår handledare Jan Svanberg för hans vägledning och råd under studiens gång. 
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förbättringar och Ett stort tack till alla revisorer och företag som tog sig tid att ställa upp på 
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oss under studiens gång.  
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Elmas Arikan      Nebahat Özdemir 
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SAMMANFATTNING

Varför kvarstår problemet med förväntningsgap fastän så många åtgärder tagits fram? Under 
åren så har flera studier gjorts för att undersöka ämnet förväntningsgap och det blir ett mer 
och mer förekommande ämne men vid sidan om ganska uttömt. Problemet kvarstår vilket 
många är medvetna om. Med revisionspliktens avskaffande hoppas man på att förväxlingen 
av revisorns och redovisningskonsultens roller försvinner vilket kan minska 
förväntningsgapet då undersökningar visar att förväxlingen av dessa två roller är en utav 
orsakerna till gapet.

Genom att genomföra en egen undersökning får vi en inblick i det hela ur vår egen synvinkel. 
Därefter undersöker vi om förväntningsgapet skiljer sig beroende på storleken av företag där 
vi använder oss av vår egen undersökning som grunddata, som vi sedan jämför med tidigare 
studier.

Resultatet av studien visar klart och tydligt att förväntningsgapet existerar där 
kommunikation, kunskap och tydlighet är tre hörnstenar till problemet. Anledningen till att 
gapet kvarstår är bland annat på grund av brist på dessa tre punkter och för att ett större 
ingrepp inte skett. Vi kan inte konstatera att förväntningsgapet är mer på mindre företag än 
på stora men däremot kan vi påvisa att dens existens finns i oberoende till storleken på 
företag.

Nyckelord: Förväntningsgap, klient, uppdragsgivare, åtgärder 
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1.  INLEDNING

I detta kapitel introduceras bakgrunden som berör uppsatsens ämnesområde vilket 
senare mynnas ut i en problemdiskussion. Denna efterföljs sedan av en presentation 
av syftet, metoden och teorin.

1.1 Problembakgrund 
Ordet revision kommer från det latinska ordet revidere som betyder att se tillbaka 1. Syftet 
med revision var att underlätta och ge en bättre kontrollmöjlighet till ägarna samt att bli av 
med den ekonomiska brottsligheten, som var ett problem i organisationer. Med tiden har 
innebörden av revision förändrats och idag menar man att revision är ett sätt att kritiskt 
granska, bedöma och uttala sig om redovisning och förvaltning2.

Revision fanns redan på 1200 talet men utvecklades inte förrän på 1800 talet. Grunden till att 
upprätta årsredovisningen var inte bara att ge ägarna en kontrollmöjlighet utan man ville 
också ge en bild av företaget till intressenterna. Efter 1600 talet började näringslivet bli mer 
komplex, alltså affärshändelserna började öka mer och mer vilket ledde till att företag och 
intressenter inte kunde sköta sina egna räkenskaper. Man började inse att man behöver 
hjälp med räkenskaperna och därför ville man lämna över arbetet åt någon man kände 
förtroende för. Behovet av granskningen av den finansiella rapporten som skulle ge både 
ägarna och intressenter mer inblick av företagsverksamheten ledde till att man i Sverige 
1885 införde en ny aktiebolagslag som krävde revision. Efter det så tog revisionen sin fart i 
Sverige och 1889 bildades SRS, i dag det så kallade FAR SRS3. FAR och SRS var i början 
två olika revisionsföreningar som år 2006 gick samman och jobbar idag med 
rekommendationer, utbildning och remissverksamhet inom revisions och 
redovisningsbranschen.  

Revision innebär att man med en professionell sätt planerar, granskar, bedömer och uttalar 
sig om årsredovisningen, bokföringen och förvaltningen genom att verifiera informationen i 
en revisionsberättelse. Förutom de här arbetsuppgifterna ska revisorn också i viss mån ge 
råd, men denna självständighet är begränsad4. Företagsledningen där emot ska se till att 
årsredovisningen upprätthålls och inga fel existerar i den. Revisorn granskar bara det mest 
väsentliga och koncentrerar sig på områden där risk för felaktigheter anses som störst5. När 
informationen är granskad genom revisorns uttalande så ökar det trovärdigheten för 
årsredovisningen mellan företagets intressenter. Dock kan det inte ses som en garanti för att 
allt står rätt till i företaget.  

Revisorns roll har under de senaste åren allt mer kommit i rampljuset 6. Detta för att det har 
uppstått ett antal skandaler genom åren. Kreugerkraschens inträffande år 1932 har haft stor 
inverkan på utvecklingen av svensk revision. Både lagstiftning och tillämpade revisions 
metoder påverkades väsentligt, speciellt avseende koncernredovisning7. En av de mest 
kända och enorma företagsskandalerna var Enron fallet i USA, då företagsledningen själv 

1 Krister Moberg 2006, Bolagsrevisorn
2 FAR SRS 2009 
3 Föreningen auktoriserade revisorer, Sveriges Revisorsamfund 
4 FAR 2006 
5 FAR 2006 
6 Krister Moberg 2006, Bolagsrevisorn
7 Cassel, 1996
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hamnat felaktigt men även lagt en del av skulden på sina revisorer. Fallet handlade om 
energibolaget Enron som hade gjort ett stort antal tveksamma affärstransaktioner som de 
låtit bli att observera i årsredovisningen. Dessa skandaler har medfört att nya regler har 
uppstått och införts, bland annat för att förebygga ekonomisk brottslighet och 
missuppfattningar. Men även för allmännas intresse då de vill säkra sig om att bolagets 
affärer sköts på ett lagenligt och korrekt sätt8. Vidare menar man att skandalerna är till en 
viss del en konsekvens av missuppfattningar mellan revisorer och dess klienter.  

Under åren har åtgärder tagits fram och en av dessa är det så kallade ”uppdragsbrevet” 
som införts just för att tydliggöra revisionens omfattning och för att dra riktlinjer för revisorns 
kontra företags uppgifter gentemot varandra. Syftet var alltså att minska felbedömningar av 
uppdragen som revisorn åtagit sig, men även att minska de ömsesidiga förväntningarna 
kring varandras roller. Revisorn lämnar uppdragsbrevet till sina uppdragsgivare då de 
träffas och man bekräftar acceptansen av dess innehåll genom underskrifter. 
Uppdragsbrevets innehåll varierar från fall till fall och man anpassar uppdragsbrevet efter 
förändringar i verksamheten. Flera revisionsbyråer anser att uppdragsbrevet kan vara en 
bra plattform för diskussioner kring revisionsuppdraget samt att brevet kommer att bidra till 
att överbygga förväntningsgap9. Dock så är uppdragsbrevet en liten åtgärd som tagits fram 
och har inte minskat förväntningsgapet önskvärt. Men frågan är varför? En anledning som 
kan tänkas är att uppdragsbrevet upprättas oftast av erfarna revisorer och är svårbegripligt 
för uppdragsgivarna. Uppdragsgivarna är inte lika erfarna och uppfattar då uppdragbrevets 
innehåll som ointressant.  

Enligt god redovisningssed så ska en revisor träffa sin uppdragsgivare minst en gång om 
året och det skulle kunna lyftas fram som en åtgärd för att minska förväntningsgapet. 
Revisorn och uppdragsgivaren får en bättre relation till varandra och eventuella 
missuppfattningar kan redas ut. En revisor kan även träffa sin uppdragsgivare flera gånger 
om året beroende på behovet, storleken på företaget och på uppdragets omfattning.  

Fastän revisorn har regler och riktlinjer som denna måste följa så existerar det ändå 
missuppfattningar mellan revisorer och uppdragsgivare. Flera missuppfattningar 
förekommer då uppdragsgivaren inte kan sätta skiljaktighet mellan revision och 
revisionsnära tjänster. Men det uppstår även olika förväntningar vad gäller revisionen och 
rådgivningen mellan företag och dess klienter. Dessa förväntningar kan variera i storleken 
och leder till att det så kallade förväntningsgapet uppstår. Definitionsmässigt beskrivs 
förväntningsgapet som skillnader i uppfattningen om vad revisorn skall och får göra jämfört 
med vad uppdragsgivarna förväntar att denna skall göra10.

Ibland så uppstår det orealistiska förväntningar från uppdragsgivarens sida som revisorerna 
inte kan uppfylla. Detta leder till problematik hos revisorn då denna inte kan uppfylla 
uppdragsgivarens förväntningar på grund av bland annat regler och rekommendationer som 
denna måste begränsa sig efter. Även kvalitén på revisionen kan uppfattas olika av 
uppdragsgivarna beroende på vad de förväntar sig. Stora förväntningar på revisorn gör att 
kvalitén på själva tjänsten uppfattas som låg. Skulden i vissa fall kan läggas hos de som utför 
tjänsten då de i flesta fall har lovat för mycket. Även om man bidrar med hög kvalité så kan 
den ändå uppfattas som låg på grund av att förväntningarna hos uppdragsgivarna inte 
motsvaras av den upplevda.

8 Balans, 2009 
9 www.newset.se, nr 3, 2004 och www.ey.com, EY Focus, nr 7, Oktober 2004 
10 Chye Koh H, Woo E S, 1998, The excaption gap in auditing, Managerial Auditing Journal nr 13/3, 
ISSN 0268 - 6902
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1.2 Problemdiskussion
Bilden om hur revisorns uppgifter ser ut är fortfarande allt annat än självklar. Revisorerna 
menar att detta missförstånd till följd av förväntningar uppstår i och med uppdragsgivarens 
okunskap beträffande revisorns roll, dennes uppgifter och begränsningar. Förväntningsgapet 
varierar beroende på om det handlar om revision eller rådgivning och Bengt Skough 
(godkänd revisor på FAR SRS) anser att det största gapet uppstår kring rådgivning. Han 
menar att förväntningsgapet blir större då man inte har hand om sin egen redovisning och 
bokföring i företaget. Vidare menar han att företaget förväntar sig mer av revisorn då och 
blandar ihop revisorn med redovisningskonsultstjänster.  

Flera studier har gjorts för att undersöka förväntningsgapet och dess uppkomst och påverkan 
på samhället. En av dessa är den senaste undersökningen som tidskriften Balans genomfört 
där de frågat ett antal intressenter om de anser att revisorn gör det som de förväntar sig av 
denna. Svaren är sällan klara. Enligt tidskriften så menar entreprenören att revisorns tjänster 
är dyra för ett mindre växande bolag och börsbolags VD: n behöver mer tid för att diskutera 
med revisorn. RN (revisorsnämnden) och skatteverket är i stort sett nöjda kring den här 
frågan och bankmännen anser att det inte finns något förväntningsgap mellan bank och 
revisor 11.

Enligt Sari Hyvärinen och Malin Karlssons studie (2006) beror förväntningsgapet på olika 
faktorer såsom brister i kommunikationen och bristande kunskaper hos företagarna. En 
annan orsak är de begränsningar som en revisor har till exempel vid rådgivning, vilket gör att 
revisorn inte kan lämna information i den utsträckning som uppdragsgivaren kanske 
efterfrågar. Några andra forskningsstudier (Börjesson m.fl. 2001; Eriksson m.fl. 1994; Gläser 
m.fl. 2001 och Magnusson och Nilsson 1998 m.fl.) har också undersökt skillnaderna i 
företagens förväntningar på revisorer där de har kommit fram till att förväntningsgapet ser 
annorlunda ut hos små företag än hos de medelstora företag. Det finns däremot 
undersökningar som visar tvärtom nämligen att det inte finns något förväntningsgap i små 
företag (Bengtsson m.fl. 2000) 12.

Shannon och Weavers har gjort en tidigare forskning där de har tagit fram en 
kommunikationsmodell (1949). Arbetet kring modellen togs fram på ett sätt så att den är 
lämplig på hela frågan om mänsklig kommunikation. De presenterar en teori som gör det 
möjligt att angripa problemen med att skicka en maximal mängd information genom en given 
kanal och genom att mäta varje kanals kapacitet beträffande överföring av informationen. 
När sändaren skickar ett meddelande, så kallad kod, till mottagaren så uppstår brus som 
försvårar avkodningen av det sända meddelandet 13.

Porter gjorde i början på 1900 talet en undersökning där syftet var att undersöka huruvida 
skillnaderna såg ut mellan personer som förväntades ha goda och sämre kunskaper om vad 
revisorns arbete går ut på. Porters definierar förväntningsgapet som allmänhetens
förväntningar på revisorn och revisorns fullgörande av sin uppgift såsom det uppfattas av 
samhället. Utifrån detta uppdelar Porter gapet på två komponenter: ett rimlighetsgap och ett 
utförandegap14.

Enligt Ojasalo så kan förväntningar delas i tre; de oklara, de uttalade och de underförstådda
förväntningarna. De underförstådda förväntningarna bygger på att uppdragsgivaren har 
förväntningar som är självklara för denna. De tycker att det är självklart att dessa tjänster 
utförs utan att dessa kommer till tals. Så länge revisorn uppfyller de underförstådda 
förväntningarna så blir de inte tydliga för både parterna. Men när det motsatta sker, alltså att 

11 Balans tidskrift, 2008-02-27, Stockholm 
12 Vad påverkar förväntningsgapet, 2009-04-20, Kandidatuppsats, Högskolan Kristianstad  
13 John Fiske, 1998, Kommunikationsteorier, En introduktion.  
14 Porter 1993
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revisorn inte uppfyller dessa förväntningar så växer det fram ett missnöje hos 
uppdragsgivarna. Här ser vi ett tydligt förväntningsgap som leder till missnöje och oklarheter 
för både parterna. 

I en revisors arbete så är kommunikationen ett viktigt fenomen som underlättar uppfattningen 
av revisors och uppdragsgivarens förpliktelser gentemot varandra. När den här förpliktelsen 
missuppfattas så träder förväntningsgapet fram. Vi vill med uppsatsen undersöka varför 
förväntningsgapet kvarstår fastän man tagit fram olika åtgärder. Varför har det inte gett 
förväntade effekter i den mån man tänkt? Vad är det som har gått snett?  

1.3 Frågeställningar 

Vad är det som orsakar förväntningsgapet enligt revisorerna själva och deras 
uppdragsgivare?

Varför kvarstår förväntningsgapet fastän man tagit fram åtgärder? 

Hur tydliga är revisorerna angående sina uppgifter gentemot uppdragsgivarna? 

Hur mycket vet uppdragsgivaren själv om revisorns uppgifter och begränsningar 
kontra sina egna förpliktelser?  

Vad är skillnaden mellan vad allmänheten förväntar sig av revision och vad man inom 
revisionsbranschen anser att en revisor ska göra?

1.4 Syfte 
Syftet med vår uppsats är att undersöka varför förväntningsgapet kvarstår mellan revisorer 
och deras uppdragsgivare fastän det tagits fram åtgärder. Vi vill även undersöka om 
förväntningsgapets omfattning varierar mellan storleken på företag. 

1.5 Avgränsningar 
I och med att vårt syfte är mer sammankopplad till ämnesområdet revision så har vi valt att 
avgränsa oss till det. Vi kommer även att avgränsa oss när det gäller antal företag och 
revisorer genom att intervjua sju företag och tre revisorer. I den mån det går så kommer vi att 
försöka intervjua företag i olika storlekar. Vidare kommer vi att bygga resultatet som vi 
kommer att få på den information som vi erhåller från varje intervjutillfälle.  

1.6 Definitioner
Förväntningsgap – ett förväntningsgap uppstår när intressenternas förväntningar på revision 
och revisorer inte svarar mot vad revisorn faktiskt kan och får göra 15.

Uppdragsgivare – med uppdragsgivare menar vi revisorernas klienter som i de flesta fall är 
företag..

Uppdragsbrevet – Uppdragsbrevet är en rekommendation utarbetat av FAR som innehåller 
allmänna villkor för revision av svenska företag. Handlingarna i uppdragsbrevet ska enligt 
FAR bidra till ett minskat förväntningsgap16.

Revision – utförs av en revisor och innebär att revisorn oberoende granskar 
(årsredovisningen, bokföringen och förvaltningen) och uttalar sig om information.

15 FAR: s Samlingsvolym (1991) 
16 http://kau.diva-portal.org/smash/record.jsf?pid=diva2:4906 

9



2.  METOD 

I det här kapitlet kommer vi att ta upp hur undersökningen är uppbyggd. Vi kommer att 
presentera de metodval vi har valt och även de tillvägagångssätt vi kommer att använda oss 
av för att samla in information.

2.1 Metodval 
Vi kommer att använda oss av både kvalitativa och kvantitativa metoder men kommer dock 
att koncentrera oss mest på den kvalitativa med fokus på intervjuer. Det finns olika slags 
intervjumetoder och de mest förekommande är besöksintervjuer och telefonintervjuer. Vi 
kommer att använda oss av båda men även ha mail kontakt ifall det skulle behövas. 
Fördelen med besöksintervjuer är att man kan göra djupare undersökningar då många frågor 
kan ställas och man kan vidareutveckla svaren till följdfrågor om det skulle behövas. Skulle 
det uppstå otydligheter kan man lätt lösa de genom att reda ut dessa vid besökstillfället. 
Nackdelen kan vara att det kan dröja ut på tiden så att tiden hinner rinna ut och man inte får 
göra klart intervjun. Svaren till frågorna på en besöksintervju kan lätt uppfattas som 
personliga för respondenten som då helst undviker att ge ett korrekt svar. Fördelen med 
telefonintervjuer är att det går snabbare än besöksintervjuer. Nackdelen här är att man inte 
har så mycket tid på sig vilket kan leda till att man inte hinner få tydliga och genomtänkta 
svar på frågorna. 

2.2 Primär och sekundärdata 
Vi kommer att använda oss av primärdata som går ut på intervjuer men vi kommer inte att 
genomföra några enkätundersökningar i och med att svarsfrekvensen kan bli alldeles för låg 
och vi vill helst undvika den risken. De sekundärdata som vi kommer att använda är litteratur, 
artiklar, Internet information och tidigare studier. 

2.3 Val av respodentföretag 
Vi vill med vår undersökning jämföra olika företag som är kunder till olika revisionsbolag för 
att sedan kunna jämföra deras synsätt och uppfattning om revisorer och deras uppgifter. 
Därför har vi valt att intervjua ett antal företag i olika storlekar och även ett antal revisorer, 
som helst har en anknytning till företagen som vi kommer att intervjua.  

Tidigare studier visar även att förväntningsgapet är större hos uppdragsgivare än hos 
revisionsbolag och vi vill därför ha större fokus på uppdragsgivare för att tydliggöra deras 
förväntningar av revisorer. Kommunikationen kommer att ske genom djupintervjuer, 
telefonintervjuer och även genom mailkontakt om revisorn/uppdragsgivare inte har tid att 
träffas.

2.4 Arbetsgång
Vi började vår undersökning genom att samla in den information som krävdes för att påbörja 
vår uppsats. Detta gjorde vi genom att läsa litteratur och söka på Internet, sedan kontaktade 
vi revisorer och klienter för att boka tid för intervjuer. Efter att ha fått in all datainsamling så 
började vi att jämföra resultatet som vi senare analyserade. Resultatet presenteras i en 
slutsats i uppsatsen. 
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2.5 Förprocessen till intervjuerna 
Vi förberedde oss till intervjuerna genom att vara pålästa kring ämnesområdet så att vi kunde 
få ut så mycket som möjligt av intervjutillfällena och så att vi även kunde ställa följdfrågor om 
så behövdes. Vi ville även kunna svara till tals om vi själva skulle få en fråga, exempelvis om 
intervjufrågorna. Vi har försökt att välja ut frågor som är relevanta till vårt uppsatsämne och 
som även ger oss en koppling till själva syftet.  

Vi valde ut våra respondenter genom att söka på nätet och vi kontaktade först revisorer via 
mail och bokade intervjutillfällen med de. I mailen började vi först med att ge en kort 
beskrivning av uppsatsämnet och syftet samt vilka vi är och vart vi studerar. Sedan gick vi 
tillväga genom revisorernas förslag på uppdragsgivare som revisorerna hjälpte oss att gå i 
kontakt med. Förutom revisorernas egna uppdragsgivare så har vi även intervjuat ett par 
kontakter.

2.6 Genomförande av intervjuerna 
Vi har anpassat oss efter respondenterna och har använt oss av olika intervjumetoder då vi 
både haft telefonintervju, personlig intervju och ”mailintervju”. Intervjuerna tog mellan tjugo till 
fyrtio minuter. Gällande personliga intervjuer ägde de rum på respondentens arbetsplats. Vid 
sådana intervjuer har det varit lättare att få ut så mycket information som möjligt då man 
kunde ställa följdfrågor. Vid de personliga intervjuerna så antecknade en av oss medan den 
andra ställde frågorna, men både var vi aktiva. Beträffande telefonintervjuerna har vi vid ett 
tillfälle använt oss av en bandinspelare vid revisorns begäran. Svaren från 
telefonintervjuerna har varit tidskrävande att sammanställa men har ändå gått bra. Vid 
mailsvar har vissa svarat väldigt kort utan att motivera väl men dessa har ändå varit till hjälp 
och lättast att sammanställa då vi inte behövt sätta oss ner och renskriva.  

Samtliga sammanställningar av intervjuerna skickade vi till respondenterna så att dessa 
kunde bekräfta att vi inte skrivit något de inte sagt. Vi ville med detta undvika missförstånd 
och oklarheter. Som tidigare nämnt så förde vi anteckningar och det gjorde vi vid alla intervju 
tillfällen förutom vid mailsvar. Vi skrev rent alla svar efter varje tillfälle för att det har varit 
lättast att göra så då informationen var som allra färskt.
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3. TEORETISK REFERENSRAM

I det här kapitlet kommer vi att ta upp regler och normer som revisorer i Sverige måste följa. 
Vidare kommer vi att titta på tidigare forskning och koppla de till förväntningsgapet för att 
sedan ta upp åtgärder för att minska den. 

3.1 Regler och normer
Dessa regler och normer ger en bild av vilka rättigheter och skyldigheter en revisor har och 
måste följas av alla revisorer i Sverige.

EGs bolagsrättsliga direktiv nr 4, 7,8 och 11  
Aktiebolagslagen
Lagen om ekonomiska föreningar  
Andra associationsrättsliga lagar  
Revisionslagen  
Årsredovisningslagen
Bokföringslagen  
Revisorslagen
EGs rekommendation om revisors oberoende
EGs rekommendation om kvalitetskontroll
Revisorsnämndens föreskrifter
FAR SRS yrkesetiska regler  
RS Revisionsstandard i Sverige  
FAR SRS rekommendationer och uttalanden17

3. 2 Teorier

3.2.1 Shannon och Weavers modell 
Den allra första modellen som gjorts för att förklara kommunikationen grundades av Shannon 
och Weavers och kallades för ”Mathematical Theory of Communication” (1949). Den 
beskriver kommunikationen som en överföring av meddelanden. De genomförde sitt arbete 
under andra världskriget på Bell Telephone Laboraties i USA och ville utveckla ett sätt att 
använda kommunikationskanalerna på effektivast möjliga sätt. Deras modell förklarar 
kommunikationen som en enkel, linjär process. Såsom det har funnits personer som har stött 
den här modellen så har det även förekommit personer som kritiserat den.  

Figur 1: Shannons och Weavers kommunikationsmodell (Illustration föreställande en enkel 
kommunikationsmodell) 

17 FAR SRS 2009-03-12 
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Shannon och Weaver delar upp sin kommunikationsstudie i tre problemnivåer. Dessa är: 

Nivå A           Hur exakt kan kommunikationssymbolerna överföras? 
(tekniska problem)

Nivå B           Hur noggrant uttrycker de överförda symbolerna den önskade betydelsen? 
(semantiska problem) 

Nivå C           Hur effektiv påverkar den mottagna betydelsen beteendet på önskat sätt? 
(effektivitetsproblem) 

Shannon och Weaver anser att de här problemnivåerna är invecklade i varandra och är 
ömsesidigt beroende av varandra. De menar att anledningen med att undersöka 
kommunikationen på alla nivåer är för att förstå hur man kan förbättra noggrannhet och 
effektiviteten i kommunikationen. Modellen kan tolkas som att källan till meddelandet ses 
som beslutsförfattaren som bestämmer vilket meddelande som skall skickas. Det valda 
meddelandet förvandlas sedan av sändaren till en signal som sänds genom kanalen till 
mottagaren. Men vid överföringen av meddelande kan ibland störningar uppstå. De här 
störningarna kallas i modellen för ”brus” och ses som allt som påverkar signalen mellan 
sändningen och mottagningen och som inte planerats av källan. Shannon och Weaver 
skapade sin modell från början för att försöka förstå de tekniska störningarna och bristerna i 
kommunikationsprocessen. Med tiden så hävdade de istället att den mänskliga faktorn är 
den egentliga orsaken till störningarna. När det saknas gemensamma koder och redundant 
information i det sända meddelandet så leder det till att mottagaren får svårigheter med att 
avkoda den.

3.2.2 Porters teori 
Porter gjorde i början på 1900 talet en undersökning där syftet var att undersöka huruvida 
skillnaderna såg ut mellan personer som förväntades ha goda kunskaper och sämre 
kunskaper om vad revisorns arbete går ut på. Porters definierar förväntningsgapet som 
allmänhetens förväntningar på revisorn och revisorns fullgörande av sin uppgift såsom det 
uppfattas av samhället. Utifrån detta uppdelar Porter gapet på två komponenter: ett 
rimlighetsgap och ett utförandegap18. Det gap som uppstår mellan allmänhetens 
förväntningar på revisorn, vad de kan tänkas uppnå och vad revisorn möjligtvis kan 
åstadkomma kallas för rimlighetsgapet. Utförandegapet innefattar däremot det revisorn 
förväntas uppnå utifrån de arbetsuppgifter denna har. 

      Uppnådd prestation av revisorer                        Allmänhetens förväntningar av 
revisorer

”FÖRVÄNTNINGSGAPET”

                  UTFÖRANDE -          RIMLIGHETS - 
          GAPET                       GAPET         

Figur 2  Figuren visar Porters uppdelning av förväntningsgapet på de två olika gapen; utförandegapet 
och rimlighetsgapet.

18 Porter 1993 
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3.3 Definitioner av förväntningsgapet 
Den första personen som definierade begreppet förväntningsgap var Liggio (1974). Enligt 
honom så är förväntningsgapet skillnader i förväntningar på revisorernas arbete mellan 
användarna av de finansiella rapporterna och revisorerna själva 19.

AICPA (American Institute of Certified Public Accountants) är en amerikansk organisation för 
auktoriserade revisorer som har varit med och skapat de amerikanska redovisningsreglerna, 
GAAP. AICPA:s utsedda kommission Cohen Commission, förklarar begreppet som 
skillnaden mellan vad allmänheten förväntar sig eller behöver av en revisor och vad revisorer 
kan och rimligtvis bör förväntas åstadkomma 20.

Som vi tidigare i uppsatsen har nämnt så definierar Porter förväntningsgapet genom att dela 
det i två delar:

Uppnådd prestation av revisorer 
- Utförandegapet: innefattar det revisorn förväntas uppnå utifrån de 

arbetsuppgifter denna har. 

Allmänhetens förväntningar av revisorerna 
- Rimlighetsgapet: det gap som uppstår mellan allmänhetens förväntningar på 

revisorn, vad de kan tänkas uppnå och vad revisorn möjligtvis kan 
åstadkomma kallas för rimlighetsgapet. 

Enligt FAR SRS så uppstår ett förväntningsgap när olika intressenternas förväntningar på 
revisorn inte svarar mot vad revisorn faktiskt kan och får göra21. De förklarar definitionen 
med hjälp av bilden nedan där de klargör att revisorn har olika intressenter med olika 
förväntningar som inte motsvarar dennes förpliktelser.

Figur 3 Illustration Förväntningsgap (FAR 2004, s. 111) 

19 Existerar ett förväntningsgap?, 2009-04-20, Kandidatuppsats, Handelshögskolan vid Göteborgs 
universitet
20 Existerar ett förväntningsgap?, 2009-04-20, Kandidatuppsats, Handelshögskolan vid Göteborgs 
universitet
21 Vad påverkar förväntningsgapet?, 2009-04-21, Kandidatuppsats, Högskolan Kristianstad 
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3.4 Orsaker och åtgärder mot förväntningsgapet 

3.4.1 Enligt tidigare forskning och studier 
Cohen kommissionen, år 1978, föreslår att man kan minska förväntningsgapet genom att 
tydligt beskriva i revisionsberättelsen om revisorers roller och ansvar. Enligt en undersökning 
genomfört av kommissionen så råder det oklarheter bland många uppdragsgivare kring 
revisorns och ledningens ansvar för den finansiella informationen, alltså redovisningen i 
företaget. Så deras lösning är alltså ett förslag för omformulering av revisionsberättelsen. 

En rekommendation som läggs fram av McEnroe och Martens (2001) är att allmänheten 
borde informeras mer om revisionsyrket. De hävdar att redovisningsstandarder läggs fram 
för att minska förväntningsgapet, men eftersom allmänheten inte är så uppmärksamma på 
de här åtgärderna så missar de betydelsefull information om revisor yrket. För att minska 
förväntningsgapet i alla håll så föreslår de att man ska ha en beskrivning av revisorernas 
ansvar för revisionen både före och efter uppdraget. De föreslår vidare att revisorn ska 
uppmärksamma bolagsstämman på liknande sätt och även vara tydliga i sina svar på frågor 
som berör revision.

I den studie som Porter genomförde kom han fram till att förväntningsgapet till 50 procent 
berodde på otillräckliga standarder, 34 procent berodde på allmänhetens orimliga 
förväntningar och 16 procent berodde på revisorernas bristfälliga prestationer. Porter 
föreslog att man omedelbart skulle försöka hitta en åtgärd då man upptäckte att 
allmänhetens uppfattningar inte stämde överens med revisorernas prestationer. På så sätt 
kunde man förhindra problemet utan att den behövde utveckla sig och det kunde man enligt 
Porter genomföra med en analys som bestämde vilken åtgärd som krävdes beroende på 
vilken bit av förväntningsgapet som skulle identifieras 22.

Enligt FAR SRS så kan problemet lösas genom att man upplyser de olika uppdragsgivarna 
klarare om vilka bestämmelser som gäller för revisionen och vilka arbetsuppgifter revisorn 
har. Man menar att man ska dra parallella riktlinjer mellan revisorns, styrelsens och VD: ns 
ansvar vad gäller finansiella rapporten. På det sättet kan man undgå oklarheter och därmed 
minska förväntningsgapet genom att ge intressenterna en klarare bild av vad en revisor 
egentligen gör. FAR SRS anser att uppdragsbrevet är en bra redskap där man sammanfattar 
dessa bestämmelser.   

22 Porter 1993 
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4. EMPIRI 

I det här kapitlet kommer vi att presentera de intervjuer som vi har genomfört med sju 
företagsrespondenter och tre revisorer. Samtliga respondenter ville vara anonyma så därför 
kommer vi inte att använda oss av deras namn just för att skydda deras identitet. Vidare 
kommer vi att dela ämnet förväntningsgap i tre punkter; Kommunikation, kunskap och 
tydlighet.

4.1 Intervjuer med företag 
Mångfalden av företagen som vi har intervjuat har en koppling till revisorerna som vi har 
intervjuat. Samtliga intervjuer genomfördes med företags ägarna och ägde rum på 
arbetsstället eller så mailade vi över frågorna till företaget och fick svar på det sättet. De 
flesta företag som vi har intervjuat är små eller medelstora i storleken. 

Vi ställde sju frågor till respondenterna som ser ut så här: 

1. Vad vet du om revisorns roll? 
2. Tycker du att språket i uppdragsbrevet är tillräckligt tydlig? 
3.   Vad anser du är ditt eget ansvar vad gäller redovisningen i företaget? 
4. Har du en löpande kommunikation med din revisor? 
5. Vilken information förväntar du dig att få från revisorn? 
6. Anser du att det finns ett förväntningsgap mellan dig och revisorn? Om Ja, motivera. 
7.   Kan du ge konkreta förslag på hur förväntningsgapet kan minskas?  

4.1.1 Företag 1 
Intervjun ägde rum den 22 april 2009 på företagarens arbetsplats i Stockholm och tog 
ungefär en halvtimme. Vårt första intryck av respondenten var att han var mycket intresserad 
av att få svara på frågorna och man kände sig välkommen. Företaget är liten i sin storlek och 
har 6 anställda. 

På frågan om vad en revisor gör svarade respondenten att en revisor sköter all 
pappersarbete som har med inkomster och utgifter att göra. Vidare sade han att en revisor 
analyserar hur det går för företaget och om det går bra så får man pengar från momsen men 
går det mindre bra så får man betala extra moms. Han nämnde även att en revisor 
kontrollerar årets inkomster och utgifter.  

”Har du en dålig revisor så får du problem med staten, så det gäller att skaffa sig en duktig 
revisor som kan sitt jobb väl.” 

På frågan och vilka ansvar man själv som företagaren har vad gäller redovisningen så tyckte 
inte att han att han har något ansvar. Speciellt inte emot revisorn utan tvärtom, revisorn har 
ansvar gentemot företaget. Han anser att det är revisorns fel om det går dåligt för ftget, för 
han borde underrätta de om väsentlig information. Han tycker att det ligger i revisorn ansvar 
att sköta företagets pappersarbete och därför så anser han inte att han borde ha något 
ansvar mot revisorn förutom att lämna in saker och ting i god tid. 

Respondenten går i kontakt med sin revisor en gång i månaden och då pratar de i stort sett 
bara om hur det går för företaget, annars så har företaget ingen kontakt med sin revisor. På 
frågan om vilken information man förväntar sig från revisorn tycker han att en revisor ska 
underrätta om hur det går för företaget och vad man bör göra för att slippa problem med 
posterna.
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Vidare svarar respondenten att han tycker att det finns ett litet förväntningsgap mellan 
honom och revisorn, han erkänner att han förväntar sig mer av revisorn än vad en revisor 
egentligen bör och får göra. Han vill bli mer upplyst och förväntar sig exempelvis att revisorn 
ska korrigera de fel man har tagit med i redovisningen. 

”En bra revisor ska kunna rädda ett riskfyllt företag ur konkurs om så skulle behövas.” 

Vad gäller frågan om vad man kan göra för att minska förväntningsgapet svarar han att et 
bästa man kan göra för att minska förväntningsgapet är att ständigt hålla en löpande 
kommunikation med sin revisor. Man bör ringa revisorn rätt så ofta och prata om hur det går 
för företaget. För har man inte en bra kommunikation med sin revisor så är det lätthänt att 
man missar viktig information och därför kan det uppstå oklarheter. 

4.1.2 Företag 2 
Företagare nummer 2 var en väldig trevlig och pratglad kille som gärna tyckte om att prata så 
intervjun tog nästan en timme. Han började med att visa runt i företaget och därefter satte vi 
oss ned och började prata. Han har jobbat med samma företag i över sju år så han var väldig 
kunnig i frågorna och kunde ge oss mycket mer information an vad vi frågade. Det här är ett 
medelstort företag som har 10 anställda. 

Enligt respondenten så analyserar en revisor bokföringen och skatten och tar beslut om hur 
mycket skatt som borde betalas. Han ansåg även att en revisor är väldigt insatt i bokföring 
och bokslut. På frågan om vilka ansvar han själv har om redovisningen i företaget så 
grubblade han lite över det och tyckte att revisorn har en stor roll men att han själv måste 
kontrollera så att allting går som det ska så att det inte uppstår några oklarheter. Han har 
ingen akademisk utbildning utan startade företaget med andra som var utbildade och 
erkände därför att han inte är så insatt i frågan om redovisning och därför låter andra sköta 
det, men har ändå lärt sig en hel del under årens lopp. 

”Jag betalar revisorn pengar för att han ska visa mig den rätta vägen.” 

Företaget har en bra kommunikation med sin revisor och träffar honom minst en gång i 
veckan. När de träffas så pratar de om hur det går för företaget och efter att ha pratat klart 
om det så pratar de om allt möjligt. De har en bra relation till varandra så har blivit rätt så bra 
kompisar. Respondenten tycker att det känns skönt att kunna ha en bra relation med sin 
revisor för att revisorns arbete är viktigt för de. Därför känner de mer säkerhet och på grund 
av detta har de infört det som en liten regel att kontinuerligt träffa sin revisor. 

När vi ställde frågan om vilken information de förväntar sig av revisorn svarade han, den 
rätta informationen. Alltså den information som gynnar mig mest och som jag anser är bra för 
mitt företags överlevnad. Han vill exempelvis vara underättad om att han betalar rätt skatt 
och att revisorn varnar honom om det uppstår några oklarheter kring posterna. 

Respondenten tycker att de har en så bra relation till sin revisor så det finns ingen chans att 
ett förväntningsgap uppstår. Han anser att ett förväntningsgap endast uppstår om man inte 
har någon koll på sin revisor och inte pratar med honom om företagets fortlevnad. Det 
viktigaste man kan göra för att minska förväntningsgapet anser han är att alltid skapa en 
dialog och ha en kontinuerlig kommunikation. 
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4.1.3 Företag 3 
På grund av respondentens tidsbrist så fick vi ha en telefonintervju med denna och det blev 
därför en kortare intervju där vi fick enkla och lite otydliga svar. Vi uppfattade respondenten 
som mindre hjälpsam och fick en känsla av att han gav oss väldigt begränsade svar. 
Företaget är liten i sin storlek och har 7 anställda. 

På den första frågan om vad en revisors arbete går ut på fick vi svaret att en revisor har hand 
om bokföringen och allt annat in och utflöde man kan tänka sig att ett företag har. Och då 
gav han exempel på moms, skatt, löner, bokslut m.m. Han tyckte att hans ansvar vad gäller 
redovisningen är att han alltid bör lämna in lämplig information till ansvariga om företagets 
inkomster och utgifter och att han alltid måste rapportera. Därför har han som vana att ringa 
sin revisor om några oklarheter uppstår och hur han kan gå tillväga eller komma förbi en 
sväng. Respondenten träffar sig revisor flera gånger i månaden och har väldigt mycket 
telefonsamtal med honom. Han vill att revisorn rapporterar allt så därför får han 
månadsrapport av sin revisor där det exempelvis står hur det går för företaget i dagsläget, 
om det är plus eller minus osv.  

Den intervjuade tyckte inte att det fanns ett förväntningsgap mellan honom och revisorn… 
kanske tyckte han förut att det kunde uppstå sådana men med tiden har han fått bättre och 
bättre kontakt med sin revisor så detta har då avtagit. Han tyckte att det är så olika från 
person till person när det gäller förväntningar och att vissa exempelvis undervärderar viktig 
information och därför har han inga förslag på åtgärder man kan ta sig till för att minska 
förväntningsgapet, utan ”det beror” på svarade han.   

4.1.4 Företag 4 
Intervjun ägde rum med företagets ägare på hans arbetsställe 2009-04-30. Företaget är 
medelstort och har 15 anställda. 

På fråga ett så svarade uppdragsgivaren att en revisor tar hand om bokföringen på ett 
korrekt sätt så att inga misstag sker. Vidare svarade han att hans eget ansvar vad gäller 
redovisningen är att se till att inget bokförs på fel sätt i hans redovisning och se till att allt 
bokförs så att inga konsekvenser dyker upp.  

På frågan om kommunikationen med sin revisor svarar han att han har en löpande 
kommunikation med sin revisor och pratar med honom minst en gång i veckan. Han tycker 
att det är viktigt att ha en bra kontakt med sin revisor. Både för sin egen del och för sitt 
företag.

”För att få bästa service som möjligt från revisorn så bör man ha en bra kommunikation med 
sin denna”. 

De förväntningar uppdragsgivaren har på revisorn är: 
Information om sin skatt och moms 
Att bokföringen ska vara som den ska 
Lite allmän information och rekommendationer 

Uppdragsgivaren tycker att det är lätthänt att det blir missförstånd mellan både parterna för 
att man förväntar alltid olika saker av varandra. För att undvika ett förväntningsgap så tycker 
han som han tidigare nämnt att det är bra relation till revisorn som gäller.  
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4.1.5 Företag 5 
Företaget är medelstort med 17 anställda. Vi har fått svaren besvarade via mail på 
respondentens begäran.   

På frågan om vad uppdragsgivaren vet om revisorns roll så har respondenten svarat att han 
utgår ifrån att ansvaret är begränsat till den årliga redovisningen, samt att revisorn informerar 
om eventuella förändringar av redovisningslagen.  

Vidare svarade han att han tillsammans med styrelsen ansvarar för att allt underlag till 
årsredovisningen är korrekt. Vidare anser respondenten att han har en löpande 
kommunikation med sin revisor och att det går bra. 

Respondenten förväntar sig inte att få så mycket mer information än den han får idag men 
det vore bra att få summering över nya regler samt information om hur denna skulle kunna 
nytta bolaget på ett positivt sätt. Respondenten tycker inte att det finns ett förväntningsgap 
mellan honom och revisorn. Detta baserar han är på grund av att deras kommunikation är 
bra och har därför inga förslag på vilka åtgärder man kan ta sig till, förutom att bygga upp en 
bra relation till sin revisor där kommunikationen är tydlig.  

4.1.6 Företag 6 
Företaget är medelstort och har tre delägare samt åtta anställda. Även här har vi fått svaren 
via mail för att respondenten tyckte att det underlättade för honom. 

På den första frågan om vad han vet om revisorns roll i företaget anser han  att revisorn är 
den som sköter företagets redovisning, bokföring, balans, bokslut, räkningar osv. Han menar 
att revisorn har större kunskaper inom redovisningen och är mestadels ansvarig för den och 
därför har han mindre ansvar för den. 

Företagets ägare träffar revisorn nästan varannan månad och ibland extra vid behov. Vidare 
tycker han att revisorn ska informera företagsägarna om förändringar om skatt och osv. 
Alla de tre ägarna tycker att det inte finns något förväntningsgap mellan de och revisorn 
eftersom de har en kontinuerlig kontakt med revisorn. Men samtidigt menar han att man kan 
minska eventuella förväntningsgap och missförstånd genom att vara lite mer insatt i ämnet 
och kommunicera med varandra. 

4.1.7 Företag 7 
Företaget är stort och har många anställda. Vi har fått svaren skickade via mail på grund av 
tidsbrist hos respondenten.  

Respondenten anses ha kunskaper om vad revisorn jobbar med och hon påpekar också att i 
samband med revisionspliktens avskaffande kommer revisorns roll och inflytande att 
förändras. Hon har vidare inga åsikter på huruvida språket i uppdragsbrevet är tydlig eller ej. 
Hon påpekar att hon inte har tänkt på det, men har annars inte stött på något oklart.  

Uppdragsgivaren är väl medveten om vad som skiljer hennes roll ifrån revisorns i företaget. 
Hon vet att hennes uppgift är att se till att den finansiella rapporteringen om företaget är rätt 
innan den lämnas över till revisorn. Hon kontrollerar även bokföringen kontinuerligt.  

Företaget har en kontinuerlig kommunikation med sin revisor där de träffar revisorn en gång i 
månaden. De förväntningar hon har på revisorn är att ständigt bli uppdaterad om 
förändringar och om viktig information som rör företaget. Hon tycker att det är viktigt att få 
reda på alla nyheter som skulle påverka företagets överlevnad.  

Vidare är hon inte säker på om det finns något förväntningsgap mellan företaget och revisorn 
så hon väljer att inte kommentera den frågan så mycket utan säger bara att hon inte riktigt 
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vet. Därför kommenterar hon inte heller om åtgärder som kan tas fram för att minska 
förväntningsgapet

4.2 Intervju med revisorer 
Vi har intervjuat två auktoriserade revisorer och en godkänd revisor. Den första revisorn 
jobbar på revisionsföretaget Deloitte och den andra på Öhrlings PriceWaterhouseCoopers. 
Den tredje revisorn jobbar på FAR SRS och har tidigare jobbat som revisor.  

För enkelhetens skull så tar vi med frågorna till svaren. 

Auktoriserad revisor från Deloitte 

1. Definiera en revisors uppgift. 

Revisorns uppgift är att säkerställa att bolagens finansiella rapportering ej innehåller 
väsentliga fel och ger en rättvisande bild av bolaget.  Revisorns faktiska uppgifter och 
ansvar framgår tydligt i revisionsberättelsen och gäller för såväl noterade och publika 
bolag som för mindre privata bolag.  

Utöver det formella kan revisorn ha en uppgift som rådgivare till bolaget i diverse frågor, 
samt övriga uppgifter som ankommer på revisorn och som är reglerat i praxis från 
framförallt FAR SRS. 

2. Vilka andra tjänster anser du att en revisor kan genomföra utöver 
revisionsarbetet i ett klientföretag? 

Beroende på storleken på företaget och de oberoenderegler som gäller kan revisorn 
själv, samt även andra inom revisionsföretaget biträda med andra tjänster än just 
revision.  Tillåtna tjänster framgår i FAR SRS Yrkesetiska regler under ”tillhandahållande 
av andra tjänster än bestyrkande uppdrag” 

3. Tycker du att språket i uppdragsbrevet är tillräckligt tydlig för användarna? 

Uppdragsbrevet har utvecklats och blivit tydligare de senaste åren. Det beror också lite 
på vilken typ av klientföretag jag arbetar med, men i stora drag är det tydligt och vi har 
även en policy att lämna med FAR SRS villkor för lagstadgad revision till uppdragsbrevet. 
Om klienten bara tar sig tid och har intresse att sätta sig in i frågan så är det tydligt. 

4. Hur planeras kommunikationen med uppdragsgivaren? Om den inte är 
planerad blir kommunikationen mer spontant? 

Kommunikationen med uppdragsgivare är löpande under hela året och när det ena årets 
revision avslutas påbörjas redan nästa års revision genom planeringsmöten och 
diskussioner om risker, nya förhållanden, väsentliga händelser under året, nya 
redovisningsfrågor med mera. Vi arbetar i huvudsak enligt våra interna policys för att 
säkerställa hög kvalitet och enhetlig kommunikation, men självklart är alla klienter unika 
och det finns alltid en viss spontanitet i alla relationer. 

5. Vad tror du dina uppdragsgivare förväntar sig av dig? 

Det beror på varje uppdrag.  De grundläggande förväntningarna är att vi säkerställer att 
bolagets finansiella rapportering inte innehåller väsentliga fel.  Bortsett från det finns 
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förväntningar vad vi kan bidra med i form av rekommendationer för förbättrad intern 
kontroll, hur avrapportering ska gå till mot ledningen, styrelse osv. 

6. Anser du att det finns ett förväntningsgap mellan dig och din uppdragsgivare?  

Nej – inte speciellt ofta. Vi är tydliga i vår kommunikation vad vi levererar och diskuterar 
ofta förväntningarna innan uppdraget startar. 

7. Om ett förväntningsgap uppstår mellan dig och din uppdragsgivare, vilka 
åtgärder tycker du att man kan ta sig till för att minska det? 

Vi jobbar som sagt aktivt med detta och i de fall det uppstår handlar det om än tydligare 
och med direkt kommunikation. 

8. Tycker du att mindre företag har större förväntningar av dig jämfört med stora 
företag?

Det kan vara så, då mindre företag ofta vill ha hjälp med annat än just revision i dess 
rätta betydelse. 

9. Hur upplever du uppdragsgivarens kunskap om revisorns roll och ansvar? 

Det är också beroende på storlek på företag, där mindre företag oftare ser revisorn mer 
som en rådgivare. 

10. Tycker du att din relation och kommunikation med din uppdragsgivare 
påverkas av antal år som du reviderat bolaget? Motivera.

Ja – självklart bygger man successivt upp en relation med sina klienter och 
uppdragsgivare. Kommunikationen styrs och anpassas efter hur uppdragsgivaren vill ha 
det så att de upplever att de får värdeskapande kommunikation. Detta utvecklas och 
förbättras successivt på alla uppdrag. 

Stockholm den 27 april 2009 

Marcus Lindahl 
Auktoriserad revisor 

Auktoriserad revisor från Öhrlings PWC

1. Definiera en revisors uppgift? 

En revisor granskar bolagets bokföring, årsredovisning, styrelsen samt VD: ns förvaltning. 
Revisorn kontrollerar om man brustit mot någon regel och tittar även på skatter och avgifter.  

2. Vilka andra tjänster anser du att en revisor kan genomföra utöver revisionsarbetet i 
ett klientföretag? 

Tjänster som rådgivning om bland annat skatter. Vi har för det mesta kombiuppdrag där vi 
har anställda som hjälper till med bokföringen åt företaget och sedan bistår vi med det sista 
inför revisionen, alltså själva granskningen. 
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3. Tycker du att språket i uppdragsbrevet är tillräckligt tydlig för användarna? 

Uppdragsbrevet är tydlig i sig men de allmänna villkoren kan vara svår att förstå beroende på 
de kunskaper som kunden besitter. De allmänna villkoren innehåller juridikspråk och kan 
därför vara svår att förstå för användarna. Annars så har vi inte fått några klagomål på att 
själva uppdragsbrevet är oklar. 

4. Hur planeras kommunikationen med uppdragsgivaren? Om den inte är planerad blir 
kommunikationen mer spontant? 

Det är väldigt olika hur ofta vi träffar våra klienter. Vissa klienter träffar vi en gång om året 
och andra lite oftare. Vi har väldigt bra kontakt med våra kunder och i och med att vi för det 
mesta har kombiuppdrag så har vi inga kommunikationsproblem med våra kunder. Detta är 
bara för att det räknas som en och samma tjänst som utförs. 

5. Vad tror du dina klienter förväntar sig av dig? 

- En ren revisionsberättelse, man vill inte få några anmärkningar där, 
- För det mesta vill kunden bli beviljad ansvarsfrihet, 
- Få så bra råd som möjligt, både gällande resultatet och skatten, 
- De förväntar sig att vi ska ansvara för årsredovisningen vilket i själva verket inte är 

vår uppgift. 

6. Anser du att det finns ett förväntningsgap mellan dig och din uppdragsgivare?

”Med all säkerhet är det väl det, men jag vill tro att det inte är det.” Ibland kan det uppstå 
förväntningsgap vid diskussion om priser och ibland tror kunderna att vi ansvarar för 
årsredovisningen. Vi får ibland ge förslag om hur de kan ändra i årsredovisningen men 
egentligen är det rådgivningsfrågor. 

7. Om ett förväntningsgap uppstår mellan dig och din uppdragsgivare, vilka åtgärder 
tycker du att man kan ta sig till för att minska det? 

Man bör förbättra sin kommunikation med kunden och bör vara mer tydlig i språket. 
Exempelvis talar vi om att det kan bli mycket dyrare om vi gör diverse tjänster för det kostar 
extra att utföra dessa. Genom att varna de i förväg om kostnaderna så förebygger vi 
förväntningsgap och oklarheter.

8. Tycker du att mindre företag har större förväntningar av dig jämfört med stora 
företag?

På grund av att de större företagen oftast har en ansvarig ekonomichef så har de mer 
kunskap om vad vi gör. Mindre företag har inte hand om sin egen ekonomi och saknar därför 
vissa kunskaper som de stora företagen har och därför finns det en skillnad mellan stora och 
små företag gällande den här frågan. 

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

Se svaret på fråga 8. 
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10. Tycker du att din relation och kommunikation med din uppdragsgivare påverkas av 
antal år som du reviderat bolaget? Motivera. 

Ja oftast så är det så. Man blir mer involverad i företaget ju längre man följt med i företagets 
utveckling. Relationen till varandra och kommunikationen förbättras med åren. Men vissa 
företag vill bara ha sin revisionsberättelse och inget mer.  
Revisorerna på Öhrlings har en assistent som hjälper till och denne byts ut då och då. På det 
sättet får man alltid nya synpunkter och det hjälper en att inte bli ”förblindad” genom att inte 
ha en och samma rutiner hela tiden.

Stockholm den 4 maj 2009 

Hamdija Gargovic 

Stefan Lindblom  
Auktoriserad revisor 

Godkänd revisor från FAR SRS 

1. Definiera en revisors uppgift? 

Granska och lämna ett utlåtande kring företagets skötsel och förvaltningen som vi då har 
och riktigheten i årsredovisningen och styrelsens förvaltning. Att på grundval av en 
planering och en bedömning av risk och väsentlighet kunna uttala sig med rimlig säkerhet. 
Det är oftast det som kan vara problemet med att många tror att man uttalar sig med 100 
procent säkerhet. (Vidare information hittar man i FAR SRS Samlingsvolym del II, <RS 
Revisionsstandard i Sverige, Ramverk för bestyrkande – definition och mål för ett 
bestyrkandeuppdrag p.7-8 och framåt.) 

2. Vilka andra tjänster anser du att en revisor kan genomföra utöver revisionsarbetet i 
ett klientföretag? 

Vid sidan om revisionsuppdraget så ger man rådgivning och dessa tjänster är förknippade 
med de brister som man finner och de begränsas hela tiden. Man kan dela rådgivningen i 
två; revisionsrådgivning och fristående rådgivning. Revisionsrådgivning har sin riktning i de 
upptäckter som uppstår i samband med revisionsarbetet och fristående rådgivning är 
rådgivning som inte direkt är förknippad med revisionsuppdraget och som måste testas i 
analysmodellen innan den ges. Denna rådgivning lämnas utöver revisionsrådgivningen. 

Sedan man fick den nya skrivningen i revisorslagen så har det öppnats större möjligheter för 
revisorer att biträda med ytterligare tjänster. Oftast är det mindre företag som vill att revisorn 
ska hjälpa till med allt. Ju större företag desto större kompetens har de för de större bolagen 
har oftast en ekonomichef som sköter det mesta och är därför mer kunniga inom redovisning. 
Hos de mindre företagen så är det oftast redovisningskonsulter som får sköta det mesta av 
redovisningen. 

Företag vill ha rådgivning kring exempelvis investeringsfrågor, värderingsfrågor, frågor kring 
budget som man ska presenterna för banken och kalkyl om man ska investera i en ny 
maskin. Men det finns begränsningar på vad man som revisor kan ge för rådgivning till 
klienterna och dessa begräsningar finns skrivna under namnet ”Yrkesetiska regler” som går 
att hitta i FAR SRS samlingsvolym del 2 och Revisorslagen 20-23§. 
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Alla dessa ”extra tjänster” måste man stöpa in i analysmodellen som man finner i 
revisorslagen 21 § och 22 §. Analysmodellen underlättar revisorns arbete och har lett till att 
ge revisorer större möjlighet att bland annat biträda med rådgivningstjänster. Man kan 
genom analysmodellen stämma av krav för rådgivning från klienterna och avgöra om de 
strider mot revisorns oberoende.  

3. Tycker du att språket i uppdragsbrevet är tillräckligt tydlig för användarna? 

Det är viktigt att uppdragsbrevet hanteras tillsammans med diskussionen om vad uppdraget 
ska innefatta. Lägger man fram ett uppdragsbrev utan att kommentera det så är det klart att 
man kan ha svårt med att förstå innehållet om man inte är insatt i språket, det är exempelvis 
som en läkarjournal. Det måste samtidigt skrivas utifrån de regler och förordningar och lagar 
som vi ska leva efter. De uppdragsbrev som FAR SRS har tagit fram är en rekommendation 
och det är upp till var och en som använder detta att förtydliga och skriva om vad det 
innefattar. Själva uppdragsbrevet för revisionen är ganska kort och är inte så komplex men 
däremot så borde de allmänna villkoren som finns med som en bilaga och är skrivna av 
jurister förtydligas. De allmänna villkoren hanterar de rättigheter och skyldigheter gentemot 
både parterna och det kan inte skrivas på annat sätt men man kan redogöra för innebörden. 
Här är det viktigt att man är tydlig i språket och går igenom betydelsen för klienten så att 
denna förstår innebörden. 

4. Hur planeras kommunikationen med uppdragsgivaren? Om den inte är planerad blir 
kommunikationen mer spontant? 

Oftast så träffar man sin klient i samband med att man avslutar en årsrevision men man har 
även ett antal andra möten under året då man reviderar företaget. Man lägger upp och tar 
upp diskussionen om vad man planerar att göra de kommande åren. Jag tycker att man ska 
träffa sin klient åtminstone två gånger om året men även det kan anses vara för lite ibland.  

Det är olika hur ofta man träffar sin kund är beroende på hur företaget sköter sin redovisning. 
Man kan dela de i tre olika kategorier, den första är de som själv inte sköter sin bokföring 
löpande utan de anlitar en redovisningsbyrå och sen har man en extern revisor. Man har då 
en löpande kommunikation med sin redovisningskonsult och träffar sin revisor i samband 
med slutrevisionen. I det här fallet så har revisorn en löpande kontakt under revisionens 
gång med redovisningskonsulten. Man bör träffa sin kund inför revisionen också, inte bara i 
samband med slutrevisionen. Den andra kategorin är de som löpande sköter sin bokföring 
själv men lämnar iväg den månadsvis för huvudregistrering på revisionsbyrån, och sista 
kategorin är de som anlitar en redovisningskonsult utanför revisionsbyrån och som lämnar 
iväg allt material till sin redovisningskonsult och då ser man denna som sin revisor och 
förstår inte varför man ska ha ytterligare en revisor. I det tredje fallet är förväntningsgapet 
som störst. 

5. Vad tror du dina uppdragsgivare förväntar sig av dig? 

De förväntar sig att revisorn tittar på allting som har med bokföring, årsredovisning och 
redovisning att göra. Det är här det blir en missuppfattning för de har ingen insikt i vad 
förvaltningsrevisionen går ut på. Förvaltningsrevision betyder att revisorn granskar och 
bedömer styrelsens och verkställande direktörens förvaltning av bolaget. Man går i tron om 
att revisorn granskar allt. Granskningen bygger på att man har en kunskap om verksamheten 
och har god förståelse och att man gör en granskning av bara väsentliga poster.  
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6. Anser du att det finns ett förväntningsgap mellan dig och din uppdragsgivare? 

Det är uppenbart att det finns och det beror mycket på att revisorsyrket är så pass reglerad. 
Man har dessa oberoende regler och jävsregler som man bland annat följer och är inte alltid 
tydlig i att skriva vad man faktiskt gör. 

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

Det viktigaste är att ha en bra kommunikation med sin kund och tydlighet. Andra saker som 
kan vara värt att tänka på är att berätta hur man har planerat och varför och rapporterar av 
det löpande. Ju tydligare man är desto mindre förväntningsgap uppstår det, i alla fall hos de 
mindre företagen, så man borde vara tydlig vad gäller hela uppdraget. Det inte bara hos 
kunderna det kan uppstå förväntningsgap utan även hos andra intressenter som banker.  

8. Tycker du att mindre företag har större förväntningar av dig jämfört med stora 
företag?

Nej är inte så säker på det för det skiljer sig. Det är inte samma slags förväntningsgap hos 
större företag som hos mindre. Det revideras på samma sätt hos alla företag men det är mer 
komplext hos större företag. 

9. Hur upplever du uppdragsgivarens kunskap om revisorns roll och ansvar? 

Generellt sätt dåligt i och med att kunskapen om revisorn och dennas roll är väldigt lågt. Med 
lågt menas att de inte har tillräckligt med kunskap. En utbredd uppfattning är att revisorn 
ansvarar för årsredovisningen, men i själva verket är det styrelsen som har ansvar för det. . 

10. Tycker du att din relation och kommunikation med din uppdragsgivare påverkas av 
antal år som du reviderat bolaget? Motivera. 

Ja det gör det såklart. Vad gäller mindre företag så finns det studier som visar att på 
landsorten så är relationen till revisorn mer personligt vilket gör att man bygger en bättre 
relation till revisorn. På storstäder som i Stockholm så är relationen sämre på grund av att 
den blir mer affärsmässig. Revisorn byter ut sin assistent då och då, vilket är väldigt bra då 
man får nya ögon i det hela. Men oftast så vill kunden ha kvar sin revisor i och med att de 
tycker att man byggt upp en bra relation till varandra.  

Stockholm den 5 maj 2009 

Bengt Skough 
Godkänd revisor 
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4.3 Kommunikation, kunskap och tydlighet – tre teman 

4.3.1 Kommunikation 
De flesta respondenter hävdar att kommunikationen är bland de viktigaste åtgärderna för att 
minska förväntningsgapet. De anser att ju bättre man kommunicerar med varandra desto 
mindre missförstånd uppkommer det.  

Revisorerna tycker att de har en löpande kommunikation med sina kunder då de träffar 
kunden ungefär en gång om året. Dock så hävdar de att det är alldeles för få gånger och att 
man borde träffa de åtminstone två gånger om året. De flesta kunder håller med om att man 
har en löpande kommunikation med varandra och anser därför inte att det finns ett 
förväntningsgap hos de. Men det finns även ett par företag som tycker att de har en löpande 
kommunikation med sin revisor men ändå så tycker de att man borde kommunicera mer för 
att undvika eventuella förväntningsgap.

Enligt FAR SRS så uppstår ett förväntningsgap när de olika intressenternas förväntningar på 
revisorn inte svarar mot vad revisorn faktiskt kan och får göra.

På frågan om vad företagen förväntar sig av revisorn så tycker de att revisorn kontinuerligt 
ska underrätta de om hur det går för företaget och ge de väsentlig information för företagets 
överlevnad. De vill exempelvis få råd om hur man ska göra med skatten, moms och andra 
avgifter. Ett annat företag vill att revisorn månadsvis ska rapportera om allt som har med 
företaget att göra. De vill även bli informerad om nya regler samt hur dessa kommer att 
påverka företaget.

Revisorerna har olika åsikter på frågan om det finns ett förväntningsgap mellan honom och 
uppdragsgivaren. Ena tycker att det oftast inte uppstår ett förväntningsgap mellan honom 
och hans uppdragsgivare. Han anser att kommunikationen är bra och som en åtgärd för att 
undvika att eventuella förväntningar uppstår så diskuterar han uppdragets innehåll med de 
innan själva uppdraget startar. De andra anser också att det har en bra kommunikation 
gentemot sina klienter med de tycker ändå att det från fall till fall kan uppstå förväntningsgap, 
speciellt vid diskussion om priser, årsredovisningen och själva revisorns roll i sig. Men de 
hävdar även att revisors yrket är så pass reglerad  så att en revisors oberoende begränsar 
denna till att ge den information som förväntas ges av honom till uppdragsgivaren. Detta 
medför i sin tur till eventuella förväntningsgap.  

Företagen håller med om att kommunikationen är den bästa åtgärden för att minska 
förväntningsgapet. De tycker även att relationen som man bygger till revisorn är viktig för 
företagets överlevnad. Här menar de att ju mer information man besitter desto mer kunnig 
blir man och risken minskar då för dåliga konsekvenser. Men de menar även att ju mer 
kunnig man är desto mer vet man om revisorns roll och på det sättet så minskar man 
förväntningarna.

Bengt Skough godkänd revisor från FAR SRS menar att det finns företag som inte har en 
kontinuerlig kommunikation med sin revisor på grund av att de lämnar över all 
granskningsmaterial till en extern redovisningskonsult. Det här leder till en 
kommunikationsbrist mellan revisorn och uppdragsgivaren på grund av att man inte träffar 
sin revisor. Till följd av det här tror man att redovisningskonsulten är den riktiga revisorn. Alla 
revisorer håller med om den här tron och de tycker att det här problemet kommer att 
försvinna med revisionspliktens avskaffande för mindre bolag.  

En annan företeelse som enligt revisorerna minskar förväntningsgapet är relationen men 
även antal år som man har jobbat med dessa. För varje år som går blir man mer involverat i 
företaget då man följer företagets utveckling och relationen förbättras. Kommunikationen 
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genom åren styrs och anpassas efter kundens begäran så att de upplever att de får 
värdeskapande kommunikation.  

Undersökningar för små företag visar att förväntningsgapet är mindre på landsort än i 
storstäder på grund av att på landsorten är relationen till revisorn mer personlig medan den i 
storstäder är mer affärsmässig. 

4.3.2 Kunskap
Enligt Porter så innebär förväntningsgapet allmänhetens förväntningar på revisorn och 
revisorns fullgörande av sin uppgift såsom det uppfattas av samhället. Utifrån detta uppdelar 
Porter gapet på två komponenter: ett rimlighetsgap och ett utförandegap. Det gap som 
uppstår mellan allmänhetens förväntningar på revisorn, vad de kan tänkas uppnå och vad 
revisorn möjligtvis kan åstadkomma kallas för rimlighetsgap. Däremot innefattar 
utförandegapet det revisorn förväntas uppnå utifrån de arbetsuppgifter denna har.

4.3.2.1 Rimlighetsgap 
Allmänheten förväntar sig att revisorn ska ställa upp på all rådgivning som kan vara till nytta 
för sitt eget företag. Enligt lagen så är revisorns självständighet begränsad genom de så 
kallade oberoende reglerna som bland annat tas upp i revisorslagens 22 och 23 paragrafer. 
De mindre företagen förväntar sig att revisorn ska ge råd om skatter, moms och avgifter som 
minskar företagets kostnader och ökar företagets lönsamhet. De vill även få råd om hur man 
kan göra för att förbättra sitt företags överlevnad. De större företagen förväntar sig rådgivning 
som berör årsredovisningen, som exempelvis vad man kan göra för att undvika de mest 
förekommande felen. Alla de här förväntningarna kan revisorn till en del bidra med hjälp av 
rådgivning men det är som sagt ändå begränsat enligt de revisorer som vi har intervjuat.  

Revisorerna tror att uppdragsgivarna förväntar sig rekommendationer för förbättrad intern 
kontroll, hur avrapportering ska gå till mot ledningen, styrelse osv. De anser även att 
uppdragsgivarna förväntar sig att de ska få en ren revisionsberättelse och bekräftar att 
begäran om rådgivning om skatt och moms är det mest förekommande från företagens sida. 
Men det är här de anser att ett förväntningsgap kan uppstå då uppdragsgivarna förväntar sig 
tjänster som ligger utanför revisorns kontroll jämfört med vad de möjligtvis kan åstadkomma. 
Det är detta som enligt Porter kallas för rimlighetsgapet. 

4.3.2.2 Utförandegap
Allmänhetens förväntningar på revisorn varierar, men de skiljer sig inte ifrån varandra 
betydligt mycket. En sak som nästan alla uppdragsgivare var ense om vad gäller en revisors 
roll var att denna har en koppling till bokföringen men huruvida kopplingen är ser oklart ut för 
många. De mindre företagen tror att revisorn bokför och att han har hand om all redovisning i 
företaget. Här blandar de flesta ihop redovisningskonsultens roll med revisorns, vilket vi ser i 
svaren på hur kommunikationen ser ut med revisorn. Företagen anser att de träffar sin 
revisor ungefär en gång i månaden medan revisorerna hävdar att det oftast i verkliga fallet 
rör sig om en gång per år. Den personen som företagen träffar månadsvis är i själva verket 
en redovisningskonsult som bokför. Det är här rollerna för en revisor och redovisningskonsult 
blandas ihop. När det gäller större företag så är rollerna lite mer självklara men eftersom 
behovet är mer komplex hos de så förväntar de sig andra saker. De vet om att revisorn inte 
bokför men har exempelvis en uppfattning om att revisorn till en del är ansvarig för 
årsredovisningen. Men enligt lagen och revisorerna som vi har intervjuat så har de inget 
ansvar för årsredovisningen alls. Deras ansvar ligger i att endast granska den, men ändå så 
kan de i viss mån vid begäran ge råd för fel i årsredovisningen. Det här tyder på att det finns 
olika förväntningar hos allmänheten fastän vissa kanske är mer kunniga än andra. Både de 
små och stora företagen har förväntningar men de kan skilja sig rimligt ifrån varandra.  

Vad gäller frågan om vad uppdragsgivarna tycker ligger i deras eget ansvar för själva 
redovisningen så har de flesta svarat att de ska se till så att underlaget till redovisningen är 
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korrekt sammanställt. De mindre företagen tycker inte att de har betydligt mycket ansvar 
gentemot revisorn för de anser att revisorn är mer kunnig i redovisningsfrågan och därför är 
det han som har mer ansvar mot sina uppdragsgivare än vad de har mot honom. Här märker 
man att kunskapen är väldigt låg hos de flesta uppdragsgivarna vilket medför oklarheter som 
kan leda till missförstånd.  

4.3.3 Tydlighet  
Som vi tidigare har nämnt så anser Shannon och Weaver att det uppstår störningar, så 
kallade brus vid överföring av meddelanden från avsändaren till mottagaren. De hävdar även 
att det är den mänskliga faktorn som är orsaken till bruset. När man sänder meddelanden till 
varandra så är man inte alltid tydlig i sitt ”språk” och det kan leda till att tydligheten blir en 
viktig faktor som bör uppmärksammas. Det är viktigt att den som sänder är tydlig med vad 
denna menar med innehållet. Men det är även viktigt att den som tar emot meddelandet 
klargör både för sig och för den som sänder om vad för slags information denna vill ha.  

Vi hade en fråga om huruvida man tyckte att språket i uppdragsbrevet var tydlig eller inte. Vi 
fick då flera svar från både företagen och revisorerna att uppdragsbrevet är tydlig i sig men 
att de allmänna villkoren kan vara svår att tyda på grund av det juridiska språket som 
används. De tycker även att det beror på hur mycket kunskap som användarna besitter. Som 
lösning på oklarheten föreslår revisorerna att uppdragsbrevet ska hanteras tillsammans med 
diskussionen om vad uppdraget ska innefatta för användaren då man sluter ett avtal. Marcus 
Lindahl auktoriserad revisor på Deloitte påpekade att om klienten bara tar sig tid och har 
intresse att sätta sig in i frågan så är uppdragsbrevet tillräckligt tydlig. Men det är tyvärr inte 
alla som gör det. Språket har även utvecklats genom åren och anses ha blivit bättre.  

Som vi tidigare har nämnt så anser både revisorerna och uppdragsgivarna att tydlighet kan 
vara en viktig åtgärd för att minska förväntningsgapet. Tydligheten omfattar både språket, 
förväntningar och rollerna gentemot varandra. Man måste dra parallella linjer om vad som är 
vems roll redan vid uppdragets början. 
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5. ANALYS 

I det här kapitlet kommer vi att basera vår analys på de svar som vi har fått från intervjuerna 
och även koppla de till de tillhörande teorier som vi har tagit upp i uppsatsen samt tidigare 
forskning.

5.1 Kommunikationsproblem föder förväntningar 
Enligt Shannon och Weavers funkar kommunikationen som en överföring av meddelande. 
Vid överföring av sändarens meddelande till mottagaren kan det uppstå störningar som 
kallas för brus och det här bruset gör så att det blir kommunikationsproblem som leder till 
missförstånd. De flesta respondenter hävdar att kommunikationen är bland de viktigaste 
åtgärderna för att minska förväntningsgapet. De anser att ju bättre man kommunicerar med 
varandra desto mindre missförstånd uppkommer det. Fastän uppdragsgivarna tycker att 
kommunikationen är så viktig så slarvar de med den ändå. De vet exempelvis inte vem 
revisorn i själva verket är, utan blandar ihop honom med redovisningskonsulten. Detta 
märker vi då vi analyserar svaren från respondenterna. Om vi tittar på vad revisorerna svarar 
i frågan om hur ofta de träffar sina uppdragsgivare så säger de att det sker en gång om året. 
Går vi tillbaka till vad uppdragsgivarna svarar så hävdar de att de träffar sin revisor en gång i 
månaden. Därför upplever uppdragsgivarna oftast inte att ett förväntningsgap uppstår. De vet 
inte vem revisorn är så frågan om de vet vad förväntningsgapet innebär är tveksamt att 
förstå.

Det framgår tydligt att uppdragsgivarna har en dålig kommunikation med sina revisorer, de 
träffar knappt den vederbörande. Redan under intervjutillfällena med vissa uppdragsgivare 
så lade vi märke till att de blandar ihop revisorn med redovisningskonsulten. I och med att vi 
tyckte att det här var intressant så valde vi att inte ställa följdfrågor om de verkligen träffar 
den riktiga revisorn. Vi ville upplysa det här problemet i uppsatsen och saknar därför 
information om hur ofta de egentligen träffar sin riktiga revisor. Vi är även tveksamma på om 
vi ens skulle kunna få svar på den här frågan i och med att de inte vet vem revisorn är. 
Därför kan vi inte heller svara på frågan om hur uppdragsgivarna egentligen kommunicerar 
med sina revisorer och vad de säger till varandra då de träffas och vart det brister i 
kommunikationen som i sin tur leder till oklarheter och missförstånd. Det enda fakta som vi 
kan basera vår analys angående kommunikation är från de svar vi har fått från revisorerna. 
De medger att innehållet vid träffarna består av upplägg av själva uppdraget och att man går 
igenom villkoren och ansvarsfördelningarna. För det mesta så träffar man sin revisor endast 
vid uppdragets början och slut. Vidare så medger de att oklarheterna för det mesta 
uppkommer vid priser, ansvarfördelning och kanske språket. De hävdar även att vid 
oklarheter så är de alltid tillgängliga till hjälp. 

Vår studie visar att kommunikationen mellan revisorn och uppdragsgivaren varierar 
beroende på klientföretagets storlek och hur man väljer att ha sin redovisning utförd. 
Eftersom revisorerna oftast har kombiuppdrag åt de större företagen blir kommunikationen 
tätare än vad man har med de mindre företagen. Detta för att mindre företag oftast har en 
extern redovisningskonsult som själv kontaktar en revisor för att få en slutrevision. 
Kombiuppdrag innebär att en revisionsbyrå utför både revisions och redovisningstjänster. 
Det är dock otillåtet att en och samma revisor utför både tjänsterna för ett och samma 
företag, men det går det bra om två olika anställda i en och samma byrå genomför 
uppdragen. De revisorer som vi har intervjuat håller alla med om att förväntningsgapet är 
mindre vid kombiuppdrag då det anses som att en tjänst utförs, alltså endast det slutliga inför 
slutrevisionen granskas. 
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5.2 Tydlighet och förväxling av två roller 
I Ojasalos modell (2001) så pratas det om förväntningar som han delar upp i tre delar, de 
otydliga, de underförstådda och de orealistiska förväntningarna.  De otydliga förväntningarna 
i det här fallet kan uppstå då uppdragsgivaren inte har den klara instinkten om vad de vill ha 
av en revisor. Studien som gjorts av författarna Heimann och Olsson visar att klienterna i 
deras fall har varit otydliga med vad de förväntar sig av en revisor men i jämförelse med vad 
som är lagstadgad om revision så hänger deras förväntan på något sätt ihop med vad lagen 
säger. Deras klienter hade en någorlunda uppfattning om vad en revisors roll går ut på. 
Undersökningen som har gjorts av oss visar det motsatta i och med att de förväxlar två olika 
roller med två olika personer. Mångfalden av våra uppdragsgivare hade helt fel uppfattning 
som inte var i närheten av vad som framgår av revisorslagen. 

Dessa oklara förväntningar kan även stödjas med uppdragsgivarnas brist på intresse. 
Känner man intresse för ett fenomen så tar man reda på så mycket som möjligt och därmed 
får man den tillräckliga kunskapen för att undvika oklarheter och missförstånd. Enligt en 
studie gjord av Ehrs och Vilhelmsson från Uppsala Universitet så stöds detta påstående och 
de tar även upp att en ägare till ett företag inte alltid är intresserad av vad revisorn egentligen 
gör utan koncentrerar sig främst på sin kärnverksamhet. Detta framgår även tydligt av vår 
egen undersökning då de flesta uppdragsgivare säger att de mest är intresserade av att de 
får en så bra omsättning som möjligt. Enligt en av revisorerna som vi intervjuade så är de 
flesta företag i det hela stora intresserad av den revisionsberättelse de kommer att få och 
inget mer. Här kan det vara svårt för revisorerna att fånga upp uppdragsgivarens intresse då 
det sitter en person framför de som är helt ointresserad om att bli informerad av vad revisorn 
kan tycka är viktigt utöver bara revisionsberättelsen. Vi kan alltså sammanfatta det här i att 
har man inte intresse för något så kan man för det mesta inte heller breda sin kunskap inom 
ämnet och det leder i sin tur att man missar det allra väsentliga. Man orkar exempelvis inte 
som uppdragsgivare sitta och lyssna på något som man inte begriper. Bakgrunden till att 
oklarheter uppstår kan även vara för att uppdragets innehåll definierats dåligt.

Vi har i vårt syfte tagit upp att undersöka om storleken på förväntningarna skiljer sig 
beroende på storleken av företagen. Enligt en av revisorerna så ligger skillnaden inte i 
storleken utan skillnaden ligger i vilket behov företagen har. Exempelvis har stora företag 
anställda som sköter ekonomin och har därför mer kunskap. I de mindre företagen har man 
oftast färre anställda där de inte har behov av en egen ekonomiavdelning utan lämnar över 
all redovisningsmaterial till en extern redovisningskonsult som de tror sig är deras revisor. De 
arbetsuppgifter som en redovisningskonsult utför tror de är en revisors arbetsuppgifter. En av 
anledningarna till att man har fel inställningar på vad en revisors roll går ut på kan definitivt 
vara för att man har fått fel uppfattning av själva redovisningskonsulten. Det kan exempelvis 
vara en av orsakerna till varför vissa uppdragsgivare tror att en revisor bokför. Svårigheterna 
att skilja en revisors respektive konsultens tjänster åt är heller inte så överraskande då FAR i 
sina yrkesetiska regler (sid. 24) rekommenderar en viss rådgivning från revisorns sida så 
länge denna bara kan tillstyrka sitt oberoende23. Vår undersökning visar att det här 
problemet med förväxling av två roller kommer att försvinna med revisionspliktens 
avskaffande för mindre bolag.

Revisionsplikten är lagstadgad och företag är tvungna att ha bolaget reviderat, men valet av 
revisor som ska utföra revisionen är frivilligt. Revisorerna tycker att revisionen tillför nytta till 
företaget och ger företaget säkerhet gentemot intressenterna men det är inte många 
uppdragsgivare medvetna om. Men samtidigt medger revisorerna att vid avskaffandet av 
revisionsplikten kommer många revisorer som idag inte har en kontinuerlig kontakt med sina 
uppdragsgivare att få det jobbigt. Med det menar man att marknadsföringsbehovet kommer 
att öka för revisorerna och det är här det kan bli jobbigt att hitta kunder som frivilligt vill ha 
bolaget reviderat.

23 Magisteruppsats Göteborgs Universitet, Har storleken någon betydelse?, sid 32, 2009-05-13 

30



I en artikel som handlar om att tydliggöra revisorns och redovisningskonsultens roller så 
skrivs det att det är extra viktigt att tydliggöra skillnaden mellan de i samband med 
revisionspliktens avskaffande. ”Revisorn som person kan med stor fördel agera som 
redovisningskonsult och göra mycket av det redovisningskonsulten idag gör, men inte på sitt 
revisionsuppdrag.” Det föreslås att FAR SRS måste göra något för att tydliggöra rollerna. Det 
är oftast idag som redovisningskonsulterna betraktas som ersättare för revisorer och det är 
mycket olyckligt för både yrkeskategorierna24. Vi har under undersökningens gång sett att 
dessa två roller ersätts med varandra. Men vi konstaterar även att detta sker undermedvetet, 
de flesta vet ju inte ens vem deras revisor är. I vår undersökning så sker det ingen ersättning 
alls utan man har en direkt uppfattning om att konsulten är revisorn. Så hur kan man ersätta 
någon som man inte ens vet vem det är?  

Enligt en studie som studenter har gjort vid Örebro universitet så är uppdragsgivarna i 
många fall otydliga på att förklara för revisorn vad de förväntar sig av revisionen. Det här 
håller vi med om då det tydligt framgår av vår egen undersökning. Uppdragsgivarna som inte 
har en bred kompetens om revision tror att redovisningskonsulten som de kallar för ”sin 
revisor”, utgör själva slutrevisionen. I verkliga fall så lämnas deras dokument vidare till en 
riktig revisor. Deras svaga kompetens däremot gör så att de har större förväntningar som de 
knappt kan klargöra för revisorn. Samtidigt är det slående att de har förväntningar på en 
person som de egentligen blandar ihop med en annan. Företag som har hög kompetens 
inom ämnet revision har lättare att klargöra sina förväntningar för revisorn men de har 
fortfarande förväntningar fast i en annan grad.  

Dahl och Svensson från Lunds Universitet har undersökt om kvalitén på uppdraget blir sämre 
då revisionsbyråerna har kombiuppdrag. De har kommit fram till att det här påståendet inte 
stämmer då deras respondenter inte håller med om det här. Revisorerna och bankerna som 
har intervjuats hävdar att det är tvärtom. Det blir snarare en försämring då dessa tjänster 
särskiljs. Även här har vi i vår undersökning märkt att uppdragsgivare som har kontakt med 
en revisionsbyrå som utför kombiuppdrag har mindre förväntningar då de träffar sina 
revisorer oftare. Dock har det haft en negativ inverkan på uppdragsgivare som har valt att ha 
en extern redovisningskonsult som i sin tur medfört att två roller återigen förväxlats. 

5.3 Kunskap är makt 
Som vi tidigare har nämnt så anser Shannon och Weaver att det uppstår störningar, så 
kallade brus vid överföring av meddelanden från avsändaren till mottagaren. De hävdar även 
att det är den mänskliga faktorn som är orsaken till bruset. När man sänder meddelanden till 
varandra så är man inte alltid tydlig i sitt ”språk” och det kan leda till att tydligheten blir en 
viktig faktor som bör uppmärksammas. Det är viktigt att den som sänder är tydlig med vad 
denna menar med innehållet. Men det är även viktigt att den som tar emot meddelandet 
klargör både för sig och för den som sänder om vad för slags information denna vill ha.  

Enligt revisorslagen (SFS 1 999:1079) och Aktiebolagslagen (SFS 2 005:551) ska en revisor 
granska företagets årsredovisning, bokföring och även företagsledningens förvaltning. De 
medelstora företagen vet oftast vad revisorns roll går ut på medan de mindre är mer 
okunniga. Flera studier har gjorts för att jämföra om kunskapen skiljer sig mellan små och 
större företag och det framgår tydligt att det finns en skillnad. I studien som har gjorts av 
Aronsson och Eriksson så uttalas denna skillnad som självklar då de bland annat hävdar att 
de mindre företagen tillmäter revisorn ett mindre ansvar än de stora. I vår studie har vi direkt 
inte undersökt huruvida man tillmäter revisorn ansvar av redovisningen men det framgår 
tydligt av våra uppdragsgivares svar att de tycker att revisorn har ansvar gentemot de. Dessa 
ansvar kan vara att revisorn ska stå till svars när det uppstår oklarheter och fel i 

24 Tidskriften Balans nr 1 2009, Redovisningskonsult eller revisor - viktigt att tydliggöra rollerna, 2009-
05-15 
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årsredovisningen. Men i själva verket är det styrelsens ansvar att se till att inga fel uppstår 
eller om så skulle vara fallet så ligger det fortfarande i styrelsens ansvar att korrigera felen. 

De uppdragsgivare som har bättre kunskap om revisorns roll har heller ingen svårighet att 
tyda uppdragsbrevets innehåll utan har mest svårighet med att tyda de allmänna villkoren 
som medföljer i uppdragsbrevet. Detta stödjer vi med vad våra intervjuade revisorer har 
svarat. De tycker att uppdragsbrevet är tydlig i sig men håller med om att de allmänna 
villkoren kan vara svår att tyda på grund av det juridiska språket som används. Eklund och 
Katarina påpekar i sin studie de fördelar som finns med uppdragsbrevet. Nämligen att man 
vid meningsskiljaktigheter kan gå tillbaka till uppdragsbrevet och upphäva sina rättigheter 
med hjälp av bestämmelserna som står där. Barkah, Cildavil och Hassanzadeh (2008) har 
analyserat i sin undersökning att uppdragsbrevet inte uppfyller sin avsikt att minska 
missförstånd utan tillfredställer bara lagens krav på att den ska upprättas. Våra respondenter 
tycker dock att uppdragsbrevet kan vara otydlig och att man ska ta fram lösningar till det. Det 
kan exempelvis vara att uppdragsbrevet ska hanteras tillsammans med diskussionen om vad 
uppdraget ska innefatta för användaren i början av ett avtal. Även här kan intresset spela en 
roll. Har uppdragsgivaren ett intresse till att förstå uppdragsbrevets innehåll så är inte detta 
omöjligt men vi tycker ändå inte att man ska behöva anstränga sig till det. Uppdragsbrevet är 
en åtgärd som tagits fram för att minska missförstånd men uppfyller inte sin avsikt fullt ut. 
Dock är en förbättring av uppdragsbrevets innehåll en pågående process av FAR SRS.  

Enligt undersökningen som gjordes av Cohen kommissionen kom man fram till att det råder 
oklarheter bland många uppdragsgivare kring revisorns och ledningens ansvar vad gäller 
redovisningen i företaget. I revisionsberättelsen framgår det tydligt vem som har ansvar för 
vad. På det nämnda problemet föreslog man att man ska omformulera revisionsberättelsen 
och göra den mer tydlig. Tydligheten omfattar både språket, förväntningar och rollerna 
gentemot varandra.  

Tidskriften Balans har i en artikel haft en debatt om revisionsberättelsen där de skrivit att en 
revisionsberättelse ska vara kort, klar och koncis. Vidare har de skrivit att de flesta 
intressenter anser att rapporteringen i revisionsberättelsen är väldigt mager och att det leder 
till att ett förväntningsgap uppstår på grund av det. De har kommit fram till att utökad 
information i revisionsberättelsen kan förbättra för investerare och övriga intressenter och 
stärka deras beslutsunderlag. De revisorer som vi har intervjuat medgav också att 
användarna från fall till fall kan tycka att revisionsberättelsen är alldeles för tunn för att de 
saknar viss information. Men däremot vill själva uppdragsgivarna ha en ren 
revisionsberättelse utan några anmärkningar. Förutom att bara skriva en ren 
revisionsberättelse bör revisorn ta med mer ingående information om de iakttagelser som 
han har gjort25.

Vissa menar att själva revisoryrket är otydligt i sig själv och att man borde gå ut med mer 
information till användarna för att förtydliga de oklarheter som finns. Revisorerna känner att 
de upplever att kunskapen om själva nyttan med revisionen ligger på en mycket låg nivå. 
Enligt McEnroe och Martens (2001) så grundas det här på att allmänheten inte är så 
uppmärksamma på de redovisningsstandarder som läggs fram för att minska 
förväntningsgapet. På det här sättet så missar allmänheten betydelsefull information om
själva revisorsyrket.  

25 Tidskriften Balans, En ren revisionsberättelse bör vara kort, klar och koncis, 2009-05-15
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6. SLUTSATS 

I detta kapitel kommer vi att presentera de slutsatser som vi har kommit fram till. Vi kommer 
att ge egna reflektioner av studien och självkritik och avslutar sedan kapitlet med förslag på 
fortsatta studier. 

6.1 Slutdiskussion 
Revision har funnits i århundraden och har med tiden ökat då näringslivet har blivit mer 
komplex. Komplexiteten har medfört att man började inse att man behöver hjälp med att 
sköta sina räkenskaper men även behovet av den interna kontrollen ökade. Detta ledde till 
att en ny aktiebolagslag infördes 1885 och så tog revisionen sin fart i Sverige. Förväntningar 
på revisorn och dennes roll har funnits sedan länge men detta har med tiden ökat till dagens 
uppmärksammade förväntningsgap. 

Syftet med denna uppsats är att undersöka varför förväntningsgapet kvarstår fastän åtgärder 
har tagits fram. Vi ville även undersöka om förväntningsgapets storlek varierar beroende på 
storleken av företag. Resultatet av studien visar klart och tydligt på att förväntningsgapet 
existerar där kommunikation, kunskap och tydlighet ligger till grund för begreppets uppkomst. 
Förslag som läggs fram för att minska gapet är bland annat: 

Omformulering av revisionsberättelsen 
Informera allmänheten mer om revisorsyrket 
Ge information om revisionens bestämmelser 
Revisionspliktens avskaffande 
Bättre kommunikation 
Uppdragsbrevet

Studien visar att man har tagit till sig åtgärder men att det inte har varit tillräckligt, för varför 
skulle problemet annars kvarstå? Vi kan inte konstatera att förväntningsgapets storlek skiljer 
sig på små och stora företag men dock kan vi påvisa att förväntningsgapet existerar 
oberoende av företagens storlek. Det vill säga gapet existerar hos alla men den skiljer sig 
beroende på behovet hos allmänheten. Kommunikation, kunskap och tydlighet är tre faktorer 
som mest påverkar gapets storlek. Som ovan nämnt så har flera åtgärder tagits fram för att 
minska gapet och dessa har haft olika inflytanden, men det är svårt att veta i vilken 
utsträckning. I och med att  förväntningsgapet fortfarande kvarstår så kan man tyda på att 
åtgärderna inte har varit till hjälp fullt ut.  

Vi har med vår undersökning inte direkt fått reda på varför förväntningsgapet kvarstår fastän 
åtgärder har tagits fram men utifrån svar från de flesta uppdragsgivare kan vi tyda på att 
mångfalden saknar utbildning och kunskap inom ämnesområdet revision. Enligt revisorerna 
så träffar de sina uppdragsgivare en till två gånger om året och de är själva medvetna om att 
det egentligen är alldeles för få gånger. Men varför tar man inte till sig någon åtgärd? Det här 
kan vara en annan orsak till att förväntningsgapet inte har minskat. De borde lägga ner mer 
tid på att träffa uppdragsgivare och vid dessa tillfällen ge mer information angående sina 
roller. Revisorerna är mer erfarna inom ämnesområdet och därför kan det vara av stor vikt att 
de ansvarar mer för kommunikationen än uppdragsgivarna som vi tydligt kan bekräfta är 
okunniga till en större del.  
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Okunskapen hos uppdragsgivarna leder även till att de inte tydligt förstår vem revisorn är då 
dennes roll förväxlas med redovisningskonsultens. När de väl har placerat 
redovisningskonsulten som deras revisor så har de även orimliga förväntningar på den de 
riktar sig till. Det är synd för både parterna att rollerna förväxlas speciellt när man vid 
revisionspliktens avskaffande kommer att öka revisorns roller. Istället borde ansvariga öka 
förståelsen bland allmänheten om vad revisionen ger för nytta till företagen. 
Uppdragsgivarna känner knappt till revisorns roll så varför öka vederbörandes uppgifter 
istället för att förtydliga de? Det här är andra aspekter som stärker förväntningsgapets 
existens.

6.2 Egna reflektioner 

– Varför har förväntningsgapet inte försvunnit? 
Revisorer och redovisningskonsulter jobbar så tätt intill varandra med liknande 
arbetsuppgifter så förväxlingen av dessa två yrkesroller kom inte som en direkt överraskning 
för oss. Det är väldigt svårt att känna till att de jobbar med två olika arbetsuppgifter om man 
inte har tillräckligt med kunskap inom ämnena redovisning och revision. Vi tycker att den 
största anledningen till förväntningsgapet är just för att man inte kan skilja mellan dessa två 
yrkesroller och att man som åtgärd ska förtydliga en revisors kontra redovisningskonsults 
arbetsuppgifter.  

Även vi själva förväxlade revisorns arbetsuppgifter med redovisningskonsultens. När vi 
presenterade vår uppsats för andra studenter så reflekterade många kring revisorns roll och 
trodde exempelvis att denna bokförde. Vi kan här konstatera att det är brist på kunskap hos 
många och tror att det beror på att man inte informerats tillräckligt. Å andra sidan tror vi inte 
heller att det är så många som tar sig tid och samlar information som finns tillgängligt.  

I dagsläget så är revisionsplikten ett krav och det kan vara en orsak till att många revisorer 
inte anstränger sig till att träffa sina uppdragsgivare utan hämtar all material från 
redovisningskonsulten och reviderar. Man träffar sin uppdragsgivare en till högst två gånger 
om året vilket vi tycker är alldeles för få gånger. I och med att man träffar sin revisor så få 
gånger så kvarstår förväntningarna. Vi tror att dessa förväntningar skulle minska oerhört bara 
man tog sig tid och träffade varandra oftare.   

Vi tycker att kärnproblemet ligger hos mindre företag som har sådana förväntningar som 
enkelt kan undanröjas, exempelvis uppfattningen om att en revisor bokför. Hela bevisbördan 
borde inte ligga hos revisorn utan vi tycker även att redovisningskonsulten ska informera om 
vad som skiljer dennes arbetsuppgifter kontra revisorns när tillfälle ges. Däremot anser vi att 
det största ansvaret ligger hos staten. Borde man inte undanröja kärnproblemet först, som 
egentligen är det största men enklaste att ta åtgärder för?  

6.3 Självkritik 
Förväntningsgapet är ett väldigt uttömd och brett område som det finns mycket fakta om. Vi 
visste inte vid valet av ämne att det var så uttömd vilket vi borde ha undersökt för det har 
varit svårt för oss att hitta en ny intressant synvinkel på ämnet. Det har varit lätt att få tag på 
information vilket har varit bra men även mindre bra då alldeles för mycket fakta lett till att 
man inte kunnat avgränsa sig i den utsträckning man velat.  

Vi var ute i god tid med att hitta respondenter men vi borde ha tänkt på att ha några fler på 
grund av att vi inte fick svar från alla. Undersökningens validitet och reliabilitet skulle ha ökat 
om vi hade fler respondenter. Om vi hade en bredare och djupare omfattning på 
undersökningen så kanske vi skulle ha fått ytterligare förklaringar till varför åtgärderna inte 
hjälpt tillräckligt.
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6.4 Förslag på fortsatta studier 
Det vore intressant att göra en undersökning om förväntningsgapet med andra länder för att 
sedan jämföra med undersökningar i Sverige. I och med att det redan finns så mycket 
information om ämnet i Sverige så kan man avgränsa sig genom att inte göra en så stor 
undersökning här utan utgår från befintligt material. Kanske kan man hitta intressanta 
åtgärder eller en annan synvinkel på ämnesområdet som man kan rekommendera här i 
Sverige.

Det talas mycket om revisionspliktens avskaffande och dess påverkan på förväntningsgapet. 
Många hävdar att revisorns roll kommer att förtydligas efter insatsen och det har gjorts 
studier kring hur det kommer att påverka revisionen. Vi tycker att det om några år vore 
intressant att genomföra en studie med revisorer, banker och andra intressenter där man 
undersöker om förväntningsgapet verkligen har minskat med revisionspliktens avskaffande. 
Vidare så skulle man även här kunna göra en jämförelse med andra länder som också 
avskaffat revisionsplikten. 
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BILAGA 1 

Intervju frågor till revisorn 

1. Definiera en revisors uppgift. 

2. Vilka andra tjänster anser du att en revisor kan genomföra utöver revisionsarbetet i 
ett klientföretag? 

3. Tycker du att språket i uppdragsbrevet är tillräckligt tydlig för användarna? 

4. Hur planeras kommunikationen med uppdragsgivaren? Om den inte är planerad blir 
kommunikationen mer spontant? 

5. Vad tror du dina uppdragsgivare förväntar sig av dig? 

6. Anser du att det finns ett förväntningsgap mellan dig och din uppdragsgivare?  

7. Om ett förväntningsgap uppstår mellan dig och din uppdragsgivare, vilka åtgärder 
tycker du att man kan ta sig till för att minska det? 

8. Tycker du att mindre företag har större förväntningar av dig jämfört med stora 
företag?

9. Hur upplever du uppdragsgivarens kunskap om revisorns roll och ansvar? 

10. Tycker du att din relation och kommunikation med din uppdragsgivare påverkas av 
antal år som du reviderat bolaget? Motivera.

Intervju frågor till uppdragsgivare 

1. Vad vet du om revisorns roll? 

2. Tycker du att språket i uppdragsbrevet är tillräckligt tydlig? 

3.   Vad anser du är ditt eget ansvar vad gäller redovisningen i företaget? 

4. Har du en löpande kommunikation med din revisor? 

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

6. Anser du att det finns ett förväntningsgap mellan dig och revisorn? Om Ja, motivera. 

7. Kan du ge förslag på hur förväntningsgapet kan minskas? 
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