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kommunikationen i sin tur påverkar förväntningsgapet hos företagen. 
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Förslag till fortsatta studier: Genomföra en liknande undersökning fast avgränsa inriktningen 

till förväntningsgapet mellan revisorsassistenter och företag.  

 

Nyckelord: Förväntningsgap, expectation gap, revision, audit, revisor, auditor, kommunikation, små 

företag, medelstora företag, 

 

 



 
 

Innehållsförteckning 
1. INLEDNING  ................................................................................................................. 1 

1.1 BAKGRUND ............................................................................................................... 1 

1.2 PROBLEMDISKUSSION  .................................................................................................. 4 

1.3 PROBLEMFORMULERING .............................................................................................. 5 

1.4 SYFTE ...................................................................................................................... 5 

1.5 DEFINITIONER ........................................................................................................... 5 

1.6 DISPOSITION  ............................................................................................................. 5 

 
2. TEORETISK REFERENSRAM .............................................................................................. 7 

2.1 FÖRVÄNTNINGSGAP  .................................................................................................... 7 

2.2 KOMMUNIKATION  .................................................................................................... 14 

 
3. REVISION ................................................................................................................. 18 

3.1 RELATIONEN REVISOR OCH KLIENT ................................................................................ 18 

3.2 REVISORNS OBEROENDE ............................................................................................. 18 

3.3 REVISORNS TYSTNADSPLIKT ......................................................................................... 19 

3.4 UPPDRAGSBREVET &  REVISIONSBERÄTTELSEN  ................................................................. 19 

 
4. METOD ................................................................................................................... 20 

4.1 FORSKNINGSMETOD .................................................................................................. 20 

4.2 METODVAL ............................................................................................................. 20 

4.3 FÖRBEREDELSER OCH GENOMFÖRANDE AV INTERVJUER ..................................................... 21 

4.4 URVAL ................................................................................................................... 22 

4.5 DATABEARBETNING .................................................................................................. 24 

4.6 KÄLLKRITIK  ............................................................................................................. 25 

 
5. EMPIRI & ANALYS ................................................................................................. 26 

5.1 REVISORERNAS SYN ................................................................................................... 28 

5.2 SMÅ OCH MEDELSTORA FÖRETAGENS SYN ....................................................................... 37 

 
6. AVSLUTANDE DISKUSSION............................................................................................ 62 

6.1 SLUTSATS ............................................................................................................... 62 

6.2 SLUTDISKUSSION  ...................................................................................................... 63 

6.3 METODKRITIK.......................................................................................................... 66 

 

 



1 
 

1. INLEDNING 
I uppsatsens inledning ges en kort presentation av problemet som ska undersökas. Här beskrivs 

även syftet, problemformuleringen och de definitioner som används i undersökningen.  

 

1.1 BAKGRUND  

Revision har sin grund från 1800-talet när det i Storbritannien blev tillåtet att sälja andelar i 

sin verksamhet för att få in fritt kapital, vilket var en föregångsvariant till dagens aktiebolag. 

Då ungefär en tredjedel av dessa företag på den tiden gick i konkurs slogs det fast att något 

behövde göras för att kontrollera företagens finansiella rapporter. År 1895 kom Sveriges 

första lag som krävde revision. På den tiden fanns det inga krav på att revisorn skulle vara 

godkänd eller auktoriserad.  Då krävdes det inte heller att revisorn skulle vara oberoende från 

företaget. Detta kom att regleras 1987 då det kom lag på att revisorer skulle vara just 

auktoriserade eller godkända, samt vilka krav som fanns på deras utbildning. Idag är ca 70 % 

av företagen i Sverige fria från krav på att ha revisor om de fyller ett antal kriterier för detta. 

Detta efter en ändring som kom 2010 då revisionsplikten i Sverige avskaffades för företag 

som uppfyller dessa kriterier. Vilket är ett försök till att anpassa näringslivet för 

internationella förhållanden men även främst för att små aktiebolag ska kunna göra 

kostnadsbesparingar (Carrington 2010). 

 

Revision är en granskning av ett företags årsredovisning, bokföring, samt företagsledningens 

förvaltning av företaget med syfte att informera om lämnad information är tillförlitlig. 

Revision är med andra ord till för att minska osäkerheten för företagets intressenter och 

fungerar därmed som en kvalitetsstämpel för företagen vilket gör det möjligt för utomstående 

att ta t.ex. investeringsbeslut på de siffror företaget lämnar. Revisionsprocessen består av fyra 

moment som Carrington redogör, först ska revisorn granska företagsledningens påstående 

vilka kommer i uttryck som information i årsredovisning. Sedan följer bestyrkande åtgärder 

där revisorn samlar in revisionsbevis, tex egagemangsbesked som styrker ett påstående.  

Nästa moment är ett av de viktigare i processen där revisorn dokumenterar på detaljnivå vad 

som granskas och utförs. Sist men inte minst mynnar revisionsbevis och dokumentation ut i 

olika rapporter, bland annat den viktigaste som är revisionsberättelsen(Carrington 2010). 

Revisionen är, genom lagar, rekommendationer från FAR, seder och revisionsstandarder 

reglerad för hur den ska utföras samt vad den ska innehålla. Men trotts detta uppstår det ofta 
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missförstånd och det skapas höga förväntningar på revisionsprofessionen som överstiger vad 

denna ska prestera. Detta brukar benämnas förväntningsgap. Förväntningar kan enligt 

Ojasalo (2001) gestaltas i tre olika kategorier, implicita som innebär att de är underförstådda, 

oklara som menas att man inte riktigt kan definiera dem och orealistiska som betyder att de 

inte går att utföra. 

 

“Målet för en revision är att revisorn ska lämna en revisionsberättelse i vilken han eller hon 

uttalar sig med hög men inte absolut säkerhet.” (FAR Revision - En praktisk beskrivning, 2006) 

 

FAR’s definition av revision: 

”Revision innebär att man med en professionellt skeptisk inställning planerar, bedömer och 

uttalar sig om årsredovisning, bokföring och förvaltning.” (FAR Revision - En praktisk 

beskrivning 2006) 

 

Förväntningsgap är ett uttryck som har funnits nästan lika länge som själva 

revisionsprofessionen och som användes första gången av Liggio 1974. Förväntningsgapet 

beskriver skillnaden i det arbete en revisor utför enligt lagar och standar der och 

förväntningarna dess intressenter har på vad revisorn ska utföra (Carrington 2010). Idag 

finns det förväntningsgap på flera olika plan i samhället och revisorsyrket har varit 

omdebatterat i vilken utsträckning deras granskning ska omfatta ett företags verksamhet. 

Företagsskandaler har legat till grund för att företag och samhället inte anser att revisorer har 

gjort sitt jobb när de inte påpekat brister i företags redovisning. Revisorsprofessionen har på 

kritiken svarat att det är orimligt att de ska kunna agera moraliska poliser över företag och 

deras ledningar (Johansson et al 2005). 

 

En bidragande orsak till förväntningsgapet kan vara oklarheterna kring rollfördelningen och 

det ansvar en revisor har. Cassel (1996) beskriver revisorns roll som en granskare, där 

revisorn identifierar problem som han sen föreslår olika lösningar på. Direkt och indirekt ska 

revisorn enligt Cassel bidra till att uppdragsgivaren, det granskade företaget och övriga 

intressenter förses med pålitliga beslutsunderlag. Han poängterar vikten av att förtydliga hur 

relationerna ser ut mellan revisor, den granskade och dess uppdragsgivare för att klargöra 

ansvarsfördelningen mellan dem. Han menar att aktörerna i verkligheten inte förstår sina 

roller och kan därav inte heller uppfylla de krav som dessa innefattar. Cassel menar att 
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avståndet mellan dessa tre aktörer kommer till uttryck i ett förväntningsgap med en 

bakomliggande orsak att det inte finns en klar uppfattning från uppdragsgivarens sida om hur 

roller och maktfördelning ser ut mellan företag och dess ägare, vilket resulterar i en oklar bild 

av revisorsrollen. Ett exempel som han beskriver kan vara att uppdragsgivaren uppfattar 

revisorn som sin uppdragstagare och som inte behöver ta hänsyn till övriga intressenter.  

Enligt Cassel kan även revisorers hantering av tystnadsplikten delvis förklara att 

uppdragsgivare förväntar sig mer information än vad de får och vidare menar han att 

revisorer har svårt att tydligt förklara rollfördelningen, vilket i sin tur kan skapa ett 

förväntningsgap (ibid). 

 

Porter (1993) ansåg att förväntningsgapet var fel definierat och skulle istället benämnas 

förväntning/prestationsgap. Hon menade att det lika gärna kunde vara revisorerna som inte 

presterade tillräckligt för att uppfylla ställda krav. Hon tog även upp att det fanns ett 

rimlighetsgap mellan vad samhället kan förvänta sig och vad en revisor rimligen kan göra.  

 

Carrington (2010) påpekar att det ur synvinkel från revisorn är ett informations- och 

utbildningsproblem där branschen inte varit tillräckligt tydliga med vad som gäller vid en 

revision. Shaikh & Talha (2003) styrker detta genom sin teori att förväntningsgap beror på 

brist av förståelse från allmänheten och uppdragsgivarna om vad revisionen omfattar.  I 

gengäld försöker klienterna och allmänheten att förmå revisorsprofessionen att anpassa sina 

tjänster efter sina egna förväntningar av vad en revision skall innehålla (Carrington 2010). 

Carrington skriver att just förekomsten av ett förväntningsgap mellan revisorer och klienter 

vittnar om vikten samhället lägger vid revision och att betydelsen av denna profession tycks 

öka i takt med utvecklingen av samhället. Förväntningsgapet är ett fenomen som ändrat 

karaktär med tidens gång utefter utvecklingen av näringslivet, samhället och revisionsyrket 

(Johansson et al. 2005). Vidare anser Johansson att förväntningsgapet får en annan betydelse i 

mindre företag än för större företag, vilket kan bero på att relationen mellan små ägarledda 

företag och deras revisorer ofta blir mer personlig än relationen mellan ett stort företag och 

dess revisor. 

 

Öhman (2007) konstaterade i sin undersökning ”Perspektiv på revision: tankemönster, 

förväntningsgap och dilemman” att de tillfrågade intressenterna ansåg sig ha ett betydligt 

större behov av att få ta del av information från revisorerna. Han benämnde det hela som ett 
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dubbelt kommunikationsproblem, där det dels handlade om att revisionen inte rapporterades 

tillräckligt utförligt i revisionsberättelsen samt att det till stor del var oklart eller okänt vad 

revisorerna skulle utföra. Johansson el al. (2005) tar upp att revisorsprofessionens 

företrädare i Sverige till största del anser att förväntningsgap är ett resultat av 

kommunikationsproblem och för att minska rådande gap skulle revisionsprofessionen behöva 

informera tydligare än idag om revisionens inriktning och omfattning. 

 

Enligt Larsson (2001) finns det två olika definitioner av kommunikation varav den ena är att 

kommunikation kan ses som en gemensam aktivitet mellan dem som ingår i interaktionen där 

information utbyts i en växelverkan för att uppnå ömsesidig förståelse. Den andra är 

förmedlingen av signaler i form av budskap mellan sändare och mottagare. Hård af Segerstad 

(2002)  skriver att en förbättrad relation bidrar både till att höja kunskapsnivån och 

kommunikationen mellan parter. Eriksson (2007) nämner även att kommunikationen blir 

bättre och mer effektiv när den planeras och inte är alltför spontan.  

 

1.2 PROBLEMDISKUSSION 
Att det existerar ett förväntningsgap mellan revisor, klient och övriga intressenter är något de 

flesta forskare verkar vara överens om. Många tidigare studier som författarna granskat pekar 

däremot på att den vanligaste anledningen till att ett förväntningsgap uppstår är någon form 

av bristande kommunikation mellan revisor och intressenter. Hur förväntningsgapet kan 

kopplas till kommunikation ser olika ut beroende på vilken typ av situation man studerar. 

Förväntningsgapet kan påverkas både av att budskapet inte förmedlas på rätt sätt, störs av 

brus och störningar på sin väg mellan parter och att det inte avkodas så som det var menat av 

mottagaren. En annan faktor som kan spela in är relationen mellan parter när det gäller 

deltagandet i den gemensamma aktiviteten och att det inte fungerar som det ska för att 

information ska växlaverka felfritt mellan parter. Relation är  något som kan leda till att 

revisorerna har möjligt att ge sin syn på verksamheten på ett mer nyanserat sätt.  Med de lagar 

och regler som finns kring hur en revision skall utföras kan det uppfattas underligt att 

samtliga parter inte är införstådda med vad revision är och ska innehålla? Därför är frågan 

mycket intressant om kommunikationen sker på ett tillfredsställande sätt och om den 

information som ges av revisorer är begriplig för alla dess intressenter? Påverkar 

kommunikationen ett företags förväntningsgap och hur allvarligt är förväntningsgapet i den 

relationen? 
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1.3 PROBLEMFORMULERING :  
*Skiljer sig kommunikationen mellan revisor och små eller medelstora företag? 

*Skiljer sig revisorns information till små och medelstora företag?  

*Skiljer sig förväntningarna på revision hos små företag jämfört med medelstora företag? 

 

1.4 SYFTE  

Uppsatsen ämnar undersöka om det finns en skillnad på hur kommunikationen fungerar 

mellan revisorer och små respektive medelstora företag. Uppsatsen ska även undersöka om 

kommunikationen i sin tur påverkar förväntningsgapet hos företagen. 

 

1.5 DEFINITIONER  

Små företag definieras som företag med 10-49 anställda, med en balansomslutning som ej 

överskrider 100 miljoner kronor. Medelstora företag definieras som företag med 50-250 

anställda, med en balansomslutning som ej överskrider 500 miljoner kro nor (Statistiska 

Centralbyrån). 

 

1.6 DISPOSITION   

Avsnitt 1 – Inledning: I avsnittet ges en kort presentation av problemet som ska undersökas. 

Där beskrivs även syftet, problemformuleringen och de definitioner som använts i uppsatsen.  

 

Avsnitt 2 – Teoretisk referensram: I avsnittet presenteras teorier som förklarar hur 

förväntningsgapet och kommunikation fungerar.  

 

Avsnitt 3 – Revision: I avsnittet tas kortfattat upp relationen mellan revisor och klient, hur den 

påverkas av oberoendet och tystnadsplikten. Även uppdragsbrevet och revisionsberättelsen 

presenteras. 

 

Avsnitt 4 – Metod: I avsnittet beskrivs vilka metoder som har används i undersökningen. Här 

förklaras även hur och varför metoderna används.  

 

Avsnitt 5 – Empiri & analys: I avsnittet presenteras materialet från de intervjuer som 

genomförts i studien, samt analys av materialet jämfört mot de teoretiska referensramarna.  
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Avsnitt 6 – Slutsats & diskussion: I avsnittet presenteras undersökningens slutsatser. 

Avsnittet innefattar även slutdiskussion kring uppsatsens resultat, samt förslag på vidare 

forskning. 
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2. TEORETISK REFERENSRAM 
I avsnittet presenteras teorier om förväntningsgap, hur förväntninsgap kan visa sig i olika 

former samt hur det kan påverkas av kommunikation. Här presenteras även teorier som 

förklarar hur kommunikationen fungerar mellan sändare och mottagare av information. 

Teorierna är utvalda efter undersökningens syfte. 

 

 

2.1 FÖRVÄNTNINGSGAP 

 

Ett ”förväntningsgap” uppstår lätt när de olika intressenternas förväntningar på revisorn inte 

svarar mot vad revisorn faktiskt kan och får göra. Områden där det ofta uppstår 

förväntningsgap kan gälla årsredovisningens ”riktighet”, obestånd och konkurs, 

förskingringar och andra oegentligheter. (FAR Revision - En praktisk beskrivning, 2006) 

 

 

Figur 1: Förväntningsgapet presenterat av FAR 

(Revision – en praktisk beskrivning, s 131) 

 

Något som påverkar förväntningsgapet är givetvis förväntningar och hur dessa fungerar. En 

som forskat på detta komplexa område är Ojasalo (2001) som klassificerat förväntningar i 
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olika kategorier. Han menar att förväntningarna är högre på professionella tjänster än v id 

enklare konsumentsammanhang. De olika kategorier som Ojasalo har delat in 

förväntningarna i är implicita förväntningar, oklara förväntningar och orealistiska 

förväntningar. 

 

Med implicita förväntningar anses situationer där klienten anser medvetet eller 

undermedvetet att ingen information behöver kommuniceras till tjänsteutövaren, utan att 

dennes förväntningar bör vara självklara. Ojasalo menar att en långvarig relation till 

tjänsteutövaren kan resultera i att man anser det onödigt att lägga tid på 

informationsuppdatering. Det är när klienten inser att man måste lägga tid på att informera 

tjänsteutövaren som de implicita förväntningarna förvandlas till explicita, med andra ord 

klienten förklarar eller uttrycker sina förväntningar. Genom god kommunikation mellan 

klient och tjänsteutövare så minskar man risken att implicita förväntningar uppstår, vilket de 

naturligt gör när de inte uppnås av tjänsteutövaren (Ojasalo, 2001).  

 

Med oklara förväntningar menas att klienten förväntar sig förändringar men kan inte exakt 

definiera vad förändringen borde bestå av. Troligen har man en oklar bild av förändringens 

karaktär och är mycket osäker på vilka förväntningar man egentligen har. När önskemål om 

förbättringar inte bemöts kommer klienten att känna att tjänsten inte var tillräcklig och 

samtdigit inte heller förstå varför den inte var tillräcklig. Genom att föra en kommunikation 

mellan den som utför tjänsten och klient, försöker tjänsteutföraren att göra klientens oklara 

förväntningar mer klar och därmed mer förståelig. Det tjänsteutföraren hoppas undvika 

genom denna process är problematiken med att ge klienten en kortsiktig kvalitet på 

bekostnad av den långsiktiga. Det finns givetvis situationer då de oklara förväntningarna inte 

kan bemötas av tjänsteutföraren. Vid ett sådant tillfälle bör utföraren avstå från uppdraget 

som annars riskerar att enbart leda till missnöje från klient (Ojasalo, 2001). 

 

Med orealistiska förväntningar menar Ojasalo att det är förväntningar som tjänsteutföraren 

omöjligen kan utföra eller med stor sannolikhet inte kan råda bot på. Klientens förväntningar 

av denna typ innehåller problemdefinitioner, lösningar och idéer om hur dessa ska lösas samt 

vilka effekter det kan få. Klienters förväntningar som inte blir uppnådda leder till missnöje 

och besvikelse, ett oundvikligt resultat när det kommer till orealistiska förväntningar. För att 

undvika förväntningar som inte kan uppnås bör man så tidigt som möjligt i sin relation 
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kommunicera till klient att dennes förväntningar inte kan realiseras. Orealistiska 

förväntningar kan bli realistiska genom anpassning (Ojasalo, 2001).  

 

Förväntningsgapet är dock enligt Johansson (Johansson et. Al 2005) ingen ny företeelse, utan 

är ett problem som funnits lika länge som själva revisionsprofessionen. Hur 

förväntningsgapet har visat sig har dock förändrats i styrka och utseende i takt med 

utvecklingen av näringslivet, samhället och revisionsprofessionen i sig. Peter Öhman skriver i 

Johansson et al (2005) att det har hävdats att revisionen inte är anpassad till intressenternas 

behov och att den inte alltid är det skydd som den förväntas vara. Han beskriver i sin tur tre 

olika vinklar av förväntningsgapet. Den första som baseras på vilken grad med säkerhet 

revisorerna kan intyga att ett företag är livskraftigt. Revisorerna väger där in att det 

granskade företaget med rimlig säkerhet är livskraftigt ett år framåt i tiden. Intressenterna 

däremot förväntar sig att detta utlåtande ska garantera livskraften. Den andra synvinkeln 

handlar om i vilken utsträckning revisorerna ska inrikta sig på att upptäcka förbiseenden och 

oegentligheter i företagets redovisningar. Intressenterna förväntar sig att revisorerna ska  ta 

sig an denna uppgift, medan revisionsprofessionen anser sig inte ha detta ansvar. De kan 

enbart ge en åsikt huruvida företaget ger en rättvisande bild i sin redovisning. En tredje 

synvinkel behandlar frågan om revisorernas magra rapportering, som redan för 30 år sedan 

var ett ämne för diskussion där mer innehållsrika revisionsberättelser efterfrågades. Öhman 

skriver att andra forskares studier pekat på att förväntningsgapet delvis är en konsekvens av 

den självreglering som kännetecknar revisionsbranschen. 

 

Öhman (2007) beskriver i sin artikel ”Perspektiv på revision: tankemönster, förväntningsgap 

och dilemman” förväntningsgapet och dess beståndsdelar. Även här är uppfattningen att ett 

förväntningsgap består av skillnaden mellan förväntningar på revisorn och vad denna i 

verkligheten utför. Öhman skriver att revisorsprofessionens företrädare anser att 

förväntningsgap i första hand är ett kommunikationsproblem. Han pekar även på att det är av 

stor betydelse hur kunskaperna ser ut hos det reviderade företaget gällande revision och 

ekonomi. Öhman menar att gapet kan vara större hos mindre företag som har sämre 

ekonomiska kunskaper och som inte har en egen ekonomiavdelning. Vidare konstaterade han 

i sin undersökning att de tillfrågade intressenterna ansåg sig ha ett betydligt större behov av 

att få ta del av information från revisorerna. Han benämnde det hela som ett dubbelt 

kommunikationsproblem, där det dels handlade om att revisionen inte rapporterades 
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tillräckligt utförligt i revisionsberättelsen samt att det till stor del var oklart eller okänt vad 

revisorerna skulle utföra. 

  

Öhman (Johansson et al. 2005) skriver att den uppgift som revisorn har är att på ett kritiskt 

och oberoende sätt granska ett företags redovisning för att sedan skapa en revisionsberättelse 

baserat på de revisionsbevis de sammanställt. Ett problem enligt Öhman är att många som 

använder informationen från revisorer felaktigt uppfattar revisorns kontroll som en garanti 

för att inga fel förekommer, något som givetvis inte är fallet. 

 

En omfattande undersökning på Nya Zeeland genomfördes för att undersöka 

förväntningsgapet. Porter (1993) ansåg att begreppet var feldefinierat och ville istället 

benämna det som ett förväntning / prestationsgap. Hon ansåg att den tidigare definitionen 

inte tog hänsyn till att det kunde vara så att revisorerna inte presterade tillräckligt för att 

uppfylla ställda förväntningar och krav, men även att de inte åstadkommer vad de rimligen 

borde göra. Vidare skulle begreppet delas in i två olika delar, ett rimlighetsgap och ett 

prestationsgap. Rimlighetsgapet avser skillnaden mellan vad samhället förväntar sig och vad 

en revisor rimligen kan göra, prestationsgapet avser skillnaden mellan vad revisorn förväntar 

sig att samhället behöver och vad samhället rimligen kan förvänta sig. Prestationsgapet är 

sedan ytterligare uppdelat i två kategorier, otillräckliga standarder samt otillräcklig 

prestation. Dessa två delar avser situationer där det uppstår en skillnad mellan vad revisorn 

enligt lag är tvungen att göra och vad allmänheten rimligen förväntar sig att han eller hon ska 

göra som benämns otillräckliga standarder. När sedan allmänhetens uppfattning om revisorns 

prestationer skiljer sig från den förväntade kvaliteten på prestationerna uppstår den 

otillräckliga prestationen. Porters undersökning visade var att intressenter ansåg att 

revisionsberättelsen var för mager och inte gav tillräcklig information om ogynnsamma 

förhållanden för det granskade företaget eller andra oegentligheter som uppdagats. 
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Figur 2: Strukturen av förväntnings/prestationsgap. Egen omarbetning av Porters modell  

(Porter 1993, s 44) 

 

Cassel (1996) beskriver att det är skillnad på förväntningsgap mellan den privata och statliga 

sfären. I den privata sfären handlar det främst om oklara roller mellan revisor, ledning och 

ägare som i sin tur bygger upp förväntningsgap när dessa inte tar det ansvar som behövs. Den 

statliga sfären präglas av bland annat offentlighetsprincipen, som innebär att alla ska kunna ta 

del av informationen. En annan skillnad är att den statliga uppdragsgivaren företräds av 

beslutsfattare på olika hierarkiska nivåer till skillnad från privata bolagsstämman. 

Förväntningarna kan där även skilja sig mellan dessa hierarkiska nivåer vilket ytterligare kan 

spä på ett redan befintligt förväntningsgap. Cassel skriver vidare om flera olika sätt 

förväntningsgapet visar sig på, bland annat att så länge en revisor inte påtalar några 

oegentligheter kan det tolkas som en garanti för att det inte finns några felaktigheter eller 

problem med redovisningen. Han skriver att det kan kopplas till en allmän tro att revisorns 

granskning är mer omfattande och inriktad på andra saker än den egentligen är för att kunna 

avge en revisionsberättelse. Cassel menar att ett sätt att förebygga detta förväntningsgap 

skulle vara att revisorerna avger en mer detaljerad revisionsberättelse och inkluderar 
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uttalanden om de eventuella oegentligheter som finns. Ett annat förväntningsproblem anser 

han även är att många ser revisorn som en del av företagets internkontroll, där revisorn 

förväntas tillse att regler följs. En anledning till detta skriver han skulle kunna vara att 

revisorer har en förmåga att involvera sig i allt för hög grad vid skapandet av 

årsredovisningar hos klienterna.  

Enligt Cassel kan även revisorers hantering av tystnadsplikten delvis förklara att 

uppdragsgivare förväntar sig mer information än vad de får och vidare menar han att 

revisorer har svårt att tydligt förklara rollfördelningen, vilket i sin tur  kan skapa ett 

förväntningsgap. Ett stort bidragande till förväntningsgapet kan vara oklarheterna kring 

rollfördelningen och det ansvar en revisor har. Cassel beskriver som en stor bidragande 

faktor till förväntningsgap är oklarheterna kring revisorns roll som en granskare. Han menar 

att det skapas missuppfattningar om rollfördelning och ansvar mellan revisor och 

uppdragsgivaren. Revisorn ska identifiera problem som denne sedan föreslår olika lösningar 

på. Direkt och indirekt ska revisorn enligt Cassel bidra till att uppdragsgivaren, det granskade 

företagets och övriga intressenter förses med pålitliga beslutsunderlag.  

Han poängterar vikten av att förtydliga hur relationerna ser ut mellan revisor, den granskade 

och dess uppdragsgivare för att klargöra ansvarsfördelningen mellan dem. Han menar att 

aktörerna i verkligheten inte förstår sina roller och kan därav inte heller  uppfylla de krav som 

dessa innefattar. Cassel menar att avståndet mellan dessa tre aktörer kommer till uttryck i ett 

förväntningsgap med en bakomliggande orsak att det inte finns en klar uppfattning från 

uppdragsgivarens sida om hur roller och maktfördelning ser ut mellan företag och dess ägare, 

vilket resulterar i en oklar bild av revisorsrollen. Ett exempel som han beskriver kan vara att 

uppdragsgivaren uppfattar revisorn som sin uppdragstagare och som inte behöver ta h änsyn 

till övriga intressenter.  

 

Carrington (2010) påpekar att utifrån revisorns synvinkel är detta ett informations och 

utbildningsproblem där branschen inte varit tillräckligt tydliga med vad som gäller vid en 

revision. I gengäld försöker klienterna och allmänheten att förmå revisorsprofessionen att 

anpassa sina tjänster efter sina egna förväntningar av vad en revision skall innehålla.  

 

Johansson anser att förväntningsgapet får sig ett annat uttryck i mindre företag än för större 

företag, vilket kan bero på att relationen mellan små ägarledda företag och deras revisorer 
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blir ofta mer personlig än om man ser på relationen mellan ett stort företag och dess revisor 

(Johansson et al 2005). 

 

Hos en annan grupp där förväntningsgap visar sig är till övriga intressenter utöver ledning, 

ägare och revisor. Denna grupp som består av bland annat allmänheten har ofta svårt att 

skilja på revision och redovisning och som tror att revisorns uppgift är att både kontrollera att 

allt går rätt till men även att åtgärda de oegentligheter de finner. Cassel pekar på att debatten i 

massmedia visar detta tydligt (Cassel 1996).  Även Shaikh & Talha (2003) menar att 

förväntningsgapet beror på en brist av förståelse från allmänheten och uppdragsgivarna om 

vad revisionen omfattar och vad en revisor skall åstadkomma. De nämner även att en vanlig 

orsak till förväntningsgap är just uppdragsgivarens orimligt höga förväntningar på revisorn, 

och att denne på något vis ska kunna förutspå ännu ej inträffade händelser.  

 

Enligt Shaikh & Talha (2003) har det under de senaste 20 åren vuxit fram en allmän förväntan 

om att företag ska finnas till för både aktieägare och allmänheten. De menar att det skulle vara 

mycket svårt för ett företag att nå sina långsiktiga mål utan stöd från sina tongivande 

aktieägare. Shaikh & Talha påpekar därför att både företaget och revisorn måste vara mycket 

medvetna om vilka förväntningar de olika intressenterna har, att de dessutom har olika 

förväntningar på revision komplicerar bilden ytterligare. Om inte intressenterna kan lita på 

revisionen så kan de heller inte lita på företagets externredovisning. De menar att 

förväntningsgapet beror på otillräckliga revisionsstandarder och bristen på förståelse för 

dessa. Många vet inte vad en revisor ska åstadkomma, vilket resulterar i att allmänheten får 

orimligt höga förväntningar på revisorn. 

 

Cassel (1996) anser vidare att förväntningsgapet kan minskas genom flera åtgärder, att det 

arbete revisorerna utför i praktiken förändras så det lever upp till de rättigheter och 

skyldigheter som en revisor har. Åtgärderna ska även resultera i att de blir mer pedagogiska 

vid sin förmedling av information. Man behöver reda ut de olika rollerna för uppdragsgivare, 

revisor och ägare. För att dessa ska bli tydligare och så att det framgår hur deras relation till 

varandra ser ut. Det handlar om att ta sitt ansvar, bli bättre på att återrapportera och utnyttja 

revisorerna mer. Shaikh & Talha (2003) menar att förväntningsgapet kan minskas genom en 

bättre utformning av uppdragsbrevet där det bättre framgår vad som kan förväntas av 

vardera part. 
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2.2 KOMMUNIKATION 
 

- “Du kallar revision för ett kommunikationsyrke, varför?” – Rakel Lennartsson 

 

- ”Redovisning och finansiell rapportering är ett språk, det är som en kod som översätter 

och kommunicerar affärsverksamheten på ett enkelt sätt. Det kan användas i flera 

sammanhang och används allt oftare av offentlig sektor.” – Kaj Nackstrand  

 

(Rakel Lennartsson  - Balans nr 6-7 2011) 

 

Att kommunikationen är väsentlig i diskussionen kring förväntningsgapet bekräftas av 

Johansson et al. (2005) som nämner att representanter från FAR ansåg att förväntningsgapet 

just var till stor del ett kommunikationsproblem. 

 

Enligt Hård af Segerstad (2002) är kommunikation en av människans viktigaste egenskaper 

och beteenden. Det är flera områden där kommunikationen uppfyller en viktig funktion, bland 

annat informationsöverföring, kunskapsutveckling, samt kanske den viktigaste att kunna 

etablera, utveckla och upprätthålla de sociala relationerna. Kommunikationen består av ett 

kommunikationssystem där det finns en informationskälla som framställer ett meddelande 

och förmedlar detta till en mottagare. Sändare kodar ett meddelande till en signal som via en 

kanal skickas till en eller flera mottagare, som i sin tur avkodar meddelandet och där med når 

sitt slutmål. Alla signaler påverkas av störningar på resan mellan sändare och mottagare, 

vilket ställer krav på att både sändare och mottagare måste fungera i en 

kommunikationsrelation för att informationsutbytet ska ske. 

 

Nilsson & Waldermanson (1994) menar att kommunikation är den mest centrala funktionen 

när det kommer till interaktion mellan människor.  Att det är den väg som alla måste gå för att 

kunna förmedla sina känslor och tankar. De skriver att grunden för en god relation är att 

kunna kommunicera med varandra och att om denna kommunikation blir otillräcklig eller 

bristfällig kan det leda till missnöje mellan parterna oavsett hur mycket de kommunicerar 

med varandra. 
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Larsson (2001) skriver att kommunikation kan beskrivas som en process för att få kontakt 

mellan parter. Enligt Larsson så är just kommunikation något som blivit allt mer viktigt och 

omtalat i organisationer då det är av stor betydelse för såväl struktur, kultur och effektivitet 

samt hur väl kommunikationen fungerar inom organisationen. Han menar att det är en 

förutsättning med välfungerande kommunikation för att en organisation ska vara välmående 

och funktionell. Larsson beskriver att det finns två definitioner av kommunikation, en som 

baseras på förmedling av olika signaler i form av budskap, attityder och känslor mellan en 

sändare och en mottagare. En annan som bygger på synsättet att kommunikation är en 

gemensam aktivitet mellan dem som ingår i interaktionen, där man släpper begrepp som 

sändare och mottagare och fokuserar på deltagarna och deltagandet. Här menar Larsson att 

kommunikation är en process där de deltagande i interaktionen tillsammans skapar och delar 

informationen för att uppnå en ömsesidig förståelse. I en sådan process definieras 

kommunikation som den gemensamma aktiviteten mellan dem och info rmation som 

innehållet i själva utbytet.  

 

Människor har olika sätt att ta till sig information. Eriksson (2007) nämner att enligt 

undersökningar är ungefär en tredjedel lyssnare, en tredjedel visuella och en tredjedel 

kännare. Det innebär att vissa vill höra den information de ska ta till sig, andra vill pröva 

informationen praktiskt för att förstå den och vissa vill se det visuellt. En vanlig uppfattning är 

att missförstånd beror på ineffektiv kommunikation, som genom kompletterande information 

kan lösa problemet. Enligt Eriksson är det i själva verket för att två personer har för olika 

behovsprofiler, han presenterar 16 olika basbehov som i sin tur styr våra handlingar och 

formar vår personlighet. Exempel på dessa är: makt, status och nyfikenhet. Flertalet av dessa 

behov påverkar vår kommunikation och vårt förhållningssätt mot andra. Han nämner även att 

vi alltför sällan reflekterar över vem vi samtalar med och hur just den personens komposition 

av behovs profil ser ut, han menar att man måste närma sig individen och anpassa dialogen. 

 

För att skapa en effektivare kommunikation anser Eriksson (2007) att man behöver bygga 

bättre relationer genom att lyssna bättre och använda sig av planerad kommunikation.  

Planerad kommunikation är ett relativt nytt begrepp och beskrivs av Larsson (2001) som ett 

målinriktat och strategiskt ledningsinstrument till skillnad från en mer slumpmässig och 

slentrianbetonad information. Han skriver även att en relation formas genom ömsesidig 

anpassning där behov och utbyte är grundläggande parametrar i en växelverkan, där 
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gemensam nytta och tillfredsställelse bli två centrala krav på en god relation. Men en relation 

måste även bygga på andra viktiga parametrar för att fungera väl och Larsson nämner 

förtroende, öppenhet, ömsesidigt intresse, involvering och egen satsning, ömsesidig kontroll 

av relationsprocessen och närhet till varandra. 

 

För att kommunikationen ska fungera så bra och effektivt som möjligt krävs det att den inte 

utsätts för allt för mycket störningar och hinder. Larsson (2001) nämner hinder för 

kommunikation som baseras på att budskapet i ett meddelande inte går fram, att det istället 

under vägen från sändare till mottagare drunknar i störningar och brus. Han pekar även på att 

hinder för kommunikation kan uppstå därför att det är för svårt begreppsmässigt, eller att 

budskapet förändras på vägen från en person till en annan. Ett annat hinder kan även vara att 

budskapet förkastas av mottagare, att denna inte litar på sändaren, inte har samma sociala 

eller kulturella referenser eller att budskapet helt enkelt är fel utformat och går därför inte att 

avkoda på rätt sätt för mottagaren. Eriksson (2007) menar även att tidsbrist kan vara ett stort 

hinder för kommunikation. Han nämner att anledningar till detta kan vara parterna kan ha 

glömt bort att ta hänsyn till tidsbegränsningar eller andra hinder som påverkar möjligheten 

till en vettig kommunikation.  

 

Modeller för kommunikation 

I Larsson (2001) presenterar den välkända basmodellen skapad av Shannon & Weavers på 

1940-talet som beskriver ett meddelandes väg från avsändare till mottagare. Här visas en 

utvecklad basmodell som illustrerar de svårigheter som kan uppstå i kommunikation när ett 

meddelande ska presenteras på ett begripligt sätt, överleva det informationsbrus som finns 

för att sedan uppfattas och begripas av mottagaren.  

 

 

Figur 3: Basmodellen tagen ur (Larsson 2001, s 41) 
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Den andra modellen som Larsson (2001) beskriver kallar han för relationsmodellen är skapad 

av kommunikationsforskaren Schramm. Modellen har sin grund i att människor samverkar 

socialt för att nå så djupt som möjligt i sin kommunikation. Modellen visar hur två personer 

interagerar i sin strävan att nå ömsesidig förståelse där en förutsättning är att de är starkt 

bundna till varandra och att meddelandet har relevans för dem båda. 

 

Figur 4: Relationsmodellen tagen ur (Larsson 2001, s 44) 
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3. REVISION  
Avsnittet tar kortfattat upp relationen mellan revisor och klient, hur den påverkas av 

oberoendet och tystnadsplikten. Även uppdragsbrevet och revisionsberättelsen presenteras.  

 

3.1 RELATIONEN REVISOR OCH KLIENT 

Relationen mellan revisor och dess klient är något som är mycket viktigt. Det är en hårfin 

balansgång mellan att vara nära varandra i en affärsmässig relation men inte för nära för att  

det ska påverka revisorns oberoende. Johansson et al. (2005) pekar på att det kan vara en stor 

nackdel med en för nära relation då det blir svårt för revisorn att upprätthålla en 

affärsrelation mot sin klient. Problemet är att revisorn måste bygga upp en stark relation till 

sina klienter för att kunna ge goda råd relaterat till deras verksamhet och för att skapa ett 

framgångsrikt samarbete. Både oberoendet och tystnadsplikten är något som påverkar denna 

relation. 

 

3.2 REVISORNS OBEROENDE 

Att agera som revisor är enligt Cassel (1996) ett förtroendeuppdrag, han menar att revisorns 

oberoende i förhållande till den granskade är ett nödvändigt villkor för att intressenternas 

förtroende för revisorn ska vara starkt. 

 

Carrington (2010) nämner att värdet av revision oftast förklaras genom det bestyrkande som 

revisorn ger på en företagslednings påstående, att det som är värdefullt är just det faktum att 

revisorn är oberoende part gentemot företaget. En revisor måste vara oberoende för att det 

professionella omdömet inte ska påverkas av relationen till företaget så att den information 

som bestyrks verkligen är pålitlig och relevant. Carrington nämner flera olika punkter från 

revisionslagen angående jäv, bland annat att den som är revisor inte får vara ägare eller 

delägare i företaget i fråga som ska revideras, eller att denne är anställd eller har en privat 

relation som påverkar. För att pröva en revisors oberoende används något som kallas 

analysmodellen. 
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3.3 REVISORNS TYSTNADSPLIKT 
Tystnadsplikten påverkar klientrelationen där den avser att skapa förtroende och tillit till 

revisorn. Det innebär att revisorn inte får förmedla information vidare som framkommit 

under granskning av ett företag, det är avgörande för en revisor att kunna ta del av 

information vid en revision (FAR). 

“35 § En revisor får inte till den som saknar rätt att få kännedom om företagets 

angelägenheter obehörigen lämna upplysningar om sådana företagets angelägenheter som 

revisorn får kännedom om när han eller hon fullgör sitt uppdrag, om det kan vara till skada 

för företaget.” Lag (2004:1189). En revisor är skyldig att anmäla misstanke om brott enligt 

brottsbalken och skattebrottslagen (se Aktiebolagslagen 9:42-43) till åklagare, vilket innebär 

att revisorns tystnadsplikt har speciella undantag (Carrington 2010). 

 

3.4 UPPDRAGSBREVET & REVISIONSBERÄTTELSEN 

En del av den kommunikation som sker mellan en revisor, dess klient och andra intressenter 

görs genom de två olika dokumenten uppdragsbrev och revisionsberättelse. Ett uppdragsbrev 

är ett dokument som kan ses som revisorns avtal med klienten och upprättas när klienten är 

helt ny för byrån. Uppdragsbrevet visar att revisorn har accepterat företaget som sin klient 

samt den information om revisionens omfattning och granskningsinsatser som har avtalats. 

Det förekommer även att uppdragsbrevet beskriver revisorns ansvar och syftet med 

revisionen. Sker det inga förändringar mellan åren som går så rullar man vidare på samma 

uppdragsbrev. 

Revisionsberättelsen är ett starkt standardiserat dokument på grund av att man vill förenkla 

för läsaren så mycket som möjligt för att denna ska förstå innehållet. I lagen regleras även hur 

en revisionsberättelse ska se ut, vad den ska innehålla och när den ska överlämnas till 

styrelsen. Revisionsberättelse är den viktigaste delen av revisorns rapportering. Syftet med 

revisionen är att revisorn ska kunna göra uttalanden i en revisionsberättelse, där revisorns 

tidigare dokumentation ligger som bevis för dessa uttalanden. Revisionsberättelsen ligger 

sedan till grund för bland annat hur vinsten eller förlusten ska disponeras och för att bevilja 

ansvarsfriheten för styrelsens ledamöter samt VD. För att kunna göra det måste de uttala sig 

att årsredovisningen är upprättad enligt årsredovisningslagen (Carrington 2010).  
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4. METOD 
I detta kapitel presenteras vilka metoder som har använts vid undersökningen. Här beskrivs 

även hur och varför dessa har valts.  

 

4.1 FORSKNINGSMETOD  

Det finns två olika sätt att visa om empiri bekräftar teorin eller inte, vilka är genom deduktion 

och induktion. I deduktion utgår man från befintliga kunskaper och teoretiska överväganden 

inom ett visst område, vilka sedan forskaren härleder en eller flera hypoteser som ska 

underkastas en empirisk granskning (Bryman& Bell 2005). 

 

I denna undersökning har vi utgått från teorin att det existerar ett förväntningsgap och att detta 

förväntningsgap påverkas av kommunikationen mellan revisor och klient. Därav används en 

deduktiv forskningsansats i denna undersökning.   

 

4.2 METODVAL 

När man genomför en undersökning kan det ske på två olika sätt, kvantitativ eller kvalitativ 

metod. Denscombe (2009) skriver att kvalitativ forskning ofta förknippas med täta, detaljerade 

och invecklade beskrivningar av fenomen och händelser. Han menar även att 

forskningsmetoden har en benägenhet att se på saker i dess kontext och poängtera hur de 

hänger ihop, hur de är beroende av varandra. Han påpekar även att kvalitativ forskningsdesign 

är en mer öppen metod. 

 

Uppsatsens syfte är att undersöka om det finns en skillnad på hur kommunikationen funger ar 

mellan revisorer och små respektive medelstora företag, samt om kommunikationen påverkar 

förväntningsgapet hos företagen. För att beskriva hur kommunikationen fungerar och 

påverkar förväntningar anser vi att en kvalitativ forskningsmetod passar bäst för 

undersökningen. Genom att göra en kvalitativ undersökning kommer vi att få mer öppna och 

detaljerade svar från båda sidor om hur kommunikationen förs mellan parter, samt hur 

förväntningar uppenbarar sig.  

 

I denna undersökning består primärdata av inspelade samtal och anteckningar, för att ta fram 

detta så har semi-strukturerade intervjuer använts. Detta för att fånga upp personliga 
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erfarenheter och åsikter från respondenterna, samt för att få ut så mycket som möjligt ur 

frågeställningarna.  

Uppbyggnaden av en semi-strukturerad intervju gör att respondenten får möjlighet att ge svar 

som innehåller mer information än om man hade valt en strukturerad intervju. Metoden ger en 

bättre inblick i respondenternas kommunikation och hur deras förväntningar ser ut. Intervjuer 

ger även möjlighet att ställa följdfrågor som kan dyka upp i anknytning till ett visst svar.  

Kvalitativa intervjuer tillhör enligt Bryman & Bell (2005) den mest använda metoden i kvalitativ 

forskning. De kan vara uppbyggda på olika sätt, ostrukturerad, strukturerad eller semi-

strukturerad. Densombe (2009) beskriver den semi-strukturerade intervjun som en flexibel 

metod där den intervjuade får stor möjlighet till att utveckla sina idéer och mer utförligt tala om 

de ämnen som tas upp. Han menar att metoden är förhållandevis lätt att arrangera, att 

uppfattningar och synpunkter kommer till uttryck på ett annat sätt samt att intervjuerna är 

lätta att kontrollera. Primärdata är den information som forskaren samlar in under sin 

undersökning genom utvald metod (Olsson & Sörensen 2011).  

 

4.3 FÖRBEREDELSER OCH GENOMFÖRANDE AV INTERVJUER 
Inledningsvis har vi sökt information genom artiklar, böcker, lagar och tidigare studier om 

ämnet för att ge en allmän bild och förståelse. Vid sökning i Södertörns högskolas databaser har 

vi i förväg listat upp sökord som extra fokus skulle ligga på. Bland dessa förekom t.ex. 

förväntningsgap, expectation gap, revision, audit, revisor, auditor, kommunikation, samt flertalet 

kombinationer av dessa. De databaser som har använts  är Business Source Premier, FAR 

komplett, JSTOR och Retriever business. 

 

Vi har förberett intervjuerna med en noggrann genomgång av aktuella frågeställningar och två 

intervjuguider skapades. Bryman & Bell (2005) beskriver en intervjuguide som en lista över 

vilka frågeställningar som ska beröras i en semi-strukturerad intervju och att man ska använda 

sig av enkla och korta för att göra intervjun mer begriplig för informanten. Både Denscombe 

(2009) och Bryman & Bell (2005) skriver att det är viktigt att i en intervjuguide skapa en 

ordning av de aktuella teman man ska undersöka och se till att intervjufrågor formas på ett sätt 

som underlättar för undersökningens frågeställningar.  

 

Vår intervjuguide är utformad efter uppsatsens syfte samt teoridel och för att kunna ge svar på 

de problemformuleringar som ställts. Intervjuguiden är uppbyggd på liknande sätt för både 
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revisorer och företag samt är uppställt i 3 olika delar för att skilja lite på de teman som ska 

undersökas; presentation - kommunikation - förväntningsgap.  

Guiden börjar med några generella frågor om personen som intervjuas och om deras tidigare 

erfarenheter. Till företagen ställde vi frågan ”sköter ni er bokföring själva eller anlitar ni någon 

redovisningsbyrå?” för att säkerställa att de var tillräckligt insatta i vad en revisor gör och vad 

en bokförare gör.  

Därefter övergår intervjuguiden till frågeställningar kring kommunikation, hur ofta den 

förekommer, vad den innehåller, om den är tillfredsställande. Frågorna är ställda och baserade 

efter de två kommunikationsmodeller som presenterats i teoridelen. Frågorna förväntas ge svar 

på om kommunikationen sker tillräckligt ofta och om den innehåller information som är 

begriplig för mottagaren eller leder den till några problem. 

Intervjuguiden går sedan över till frågor om förväntningar. I guiden till revisor är frågorna 

ställda på så vis att denna får berätta om sina erfarenheter om förväntningsgap och hur de har 

uppenbarat sig tidigare och vad de kan ha berott på. Guiden till företagen inriktar sig mer p å 

vad de har för förväntningar, lever revisorerna upp till dessa, kan något kopplas till 

kommunikationen. Frågorna är framtagna efter teoridelen om förväntningsgap. 

Sist lämnas guiden fritt för frågor som kan ha dykt upp under vägens gång. Guiderna bifogas i 

bilaga 1 och 2.   

 

Intervjuerna kommer genomföras på respektive företag/revisors arbetsplats och inleds med en 

presentation av syftet för undersökningen samt aktuella definitioner på små och medelstora 

företag. Intervjuerna spelades in med respondenternas tillåtelse samt anteckningar togs under 

tidens gång. Samtliga företag och revisorer krävde total anonymitet för att känna sig säkra och 

bekväma vid en intervju. 

 

4.4 URVAL 

Denscombe (2009) skriver att vid kvalitativ forskning är det oftast betydligt mer  småskaligt 

och begränsat omfång av respondenter än vid kvantitativa undersökningar, samt att det ofta 

är mer djupa studier av ett fåtal situationer. Urvalsgrupperna för undersökningen är 

revisorer, små och medelstora företag. Syftet med undersökningen är att beskriva skillnaden i 

hur dessa grupper anser att kommunikationen fungerar i relationen mellan revisor och 

företag, samt hur de uppfattar förväntningar i samma relation. Med ett färre antal 

respondenter får undersökningen fram mer personliga, öppna och detaljerade svar kring hur 
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respondenternas tankar och erfarenheter ser ut kring kommunikation samt dess inverkan på 

förväntningsgap.  

 

Till undersökningen har vi valt ut tre revisorer för intervju genom ett så kallat subjektivt urval, 

vilket innebär att forskaren medvetet väljer vilka som ska delta i undersökningen och 

forskaren har också en viss kännedom om respondenterna (Sörensen 2011, Denscombe 2009). 

Revisorerna kontaktade vi genom en personlig kontakt hos en större revisionsbyrå, där vi 

efterfrågade om att få intervjua revisorer med olika erfarenheter. Revisorerna har olika lång 

erfarenhet av revision och olika befattningar.  Av de utvalda är en så kallad partner i byrån, en är 

auktoriserad och en är godkänd revisor. Vi anser att revisorer med olika befattningar och olika 

erfarenheter ska ge en så bra bild som möjligt av deras syn på hur kommunikation och 

förväntningar fungerar. Tre revisorer anser vi på ett bra sätt representera tre olika hierarkiska 

nivåer inom byrån och ge svar på om det fanns skillnader där emellan. Revisorerna kommer 

vidare i uppsatsen benämnas som Revisor 1, Revisor 2 och Revisor 3. 

 

Till undersökningen kontaktar vi företag som passade in under aktuella urvalskriterier för små 

och medelstora företag. Målsättningen för undersökningen är att intervjua sex företag av 

vardera storlek då vi anser det rimligt att utföra dessa under uppsatsens tidsrymd. Vi beräknar 

att varje intervju tar ca 45 minuter att genomföra, vilket kommer resultera i en stor mängd 

rådata. Bearbetning av denna data kommer i sin tur sedan ta ungefär 2-3 timmar per intervju. Vi 

anser att sex små och sex medelstora företag plus 3 revisorer kommer generera en mängd 

rådata som under utsatt tid kan behandlas. Med en urvalsgrupp bestående av ovanstående är 

urvalsgruppen inte representativ för hela populationen, vilket i det här fallet är alla små och 

medelstora företag med revisor i Sverige samt alla revisorer. Vi eftersträvar därför i denna 

undersökning snarare att få fram personliga åsikter och erfarenheter än ett generaliserbart 

resultat på hela populationen. För att genomföra en kvalitativ undersökning med personliga 

intervjuer och få en representativ urvalsgrupp skulle en betydligt längre tidsram behövas.  

Av de kontaktade företagen har vi valt fyra små och fyra medelstora företag som under en rimlig 

tidsram kan ställa upp på personligintervju till uppsatsen. Av de övriga tillfrågade företagen 

hade större delen inte möjlighet att ställa upp för personligintervju under uppsatsens tidsram, 

medan andra rakt avböjt till att medverka i undersökningen. Vi väljer att gå vidare med fyra 

stycken ur varje företagskategori för att hålla utsatt tidsplan. Detta resulterar i att urvalet i 

slutändan genomförs med ett så kallat bekvämlighetsurval, där vi väljer ut respondenter som 
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finns tillhands (Bryman & Bell 2005). Respondenterna från företagen är de personer som har 

haft mest kontakt med revisorn, detta för att få så rättvisande svar som möjligt. Företagen är 

verksamma i olika branscher och har skilda organisationsuppbyggnader  vilken författarna 

ansåg skulle ge en så god bild som möjligt av hur kommunikation och förväntningar visar sig i 

olika delar av näringslivet.  

 

Då undersökningen har en kvalitativ ansats anser vi det rimligt att välja ett mindre antal 

respondenter för intervju, för att kunna lägga mer tid på varje intervju samt för att fokusera på 

att få personligare och öppnare svar av respondenterna. Denscombe (2004) skriver att det kan 

vara lämpligt att gå mer på djupet än på bredden när undersökningen inrymmer frågor som 

kan uppfattas som känsliga, vilket författarna anser är fallet för denna undersökning.  

 

Samtliga respondenter är valda från Stockholmsregionen för att en personlig intervju skall 

vara möjlig på respondentens arbetsplats inom undersökningens tidsram.  

Mellan revisorer och företag föreligger det inte någon affärsmässig koppling, utan dessa är helt 

fristående från varandra. En anledning till att vi inte väljer att undersöka en revisor med 

tillhörande företag var med insikt i risken att företagen inte skulle våga vara helt ärliga i sina 

svar. Företagen kommer benämnas Företag 1, Företag 2, Företag 3, Företag 4, Företag 5, 

Företag 6, Företag 7 och Företag 8. 

 

4.5 DATABEARBETNING  

Insamlad primärdata kommer bearbetas och analyseras för att kunna jämföras mot de 

teorier om förväntningsgap och kommunikation som uppsatsen bygger på, samt avsnittet 

om revision. Efter varje intervju kommer det inspelade materialet transkriberas och en 

genomgång göras av de anteckningar som tagits under intervjun, viktigt är även att 

diskutera de intryck som vi fått under varje intervju. Efter att allt material är transkriberat 

ställer vi revisorer mot varandra, små företag mot varandra och medelstora företag mot 

varandra. Sedan ställs även alla tre parter mot varandra. Därefter görs en sammanfattning 

av intervjuerna för att korta ner empiridelen, i samma avsnitt lägger vi in analysen av 

empirin som ställs mot uppsatsens problemfrågeställning och teoridel.  
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4.6 KÄLLKRITIK  
Denscombe (2009) skriver att det vid intervjuer är väldigt svårt att veta om informanten talar 

sanning, vilket kan i många fall vara väldigt svårt att kontrollera hur exakta och korrekta 

undesökningens svar är. Med andra ord finns det alltid en risk för låg validitet när det kommer 

till intervjuer som t.ex. denna undersökning är uppbyggd på.  

Trovärdigheten hos undersökningens respondenter kan ändå anses vara tillfredställande  då 

samtliga företagrespondenter är den person som har mest kontakt med revisorn, samt 

revisorsrespondenterna har lång erfarenhet av sitt yrke.  

Validiteten i undersökningen anser författarna är tillräcklig då den insamlade data kan ge svar 

på de frågeställningar som uppsatsen bygger på. Denscombe (2009) anser att begreppet 

validitet har att med huruvida man observerar, identifierar och mäter det man säger sig göra i 

undersökningen. Något som höjer validiteten är att intervjuarna under intervjun fortlöpande 

kan kontrollera riktighet och relevans av den information som insamlas, vilken Denscombe 

(2009) anser styrkande för validiteten. För att säkra validiteten ytterligare har respondenterna 

efter intervjuerna fått möjligheten att läsa igenom materialet från transkriberingen och gett 

dem möjligheten att komma med kommentarer. 
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5. EMPIRI & ANALYS 
 
 

I avsnittet presenteras en sammanfattning av materialet från de intervjuer som genomförts till 

studien. Författarna har valt att intervjua tre revisorer med varierande befattningar och 

erfarenheter och åtta företag där respondenten varit den person som haft mest kontakt med 

revisorn. I avsnittet analyseras även empirin och ställs mot de teoretiska referensramar som 

undersökningen bygger på.  

All kursiv text visar författarnas slutsatser och åsikter.  

 

 

Revisorer 

Revisor 1: Har befattning som partner i byrån och har jobbat i 14 år hos den senaste 

arbetsgivaren. Reviderar alla möjliga olika företag, företagen är verksamma i helt skilda 

branscher. 

 

Revisor 2: Har jobbat i sju år som godkänd revisor, reviderar många olika typer av företag och 

främst små och medelstora.  

 

Revisor 3: Jobbar som auktoriserad revisor sedan 23 år tillbaka och har varit i professionen i 

31 år. Reviderar främst små och medelstora företag i skilda branscher. 

 

 

Små företag  

Företag 1: Jobbar på ett litet företag inom modebranschen som ekonomichef och sköter den 

främsta kontakten med företagets revisor. Har varit i ekonomiprofessionen i många år och 

har själv drivit en bokföringsfirma. Företaget sköter sin bokföring själv. Har haft nuvarande 

revisor i tre år. 

 

Företag 2: Är ägare till ett litet företag inom medieproduktionsbranschen sen snart 30 år 

tillbaka. Har sedan tidigt 90-tal skött sin bokföring själv och har haft nuvarande revisor i ett 

år. 
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Företag 3: Är delägare och försäljningschef i ett litet företag inom PR branschen sedan sju år 

tillbaka. Har tidigare skött bokföringen själva, men senaste året anlitat extern hjälp. Har haft 

nuvarande revisor i tre år. 

 

Företag 4: Jobbar sedan ett antal år tillbaka som VD på ett litet läkemedelsföretag. Har 

tidigare varit ekonomiansvarig på ett annat företag. Sköter all bokföring själva på 

ekonomiavdelningen. Haft nuvarande revisor i fem år. 

 

Medelstora företag 

Företag 5: Har jobbat som ekonomichef i snart två år på ett medelstort företag inom 

byggbranschen, haft samma anställning hos andra arbetsgivare tidigare och själv varit revisor 

för många år sedan. Företaget sköter all bokföring själva och har haft nuvarande revisor i fyra 

år. 

 

Företag 6: Har jobbat sex år som ekonomichef på ett medelstort företag inom 

fastighetsunderhåll. Företaget sköter sin bokföring själv. Har haft nuvarande revisor i åtta år. 

 

Företag 7: Jobbar som ekonomichef och administrationsansvarig på ett medelstort företag 

inom rederivärlden. Sköter bokföringen själva på ekonomiavdelningen. Har haft samma  

revisor i 4,5 år. 

 

Företag 8: Jobbar sedan nio år tillbaka som ekonomichef på ett medelstort företag inom 

djurvård, har jobbat innan dess i många år som ekonomichef på andra företag. Företaget sköter 

sin bokföring själv. Har haft sin nuvarande revisor i ett år. 

 

Övrig information om respondenterna  

Två av respondenterna, Företag 1 & Företag 5, har tidigare erfarenhet av revision och bokföring 

vilket författarna tror ger en intressant vinkel i undersökningen då de kan skilja sig från övriga 

respondenter.   
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5.1 REVISORERNAS SYN 
Här analyseras revisorernas svar och ställs mot uppsatsens teorier. 

 

Kommunikation 

*Hur ofta – mindre ofta kommunicerar ni med er klient? 

På frågan hur ofta revisorn kommunicerar med sin klient svarade samtliga att det beror 

mycket på vilken typ av företag det är och hur deras verksamhet ser ut. Mycket av kontakten 

revisorn har med sin klient är beroende på vad som händer i den dagliga verksamheten och 

att den är som tätast vid granskningstider.  

Revisor 1 & 2 svarade att kontakten även är styrd av hur stort företaget är, där större företag 

kräver tätare kontakt medan mindre företag ofta bara kontaktas ett fåtal gånger per år. 

Samtliga revisorer anser även att det inte behöver finnas en anledning till att man tar kontakt 

med sin klient, utan att det kan vara enbart för att visa sig engagerad och stämma av hur  

verksamheten löper på. Revisor 1 anser att det ligger i dennes intresse att höra av sig med tips 

eller nyheter som är relevant för klienten. Nilsson & Waldermansson (1994) menar att om 

kommunikationen är bristfällig eller otydlig kan den leda till missnöje mellan parterna oavsett 

hur mycket de kommunicerar med varandra, det vill säga det ställer krav på innehållet i 

kommunikationen.  

All samtlig kommunikation från revisorerna sker genom telefon och mail, möten och ibland 

per post. 

 

*Finns det en kommunikationsplan, hur planeras kommunikationen? 

Revisorerna svarade enhälligt att det inte förkommer någon kommunikationsplan på något 

vis utan att kommunikationen är baserad på revisionens aktiviteter. Detta går emot vad både 

Eriksson (2007) och Larsson (2001) anser lämpligt för att skapa en effektiv kommunikation. 

De menar att man bör använda sig av en planerad kommunikation istället för slumpmässig 

kommunikation. Revisor 1 och 2 berättar att de vanligtvis har ett uppstartsmöte med sin 

klient där de går igenom och planerar själva revisionen och där kommunicerar vad som 

kommer att hända under året. Med andra ord så planeras vissa av tillfällena för kontakt 

mellan revisor och klient efter upplägget av revisionen, när revisorn kommer ut till klient och 

ska utföra vissa moment eller följa upp utförda moment. Revisor 3 som haft flertalet av sina 

klienter i över tio år menar att man har upparbetat en rutin under åren. Det leder till att båda 

sidor har koll på när saker och ting ska ske vilket underlättar och minskar beho vet av kontakt 
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däremellan. Detta går helt i linje med vad Larsson (2001) menar, det vill säga att en god 

relation som bygger på en tillfredsställande växelverkan mellan båda parter gör 

kommunikationen effektiv, en teori som stöds enligt relationsmodellen. Även Hård af 

Segerstad (2002) nämner även han att kommunikationen är viktig för att etablera, 

upprätthålla och utveckla de sociala relationerna.  

 

*Skiljer sig kommunikationen mot klient beroende på om det är ett litet företag eller 

medelstort företag, hur? 

Revisor 1 och 2 anser att kommunikationen är tätare med medelstora företag, där revisor 1 

berättar att rent innehållsmässigt är informationen ungefär densamma mot alla klienter. 

Svaren pekar på att det mycket har att göra med hur klienten jobbar och vad man hjälper 

denna med. Revisor 2 tycker det är logiskt att de större klienterna har ett större behov av 

kontakt och hör av sig oftare om råd eller tips. Revisor 3 däremot menar att det hänger 

mycket ihop med hur ägarförhållandena ser ut i företaget i fråga. Revisor 3 berättar att större 

företag sköter sig mer själva än små och har därmed inte samma behov av kontinuerlig 

kontakt. Både revisor 2 och 3 pekar på att små företag ofta har en separat redovisningsbyrå 

som de har den mesta av den dagliga kontakten med, till revisorn är det oftast mer 

omfattande och avancerade frågor.  

 

*Är informationen, på något sätt, påverkad av vilken storlek av företag ni 

kommunicerar med, hur? 

Samtliga revisorer anser att det är av yttersta vikt att anpassa sin kommunikation efter sin 

klient och att det snarare har att göra med vem man pratar med än om företaget är mindre 

eller större. Eriksson (2007) skriver att människor har alla olika sätt att ta till sig information, 

vilket ställer krav på att man anpassar sin kommunikation till vad som passar ens motpart på 

bästa vis. Samtliga revisorer svarar att det är stor skillnad i hur en specifik klient vill få 

informationen presenterad och att man ofta får gå ifrån fackspråk samt tänka över motparts 

kunskapsnivå. Eriksson (2007) trycker på vikten av att man alltför sällan reflekterar över vem 

motparten är som man samtalar med, hur den personens behov ser ut och att man måste 

närma sig just den individens nivå. Larsson (2001) menar att kommunikation är en aktivitet 

mellan parter som söker uppnå ömsesidig förståelse vilket bekräftar kravet på att anpassa sig. 

Öhman (2005) tar upp betydelsen av kunskapsnivån ute i företagen för revision. Han menar 
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att mindre företag ofta har sämre ekonomiska kunskaper och ofta saknar en egen 

ekonomiavdelning.  

 

På följdfrågan om klienten vågar säga ifrån om något är oklart svarade samtliga revisorer att 

de anser att klienten vågar säga ifrån och pekar på att det är betydligt lättare att fånga upp 

missförstånd när man kommunicerar muntligt. Att ett budskap blir oklart skriver Larsson 

(2001) är ett av de vanligaste hinderna för kommunikation att fungera effektivt, med det 

menar han att meddelandet utsätts för brus och störningar som förvränger det innan 

mottagaren av kodar meddelandet, illustreras i basmodellen (se figur 3). Men hinder kan även 

uppstå om kommunikationen är för svårt begreppsmässigt, vilket det vanligen är i revision, 

eller om mottagaren inte litar på sändaren (ibid). 

 

*Hur informerar du din klient om vilka skyldigheter respektive uppgifter du har? 

Ett enhälligt svar från revisorerna var att klienten informeras muntligt vid uppstartsmötet 

inför revisionen och får detaljer samt viktiga datum. Både revisor 1 och 2 nämner att det är 

viktigt att klienten förstår sitt ansvar och sin roll i relationen i så tidigt skede som möjligt. 

Revisor 3 menar att utvecklingen av relationen sedan reducerar behovet av att år efter år 

informera om skyldigheter och uppgifter. Samtliga revisorer nämner att det är en del 

standardtexter som de delar med sig av till klienten, bland annat uppdragsbrevet, men både 

revisor 1 och 2 berättar att det är ytterst få som ens läser innehållet i denna . Revisor 1 menar 

att vikten ligger vid det muntliga informationsutbytet. Något som kan minska förväntningsgap 

enligt Shaikh & Talha (2003) är att man utformar uppdragsbrevet bättre med tydligare 

framtoning av vad som kan förväntas. Som Eriksson (2007) nämner så har alla människor 

olika sätt att ta till sig information, en del vill höra informationen muntligt, andra vill läsa den 

medan vissa vill känna och pröva informationen praktiskt. Det ställer i sin tur stora krav på 

hur revisorerna kommunicerar mot sina klienter och via vilka kanaler för att informationen 

ska tas emot på bästa sätt. Cassel (1996) anser också att revisorerna måste bli mer 

pedagogiska vid sin förmedling av information, något som kan minska missförstånd.   

 

*Anser du att kommunikationen fungerar –  ej fungerar väl med dina klienter? 

Samtliga revisorer anser att deras kommunikation med klient fungerar väl som den är idag. 

Revisor 3 som har haft sina klienter i många år säger att det är mycket sällan som det uppstår 

några missförstånd. Revisor 1 menar att största anledningen till brist i kommunikationen är 
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tidsbrist, denna pekar på att revisorer inte har tid att sitta och ringa runt till alla sina klienter i 

den omfattning som skulle krävas för att eliminera kommunikations missar. Eriksson (2007) 

tar upp detta som ett stort hinder för kommunikation när tidsbegränsningar påverkar 

möjligheterna till kommunikation. Det revisor 3 menar är att en längre relation mellan revisor 

och klient är positivt för kommunikationseffektiviteten, vilket styrks av flera forskare 

(Eriksson 2007, Larsson 2001, Nilsson & Waldermansson 1994). Hård af Segerstad (2002) 

bekräftar att kommunikation är av största vikt för att vårda relationerna mellan parter.  

 

*Påverkar din relation med klienten hur effektiv kommunikationen blir? 

Relationen med sin klient anser alla revisorerna är av väldigt stor vikt. Revisor 2 anser det 

som nästan avgörande för hur bra kommunikationen kan bli medan revisor 3 jämför 

klientrelationen med vilken relation som helst och pekar på behov av att få bekräftelse och 

engagemang. Både revisor 1 & 2 anser att desto mer kunskap man har om sin klient och sina 

kontaktpersoner samt verksamheten de är operativa i, desto lättare blir det att anpassa 

kommunikationen och fungera som en bra rådgivare. Både Eriksson (2007) och Larsson 

(2001) skriver hur viktigt det är för kommunikationen att det finns en stark relation bakom, 

att det finns en gemensam nytta och tillfredsställelse att utvinna i längden. Revisor 3 menar 

att oberoendet ställer relationen i en svår sits där regler avgör hur pass nära och effektiv 

kommunikationen kan bli. Något som får många revisorer att bli lite avvaktande i sin relation. 

Johansson et al (2005) beskriver det som en balansgång mellan att hålla en mycket god 

relation mot sin klient till att det blir en för god relation som påverkar oberoendet.  

Revisor 3 nämner även vikten av att vara ärlig, ha en rak kommunikation och menar att finns 

det ingen tillit så fallerar hela relationen.   

 

* Hur bygger du relation med klienten? 

För samtliga revisorer handlar det om att visa intresse och engagemang för sin klient. Revisor 

2 tycker även att man ska vara påläst om klientens verksamhet och ha förståelse för dess 

bransch då dessa ofta är väldigt nischade. Larsson (2001) skriver att en god relation måste 

bygga på flera olika parametrar så som förtroende, öppenhet, intresse och involvering för att 

den ska fungera väl. För revisor 3 handlar det även om att visa att man verkligen försöker 

hjälpa klienten, att få denna i en bättre ställning än innan och att man uppmärksammar sin 

klient om förändringar i omvärlden som kan vara relevanta. Revisor 1 menar att relation är 

något som byggs över tid och att man med tiden förstår varandra och vad som förväntas av 
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vardera part. Ett hinder som Larsson (2001) tar upp är att mottagaren inte litar på 

avsändaren av ett meddelande så att budskapet förkastas, vilket kan kopplas till vikten av att 

ha en god relation mellan parter. Hård av Segerstad (2002) menar för att utveckla och 

etablera en social relation ställer det stora krav på att både sändare och mottagare fungerar 

väl i kommunikationsrelationen. Eriksson (2007) menar att en relation formas genom en 

ömsesidig anpassning i en växelverkan där en gemensam nytta och tillfredsställelse är 

centrala krav på relationen.   

 

*Anser du att kommunikationen eller informationen bör förändras på något vis? 

Revisor 1 och 2 anser att man borde kommunicera mer med sina klienter än man gör idag, att 

oftare lyfta på luren och visa engagemang. Revisor 3 tycker att det är viktigt att man skaffar 

sig en bättre framförhållning i kommunikationen, vilket han anser är svårare i praktiken än i 

teorin då det ständigt är ett högt tempo. Något som går hand i hand med vad Eriksson (2007) 

och Larsson (2001) menar med planerad kommunikation, att man går från slumpmässig 

kontakt till en planerad. Revisor 1 berättar även att en anledning till varför kontakten inte är 

tätare har att göra med behovet att förbli kostnadseffektiv, att för mycket tid i telefon skulle 

sänka antalet möjliga klienter per revisor.  

 

 

Förväntningsgap 

*Vilka är dina erfarenheter kring förväntningsgap? 

Samtliga revisorer anser att det existerar ett förväntningsgap, men de har lite olika syn på 

problemet. Revisorerna menar att förväntningsgap inte är särskilt omfattande när det 

kommer till deras klienter och det nämns även att förväntningsgapet finns åt båda håll i en 

relation. Det krävs att även klienten ska vara intresserad och aktiv i relationen. Vilket 

stämmer överens med Larssons (2001) teori att en relation bygger på gemensam nytta. 

Revisor 2 pekar på att förväntningsgap även existerar inom revisionsteamet, att det uppstår 

missförstånd om arbetsfördelningen eller att fel information förmedlas till klient. Tidsbrist 

kan bidra till att kommunikationen brister inom ett revisionsteam, ett problem som Ericsson 

(2007) tar upp. Revisor 1 nämner även att ett annat förväntningsgap uppstår då 

revisionsbyrån säljer in sig till klienter som en ”upplevelse eller helhetslösning” vilket gör att 

klienterna lätt bygger upp stora förväntningar som kan vara omöjliga att leva upp till. Detta 
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också kan kopplas till Ojasalos (2001) teori om orealistiska förväntningar, som innebär att 

tjänsteutföraren omöjligen kan råda bot på förväntningarna från klient.  

Revisor 2 & 3 tror att det generellt finns ett förväntningsgap på grund av att revisorer som 

profession är otydliga med vad revision är och vad som inte ingår i denna , att det finns en 

dimmig bild av revisorsrollen. Ett problem som Cassel (1996) påpekat är just oklarheterna 

kring revisorsrollen och de svårigheter som revisorer har att förklara sin roll i relationen med 

klient. Han menar bland annat att revisorerna måste bli mer pedagogiska vid sin 

informationsförmedling så att de lever upp till de arbetsuppgifter och skyldigheter som en 

revisor har. Problemet kan även hänföras till Larssons (2001) basmodell av kommunikation 

där budskap försvinner i brus och störningar, vilket leder till oklarheter om ansvar av 

arbetsuppgifter.  

Revisor 2 & 3 menar att det är ett större förväntningsgap mellan revisor och omvärlden vilket 

mycket har att göra med den tystnadsplikt som föreligger för revisorer, vilket innebär att det 

finns mycket som de inte får uttala sig om och som inte finns med i revisionsberättelsen. 

Porters (1993) teori om rimlighetsgapet styrker detta, att det handlar om skillnader mellan 

vad allmänheten förväntar sig av en revisor och vad denna rimligen kan utföra. Även Shaikh & 

Talha (2003), Cassel (1996) pekar på att det finns ett stort gap mellan just vad allmänheten 

tror att en revisor ska utföra, vad denna har för uppgifter och hur verkligheten ser ut. Att det 

är orimliga förväntningar ställda på revisorerna. Carrington (2010) nämner just 

problematiken med tystnadsplikt är att intressenter utanför uppdraget förväntar sig mer 

information än vad revisorn kan delge enligt lag. 

Revisor 3 säger däremot är det mer ett problem mellan revisorsassistenter och klient. De är 

inte lika erfarna med att anpassa sin kommunikation mot klient och säger att det oftare 

uppstår oklarheter mellan dessa. För revisor 3 är det vanligaste sättet förväntningsgap visar 

sig genom oklarheter kring tidsplan eller arvoden till revisor . Ett kommunikationsproblem 

som Ojasalo (2001) tar upp är när klienten har oklara förväntningar på revisorn, i det här 

fallet gällande arvode och tidsplan. Det är av hög vikt att föra en kommunikation där man 

försöker göra förväntningarna mer klara (ibid). Då kommunikation är viktigaste sättet att 

överföra information, Hård af Segerstad (2002), gäller det att vara så tydlig som möjligt i 

kommunikationen mot sin klient för att undvika de störningar som kan uppstå enligt Larssons 

(2001) basmodell. 

 

*Finns det någon skillnad på förväntningsgapet mellan stora och medelstora företag? 
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Revisor 2 anser att det inte är någon skillnad på förväntningsgap beroende på företagsstorlek, 

utan att det däremot har att göra med personen man har kontakt med och vilken 

kunskapsnivå denne har. Något som stämmer överens med Öhmans (2005) teori om hur 

kunskapsnivån ser ut hos det reviderade företaget när det kommer till frågor om re vision och 

ekonomi. Han menar att mindre företag oftare har sämre ekonomiska kunskaper (ibid).  Två 

problem som Carrington (2010) påpekat också. Revisor 1 & 3 berättar att det är mer 

förekommande att små företag har en förmåga att tro att revisorer får göra mer än vad 

reglerna säger om oberoende, och revisor 1 menar att det även finns medelstora företag som 

tror att revisorn kan göra mer. Johansson et al. (2005) menar att förväntningsgapet ser 

annorlunda ut i mindre företag på grund av att relationen med revisorn ser annorlunda ut. 

Förväntningarna från små företag är något som enligt Ojasalo (2001) kallas orealistiska 

förväntningar, förväntningar som inte kan uppnås eller är högst osannolika att uppnås. 

 

*Upplever du kunskapsskillnad om revisorns roll baserat på företagets storlek?  

Alla tre revisorer är övertygade om att kunskapen om revisionsrollen är bättre hos 

medelstora företag som har en egen ekonomiavdelning och personal som har hand om 

ekonomifrågor. Revisor 2 nämner att det inte är ovanligt att ekonomichefen är en före detta 

revisor och där av har bra kunskap om roll indelningen. Både revisor 2 och 3 menar däremot 

att det är rätt mixat och att skillnaden i kunskap inte är så tydlig mellan små och medelstora 

företag, utan att det visar sig främst mellan små och stora företag. 

Vilket stämmer överens med Öhmans (2005) syn gällande kunskap om revision, att mindre 

företag ofta har sämre koll på ekonomiska frågor samt att de ofta saknar egen 

ekonomiavdelning. 

 

*Tror du att er konsultation och rådgivning av andra tjänster utöver revisionen 

påverkar förväntningsgapen? 

Samtliga revisorer nämner ett flertal tjänster, skatterådgivning, redovisning, riskhantering, 

verksamhetsutveckling med mera.  

Revisor 1 & 3 anser att det ställer till med problem när en klient använder många tjänster från 

samma byrå. Revisor 2 har aldrig uppfattat att det skapar problem när de erbjuder många 

tjänster men kan förstå att det kan bli en del frågetecken när många är inblandade. När det 

byggs upp enorma förväntningar från klients sida kan Ojasalos (2001) indelning av 

förväntningar användas. Det kan vid en sådan situation skapas både implicita , oklara och 
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orealistiska förväntningar på revisorn. Något som även sätter krav på att vara tydlig med 

rollfördelningen om vad som till hör revisionsdelen, ett problem som Cassel (1996) påpekar 

som bidragande till förväntningsgap. 

 

*Hur påverkar kommunikationen med klienter risken att ett förväntningsgap uppstår?  

Samtliga revisorer anser att kommunikation är en mycket viktig faktor gällande framkomsten 

av förväntningsgap. Även menar de att relationen med klient är av högsta vikt för att kunna 

föra en fungerande kommunikation, för att säkerställa så klienter får rätt information.  

Revisor 1 anser att om en klient byggt upp stora förväntningar på vad byrån kan göra för dem 

så är det revisorns jobb att kommunicera den verkliga bilden av vad dem får, som skulle 

kunna åtgärdas genom en mer detaljerad revisionsberättelse. 

Kommunikationens vikt stöds av samtliga forskare i teoridelen, där samtliga även påpekar att 

kommunikationen har en stark inverkan på relationer och vice versa, Larsson (2001) Hård af 

Segerstad (2002) Eriksson (2007) Nilsson & Waldermansson (1994). Båda Larssons (2001) 

kommunikationsmodeller som beskriver kommunikation visar på att det är viktigt att vara 

tydlig, anpassad och arbeta efter gemensamma intressen samt mål. Johansson et al. (2005) 

beskriver kommunikation som en av de större faktorerna bakom att förväntningsgap uppstår. 

 

 

Sammanfattning  

Revisorerna menar att det inte sker någon direkt planering av kommunikationen, utan att 

denna ofta följer revisionens och företagets aktivieteter och detta beror mycket på vilken typ av 

företag det handlar om. Klienterna informeras främst muntligt vid ett uppstartsmötet där en 

genomgång görs av detaljer samt viktiga datum. Revisorerna anser att det är ytterst viktigt att 

anpassa sin kommunikation efter sin klient, att det har mer att göra med vem man pratar med 

än storleken på företaget. Samtliga revisorer anser att kommunikationen fungerar väl med sina 

klienter och att relationen är av största vikt för hur bra kommunikationen blir med klienten. De 

menar att ju mer revisorn kan om sin klient desto bättre hjälp, råd och tips kan de dela med sig 

av. För att bygga en bra relation menar revisorerna att man ska visa intresse, engagemang och 

vara påläst om sin klient. En förändring som revisorerna vill se är att öka kommunikations 

täthet. Samtliga revisorer anser att det finns ett förväntningsgap, hur det däremot har visat sig 

för vardera revisor är lite olika. Det kan gälla förväntningar i båda riktningar i relationen, 

otydlighet om rollfördelning både mellan klient och revisor men även inom ett revisionsteam. En 
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annan faktor som påverkar förväntningsgapet är frågor kring arvoden och tidsplaner. En av tre 

revisorer pekar på att det finns ett större förväntningsgap mellan revisorer och omvärlden 

snarare än mellan klient och revisor. 

Revisorerna anser att det inte finns någon direkt skillnad på hur förväntningsgapet visar sig 

beroende på företaget storlek, utan är kopplat till vem man pratar med och dess kunskapsnivå. 

De menar även att små företag oftast har en tendens att förvänta sig att revisorerna kan göra 

mer än enligt lag. Revisorerna är övertygade om att kunskapen om revisorsrollen är bättre hos 

medelstora företag. På frågan om revisionsbyråernas övriga konsultation av andra tjänster 

påverkar förväntningsgapet svarade revisorerna att så är fallet, att det lätt uppstår förvirring. 

Samtliga revisorer anser att kommunikation är en mycket viktig faktor gällande framkomsten 

av förväntningsgap. Även menar de att relationen med klient är av högsta vikt för att kunna föra 

en fungerande kommunikation, att klient får rätt information. 
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5.2 SMÅ OCH MEDELSTORA FÖRETAGENS SYN 
Här analyseras de små och medelstora företagens svar och ställs mot uppsatsens teorier. 

 

Kommunikation 

*Hur ofta kommunicerar ni mer er revisor? 

Små företag: 

Samtliga av de små företagen svarade att det främst är kring bokslut och årsredovisning som de 

har kontakt med sina revisorer. Företag 2 & 3 kommunicerar med revisorn cirka 3-4 gånger 

per år, medan företag 1 svarar att de har en mer löpande kommunikation med sin revisor. 

Företag 1 & 4 säger även att de två gånger per år träffar huvudrevisorn och följer upp 

granskningen och eventuella förändringar. Vid ett av mötena planeras nästkommande år, en 

tidsplan sätts och man bestämmer samtliga rutiner. Företag 2 & 3 anser att de drar sig för att 

själva kontakta revisorn då det är svårt att veta vad de blir debiterade för vid sådan kontakt med 

revisorn. 

 

Medelstora företag: 

Två av de medelstora företagen har mer eller mindre månatlig kontakt med sin revisor och 

båda menar att kommunikationen till stor del är driven av händelser kopplade till 

verksamheten. Både företag 5 & 6 svarar att de ofta har frågor eller funderingar trots att de 

har god kompetens inom företaget, men att det handlar om att få ett par utomstående ögons 

syn på det hela. Företag 5 menar att de har så pass god relation till sin revisor att det inte är 

ovanligt att de hörs lite till och från för privata samtal. Företag 7 & 8 däremot har lite glesare 

kontakt med sina revisorer, de svarar båda att det inte blir så många gånger utan cirka 4-5 

gånger. Båda anser att kontakten är som intensivast kring granskningstider då det ofta är 

specifika frågor kopplade till det granskade underlaget. Företag 8 menar att kontakten blir 

mer sällan då de har en så pass välutvecklad ekonomiavdelning och administration.  

 

Att avläsa från svaren ser man en trend att kommunikationen oftast sker 3-5 gånger per år 

mellan revisor och dess klient. Större delen av företagen menar att kommunikationen är som 

tätast kring ganskningstider vilket faller sig naturligt vid en revision. Tre av åtta företag har en 

löpande kommunikation med sin revisor, vilket visar på att de har ett större behov av att få stöd 

kontinuerligt under årets gång. Revisorernas svar på frågan var att det mycket beror på hur 

företagets verksamhet ser ut och vilket behov de har.  
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*Hur sker kommunikationen, är den planerad? 

Små företag: 

Samtliga företag svarade att kommunikationen främst sker via mail eller telefon och att det 

oftast bara är 1-2 gånger per år som man träffar revisorn. Företag 2 & 3 menar att 

kommunikationen inte är planerad utan sker främst kring bokslutet och årsredovisningen och 

den snarare sker vid behov.  Både Larsson (2001) och Eriksson (2007) anser att 

kommunikation bör vara planerad för att kunna bli så effektiv som möjligt. De anser att 

planerad kommunikation jämfört med slentrianmässig kommunikation fungerar som ett 

strategiskt ledningsinstrument vilket skapar målsättningar och kvalitet säkrar 

informationsflödet.  Företag 4 menar att det blir färre och färre fysiska möten med sin revisor. 

Detta kan komma att ställa till problem för vissa företag. Eriksson (2007) tar upp att alla 

människor tar till sig information på olika sätt och har olika typer av behov för att testa den. 

Ifall de företag som är i starkt behov av fysiska möten och behöver kunna ifråga sätta 

informationen direkt kan nedskärningar av antal direkta möten få negativa konsekvenser på 

deras relation och kommunikation med revisorn.  

 

Medelstora företag: 

Tre av företagen anser att kommunikationen inte är planerad, däremot svarar de enhälligt att 

kommunikationen snarare hänger ihop med revisionsplanen. Företag 5 anser att 

kommunikationen mer eller mindre är helt spontan när det dyker upp något eller när det är 

revisionstider. Liksom för de små företagen går kommunikationen här ifrån vad Eriksson 

(2007) och Larsson (2001) säger om teorier om planerad kommunikation, det vill säga att 

planerad kommunikation fungerar som ett strategiskt ledningsinstrument som skapar 

effektivitet. Företag 7 & 8 svarar att oftast sker kontakten via ett mail till sin revisor med den 

aktuella fråga som gäller och att de får svar ett par dagar senare om det inte är akuta frågor.  

 

Små och medelstora företagens svar går i samma riktning om att kommunikationen saknar en 

fast plan, att den är mer beroende av revisionens aktiviteter och därefter är den slumpmässig. 

Detta kunde författarna även avläsa i revisorernas svar.  

 

*Informationen från revisorn, är den: skriftlig? muntlig? används fackspråk? 

Små företag: 
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Samtliga företag svarade att informationen främst är skriftlig eller muntlig över telefon, men 

även som tidigare nämnt genom möten. På frågan om fackspråk användes svarade samtliga att 

så var fallet från revisorernas sida. Vid de tillfällen som kommunikationen sker via mail anser 

företag 2 & 3 att det kan bli krångligt att hänga med när de använder facktermer vilket kan 

väcka en del frågor. Svaren från företagen visar typiska inslag av det både Larsson (2001), 

Eriksson (2007) och Hård af Segerstad (2002) teorier om brus och störningar i 

kommunikationen eller att begreppen är för avancerade. Illustreras i Larssons (2001) första 

kommunikationsmodell. Företag 4 menar att när man varit med så pass länge så blir begreppen 

allt mindre komplicerade och företag 1 anser att revisorerna är  duktiga på att anpassa sin 

information till dem. Detta pekar både på vikten av att ha en god relation med den man 

kommunicerar med, något som Eriksson (2007) anser är nödvändigt för att få effektiv 

kommunikation. Men även hur viktigt det är att anpassa sin kommunikation efter motparten, 

vilket kan illustreras i Larssons (2001) relationsmodell, där interaktion och ömsesidig 

förståelse är huvudbegrepp.  

 

Medelstora företag: 

Tre av företagen svarade att mycket av kommunikationen är i skriftlig form, främst 

mailkorrespondens.  Företag 5 & 6 menar dock att mycket av kommunikationen är muntlig 

där företag 5 menar att det beror på att de känner sin revisor så pass bra och företag 6 anser 

att det är smidigare att lyfta luren när de har en fråga än att skriva ner den i ett mail. Både 

företag 5 & 8 svarar att det förekommer mycket fackspråk i kommunikationen, men båda 

anser att då de jobbar med ekonomi till vardags är det inga konstigheter. Jämfört med de små 

företagen så anser inte de medelstora företagen att fackspråket är ett problem, vilket pekar på 

att Erikssons (2007) teori om anpassning av kommunikationen uppfyllts. Här ser man även 

skillnaden när företagen besitter ekonomisk kunskap och att det undanröjer en del av de 

problem som Öhman (2007) ansåg att små företag hade på grund av bristande kunskaper.  

 

Svaren pekar på att en stor del av kommunikationen sker via mail, vilket sätter de små företagen i 

en svårare sits kunskapsmässigt. Att företag 5 & 6 har en stor del muntligt kan kopplas till att de 

företagen svarade att de har en löpande kommunikation med sin revisor i fråga 1. För de små 

företagen blev problemet med fackspråk mer påtagligt än för medelstora företag. 

 

*Hur tar du till dig information på bästa sätt? 
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Små företag: 

Bästa sättet för att ta till sig information ansåg företagen var muntligt genom telefon eller 

möten. Detta för att det då finns möjlighet till att ställa följdfrågor om något är oklart samt 

förenklar om något ska förklaras svarade företag 1 & 3 . Företag 3 anser att det vid muntlig 

kommunikation aldrig är lika mycket fackspråk.  

 

Medelstora företag: 

Företag 5 & 8 anser att de lättast tar till sig information från revisorn via mail då de i lugn och 

ro kan gå igenom materialet eller informationen. En annan fördel är att man har kvar 

informationen i efterhand, vilket gör det möjligt att gå tillbaka och läsa igen. Företag 6 tycker 

att muntliga dialoger är bättre då man får en bättre förståelse för varandra vid ett samtal, 

lättare att fråga om det är något som är oklart. Något som företag 7 delvis  håller med om och 

påpekar vikten av att använda revisorn som ett bollplank, vilket lättast görs muntligt.  

 

Svaren pekar på som tidigare nämnts av Eriksson (2007) att det är mycket individuellt hur man 

som person bäst tar till sig information. Han delar in mottagaren i 3 olika kategorier, de som vill 

höra informationen, de som vill se den visuellt och de som vill kunna pröva den och se att den 

stämmer. Som Hård af Segerstad (2002) nämner är kommunikation den viktigaste källan till 

informationsöverföring vilket förutsätter att så lite brus och hinder som möjligt bör komma 

emellan.  Detta ställer krav på att både sändare och mottagare måste fungera i en 

kommunikationsrelation. Cassel (1996) som noterat det som ett problem anser att revisorerna 

måste bli mer pedagogiska vid sin informationsförmedling. 

 

Samtliga av de små företagen och två av de medelstora ansåg att bästa sättet för dem att ta till 

sig information var via muntlig kommunikation. De som förespråkade muntlig kontakt nämnde 

att det var lättare med följdfrågor, enklare termer och lättare att inte missa något som de största 

fördelarna. Av de två medelstora företagen som ansåg mail vara bästa kommunikationsvägen 

pekade de på att fördelen blev att informationen fanns kvar för vidare granskning i efterhand. 

Svaret går emot tidigare fråga som pekar på att mycket av kommunikationen sker just via mail, 

vilket inte är optimalt för de flesta av företagen.  

 

*Känner du att kommunikationen och informationen är anpassad för dig? 

Små företag: 
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Tre av företagen anser att kommunikationen inte är anpassad till dem. Företag 2 & 3 menar att 

revision är en bransch och ett språk som idag inte är anpassat för klienten, utan att det kan 

tyckas vara onödigt invecklat och snarare leder till att komplicera än förenkla. Företag 2 

uppfattade dock att det var större problem med revisorsassistenterna där det väldigt lätt kunde 

bli rundgång i dialogerna. Svaren visar starka tecken på bristande engagemang från 

revisorernas sida att enligt Eriksson (2007) anpassa kommunikationen efter hur motparten 

bäst tar till sig information. Svaren från företagen pekar tydligt på att revisorerna inte lever upp 

till sin del av kommunikationsrelationen som illustreras i Larssons (2001) modell 

”relationsmodellen”.  

Företag 4 menar att revisorerna allt mer jobbar efter mallar vilket skapar ineffektivitet när 

man ofta arbetar efter klara kommunikationers riktlinjer. Vilket resulterar i att revisorerna 

glider ifrån vad Eriksson (2007) tar upp om styrkan i att anpassa sin kommunikation för 

mottagaren, han presenterar även att ineffektiv kommunikation kan bero på att involverade 

parter har allt för olika behovsprofiler. Han nämner det som ett problem att man allt för sällan 

reflekterar över vem man kommunicerar med och hur denna person är uppbyggd (ibid).   

Företag 1 är helt emot tidigare uttalanden och anser att dess revisor är extremt bra på att 

anpassa sin kommunikation mot dem. Denna menar även att revisorn är så pass duktig att 

anpassa kommunikationen för just deras bransch vilket är jätte bra då alla branscher har olika 

nischer och gråzoner.  

 

Medelstora företag: 

Enhälligt svarar företagen att de anser revisorerna vara duktiga på att anpassa sin 

kommunikation till dem. De påpekar vikten av att kommunikationen är styrd av vem revisorn 

pratar med, efter dess mottagarförmåga. Svar som går i rak linje med vad Erikssons (2007) 

teorier säger om att alla människor tar till sig information på olika sätt, att det gäller att 

anpassa sin information. Företag 5, 6 & 8 menar att revisorerna är duktiga på att förenkla 

komplicerade frågor och gör dem lättförstådda. Företag 5 svarar att egna erfarenheter gör det 

lättare att hålla en hög nivå i kommunikationen. Som tidigare nämnts ansåg Öhman (2007) 

det som ett bakomliggande problem till förväntningsgap att mindre företag hade sämre 

ekonomiska kunskaper. 

 

Här ser man klara skillnader mellan små och medelstora företag. De små anser sig inte få en 

tillräcklig anpassning av kommunikationen medan de stora inte har några bekymmer med det 
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sätt som information presenteras för dem. Återigen är respondenterna inne på spåret att det är 

för mycket fackspråk och krångliga begrepp som de små företagen inte hanterar 

kunskapsmässigt. Revisorernas svar på frågan var att de ansåg det vara av yttersta vikt att 

anpassa sin kommunikation efter den klient man kommunicerar med, men poängterade även att 

det mer har att göra med vem man pratar med hos företaget än företaget i sig självt.  

 

*Hur informeras du om vilka skyldigheter och uppgifter er revisor har?  

Små företag: 

Tre av företagen svarade att man inför revisionen går igenom muntligt vad den ska omfatta. 

Företag 1 & 2 anser att revisorerna är dåliga på att ge tillräcklig information om vilka 

skyldigheter och uppgifter de har, företag 1 menar även att de är otydliga i att presentera vem 

som granskar vad under revisionen. Företag 4 svarade att det främst är genom lagar och 

förordningar som det framgår vad revisorn ska göra för något. Företag 1 & 3 nämner även 

uppdragsbrevet som en informationskanal, men att den samtidigt är väldigt formell. Det som 

företagen 1 & 2 uppmärksammat kan härledas till Larsson (2001) baskommunikationsmodell 

där störningar och brus gör budskapet otydligt, eller på grund av att budskapet helt enkelt är 

fel utformat och därav inte går att avläsa korrekt för mottagaren. Men även till Eriksson 

(2007) som poängterar vikten av anpassad kommunikation. Sådana problem har 

uppmärksammats av flertalet forskare, bland annat Cassel (1996) som menar att det finns en 

oklar rollfördelning mellan revisor, företag och ägare vilket skapar förväntningsgap mellan 

parterna. Han menade att revisorerna måste bli mer pedagogiska när de förmedlar och 

kommunicerar med sina klienter, samt att de behöver bli bättre på att reda ut och förklara de 

olika rollerna i en revisionsrelation. Detta bekymrade även Shaikh & Talha (2003).  

 

Medelstora företag: 

Tre av företagen svarar att det är bristfällig information om de skyldigheter en revisor har. 

Problematiken är densamma för de medelstora företagen där en möjlig åtgärd för problemet 

är så som Cassel (1996) pekade på, att revisorerna måste bli mer pedagogiska vid sin 

informationsförmedling kring rättigheter och skyldigheter. Däremot svarar de enhälligt att de 

inför varje revision går igenom planeringen muntligt med revisorn om hur granskningen är 

upplagd och dess omfattning. Företag 7 som nyligen bytt revisor nämner uppdragsbrevet som 

en specifikation om revisionens omfattning, men påpekar att det är ytterst formellt. Något 

som även företag 5 & 8 styrker och företag 5 menar att det är något som man knappast läser 
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utan att man istället får söka svaren i lagar och praxis. En möjlig lösning för att minska på 

förväntningsgapet såg Shaikh & Talha (2003) genom att uppdragsbrevet skulle utformas på 

ett bättre sätt med ett tydligare budskap om vad som kan förväntas av var dera part.  

 

Av de små och de medelstora företagen ansåg merparten att revisorerna gick igenom muntligt 

vad revisionen skulle omfatta. Men två av de små och tre av de medelstora företagen tyckte att 

revisorerna är för dåliga på att informera sina skyldigheter vid en revision. Uppdragsbrevet 

nämns av flera respondenter, men de pekar samtliga på att det är en mycket formell 

informationskälla och att informationsrikedomen är knapp. Revisorernas syn på frågan är att en 

stor del av revisionens detaljer har man en genomgång av vid ett möte, de nämner även att det 

förekommer en hel del standardtexter så som uppdragsbrevet. Även revisorernas åsikt pekar på 

att detta inte är ett dokument man fäster större vikt vid.  

 

*Vilket information framgår i uppdragsbrevet? 

Små företag: 

Tre av företagen anser att uppdragsbrevet berättar långt ifrån tillräckligt om vad revisionen 

omfattar. Företag 1 anser att det mer är ett dokument som signeras och sedan arkiveras, företag 

3 pekar på att det borde innehålla mer detaljerad information. Företag 4 anser att 

uppdragsbrevet mer eller mindre beskriver att revisorn är certifierad och att det lovar en del i 

kvalitetssynpunkt. Företag 2 minns inte ens sitt uppdragsbrev.  

 

Medelstora företag: 

Samtliga företag svarar att uppdragsbrevet är ett dokument som inte säger så mycket, att det 

inte innehåller några detaljer. Företag 5 svarar att uppdragsbrevet informerar om 

omfattningen av granskningen samt ansvarsbegränsningar för revisorn. Företag 6 menar att 

uppdragsbrev bara skrivs när man byter revisor, vilket kan vara ganska sällan. Istället 

poängteras hur viktigt den löpande kommunikationen är med revisorn.  

 

Forskare som påpekat bristerna i uppdragsbrevet är Shaikh & Talha (2003), som menar att 

förväntningsgapet skulle kunna minskas genom en bättre utformning av uppdragsbrevet där 

det bättre framgår vad som kan förväntas av vardera part. Innehållet i uppdragsbrevet går klart 

emot den anpassning av kommunikation som Eriksson (2007) pratar om. 
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Nära inpå alla företag svarar att uppdragsbrevet innehåller för lite information och inte är ett 

dokument av särskilt stort värde. De medelstora företagen visar upp lite mer kunskap om 

uppdragsbrevet än de små företagen. En av revisorerna påstår att så få som 1 av 10 läser sitt 

uppdragsbrev.  

 

*Anser du att ni har en väl fungerande kommunikation med er revisor? 

Små företag: 

Tre av företagen anser att de idag har en dålig kommunikation med sin revisor. Både företag 1 & 

2 anser dock att kommunikationen är betydligt sämre med revisorsassistenterna, att de inte är 

lika insatta i företagets verksamhet och att översikten blir betydligt luddigare. Detta är ett 

problem som kan kopplas till deras brist av erfarenhet och förmåga att anpassa sin 

kommunikation till klient som Eriksson (2007) anser är nödvändig och Larsson (2001) menar 

att det brister i den gemensamma kommunikationsaktiviteten. Företag 3 & 4 menar att 

kommunikationen hade kunnat bli bättre genom att revisorerna känner till företagets bransch 

och verksamhet noggrannare.  Detta pekar på vikten av att revisorerna håller en god relation 

mot företagen, Larsson (2001) benämner involvering och ömsesidigt intresse som viktiga 

beståndsdelar i en relation. Något som kan illustreras i hans relationsmodell.  

 

Medelstora företag: 

Samtliga företag anser att de har en väl fungerande kommunikation med sin revisor, företag 6 

& 8 menar att de har en god förståelse för varandra och att kunskapsnivån gör stor skillnad.  

Svar som stöds av Hård af Segerstad (2002) som menar att kommunikation är en viktig 

funktion för informationsöverföring, kunskapsutveckling och för att upprätthålla sociala 

kontakter. Företag 7 menar att den goda kommunikationen beror på att de har en god relation 

som arbetskamrater där kontakten är bra mellan ledningsgrupp, ekonomiavdelning och 

revisor. Att goda relationer är en viktig del för att effektivisera sin kommunikation stöds av 

både Larsson (2001) och Eriksson (2007). Enligt Larssons (2001) relationsmodell för 

kommunikation så krävs det att parter är starkt bundna till varandra och att informationen 

som utbyts har relevans för båda parter.  

 

Tre av de små företagen ansåg sig ha en dålig kommunikation med sin revisor, vilket kan kopplas 

till att de ansåg kommunikationen som bristfälligt anpassad för dem som mottagare. Medan 

samtliga medelstora företag anser sig ha en väl fungerande kommunikation med sin revisor idag. 
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Dock påpekas det från två av de små företagen att problem finns med revisorsassistenterna, att 

kommunikationen med dem är bristfällig. Att just de små företagen har problem med 

revisorsassistenterna faller sig lite till naturen då det givetvis gäller personer mindre erfarna av 

revision. Två av de små företagen menar även att kommunikationen hade kunnat bli bättre om 

revisorerna var bättre insatta i företagens verksamheter. Även revisorerna svarar på frågan att 

de anser sig ha en god kommunikation idag med sina klienter.  

 

*Vad utmärker god kommunikation för dig? 

Små företag: 

Företag 1 & 3 anser att god kommunikation utmärker revisorns förmåga att förklara saker på 

ett anpassat sätt, att det finns en förståelse mellan varandra och att revisorerna klarar av att 

lägga sig på rätt nivå i samtalen. Företag 1 & 3s syn på god kommunikation stöds av Larsson 

(2001) som talar om kommunikation som en gemensam aktivitet där man mellan dem som 

ingår i interaktionen söker en ömsesidig förståelse. Men även Erikssons (2007) fokus ligger i 

kommunikationsanpassning och förmåga att presentera information på rätt sätt.  

Företag 2 & 4 ansåg att vikten låg i revisorns engagemang i företaget, att denna var insatt i 

företagens marknad, verksamhet och bransch. Svaren från företag 2 & 4 indikerar att det är en 

god relation som de värdesätter. Detta beskrivs i teorier från dels Larsson (2001) som anser att 

en relation bygger på förtroende, involvering och öppenhet som har en bas i gemensam nytta, 

relationsmodellen.  

 

Medelstora företag: 

Företagen anser att god kommunikation beskrivs genom att den är kamratlig, inhyser respekt 

för varandra, att informationen presenteras på ett anpassat sätt och att man ligger på ungefär 

samma kunskapsnivå. Även för de medelstora företagen landar resonemanget i teorier som 

stöds av bland annat Larsson (2001) om vikten av att relation spelar in, att det finns 

förtroende och ömsesidigt intresse i interaktionen mellan varandra. Också deras önskan om 

att informationen ska vara anpassad går hand i hand med Erikssons (2007) teorier om att 

informationen måste vara anpassad för mottagaren och passa dennes behovsprofil.  

 

Nilsson & Waldermansson (1994) skriver att grunden för god kommunikation enligt dem är  

att kunna kommunicera med varandra på ett bra sätt. De menar även att det inte spelar någon 
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roll hur mycket man kommunicerar om innehållet bli otillräckligt eller bristfällig utan att det 

då likväl kan leda till missnöje mellan parter. 

 

Samtliga företag ansåg att god kommunikation beskrevs genom termer som en revisors förmåga 

att anpassa kommunikationen, att det finns en förståelse för varandra, engagemang och 

involvering.  

 

*Har ni en bra relation med revisorn, hur? 

Små företag: 

Två av företagen tycker att de har en bra relation till sin revisor. Företag 1 & 4 säger att de har 

revisorer som är insatta och engagerade i företagen, för företag 1 rör det sig om en tidigare 

relation mellan en av ägarna och huvudrevisorn. Enligt Larsson (2001) bygger en god relation 

på ömsesidig anpassning där behov och utbyte är grundläggande parametrar som arbetar i 

växelverkan. Han menar att den gemensamma nyttan och tillfredsställelsen är två centrala 

delar av relationen och som tidigare nämnt involvering, ömsesidigt intresse och förtroende är 

av vikt.  

Däremot är företag 2 & 3 missnöjda med sin relation till revisorn. Företag 3 svarar att 

relationen är strikt affärsmässig och att kommunikationen hade varit bättre om de hade haft 

en tätare kontakt med revisorn och vetat mer om varandra. Företag 2 anser att de revisorer 

denna har haft under alla år har varit väldigt oengagerade i dess verksamhet och inte mött på 

en anpassad nivå. För företag 2 & 3 kan man därför se att de saknar de delar av Larssons 

(2001) teori som nämnts ovan, engagemang och ömsesidigt intresse, vilket kan förklara deras 

missnöje. Delar som enligt Larssons relationsmodell är väsentliga för att kommunikation ska 

fungera. Företag 2 svar tyder på bristande anpassning av kommunikationen vilket Eriksson 

(2007) anser är av högsta vikt vid kommunikation. Även Hård af Segerstad (2002) pekar på 

vikten av att hålla en god kommunikation mellan två parter då den är en viktig källa för 

informationsöverföring samt för att etablera och upprätthålla sociala relationer.  

 

Medelstora företag: 

Företagen svarar enhälligt att de anser sig ha en god relation till sin revisor. Företag 5 & 6 

svarar att relationen har ett otroligt stort värde för dem och att de ställer höga krav på sin 

revisor. De menar även att det är viktigt att revisorn visar intresse i företaget och den typ av 

frågor som är aktuella för dem, men påpekar även att det är viktigt att både ge och ta.  Åsikter 
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som går i raka spår efter vad Larsson (2001) benämner som basen i en relation, bland annat 

förtroende, öppenhet och involvering och som illustreras i relationsmodellen där man söker 

ömsesidig förståelse. Företag 8 menar att deras goda relation med revisorn beror på en bra 

kunskapsnivå från båda sidor, vilket gör det enkelt att kontakta varandra vid frågor. Denna 

inställning täcker även in teorier om kommunikation och informationsanpassning från båda 

sidor, något som Eriksson (2007) påpekat är av stor vikt. Däremot tror inte företag 8 att 

längden på relationen skulle påverka hur bra den är.  

 

Två av de små företagen var inte nöjda med sin relation till revisorn, något som kan kopplas 

direkt till tidigare bekymmer med bristande anpassning av kommunikation och åsikter om 

ineffektiv kommunikation. Samtliga medelstora företagen ansåg sig ha en bra relation med sin 

revisor. Samtliga företag i undersökningen anser att relationen är en viktig del av interaktionen 

mellan dem och sin revisor.  

 

*Bör kommunikationen eller informationen förändras på något sätt, hur? 

Små företag: 

Företag 3 & 1 anser att kommunikationen borde förenklas och bli tydligare. Företag 2 menar 

att kommunikationen mellan revisor och klient borde öka, att man hörs oftare. Företag 1 & 2 

pekar på att en starkare relation med revisorn skulle underlätta kommunikationen. Företag 4 

svarar att revisorerna borde jobba mer på att sätta sig in i företagens verksamhet och 

revidera mindre efter de mallar som finns och bli mer rörliga. Företag 1, 2 & 4:s önskemål 

pekar på att de önskar en bättre relation med sin revisor där engagemang och intresse styr.  

 

Medelstora företag: 

Två av företagen anser att det inte finns något som borde förändras eller förbättras med 

kommunikationen. Företag 6 anser att man bör jobba upp och presentera ett bättre värde 

med revisionen, vara tydligare och förklara bättre vad det är man erbjuder och utför. Företag 

5 trycker hårt på ett problem de uppmärksammat vilket är att de anser att revisionsbyråerna 

låter sina nyanställda revisorsassistenter komma ut till klient lite för tidigt. Densamme menar 

att det lätt blir luckor i kommunikationen och att kunskapsnivån är bristande från 

revisorsassistenternas sida, att det ibland kan kännas som man betalar för erfarenhet man 

inte får.  
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Samtliga av de små företagen anser att det finns förändringar att göra kring kommunikation 

och relation med sina revisorer. Något som går i hand med tidigare dokumenterat missnöje 

kring kommunikation och relation mot revisorer. Dock var det bara två av de medelstora som 

ansåg att förändringar behövdes. Detta kan ställas i relation till vad revisorerna ansåg, att 

kommunikationen borde byggas på och förbättras från vad den består av idag.  

 

Förväntningsgap 

*Hur skulle du definiera begreppet revision? 

Små företag: 

Alla företagen är överens om att en revision är en granskning av företagets räkenskaper och 

förvaltning. För företag 2 & 3 innebär det även en kontroll att de ska leta upp och rätta fel 

samt checka av att företaget följt rätt lagar. Båda företagen förväntar sig att revisorn ska 

komma med goda råd gällande företagets ekonomi och övriga tips på hur företagets kan 

utvecklas. Företag 1 & 4 pekade just på granskning av väsentliga delar av bokföring, 

årsredovisning, förvaltning samt inrapportering till myndigheter.  

 

Företag 2 & 3 visar på sämre kunskap om vad en revision innehåller och omfattar, svaren 

visar tydligt att det finns förväntningsskillnader. Något som Öhman (2007) ansåg som ett en 

stor bidragande faktor till förväntningsgaps uppkomst. Han påpekade att gapet oftast var 

större i mindre företag där de ekonomiska kunskaperna var sämre. Vidare stöds Öhmans 

teorier om förväntningsgap i svaren från företag 2 & 3 där det visas tendenser på att de 

förväntar sig revisionen som en extra kontroll och att revisorn ska löpande komma med 

utvecklande tips för verksamheten. Två andra anledningar som Öhman (2007) ansåg var 

bidragande till förväntningsgap var dels att intressenter lätt fick förväntningar om att 

revisionen skulle garantera livskraften i det reviderade företaget. Men även att revisorn skulle 

inrikta sig mycket på att upptäcka förbiseenden och andra oegentligheter i företagets 

redovisning, detta ansåg revisorerna inte låg inom deras ansvar. Öhman menade att många 

användare av finansiell information ansåg revisionsberättelsen som en garanti för att allt var 

felfritt i företagets verksamhet (Öhman i Johansson et al. 2005), något som även Cassel (1996) 

såg som ett bekymmer. Cassel (1996) ansåg att förväntningsgapet till stor del skapades 

genom oklara roller mellan revisor, ledning och ägare. Denna relation leder lätt till en allmän 

tro att revisionsgranskningen är mer omfattande än den egentligen är.  Även Shaikh & Talha 

(2004) pekade på att det var ett problem med den oklara bilden av en revisions omfattning.   
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Svaren från företag 2 & 3 kan även hänföras till Ojasalos (2001) teori om oklara 

förväntningar, som innebär att företagen har förväntningar på revisionen gällande 

förändringar men kan inte definiera exakt vad. Även hans teori om orealistiska förväntningar 

kan appliceras då företagen har förväntningar på revisorn som denne inte kan leva upp till.  

 

Medelstora företag: 

Företagen svarar enhälligt i lite olika formuleringar att det handlar om en granskning av 

företagets räkenskaper och förvaltning. Företag 5 menar att revision görs med avseende på 

väsentlighet och risk för att skapa trygghet för externa parter. Företag 6 anser att 

granskningen är för att minimera risker och påpeka brister i den löpande förvaltningen så att 

företagets intressenter förses med pålitlig information. Företag 7 förklarar en revision som 

stickprov på olika delar av verksamheten. De medelstora företagens svar visar på goda 

kunskaper om ekonomi och omfattningen av revision, något som går i linje med Öhmans 

(2007) teori om att mindre företag ofta har sämre ekonomiska kunskaper.  

 

Samtliga företag svarar att en revision är en granskning av ett företags räkenskaper och 

förvaltning. Av svaren kan man se att kunskaperna hos de små företagen är sämre och att de har 

ett större förväntningsgap mellan dem och sin revisor än de medelstora företagen.  

Revisorerna menar att små företag oftast har en tendens att förvänta sig att revisorerna kan 

göra mer än de får, vilket de tror har att göra med att kunskapen om revisorsrollen är bättre hos 

medelstora företag. 

 

*Anser du att en genomförd revision är en garanti för att allt står rätt till med företaget, 

på vilket sätt? 

Små företag: 

Enhälligt svarar företagen att det inte är en garanti för att allt står rätt till. Företag 1 & 3 

menar att det är ett stickprov och inte en heltäckande granskning. Företag 2 anser dock att 

revisionen på något vis ska vara en stämpel på att alla papper är i ordning och att företaget 

drivs seriöst. Som nämnts i frågan ovan är det inte ovanligt dels att företag har en tendens att 

se en genomförd revision som garanti på att företaget är livskraftigt (Öhman 2007). Men som 

även Cassel (1996) tar upp kan förväntningsgap visa sig när användare av informationen från 

revisorer tolkar denna som en garanti för att inga felaktigheter eller oegentligheter har 

uppdagats under revisionen. För företag 2:s syn på frågan kan detta kopplas till ett problem 
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som just Cassel (1996) ansåg som bidragande till förväntningsgap, att företag ser revisionen 

som en del av företagets internkontroll där revisorn förväntas bland annat tillse att regler 

följs. 

 

Medelstora företag: 

Samtliga företag svarar att det inte är en garanti på något vis, utan att en revision är en 

granskning av utvalda delar av verksamheten. Frågan visar återigen att de medelstora 

företagen har goda kunskaper om revision och ekonomi, enligt Öhmans (2007) teori om 

kunskap.  

 

Svaren pekar alltjämt på att företagen har en god uppfattning om vad en genomförd revision 

innebär för företaget, samtliga svarade enhälligt på frågan att det inte är någon garanti. 

Noterat är det bara ett av åtta företag som visar på ett förväntningsgap där de tror att revisorn 

ska göra mer än enligt lag. Revisorerna anser att kunskapen om revision hos medelstora företag 

är bättre än hos de små.  

 

*Är revisorn tillräckligt insatt i er bransch och ert företag? 

Små företag: 

Tre av företagen svarar att de idag har en revisor som inte är tillräckligt insatt i deras 

branscher. Företag 2 förklarar att de aldrig haft en revisor som varit kunnig om branschen 

och att det är en lång inlärningsperiod varje gång revisorn byts ut. Företag 1 är till motsats 

väldigt nöjd med sin revisor och anser att han är väl insatt och har bra koll på företagets 

verksamhet. Företagens svar kan kopplas direkt till teorier om kommunikation och relationer. 

Larsson (2001) anser att relationer formas genom ömsesidig anpassning där behov och 

utbyte är viktiga faktorer, att det ska finnas en gemensam nytta och tillfredsställelse. Larsson 

menar att relationen måste bygga på förtroende för varandra, öppenhet, ömsesidigt intresse 

och involvering. Svaren för de små företagen pekar på att revisorerna brister i sin involvering 

i klientens verksamhet. Dock går det i mot det som Johansson (Johansson et al. 2005) nämner, 

att revisorer ofta får en personligare kontakt med mindre företag. Vilket i sig borde innebära 

en starkare involvering.  

 

Medelstora företag: 
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Tre av företagen svarar att de anser sin revisor som insatt i bransch och verksamhet. Företag 

6 påpekar att det är något som vuxit fram under tidens gång och pekar ett varnande finger 

mot att revisorsassistenterna oftast inte har någon bra koll på situationen. Även de 

medelstora företagens svar kan kopplas till Larssons (2001) teorier om relationer och 

kommunikation. Att de medelstora företagen är mer nöjda kan dels förklaras genom Hård af 

Segerstads (2002) teori om att båda parter måste fungera felfritt för att 

kommunikationsrelationen ska fungera, vilket även kan illustreras genom Larssons (2001) 

relationsmodell. Där parterna interagerar med mål att få så djup kommunikation och 

förståelse för varandra som möjligt (ibid).  

 

Här finns det en stark skillnad mellan de små och medelstora företagens åsikter, små företagen 

visar på stort missnöje och de medelstora är fullt nöjda. Dock pekar ett företag av varje storlek 

på att relationen har ett viktigt finger med i spelet, då det lilla företaget anser att det är 

ineffektivt att byta revisor och det medelstora menar att relationen växer med tiden. 

Revisorsassistenterna pekas ut av ett företag som ett problem. Revisorernas syn på det hela är 

att ju mer revisorn kan om sin klient desto bättre hjälp, råd och tips kan de dela med sig av. De 

anser att relationen är av största vikt för hur pass bra kommunikationen kan bli. 

 

*Kan du beskriva vem som har det yttersta ansvaret för informationen i 

årsredovisningen, varför? 

Små företag: 

Tre av företagen anser att yttersta ansvaret ligger hos VD eller ägaren till företaget, där 

företag 1 & 4 även menar att det ligger i ekonomichefens ansvarsområde att siffrorna 

stämmer. Företag 2 hade däremot en annan bild på ansvaret, där denna menar att det är 

revisorn som ansvarar för att informationen i årsredovisningen stämmer. Dock med insikten 

att yttersta ansvaret för fel ligger hos ägaren av företaget. Trotts Öhmans (2007) syn att 

mindre företag ofta har sämre kunskap om vad revision innebär visar dem här tydligt att de 

har god förståelse för vem som bär ansvaret. Öhman beskriver en revisors arbetsuppgift som 

att på ett kritiskt och oberoende sätt granska företags redovisning, vilket inte säger något om 

ansvar om informationen i årsredovisningen. Men även Cassel (1996) påpekar att de oklara 

rollerna mellan revisor och klient ställer till det, vilket gör att det kan bli svårt för företagen 

att begripa vad som är deras ansvar och vad som är revisorns.  En annan bidragande orsak 

enligt Cassel är att revisorer har en förmåga att involvera sig i allt för hög grad vid skapande t 
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av årsredovisningar hos klienterna vilket kan leda till missuppfattningen att de på något vis är 

ansvariga för innehållet (ibid).  

 

Medelstora företag: 

Samtliga företag svarar att det är VD, ägare och ledningen som har det yttersta ansvaret för 

informationen i årsredovisningen. Företag 5 hänvisar till att det framgår i lagarna och god sed.  

Åter igen så visar medelstora företagen på goda kunskaper och gav raka korta svar om 

ansvaret, i linje med Öhmans (2007) teori om att större företag har godare kunskape r om 

ekonomi. Inget av företagen påvisar tendenser till förväntningsgap skapade av ovan nämnda 

teorier av Cassel (1996).   

 

Tre av de små företagen och samtliga medelstora svarade att ansvaret ligger hos VD, ledning 

eller ägaren. Bara ett litet företag hade för sig att revisorn är den som ska garantera att 

informationen i årsredovisningen är korrekt.  

 

*Vad har du för förväntningar på din revisor? 

Små företag: 

Tre av företagen förväntar sig av sin revisor att denna ska fungera som ett stöd, komma med 

tips på hur företagen kan utveckla sig och skapa rutiner. Företag 1 förväntar sig även att 

revisorn ska ha en god relation till företaget, att det ska finnas en rak och enkel 

kommunikation mellan parter och att revisorn ska möta dem i deras bransch. Vilket stämmer 

rätt bra överens med Larssons (2001) teori om att kommunikationen ska vara  en process där 

man tillsammans skapar och delar information för att uppnå ömsesidig förståelse. Även 

Erikssons (2007) teori om att en god relation är något som mynnar ut i bättre 

kommunikation, där även vikten av involvering åter kopplas till sammanhanget.  

Företag 2 & 3 förväntar sig att revisorn ska agera extra kontroll av räkenskaperna, hitta fel 

och åtgärda dessa. Vilket är ett typiskt tecken på förväntningsgap enligt Öhman (2007) som 

menar intressenter ofta får för sig att det är revisorernas uppgift att finna och åtgärda olika fel 

och förbiseenden. Något som Ojasalo (2001) benämner som orealistiska förväntningar, där 

klienten i det här fallet förväntar sig något som inte ingår i revisionen. Cassel (1996) liksom 

Öhman anser att det finns ett förväntningsgap där klient tror att revisorns granskning är mer 

omfattande och att vissa företagsledare anser den som en del av företagets interna kontroll. 

Företag 2 nämner att denna inte har fått ett tips på över 10 år om hur verksamheten kan 
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utvecklas. Företag 3 förväntar sig att revisorn kan sitt jobb, gör sitt jobb så noggrant som 

möjligt och håller företaget informerad. Svar som kan kopplas till de förväntningar företag har 

på sin revisor gällande deras prestation. Företag 4 förväntar sig att revisorn ska komma med 

tips på vad de kan börja med redan i början av året för att underlätta den hektiska perioden i 

slutet av året. Av företagens svar kan man dra slutsatser att revisorerna bör bli tydligare vid 

när det gäller att informera om rollfördelning och vilket ansvar som föreligger hos dem vid en 

revision, något som Cassel (1996) poängterade.  

 

Medelstora företag: 

Tre av företagen förväntar sig att sin revisor ska upptäcka fel och brister  så det finns 

möjlighet för företagen att åtgärda dessa. De medelstora företagen visar på god kunskap om 

vad de kan förvänta sig av sin revisor, då enligt Öhman (2007) det är vanligt att mindre 

företag även förväntar sig att revisorn ska åtgärda funna fel. Samtliga av företagen förväntar 

sig även att revisorn ska fungera som ett bollplank i verksamhetsfrågor, komma med tips och 

råd för vidare utveckling av företaget.  Företag 5 menar att de förväntar sig att revisionen ska 

fungera som en kvalitetskontroll av dess arbete. Företag 6 beskriver att det förväntar sig en 

ärlig kommunikation av revisorn och att denne finns tillhands under årets gång, men även 

vikten av att revisorn kan bolla ens frågor vidare till en annan avdelning om det är en specifik 

fråga som kräver expertkunskap.  

 

Samtliga av företagen förväntar sig stöd och tips på hur de kan utveckla sin verksamhet. De 

medelstora företagen förväntar sig även att deras revisor ska upptäcka fel och brister medans 

det fortfarande finns möjlighet att åtgärda dessa. Vilket skiljer sig jämfört med vad två av de 

småföretagen förväntade sig att det var revisorn som även skulle åt gärda dessa. Vilket pekar på 

att det finns ett förväntningsgap mellan vissa av de små företagen och deras revisorer, samtidigt 

som det är ytterst lite förväntningsgap mellan revisorer och de medelstora företagen. På frågan 

svarade två av revisorerna att små företag visade större tecken på förväntningsgap, att det 

fanns större okunskap hos dessa.  

 

*Har du varit med om att ni förväntat er något av revisorn som denna inte kunnat 

genomföra eller velat genomföra? 

Små företag: 
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Två av företagen svarar att de har haft brustna förväntningar på sin revisor. Företag 1 

beskriver bakomliggande faktorn som bristande kommunikation som ledde till en del 

bekymmer. Företag 2 svarar att denna blivit skadad av den extremt dåliga relation företaget 

haft med tidigare revisorer att det blivit svårt att veta vad som kan förväntas av revisorn. 

Densamme pekar på att det stora problemet ligger hos revisorsassistenterna. Att de inte 

klarar av att sköta kommunikationen på ett tillfredsställande sätt mot företaget, vilket bli fel 

då ett företag behöver en lugn och sansad revisor, inte okunniga och oerfarna 

revisorsassistenter. Både företag 1 & 2 svar visar på att bristande kommunikation och dålig 

relation ligger bakom de brustna förväntningarna. Vilket pekar starkt på hur viktig 

kommunikation är för relationen mellan två parter och den förutsättning kommunikationen 

är för att två parter ska kunna arbeta med varandra på ett smidigt sätt. Indikatorer som går 

hand i hand med de teorier som bland annat Nilsson & Waldermansson (1994) och Hård af 

Segerstad (2002) har om att kommunikation är en av de viktigaste faktorerna när det 

kommer till att vidhålla en god relation och utveckla densamma. Problemet för företag 1 kan 

hänföras till Larssons (2001) teori om att det uppstår brus och störningar som försvårar att 

kommunikationen löper på felfritt. Problemet kan även ligga i att kommunikationen är för 

svår begreppsmässigt enligt Larsson, vilket leder in på Öhmans (2007) teori om att små 

företag har sämre ekonomiska kunskaper och därför inte hanterar informationen. För företag 

2 pekar problematiken mer på hur kommunikationen fungerat enligt Larssons (2001) 

relationsmodell där två parter interagerar för att uppnå ömsesidig förståelse. Något som blir 

väldigt svårt om parterna har en dålig relation mot varandra, för företag 2 pekar det på att 

denne saknar förtroende för sin revisor som i sin tur saknar ömsesidigt intresse i sin klient. 

Något som Larsson (2001) tar upp om viktiga faktorer i en relation.  

Både företag 3 & 4 anser inte att de har haft några problem. 

 

Medelstora företag: 

Företagen svarar alla att de inte varit med om att revisorn inte kunnat eller velat infria en 

förväntan och att det är ytterst sällan som det uppstår besvikelse. Företag 5 menar dock att på 

grund av jävsregler anser de att revisorerna begränsas på ett sätt som inte är optimalt för 

företaget. De medelstora företagen visar upp tecken på att de har goda och fungerande 

relationer med sina revisorer. Det är även indikationer att kommunikationen är väl 

fungerande då det sällan uppstår besvikelse eller förväntningsgap. Något som går i hand med 

Larssons (2001) teorier om relationer, samt med Hård af Segerstads (2002) om att 
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kommunikation är en viktig byggsten i upprätthållandet och utvecklandet av sociala 

relationer. Även Cassels (1996) teori om oklar rollindelning kring revisionen tycks inge ge 

några bekymmer för de intervjuade medelstora företagen.  

 

På frågan svarade två av de små företagen att de haft förväntningar som brustit gentemot sin 

revisor, medan inget av de medelstora företagen haft sådana erfarenheter. Som bakomliggande 

faktor till de brustna förväntningarna pekas relation och kommunikation ut som bristfällande. 

Även revisorsassistenterna lyfts fram igen som en felandelänk.  Ett av de medelstora företagen 

påpekar problematiken som oberoendet och jäv ställer till det i relationen och arbetet med sin 

revisor.  

 

*Ger informationen i revisionsberättelsen en korrekt bild av vad som kommit 

fram under revisionen, är den ett bevis för att inga felaktigheter förekommer?  

Små företag: 

Två av företagen svarar att revisionsberättelsen fungerar som en garanti att allt står rätt till. 

Företag 4 menar att revisionen hittar till 98 % av alla felaktigheter, vilket därmed kan räknas 

som ett bevis på att allt är korrekt. Det visar tydligt på ett förväntningsgap och är något som 

flertalet forskare har pekat på som ett problem, bland annat Öhman (Johansson et al. 2005) 

som menar att många användare av informationen från revisorer ser den som en garanti att 

inga fel förekommer. Porter (1993) fann i sin undersökning att intressenterna ansåg att 

informationen i revisionsberättelsen var för mager och intetsägande, något som även Öhman 

(Johansson et al. 2005) pekat på. Att utvidga och förtydliga informationen i denna var något 

som Cassel (1996) såg som en åtgärd för att för minska förväntningsgapen. I sin undersökning 

fann Öhman (2007) att intressenterna behövde få ta del av mer information från revisorerna, 

något som han benämnde som ett dubbelt kommunikationsproblem. Dels att det inte 

rapporterades tillräckligt i revisionsberättelsen men även att det var väldigt oklart vad 

revisorerna skulle utföra.  

Företag 1 & 3 anser inte att revisionsberättelsen fungerar som en garanti då den inte tar upp 

om några problem blivit uppdagade och åtgärdade under revisionen. Företag 3 menar att 

revisionsberättelsen mer är en standardtext som säger så mycket, dock anser densamme att 

det är ett dokument som verkligen borde utökas och innehålla mer information.  

 

Medelstora företag: 
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Tre av företagen menar att revisionsberättelsen egentligen inte säger något alls om det är en 

ren berättelse, där företag 6 tillägger att den borde utökas till den grad att det framgår vad för 

problem man stött på under granskning. Företag 5 anser att informationen i 

revisionsberättelsen ger en korrekt bild av allt som framkommit under revisionen. Svaren 

pekar på att det här finns en skev bild av vad revisionsberättelsen egentligen presenterar. 

Detta stämmer överens med Öhmans teori (Johansson et al. 2005) om att den kan uppfattas 

som en garanti att inga fel finns. Ett problem som Öhman (2007), Cassel (1996) och Porter 

(1993) ansåg var att revisionsberättelsen är för innehållsfattig och borde utvecklas.  

 

Tre av åtta företag, ett medelstort företag och två små företag, svarade att revisionsberättelsen 

är ett bevis för att allt står rätt till. Detta pekar tydligt i deras fall på att det finns ett 

förväntningsgap mellan vad de tror att en revisionsberättelse står för och vad den i verkligheten 

gör. Resterande företag svarar att revisionsberättelsen inte tillägger så pass mycket information 

att man kan avläsa det ur den. Svaren pekar på att revisionsprofessionen borde lägga ner mer 

kraft på att utvidga revisionsberättelsen.  

 

*Vad för andra tjänster och rådgivning får ni av er revisionsbyrå? 

Små företag: 

Två av företagen använder inga ytterligare tjänster från revisionsbyrån idag. Företag 1 & 4 

påpekar dock att revisionsbyrån kan vara användbar vid rådgivning kring frågor om större 

förändringar. Företag 1 använder sig av bland annat skatterådgivning, men även rådgivning 

om de startar upp nya ekonomiska enheter. Företag 1 & 2 anser däremot att det lätt kan bli 

lite snurrigt om man använder sig av flera tjänster från samma byrå.  

 

Medelstora företag: 

Företag 5 svarade att det bara är skatterådgivning som de utnyttjar utöver revisionen. 

Företag 6 svarade detsamma men även att de fick rådgivning om omorganisering. Företag 7 

använder rådgivning kring utvecklingen av deras hållbarhetsredovisning som det numera 

ställs nya och hårdare krav på. Företag 8 svarar att de ofta tar rådgivning och andra tjänster 

från andra aktörer som är billigare på marknaden än revisionsbyrån.  

 

Tre av de medelstora företagen använder sig av andra tjänster från samma revisionsbyrå, 

medan hos de små företagen är det bara två  som använder ytterligare tjänster samt att det sker 



57 
 

i mindre skala. Något som pekar på att övrig konsultation och rådgivining kan vara bidragande 

till att förväntningsgap uppstår. Två av revisorerna anser att den övriga konsultationen skapar 

problem och förväntningsgap.   

 

*Är du nöjd med det arbete er revisor utför? 

Små företag: 

Två av företagen är missnöjda med sina revisorer. Företag 2 svarar att den inte är nöjd med 

det utbyte den får för det dyra arvode som en revisor tar, att kommunikationen bristande och 

lämnar en mer förvirrad än klok. Företag 4 är inne lite på samma spår och påpekar att denne 

gärna hade sett ett mer personligt samarbete och relation med sin revisor. Svar som åter igen 

kan kopplas till vikten av att vidhålla en god kommunikation och hålla den anpassad mot sin 

klient enligt Larsson (2001) och Eriksson (2007). Problematiken kan även hänföras till 

Ojasalos (2001) teori om oklara förväntningar, där klienterna förväntar sig utförda moment 

och förändringar men har däremot svårt att definiera dessa. Förväntningar som sedan aldrig 

infrias. Öhman i (Johansson et al. 2005) tog upp att revisionen inte är anpassad till 

intressenternas behov och att den inte alltid är det skydd som kan förväntas.  

Företag 3 är nöjd med revisorn men önskar däremot att det vore lite billigare. Företag 1 är 

väldigt nöjd med sin revisor. 

 

Medelstora företag: 

Samtliga företag svarade att det var nöjda med den insatts deras revisor utför. Företag 8 anser 

att de får vad de betalar för, men anser att de ibland lägger lite för mycket tid på granskning 

av delar som inte är tillräckligt väsentliga. Vilket även här kan hänföras till Cassels (1996) 

teori om att företagen har dålig koll på vad en revision verkligen ska inrikta sig på.  Företag 6 

menar att det stora problemet är att revisorsassistenternas arbete är bristande och att de byts 

ut för ofta. Vilket kan syfta till det brus som kan uppstå i kommunikation enligt Larsson 

(2001) och pekar även på vikten av erfarenhet och relations mellan klient och revisor. 

 

Två av åtta företag är missnöjda med sin revisor, båda i detta fall var små företag vilket pekar 

på att det finns förväntningsgap mellan dem och deras revisor. I svaren förekommer en del 

förväntningar som inte ligger inom lagstadgad revision. Att de medelstora företagen är full 

nöjda kan kopplas till en väl fungerande relation och kommunikation mellan parter.  
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Åter igen är revisorsassistenterna i hetluften och pekas ut som en bristande länk mellan revisorn 

och klient.  

 

*Vilka kan vara bakomliggande orsaker till att förväntningsgap uppstår enligt era 

erfarenheter? 

Små företag: 

Samtliga företag är överens om att kommunikationen är en av huvudfaktorerna till att 

förväntningar brister mellan revisor och företag. Företag 1 menar att det ofta är 

kommunikationen som rör arvoden eller rollfördelning som skapar problem 

Vilket kopplas till de teorier som Öhman (2007) och Cassel (1996)som tar upp om den oklara 

rollfördelningen inom revisionsprocessen. Företag 2 pekar på att revisorerna inte anpassar 

sin kommunikation tillräckligt samt att den i grunden inte bygger på en stark relation. 

Problem som går direkt emot Erikssons (2007) teori om att anpassa sin kommunikation efter 

hur motpartens mottagarförmåga ser ut och vilken behovsprofil denna har. Samt pekar igen 

starkt på hur viktigt det är att det finns en god relation mellan revisor och klient,  något som 

både Larsson (2001) och Eriksson (2007) har en stark koppling till kommunikationen. 

 Företag 3 menar att det kan vara bristande kunskap hos klienten och självklart bristande 

information från revisor. Vilket pekar på det Öhman (2007) tog upp som ett 

kunskapsproblem, att det saknas ekonomisk kunskap i små företag. Men även det Carrington 

(2010) påpekade, att det från revisorns håll är ett informations och utbildningsproblem där 

revisionsbranschen inte varit tillräckligt tydliga med vad som gäller vid en revision.  

 

Medelstora företag: 

Samtliga företag beskriver på olika sätt hur kommunikationen är en ledande faktor i att det 

uppstår förväntningsgap. Företag 5 menar att förväntningsgap uppstår genom okunskap från 

företaget och bristande anpassning av information från revisorerna. Företag 6 menar att de 

inte är tillräckligt tydliga i sin dialog med företaget och att det ofta brister när det kommer in 

revisorsassistenter i bilden. Som kan kopplas till Erikssons (2007) teori som tar upp hur 

viktigt det är att anpassa sin kommunikation efter vem man pratar med och hur dennes 

kunskaps nivå ser ut. Företag 8 nämner även relationen som en viktig del i förväntningsgapet 

då de anser att denna är en förutsättning för att man ska förstår varandra. Något som stöds av 

Larsson (2001) som även han påpekar att utvecklade relationer effektiviserar 

kommunikationen.  
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Gemensamt för samtliga företag i undersökningen är att de enhälligt pekar ut 

kommunikationen som den ledande faktorn till att förväntningsgap uppstår. Men även relation 

är något som hamnar i centrum för undersökningen. Orsaker där kommunikationen brustit hos 

de små företagen har varit när revisorn misslyckats att förmedla storleken av arvode, inte 

lyckats anpassa sin kommunikation till rätt nivå, att de ger för lite information . Orsakerna till 

brusten kommunikation bland de medelstora företagen menar de bland annat vara okunskap 

hos företaget, bristande anpassning på informationen från revisorerna, samt 

revisorsassistenternas oerfarenhet och oförmåga att anpassa sin kommunikation.  

 

 

Sammanfattning  

Då revisorer och företag inte fått samma frågor har revisorernas svar anpassats för 

nedanstående tabell. 

 

Kommunikation 

Fråga Små företag Medelstora företag Revisorer 
Hur ofta 
kommunicerar ni 
med er revisor? 

3-4 gånger per år, 
främst vid bokslut. 

4-5 gånger per år 
eller månadsvis. 

Beroendet på 
företaget och dess 
dagliga verksamhet. 
Kontinuerligare för 
medelstora företag. 

Hur sker 
kommunikationen, 
är den planerad? 

Nej, 
kommunikationen är 
inte planerad utan 
följer 
revisionsaktiviteter 
samt behov. 

Nej, 
kommunikationen är 
inte planerad utan 
följer 
revisionsaktiviteter 
samt behov. 

Nej, 
kommunikationen är 
inte planerad utan 
följer 
revisionsaktiviteter 
samt behov. 

Information från 
revisorn, är den: 
skriftlig, muntlig, 
används fackspråk? 

Företagen svarar att 
det är en stor del 
skriftligt och 
muntligt. Mycket 
fackspråk. 

Företagen svarar att 
det är en stor del 
skriftligt. Inte så 
mycket fackspråk. 

Revisorerna svarar 
att det sker muntligt 
och skriftligt. 

Hur tar du till dig 
information på 
bästa vis? 

Muntligt via telefon 
eller möten. 

Främst via mail och 
muntlig. 

Revisorerna anser att 
det är nödvändigt att 
anpassa 
informationen så den 
passar klientens nivå. 

Känner du att 
kommunikationen 
och informationen 

Anser ej att den är 
anpassad.  

Anser att den är 
anpassad. 

Viktigt att anpassa 
sin kommunikation 
till vad som passar 



60 
 

är anpassad för dig? klienten bäst. 
Hur informeras du 
om skyldigheter och 
uppgifter er revisor 
har? 

Muntligt, tycker 
informationen är 
bristfällig. 

Muntligt, tycker 
informationen är 
bristfällig. 

Informeras muntligt 
inför revisionen. 
Även den del 
standardtexter 
förekommer. 

Vilken information 
framgår ur 
uppdragsbrevet? 

Anser att den 
innehåller för lite 
information av värde. 

Anser att den 
innehåller för lite 
information av värde. 

Anser att den 
innehåller för lite 
information av värde. 

Anser du att ni har 
en väl fungerande 
kommunikation 
med er revisor? 

Nej. Ja. Ja, fungerar väl med 
klienter. 

Vad utmärker god 
kommunikation för 
dig? 

Förklara information 
på ett anpassat sätt, 
förståelse för 
varandra. 

Ömsesidig respekt, 
att information 
förklaras på ett 
anpassat sätt. 

Ärlig och rak 
kommunikation. Visa 
intresse och 
engagemang i klients 
verksamhet. Att man 
verkligen försöker 
hjälpa klienten.  

Har ni en bra 
relation mer er 
revisor, hur? 

Både Ja och Nej. Ja. Ja. 

Bör 
kommunikationen 
och informationen 
förändras på något 
sätt, hur? 

Kommunikationen 
borde förenklas och 
bli tydligare, få en 
starkare relation med 
revisorn. 

Anser att revisorer 
borde bli bättre på att 
presentera värdet av 
revision. 

Anser att de borde 
kommunicera oftare 
med sina klienter, 
skaffa sig bättre 
framförhållning i 
kommunikationen.  

 

Förväntningar 

Fråga Små företag Medelstora företag Revisorer 

Hur skulle du 
definiera begreppet 
revision? 

Granskning av 
företagets 

räkenskaper och 
förvaltning. Samt 
hitta och åtgärda fel. 

Granskning av 
företagets 
räkenskaper och 
förvaltning. 

 

Anser du att en 
genomförd revision 
är en garanti för att 
allt står rätt till med 
företaget, på vilket 
sätt? 

Ej garanti. Ej garanti.  

Är revisorn 
tillräckligt insatt i Er 
bransch och Ert 
företag? 

Nej. Ja.  Revisorerna svarar att 
det är viktigt att vara 
insatt och engagerad. 
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Kan du beskriva 
vem som har det 
yttersta ansvaret för 
informationen i 
årsredovisningen, 
varför? 

VD och ägare, en 
ansåg att det var 
revisorn. 

VD, ägare och 
ledningen. 

 

Vad har du för 
förväntningar på er 
revisor? 

Ska fungera som 
stöd, komma med 
tips på utveckling 
och rutiner, fungera 
som en extra 
kontroll och åtgärda 
fel. 

Hitta fel och påpeka 
dessa, vara en 
kvalitetskontroll, 
fungera som ett 
bollplank och 
komma med tips, 
råd. 

Revisorerna svarade 
att det är mer 
förekommande i små 
företag med 
förväntningsskillnader. 
Men att dessa har mer 
att göra med personen 
i företaget än 
företagets storlek.  

Har du varit med om 
att ni förväntat er 
något som den inte 
kunnat eller velat 
genomföra, hur? 

Ja, på grund av dålig 
kommunikation och 
relation. 

Nej.  Revisorernas 
erfarenheter visar att 
förväntningsgap inte 
är säkrskillt 
omfattande på denna 
nivå, mer är kopplat 
till andra grupper. Har 
främst att göra med 
arvoden, tidsplaner, 
oklara roller, 
revisorassistenter. 

Ger informationen i 
revisionsberättelsen 
en korrekt bild av 
vad som har kommit 
fram under 
revisionen, är den 
ett bevis för att inga 
felaktigheter 
förekommer? 

Anser att den 
fungerar som en 
garanti. 

Ej garanti  

Vad för andra 
tjänster och 
rådgivning får ni av 
er revisionsbyrå? 

Sker i mindre skala. 
Ex skatterådgivning. 
Blir lätt förvirring 
och risk för 
ihopblandning. 

Sker i större skala. 
Ex skatterådgivning. 

Revisorerna tror att 
övrig rådgivning 
skapar 
förväntningsgap. 

Är du nöjd med det 
arbete er revisor 
utför? 

Både ja och nej. Ja.   

Vilka kan vara 
bakomliggande 
orsaker till att 
förväntningsgapet 
uppstår enligt era 
erfarenheter? 

Företagen anser att 
kommunikationen är 
en bakomliggande 
faktor. 

Företagen anser att 
kommunikationen är 
en bakomliggande 
faktor. 

Revisorerna anser att 
kommunikation och 
relation är avgörande 
för uppkomsten av 
förväntningsgap.  
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6. AVSLUTANDE DISKUSSION  
Först presenteras uppsatsens syfte och de slutsatser som dragits från undersökningen, dessa 

presenteras i de tre olika problemfrågeställningarna. Sedan så redogörs författarnas 

slutdiskussion om det behandlade ämnet. Sist presenteras metodkritik och förslag på vidare 

forskning.  

 

6.1 SLUTSATS  

Uppsatsens syfte 

Uppsatsen ämnar undersöka om det finns en skillnad på hur kommunikationen fungerar mellan 

revisorer och små respektive medelstora företag. Uppsatsen ska även undersöka om 

kommunikationen i sin tur påverkar förväntningsgapet hos företagen. 

 

 

*Skiljer sig kommunikationen mellan revisor och små eller medelstora företag?  

Undersökningen visar att kommunikationen ser lite olika ut för små och medelstora företag 

med sin revisor. En av de större skillnaderna var att de små företagen inte ansåg att 

revisorerna lyckades anpassa kommunikationen tillräckligt efter deras behov. En anledning 

till detta är att det till stor del är fackspråk och krångliga begrepp från revisorernas sida. 

Vilket kan kopplas till den ekonomiska kunskap som personerna besitter i företagen, 

undersökningen pekar på att de mindre företagen har sämre kunskap om revision och 

ekonomi. Med andra ord pekar undersökningen på att det har mer att göra med vem man 

kommunicerar med hos företaget och dennes kunskaper än om företagets storlek i fråga. De 

medelstora företagen saknade detta behov av mer anpassning då de i gengäld har större 

ekonomisk kunskap. Något som pekar i samma riktning är att de små företagen föredrar 

muntlig kommunikation med sin revisor medan de medelstora företagen likväl nöjer med 

skriftlig kommunikation. Detta kan tolkas som att det är enklare vid muntlig kommunikation 

att ta till sig informationen. I gengäld visade undersökningen att kommunikationen sker 

oftare mellan revisorer och medelstora företag. Något som uppdagades i undersökningen var 

att kommunikationen med revisorsassistenter inte fungerar väl. Vilket både revisorer, små 

och medelstora företag påpekade.  

 

*Skiljer sig revisorns information till små och medelstora företag?  



63 
 

Undersökningen visar på att det inte sker någon skillnad i informationsinnehållet beroende 

på hur stor klienten är. Det är samma innehåll som presenteras för små som för medelstora 

företag.  

 

*Skiljer sig förväntningarna på revision hos små företag jämfört med medelstora 

företag? 

Undersökningen pekar på att kunskaperna hos de små företagen är sämre och att det finns ett 

större förväntningsgap mellan dem och sin revisor än vad de medelstora företagen har. Bland 

de förväntningar som små företag har på sin revisor som inte stämmer överens med vad en 

revisor enligt lag skall utföra kan följande urskiljas: vissa företag anser att det föreligger hos 

revisorn både hitta fel och oriktigheter samt att åtgärda dem, vissa företag såg revision som en 

garanti för att allt stod rätt till i företaget, vissa företag anser att revisorn ansvarar för att 

informationen i årsredovisningen stämmer, vissa företag menar att revisorn är en extra kontroll 

utöver företagets interna kontroller, vissa företag ser revisionsberättelsen som ett bevis för att 

inga felaktigheter förekommer. Undersökningen visade att två av de små företagen var 

missnöjda med sin revisors prestation och att den relation de har tillsammans med revisorn 

är bristfällig. Det visade sig även att två av de små företagen har haft förväntningar på sin 

revisor som denne inte kunnat leva upp till, där utpekade orsaker för dessa brustna 

förväntningar har varit dålig kommunikation och undermåttlig relation. Bland de små 

företagen svarade även två att de inte ansåg sin revisor som tillräckligt insatt i deras bransch 

och verksamhet. I motsatts hade inget av de medelstora företagen haft ouppfyllda 

förväntningar på sin revisor.  

 

6.2 SLUTDISKUSSION 

I undersökningen kan författarna urskilja att företagen kritiserar revisorerna och revisorerna 

kritiserar företagen. Vem har egentligen rätt? 

Undersökningen pekar på att det finns en stark koppling mellan kommunikation, relation och 

förväntningsgap. Där kommunikation och relation är ömsesidigt beroende av varandra, 

brister i den ena leder till brister i den andra. Indikatorer i undersökningen visar att det finns 

en koppling mellan kommunikation och förväntningsgap, vilket främst kan hänföras till de 

små företagen. Vidare kunde avläsas i svaren från både revisorer och företag att 

kommunikationen i en revision inte planerad, utan följer revisionens händelseförlopp och 

förekommer mer slentrianmässigt. Något som påverkar både relationen och 
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kommunikationen från revisorn är dennes oberoende och tystnadsplikt. Dessa delar tas upp i 

avsnitt 3 och blir omnämnt i undersökningen av både revisorer och ett medelstort företag, 

vilket pekar på den vikt och inverkan dessa frågor har. Oberoendet och tystnadsplikten sätter 

gränser för hur bra en relation kan bli och hur effektiv kommunikationen kan bli.  

 

 Två av de små företagen ansåg sig ha en dålig relation till sin revisor, vilket kan kopplas till 

den bristfällande kommunikationen dessa parter har haft. Att relationen varit dålig kan 

besvaras av att de små företagen menar på bristande engagemang från revisorerna, något 

som revisorerna svarade motsatt på och pekar på att relation är otroligt viktigt för dess 

profession. De menar att relation är något som byggs över tid där det till stor del handlar om 

att visa engagemang och intresse i sin klient, men även ärlighet och tillit. Samtidigt är det 

revisorernas uppfattning att dålig kommunikation beror på undermåttlig relation eller 

tidsbrist. 

Undersökningen pekar på att mycket av informationen som kommuniceras ut till klient är 

skriftlig och via mail. Något som sätter små företag i sämre utgångsläge då de ofta har svårare 

att ta till sig information via den kanalen på grund av kunskapsbrist. Det skapar 

förväntnignsgap och missförstånd. Samtliga företag anser att informationen från revisorer är 

för komplicerad och bristfällande, speciellt då undersökningen visar på att största delen sker 

muntligt när revisorn ska informera om ansvar och omfattning av revisionen. Revisorerna 

försvarar sig med att det är av högre vikt att tänka på vem man pratar med än hur stort 

företaget är i fråga, det är väldigt personligt hur motpart vill få något presenterat.  Företagen 

menar att det inte är tydligt nog vem som utför vad i revisionen. I undersökningen får 

dokument som uppdragsbrevet och revisionsberättelsen stark kritik. Uppdragsbrevet utpekas 

som värdelöst och intet sägande av samtliga grupper i undersökningen. Många av företagen 

anser att man borde utöka revisionsberättelsen med djupare information om vad som skett 

och hittats under revisionen.  

 

Medelstora företag i undersökningen klarar sig rätt bra i alla frågeställningar, det förekommer 

mycket lite förväntningsgap och det hela pekar på att de både har en bra kommunikation 

samt relation med sina revisorer. Att medelstora företag har ett mindre förväntningsgap kan 

även bero på att de har en närmare relation med sin revisor och kommunicerar med denna på 

andra grunder än hur små företag har kontakt med sin revisor.  
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En grupp som blir utpekade av både företag och revisorer i undersökningen är 

revisorsassistenter. Det höjs kritik mot deras insatts i revisionen med motivering att de har 

för dålig förmåga att anpassa sin kommunikation och saknar erfarenhet. Åsikterna är att 

revisorsassistenterna bidrar till förväntningsgapet då de skapar förvirring och inte själva är 

insatta i de reviderade företagen. Företagen anser att revisorsassistenterna utbildas på deras 

bekostnad, vilket på ett sätt är sant. Baksidan av samma mynt är dock att det skulle bli en 

högre slutnota om det bara vara påskrivande revisorer med i leken.  

 

Alla respondenter anser att det är kommunikation och relation som ligger bakom att 

förväntningar inte uppnås eller att det uppstår missförstånd. Samtliga revisorer anser  att det 

förekommer förväntningsgap mellan dem och sina klienter, men de pekar på att det är ett 

större bekymmer när man ser på relationen mellan samhälle och revisor. Revisorerna menar 

att det är där som de stora förväntningsgapen finns. Vilket även den här undersökningen 

pekar på, att det inte är något större bekymmer med de existerande förväntningsgap som 

företagen har mot sina revisorer.  

De förväntningsgap som visar sig i undersökningen gäller främst arvoden, rollfördelningen 

vid en revision, samt kommunikation med revisorsassistenterna. Det är vid dessa punkter 

som professionen borde satsa på att förbättra och utöka sin kommunikation för att åtgärda 

gapen. 

 

I undersökningen uppmärksammades en ny synvinkel gällde revisionsbyråers övriga tjänster 

så som konsultation och rådgivning samt hur dessa skapar förväntningsgap. Undersökningen 

visade på att det var främst medelstora företag som utnyttjade extra tjänster men att dessa 

inte resulterade i några problem kring förväntningar. Dock pekade svaren från de små 

företagen att det fanns tendenser till förvirring och missförstånd på grund av användandet av 

flera tjänster från samma byrå, något som kan leda till förväntningsgap.   

 

Revisorernas önskemål om förbättring vore att man skulle öka kontakten och ha bättre 

framförhållning med sin klient, vilket är något som kan liknas vid att ta fram en 

kommunikationsplan. Dock menar de att den stora svårigheten är att förbli kostnadseffektiv 

som revisor när man måste lägga mer tid på varje klient. Företagen vill ha tätare och djupare 

kontakt men i gengäld hindras av för höga revisionskostnader.  
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6.3 METODKRITIK  
Författarna anser att antalet respondenter borde ha varit fler för att kunna ge en mer generell 

bild av problemet. Dock anser författarna att det är tillfredsställande för den tidsram som ges till 

denna uppsats samt för att ge en uppfattning om problemet är vanligt förekommande bland 

undersökningens respondenter. Upsatsenperioden inträffade under slutet av hösten då det var 

mycket svårt att få till personliga intervjuer med företag. Dessa hade fullt upp med avslutande 

av affärer, bokslut samt julledighet vilket begränsade intervjumöjligheterna. 

Istället för att enbart ha revisorer från en byrå borde undersökningen ha haft respondenter 

från flera olika revisionsbyråer. Detta hade kunnat ge svar hur de olika byråerna arbetar och 

tänker. 

Uppsatsen borde ha avgränsats till t.ex. en viss bransch, ett visst område, en viss bolagsform 

eller liknande. Det hade gjort det möjligt att få mer specefika svar för en viss grupp samt gjort 

det till en mer generaliserbar undersökning. Hade en enkätsstudie gjorts parallellt med denna 

kvalitativa studie så hade eventuellt mer generalliserbara slutsatser kunnat göras.  

 

En liknande undersökning borde göras där man istället enbart inriktar sig på ett specifikt 

förväntningsgap, t.ex. att undersöka förväntningsgapet mellan revisorsassistenter och företag, 

eller mellan allmänheten och revisorn. 

En annan intressant synvinkel skulle vara att undersöka förväntningsgapet som finns inom 

varje revisionsbyrå, hur förväntningar och roller fungerar inom ett revisionsteam.  

En annan vinkel kan vara att göra samma undersökning fast i kvantitativ form, 

enkätundersökning. 
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Bilaga 1 

 

Frågor till revisor 

*Presentation av dig själv? 

*Vilken sorts företag jobbar ni med? 

 

Kommunikation 

*Hur ofta – mindre ofta  kommunicerar ni med er klient? 

*Finns det en kommunikationsplan, hur planeras kommunikationen? 

*Skiljer sig kommunikationen mot klient beroende på om det är ett litet företag eller medelstort 

företag, hur? 

*Är informationen, på något sätt, påverkad av vilken storlek av företag ni kommunicerar med, 

hur? 

*Hur informerar du din klient om vilka skyldigheter respektive uppgifter du har? 

*Anser du att kommunikationen fungerar – ej fungerar väl med dina klienter? 

*Påverkar din relation med klienten hur effektiv kommunikationen blir? 

*Hur bygger ni relation med klienten? 

*Anser ni att kommunikationen eller informationen bör förändras på något vis?  

 

Förväntningsgap 

*Vilka är dina erfarenheter kring förväntningsgap? 

*Finns det någon skillnad på förväntningsgapet mellan små och medelstora företag? 

*Upplever du kunskapsskillnad om revisorns roll baserat på företagets storlek?  

*Tror du att er konsultation och rådgivning av andra tjänster utöver revisionen påverkar 

förväntningsgapen? 

*Hur påverkar kommunikationen med klienter risken att ett förväntningsgap uppstår?  

 

*Övrigt?



 
 

Bilaga 2 

 

Frågor till företagare 

*Presentation av dig själv 

*Hur länge har ni jobbat med nuvarande revisionsbyrå?  

*Sköter ni bokföringen själv eller anlitar ni en bokföringsbyrå? 

 

Kommunikation 

*Hur ofta kommunicerar ni mer er revisor? 

*Hur sker kommunikationen, är den planerad? 

*Informationen från revisorn, är den: skriftlig? Muntlig? Används fackspråk? 

*Hur tar du till dig information på bästa vis? 

*Känner du att kommunikationen och informationen är anpassad för dig? 

*Hur informeras du om vilka skyldigheter och uppgifter er revisor har?  

*Vilken information framgår i uppdragsbrevet?  

*Anser du att ni har en väl fungerande kommunikation med er revisor? 

* Vad utmärker god kommunikation för dig? 

*Har ni en bra relation med revisorn, hur? 

*Bör kommunikationen eller informationen förändras på något sätt, hur? 

 

Förväntningsgap 

*Hur skulle du definiera begreppet revision? 

*Anser du att en genomförd revision är en garanti för att allt står rätt till med företaget , på vilket 

sätt? 

*Är revisorn tillräckligt insatt i Er bransch och Ert företag? 

*Kan du beskriva vem som har det yttersta ansvaret för informationen i årsredovisningen, varför? 

*Vad har du för förväntningar på er revisor? 

*Har du varit med om att ni förväntat er något av revisorn som denna inte kunnat eller inte velat 

genomföra?  

*Ger informationen i revisionsberättelsen en korrekt bild av vad som kommit 

fram under revisionen, är den ett bevis för att inga felaktigheter förekommer?  

*Vad för andra tjänster och rådgivning får ni av er revisionsbyrå? 

*Är du nöjd med det arbete er revisor utför? 



 
 

*Vilka kan vara bakomliggande orsaker till att förväntningsgap uppstår enligt era erfarenheter? 

 

*Övrigt? 

 

 

 

 


