
 

 

 

 

 

  
 

 

 

Förväntningsgap mellan revisor och klient  

- I små ägarledda företag 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Av: Niclas Ingvarsson & Gustaf Pettersson 
Handledare: Peter Jönsson  
	  

Södertörns högskola | Institutionen för Samhällsvetenskaper 

Kandidatuppsats 15 hp | Företagsekonomi | Höstterminen 2014 



Förord 

 

 

 

 

 

Vi vill tacka samtliga respondenter som ställt upp för en intervju och bidragit till att 

denna studie blivit verklighet. Vi vill också tacka vår handledare Peter Jönsson för 

goda råd samt vägledning genom detta arbete. 

 

 

 

 

 

 

Stockholm 21 April 2015 

 

 

 

 

 

          

  

Niclas Ingvarsson     Gustaf Pettersson 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Sammanfattning 

 

När det finns delade uppfattningar mellan revisor och allmänhet om vad en revisor gör 

och bör göra så uppstår ett förvätningsgap. Förväntningsgap är inget nytt begrepp utan 

det har existerat under en lång tid. Dess uppkomst är dock något som flitigt diskuterats 

och forskats i och har troligtvis flera olika förklaringar. Områden i hur 

förväntningsgap uppkommer enligt den tidigare forskningen är vitt skilda och det kan 

grundas i bristande oberoende hos revisor, för hög förväntan hos intressent eller en 

felaktig rapportering. Förväntingsgap kan se ut på flera olika sätt och undersökas ur 

olika perspektiv. I tidigare studier är frekvensen av undersökningar ur ett 

intressentperspektiv hög och ofta med inriktning på större företag. Med anledning av 

detta har vi valt att undersöka hur ett förväntingsgap yttrar sig mellan revisor och 

klient, och med klient syftar vi på små ägarledda företag. 

 

Vi har genomfört en kvalitativ undersökning med en deduktiv ansats där vi intervjuat 

fem respondenter hos små ägarledda företag samt fem revisorer. Syftet med uppsatsen 

var att med hjälp av den insamlade data från intervjuerna tillsammans med den 

tidigare forskningen i ämnet kunna beskriva och analysera förväntningsgap mellan 

revisor och små ägarledda företag, vi ville också undersöka om denna skiljer sig mot 

stora publika bolag. 

 

Slutsatsen av undersökningen blev att det finns klara likheter med den forskning som 

tidigare utförts på större företag ur revisor/intressent perspektiv men också att delar 

skiljer sig från den tidigare forskningen. Det blev tydligt att småföretag tenderar att 

förvänta sig väldigt mycket från sin revisor i form av rådgivande tjänster men också 

en hög förväntan på revisorn att upptäcka felaktigheter. Vidare har vi kunnat se 

tydliga tendenser på att även ett förväntningsgap kopplat till oberoende tenderar att 

existera mellan revisor och klient (småföretag). Avslutningsvis har vi kommit fram till 

att det inte går att beskriva förväntningsgap som endast ett gap utan det kan ge uttryck 

i många olika former. 
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1. Inledning 

I detta inledande kapitel kommer vi att ge en introduktion av uppsatsen. Vi har valt 

att börja med att diskutera bakgrunden till varför förväntningsgap kan uppstå och 

sedan diskutera problematiken kring fenomenet. Vi kommer sedan att gå in på syftet 

med varför vi skriver denna uppsats och redogöra för de avgränsningar vi valt. 

Därefter kommer vi presentera uppsatsens disposition. 

 

1.1. Bakgrund 

Diskussionen kring revisorers ansvarsområden och skyldigheter är högaktuellt. 

Carnegie, HQ Bank, Panaxia, Skandia, Telia Sonera, Prosolvia och nu senast Eniro är 

exempel på svenska företag som alla varit i blåsvädret på grund av felaktig 

redovisning. Alla dessa händelser har en sak gemensamt, revisorn har 

ifrågasatts.(FAR, 2014) När bedrägerier förekommer i företagens redovisning är det 

oftast revisorn som utpekas som ansvarig. Tidigare internationella skandaler som 

Enronskandalen 2001 var början till en rad företagsskandaler där företag 

uppmärksammades för bedrägerier. Revisorn som har i uppgift att granska företagets 

redovisning och förvaltning har ifrågasatts och pekats ut som ansvarig. (Carrington, 

2010) Detta har enligt Rezaee & Riley (2010) i sin tur lett till att hela revisorsyrket 

ifrågasatts och kritiserats.  

 

Förväntningsgap uppfattas ofta som skillnaden mellan vad en revisor och intressent 

förväntar sig att en revisor bör göra samt vad den har för ansvar under och efter 

revisionen. (Liggio, 1974).  Dan Brännström som är generalsekreterare på FAR 

menar att de olika åsikterna bottnar i intressentens kunskaper om revisorns 

arbetsuppgifter och ansvar vid genomförandet av en revision. (SVD, hämtat 150213) 

Porter (1990) genomförde en studie i syfte att undersöka intressentens förväntningar 

på revisorn, undersökningen resulterade i att intressenten tenderar att lägga ett stort 

ansvar hos revisorn, speciellt vid att finna felaktigheter. Porter (ibid) anser att det är 

grunden till att revisorn stäms och ifrågasätts vid konkurser och företagsskandaler.  
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Koh & Woo (1998) som jämfört tidigare studier av förväntningsgap hävdar att 

gemensamt för dessa är att intressenten förväntar sig tjänster av revisorn som revisorn 

inte kan erbjuda i samband med revisionen. Denna typ av förväntan på vad som bör 

ingå i en revision är karaktäristiskt för förväntningsgap som begrepp, dock kan 

förväntningsgap ta sig olika uttryck. I studier av Innes, J., Brown, T. & Hatherly, D. 

(1997) visas tydligt att förväntningsgap kan ses utifrån olika perspektiv, t.ex. ett 

normativt, vilket utgår ifrån vad revisorn bör göra samt ett deskriptivt som utgår från 

vad en revisor gör.  

 

Ett område som är väl diskuterat är revisorns oberoende. Vi kan urskilja att 

intressenter som t.ex. analytiker och kreditgivare har olika uppfattningar om revisorns 

roll i förhållande till deras oberoende än vad revisorn själv har (Humphrey, Moizer, 

Turley, 1993). Vi har också identifierat ett förväntningsgap kring revisionens utfall 

och dess rapportering. Empiriska studier som genomförts i Australien visar på att 

kortfattade och standardiserade revisionsberättelser skapar förväntningagap mellan 

revisor och intressent (Monroe och Woodliff, 1994; Gay, G., Schelluch, P. & Baines 

A.1998). Förväntningsgap kan också uppkomma efter vad intressent anser att 

revisorn bör göra. Det handlar om att intressenten tycker att revisorn fokuserar på ”fel 

saker”. Tidigare studier visar också på att det finns ett förväntningsgap kring 

revisorns förmåga att upptäcka eventuella oegentligheter. (Öhman, 2007)  

 

Gemensamt för alla ovan nämnda studier är att de är gjorda utifrån perspektivet 

revisor och intressent, samt är inriktade på stora företag. Bakgrunden till vår uppsats 

är att vi vill beskriva och analysera hur ett eventuellt förväntningsgap kan ge uttryck 

mellan revisor och klient. Med klient syftar vi på små ägarledda företag. Vi tycker att 

förväntningsgap mellan revisor och klient är extra intressesant eftersom ämnet är 

tämligen outforskat.  

 

Tidigare forskning av Cameron (1993) och Kirby & King (1997) visar på att 

småföretag tenderar att förvänta sig mer rådgivande tjänster av revisorn. Denna form 

av förväntningsgap håller Johansson (2005) med om. Johansson anser att ett 

förväntningsgap uppstår när företaget förväntar sig fler tjänster än vad revisorn kan 

erbjuda.  
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Vi har utifrån den tidigare forskningen identifierat tre typer av förväntningsgap som 

vi vill undersöka på små ägarledda företag. Dessa är revisorns oberoende (Cassel, 

1996) och förväntningsgapet, revisons rapportering (Öhman, 2007) och 

förväntningsgapet och vad som förväntas (McEnroe och Martens, 2001) och 

förväntningsgapet.  

 

1.2. Problemdiskussion 

I bakgrunden visade vi exempel på företag där revisorn hamnat i knipa eller 

kritiserats för sitt arbete. Något som kännetecknar samtliga dessa företag är att 

ledningen och ägandet är separerade, de är stora och verksamma internationellt. Det 

är på dessa publika företag som förväntningsgap i stor utsträckning tidigare studerats. 

Forskningen har då m.a.o. alltså varit inriktad på revisor och intressent perspektivet. 

Vi har valt att undersöka hur ett eventuellt förväntningsgap ter sig mellan revisor och 

klient (läs små ägarledda företag). 

 Tidigare forskning inom området är liten och med tanke på hur många mindre 

företag som finns i Sverige anser vi detta som tämligen outforskat, intressant samt 

viktigt att studera närmare. I dag representerar småföretag tillsammans med 

mikroföretag 25 % av företagen i Sverige, medan de stora representerar endast 0,1 %. 

(ekonomifakta, hämtat 150214). I större publika företag är ofta ledningen och ägandet 

separerade vilket gör att ägarna inte alltid har full insyn i bolaget, det är därför viktigt 

för ägarna att ha en oberoende granskning av företaget.  

 

I det perspektiv vi valt att undersöka så är inte ledningen och ägandet separerat. Vi 

anser det viktigt att undersöka om det även existerar ett förväntningsgap mellan dessa 

företag och deras revisor. I småföretag fyller revisionen inte samma funktion som hos 

större publika företag, fokus är istället på att tillgodose grupper som till exempel 

kreditgivare, leverantörer, samarbetspartners, försäkringsbolag och skatteverket till 

skillnad mot publika bolag där stor hänsyn också måste tas till aktieägarna. (Cassel, 

1996).  

Vi har inte hittat samma mängd information om förväntningsgap mellan revisor och 

klient som mellan revisor och intressent. Detta utesluter såklart inte att 

förväntningsgap existerar. Cameron (1993)  menar att småföretag förväntar sig 
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mycket från sin revisor, ofta tjänster som revisorn inte kan erbjuda. Denna typ av mer 

omfattande förväntningar på revisorn kan innebära att förekomsten av 

förväntningsgap är vanligare hos småföretag. (Johansson, 2005) Vi tycker därför det 

är viktigt att undersöka om ett förväntningsgap också existrerar i småföretag där 

ägande och ledning inte är separerat. 

1.3. Problemformulering 

– Hur ter sig ett eventuellt förväntningsgap mellan revisor och små ägarledda företag?  

– Skiljer det sig ifrån tidigare identifierade förväntningsgap hos stora publika bolag? 

(Läs Revisorns oberoende, revisorns rapportering samt för höga förväntningar på 

revisorn) 

1.4. Syfte 

Syftet med vår uppsats är att beskriva och analysera hur ett eventuellt 

förväntningsgap ter sig mellan revisor och små ägarledda företag. Syftet är att göra 

detta med hjälp av tre tidigare identifierade förväntningsgap hos stora publika bolag 

kopplade till; Revisorns oberoende, revisorns rapportering samt för höga 

förväntningar på revisorn.  

 

1.5. Avgränsningar 

Vi har valt att avgränsa vår undersökning till Stockholm, vidare har vi valt att endast 

undersöka små ägarledda företag som omfattas av revisionsplikt. För att omfattas av 

revisionsplikt måste företagen uppfylla minst två av tre krav.  

Dessa är: - Fler än 3 anställda  

                - Mer än 1,5 miljoner kr i balansomslutning  

                - Mer än 3 miljoner kr i nettoomsättning (Bolagsverket, hämtat 150213)  

Det finns många olika branscher bland små ägarledda företag. Vi har inte valt en 

specifik bransch utan vill skapa oss en övergripande bild av hur ett eventuellt 

förväntningsgap kan ge uttryck mellan små ägarledda företag och revisor.  

 

1.6. Målgrupp 

Genom vår uppsats vill vi som författare ge andra intresserade inom ämnet tillfälle att 

ta del av den studie och det resultat som vi uppnått, vi vill självklart också vara med 

och bidra till forskningen genom de svar vi finner i denna studie. Det är självklart 
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roligt om uppsatsen kan användas för att på ett pedagogiskt sätt förklara bakgrunden 

och problematiken kring fenomenet förväntingsgap. 

 

1.7. Disposition 

Vi har valt att presentera vår uppsats i en kronologisk disposition, vilket innebär en 

huvudstruktur som förhåller sig kring tre sektioner där vi börjar med en inledande del 

och fortsätter därefter med en aktiv mittsektion och avslutar sedan med resultat och 

analys samt slutsatser. (Backman, 2008) 

 

Kapitel 2: I detta kapitel kommer vi att redogöra för de metodval vi gjort. Vi kommer 

även redogöra för hur vi genomförde den empiriska undersökningen. 

 

Kapitel 3: I detta kapitel kommer vi att definiera samt förklara vad revison är. Vi 

kommer även förklara vad ett förväntningsgap innebär samt vilka former ett 

förväntningsgap kan ha enligt den tidigare forskningen. Vi avslutar sedan med en kort 

presentation av tidigare forskning av förväntningsgap mellan revisor och små 

ägarledda företag och knyter sedan ihop säcken med en teorisammanfattning. 

 

Kapitel 4: Här redovisar vi resultatet från våra intervjuer i en sammanfattande form. 

Vi börjar med resultaten från intervjuerna av revisorerna och fortsätter sedan med 

respondenterna från småföretagen. Vi avslutar varje avsnitt med en sammanfattande 

tabell där vi redogör för hur respondenterna svarat i enligt oss tongivande frågor. 

 

Kapitel 5: I detta kapitel kommer vi analysera de svar vi fått i samband med 

intervjuerna vi utfört. Vi kommer analysera svaren utifrån den teori vi redogjort för 

samt de tre förväntningsgap vi identifierat. 

 

Kapitel 6: I det avslutande kapitlet kommer vi redogöra för våra slutsatser rörande 

hur ett eventuellt förväntningsgap mellan revisor och små ägarledda företag yttrar sig. 

Kapitlet avslutas därefter med förslag om framtida forskning och en kritisk 

granskning av metodval samt val av källor. 
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2. Metod 

I detta kapitel kommer vi att redogöra för de metodval vi gjort. Vi kommer även 

redogöra för hur vi genomförde den empiriska undersökningen. 

 
 

2.1. Kvalitativ Forskningsstrategi 

För att på bästa tänkbara sätt besvara vår frågeställning har vi valt att använda oss av 

kvalitativ forskningsstrategi. Kännetecknande för denna strategi är att man istället för 

kvantifierbar information och matematiska tillvägagångssätt använder sig utav 

verbala formuleringar d.v.s. undersökningen är inriktad på ord istället för 

kvantifierbar information (Bryman, 2008) Vi ansåg att denna ansats var bäst lämpad 

för oss och för vad vi ville undersöka och på vilket sätt. En kvalitativ 

forskningsstrategi har gett oss möjlighet att kunna beskriva och analysera hur ett 

eventuellt förväntningsgap kan ge uttryck mellan revisor och klient på ett mer 

ostrukturerat sätt än vad en kvantitativ ansats hade tillåtit. En kvalitativ 

forskningsansats har varit den mest lämpade för vår undersökning eftersom vi valt att 

lägga tyngdpunkten på ord och deltagarnas uppfattning istället för siffror och 

statistiskt lagd undersökning. En kvalitativ ansats har även gett oss ett större utrymme 

för variation, något vi tyckte var viktigt för studiens genomförande men också för 

dess utfall och bearbetning. (Backman, 2008).  

 

2.2. Deduktiv ansats 

Vi har valt att använda oss av en deduktiv ansats i denna undersökning. Med en 

deduktiv ansats menas att man utgår från befintlig teori, i vårt fall den teoretiska 

referensramen som utgör grunden för vår problemformulering. Med hjälp av vår 

teoretiska referensram har vi kunnat undersöka huruvida denna stämmer överens mot 

verkligheten genom att göra observationer i form av intervjuer, d.v.s. vi har kunnat 

testa vår teoridel mot verkligheten. (Bryman, 2002) Motivet till varför vi valt en 

deduktiv ansats är för att det sedan tidigare fanns en formad teori inom begreppet 

förväntningsgap (läs de tre förväntningsgap vi identifierat) Dock formad efter en 

annan typ av bolag, stora publika. Vi ansåg därför att en deduktiv ansats var att 

föredra eftersom vi ville undersöka och skapa oss en bild av verkligheten, istället för 

som inom den induktiva ansatsen där resultatet är teorin. 
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2.3. Semi-strukturerade intervjuer  

Valet av intervjumetod har varit viktigt eftersom det är genom intervjuerna vi samlat 

in det som senare har varit fokus i denna undersökning, empirin. Ur den kvalitativa 

forskningen kan man urskilja olika intervjuformer. Eftersom vi valt att göra en 

kvalitativ undersökning kändes också valet av intervjumetod naturligt. Bryman 

(2002) beskriver två olika intervjumetoder, ostrukturerade och semi-strukturerade. I 

kvalitativa intervjuer tillåts man vara tämligen flexibel i sina frågor och genom 

intervjun i stort. För att på bästa möjligt sätt kunna jämföra respondenternas svar med 

varandra har vi använt oss av semi-strukturerade intervjuer. Eftersom 

förväntningsgap är just en typ av förväntan, något som olika människor kan ha olika 

uppfattning eller förväntan om, ansåg vi att en mindre strukturerad intervjuform var 

lämpligast. Vi anser att en ostrukturerad intervju skulle bli alltför svår att bryta ner till 

konkreta svar och uppfattningar, eftersom respondenterna då ska tillåtas att associera 

friskt i sina svar (ibid). Vi har genom semi-strukturerade intervjuer kunnat avvika 

från manus på ett sätt som gör att vi kunnat undersöka vissa halmstrån lite extra. 

Genom att använda denna intervjuform har vi underlättat arbetet när vi försökt skapa 

oss en bild om hur deras uppfattning kring revision och förväntningsgap.  

 

2.4 Empirisk undersökning & presentation av respondenter 

Den empiriska undersökningen utfördes genom fysiska möten med samtliga fem 

småföretagare och telefonintervjuer med revisorerna. Vi hade hoppats på att kunna få 

till fysiska intervjuer även med revisorerna, detta var dessvärre inte möjligt eftersom 

revisorerna under perioden för den empiriska undersökningen hade tidsbrist. 

Intervjuerna varade mellan 18-32 minuter, vi förde ett samtal och diskuterade 

förväntningsgapet med respondenten. Diskussionen styrdes av den semi-strukturerade 

intervjumall som vi skapat. För att underlätta bearbetning och för att inte missa viktig 

information valde vi att banda intervjuerna. Vi transkriberade sedan intervjuerna till 

en sammanfattande form. Den empiriska undersökningen är grunden för denna 

uppsats och är den absolut viktigaste delen för att vi ska kunna svara på vår 

problemformulering. På kommande sida följer en kort presentation av våra 

respondenter: 
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Revisor A: Man, Auktoriserad revisor, partner på en av de fyra stora, sitter med i 

ledningen. 30 års erfarenhet av revisorsyrket.  

Revisor B: Man, Auktoriserad revisor, partner på en av de fyra stora, 24 års 

erfarenhet av revisorsyrket. 

Revisor C: Man, Auktoriserad revisor, Anställd på mindre revisionsbyrå i 

Stockholm. 

Revisor D: Man, Auktoriserad revisor, partner på en av de fyra stora, lång erfarenhet 

av små- och medelstora företag.   

Revisor E: Man, Auktoriserad revisor, Delägare i en mindre revisionsbyrå i 

Stockholm och arbetar i största utsträckning mot mindre bolag. 

 
Småföretagare A: Man, kandidatexamen i företagsekonomi. Delägare i företag 

verksamt inom restaurangbranschen. Företaget bedriver bar- och 

restaurangverksamhet i Stockholms innerstad. Företaget har 12 anställda och omsätter 

knappt 15 miljoner kronor. Restaurangen är välbesökt och lokaliserad kring ett av 

Stockholms populäraste turiststråk.  

Småföretagare B: Man, delägare i företag inom IT.  Företaget bedriver 

konsultverksamhet inom databranschen, exempel på verksamhetsområden är 

programvaruförsäljning och systemutveckling. Företaget har 26 anställda och 

omsätter cirka 35 miljoner kronor.   

Småföretagare C: Man, delägare och reg. fastighetsmäklare. Högskoleexamen. 

Företaget bedriver fastighetsmäkleri i Stockholms innerstad och närförorter såsom 

Danderyd, Lidingö och Nacka. Företaget har 10 anställda och omsätter drygt 6 

miljoner kronor. Bolaget har växt stadigt sedan starten och etablerat sig som ett 

självklart val vid försäljning av exklusivare fastigheter i Stockholm. 

Småföretagare D: Man, Ekonom från Lunds universitet. Delägare och reg. 

fastighetsmäklare i bolag inom fastighetsbranschen. Företaget bedriver 

fastighetsmäkleri och förmedling av hus och lägenheter i förorter till Stockholm. 

Företaget omsätter cirka 30 miljoner kronor och har 19 anställda. Bolaget är en del av 

en större mäklarjätte och är inriktad på mindre hem i närförorter till Stockholm. 

Småföretagare E: Man, Utbildad jurist och ekonom från Lunds Universitet, ägare 

till företag inom detaljhandel. Bolaget är aktivt inom det marina segmentet och 

bedriver försäljning av böcker, sjökort och nautiska produkter i butiker runtom i 

landet. Bolaget har 10 anställda och en omstättning på cirka 23 miljoner kronor.  



	  

9	  	  

2.4.1 Utformning och bearbetning av intervjufrågor 

Vi har bedömt att fysiska samtal där vi besöker våra respondenter utgör den bästa 

möjliga empiriska grund för oss, detta var dock endast möjligt med småföretagarna.  

Utformningen av frågorna till respondenterna gjordes utifrån den tidigare forskning 

och de tre olika former av förväntningsgap som vi identifierat. Eftersom vi ville 

undersöka hur förväntningsgap ter sig mellan revisor och klient ansåg vi att det bästa 

tillvägagångsättet var att utgå ifrån de tre förväntningsgap vi identifierat, genom att 

använda oss av dessa tre förväntningsgap kunde vi skapa en intervjumall där vi fick 

svar på huruvida småföretag upplever förväntningsgap på samma sätt som i den 

tidigare forskningen gjord på stora publika bolag eller om deras åsikter avvek. 

Genom att behålla en struktur på intervjumallarna har vi dels kunnat göra en 

helhetsanalys av svaren men även delanalys av särskilda frågor. (Backman, 2008) 

Bearbetningen av intervjuerna har skett genom en sammanfattning av samtliga 

respondenters svar, intervjuerna har brutits ned till konkreta svar för att förenkla och 

förtydliga empiri, analys och slutsats. 

 

2.4.2. Urvalsprocess och insamling av data 

Vi har genom kontakter i vår närhet kunnat komma i kontakt och planera in intervjuer 

med de respondenter vi behövde för vår undersökning, vi har med andra ord använt 

oss utav ett bekvämlighetsurval. Bekvämlighetsurval innebär att urvalet görs för att 

det varit enkelt för oss, det vill säga, vi har haft enheterna lättillgängliga. (Bryman, 

2002) Ett bekvämlighetsurval anses vara ett icke slumpmässigt urval, vi anser att 

detta inte är något problem i vårt fall eftersom vi vill fördjupa oss i respondentens 

uppfattning och är inte intresserade av en alltför stor population, kvantitativt sätt. I 

vår undersökning kommer vi intervjua revisorer samt personer med en relevant 

position i ett litet ägarlett företag. Med relevant position menar vi ekonomichef eller 

ägaren. Dessa två yrkesgrupper har vanligen mest kontakt med revisorn. Vi har 

intervjuat totalt tio respondenter för denna studie, fem auktoriserade revisorer samt 

fem personer från fem olika små ägarledda företag. 

 

Respondenter utgör våra primärdata, primärdatat är den del av undersökning som vi 

samlat in i syfte för att kunna genomföra vår undersökning och kunna svara på vår 

problemformulering. När vi satte igång med arbetet för denna undersökning hade vi 

bristande kunskap inom området, vi har därför också samlat in sekundärdata. Dessa 
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data är sådan som inte tagits fram i syfte endast för vår studie. Sekundärdata består av 

vetenskapliga artiklar, litteratur, internet samt tidigare avhandlingar. Genom 

sekundärdatat har vi kunnat bygga vår teoridel och själv ge oss mer kunskap i ämnet. 

(Björklund & Paulsson, 2009) Det är med hjälp Sekundärdatat som vi kunnat 

identifiera de tre förväntningsgap som vi utgått ifrån i vår studie. Insamlingen av 

sekundärdata har skett genom att läsa avhandlingar och söka efter relevant litteratur i 

olika biblioteks databaser. Motiveringen till valet av sekundärdata grundar sig i en 

process där vi läst, diskuterat och valt ut det vi ansåg vara relevant för studien. Det 

har varit givande och hjälpt oss att forma oss en god bild av förväntningsgap som 

begrepp.  

 

2.4.3. Etiska aspekter  

Vi har vid varje kontakt med deltagarna i våra intervjuer varit konsekventa och 

informerat om vad studien innebär, dess bakgrund och syfte samt i efterhand vad vi 

kommit fram till. Vi anser att samtycket oss emellan, det vill säga att vi har 

deltagarnas godkännande för deltagande styrker tillförlitligheten för studien i stort 

men har också bidragit till en bättre kommunikation med deltagarna.(Bryman, 2002). 

Vi har genom intervjuerna låtit våra deltagare vara anonyma, vi anser att detta är 

viktigt eftersom vi inte vill att deltagarna lider eventuell skada för att dem deltagit i 

vår undersökning. (Ibid) 
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3. Teoretisk referensram 
I detta kapitel kommer vi att definiera samt förklara vad revison är. Vi kommer även 

förklara vad ett förväntningsgap innebär samt vilka former ett förväntningsgap kan 

ha enligt den tidigare forskningen. Vi avslutar sedan med en kort presentation av 

tidigare forskning av förväntningsgap mellan revisor och småföretag och knyter 

sedan ihop säcken med en teorisammanfattning. 

 
3.1. Revision 

Som investerare eller annan typ av intressent så finns det många olika osäkerheter när 

det kommer till analys och värdering av företag. När du som investerare spekulerar i 

aktier finns risken att hela ditt satsade kapital försvinner, detta kan till exempel bero 

på osäkerhet för hur företagets framtida försäljning kommer att se ut eller om deras 

kunder kommer att betala. Dessa förändringar i företag påverkar i sin tur Balans- och 

resultaträkningen i företaget, hur dessa två redovisningsmoments volatilitet sedan ser 

ut i framtiden är ofta det enda investerare behöver känna osäkerhet över. Att den 

information som företag levererar i form av till exempel en årsredovisning kan ligga 

till grund för framtida engagemang i företaget ses idag som en självklarhet, det vill 

säga att informationen är tillförlitlig. (Carrington, 2010) 

 

När en revisor uttalar sig om ett företags verksamhet ökar förtroendet hos företagets 

intressenter. Det kan röra sig om kunder, leverantörer, samarbetspartners, 

kreditgivare och andra intressenter som företaget är beroende av. Revisorn stärker 

årsredovisningens status som beslutsunderlag och är en kvittens på att det är ordning 

och reda i företaget. En revisors arbetsuppgifter kan variera men i grunden handlar 

det om att granska räkenskaperna samt skriva en revisionsberättelse till 

årsredovisningen. (Ibid) 

 

ABL. 9 kap. 42 § 1 st 3 p 

”Revisorn skall granska bolagets årsredovisning och bokföring samt styrelsens och 

den verkställande direktörens förvaltning. Granskningen skall vara så ingående och 

omfattande som god revisionssed kräver.” (Sveriges rikes lag, 2013) 
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3.2. God revisonssed 

När en revisor arbetar ska den utgå från god revisionssed enligt ABL. För att en 

revision ska vara betydelsefull så bör den bygga på förtroende. Förtroende är något 

som skapas genom att revisorn förhåller sig till vissa ledord. Dessa ledord är 

Kompetens, Oberoende och Tystnadsplikt, och är grunden till det som utgör det 

förtroende för revisorer i omvärlden. (FAR, hämtat 150118) 

 

3.3. Förväntingsgap 

Först när begreppet förväntningsgap kom på tal beskrevs det av Liggio (1974) som 

skillnaden mellan vad revisorn och användarna av redovisningsinformationen 

förväntar sig att en oberoende revisor ska uträtta. Koh & Woo (1998) definierar 

förväntningsgap i en sammanfattning av tidigare studier som skillnaden mellan hur 

allmänheten tycker att en revisor bör agera och hur revisorn själv anser att den bör 

agera. 

 

Det finns flera orsaker till att förväntningsgap uppstår mellan revisor och intressent. 

Enligt forskare i USA är en orsak att revisionsbranschen haft en självreglering av 

revisions- och redovisningsnormer. (Koh & Woo, 1998) Normerna har utvecklats 

efter god redovisningssed vilket inneburit att det varit svårt för allmänheten och 

personer inom branschen att veta vilka regler som tillämpas. Förväntningarna på 

revisorerna har även vuxit i en snabbare takt än vad revisorerna själva insett vilket 

inneburit ett ökat förväntningsgap (ibid). The Cohen Commission (1978) bildades i 

syfte att undersöka revisorns ansvarsområden och oberoende samt om det existerar ett 

förväntningsgap inom revision. Kommissionen kom fram till att ett förväntningsgap 

existerar och att definitionen av detta kan beskrivas som ”den skillnad som finns 

mellan vad intressenter efterfrågar och behöver samt vad en revisor rimligen kan 

förvänta sig att- samt kan uppnå”. 

 

En beskrivning som Porter (1993) ger är att förväntningsgap är ”ett gap mellan 

samhällets förväntningar på revisorn och revisorns fullgörande av sin uppgift såsom 

det uppfattas av samhället”. Hon delar upp förväntningsgap i två olika delar: ett 

orimlighetsgap och ett utförandegap. Orimlighetsgapet handlar om att intressenten 

har förväntningar på revisorn som anses vara orimliga, det vill säga förväntningar 

som inte förhåller sig till gällande regelverk. Utförandegapet handlar istället om 
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skillnader mellan vad olika intressenter kan förvänta sig av revisorn med hänsyn till 

gällande lagar, regler och rekommendationer. (Öhman, 2007) 

 

Innes, Brown och Hatherly (1997) nöjer sig inte med ett eller två olika 

förväntningsgap utan hävdar att de kan beskrivas och förklaras på flera olika sätt. 

Man delar likt Porter in förväntningsgap i olika uppfattningar, men där slutar 

likheterna. Innes et al menar att man kan dela upp förväntningsgap i en normativ 

respektive deskriptiv utgångspunkt, den normativa utgångspunkten handlar om 

uppfattningar om vad en revisor gör och den deskriptiva handlar om uppfattningar om 

vad en revisor bör göra. 

 

Figur 1. 

 
Modell i vilken Innes et al (1997) visar på att begreppet förväntningsgap kan 
beskrivas på flera olika sätt. (modellen är hämtad från Öhman, 2007) 
 

Innes et al (1997) vill med denna figur förmedla att det går att skilja mellan 

intressenten och revisorns uppfattning beträffande saker, dels 1) vad revisorn gör 2) 

vad revisorn borde göra 3) intressentens uppfattningar 4) revisorns uppfattningar men 

också hur de olika uppfattningarna skiljer sig i de olika fallen rörande om vad en 

revisor anses borde göra och vad den faktiskt gör, alltså en jämförelse hur de skiljer 

sig ur en deskriptiv respektive normativ utgångspunkt. Det går också att jämföra 

uppfattningarna ur en och samma utgångspunkt, t.ex. kan man jämföra intressentens 

uppfattning om vad en revisor bör göra med revisorns uppfattning om vad de bör 

göra.  
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I följande avsnitt kommer vi att redogöra för tre olika förväntningsgap, utifrån Innes 

et als (1997) modell har vi utgått från intressentens uppfattning och primärt från en 

liten ägarledd klients perspektiv. Förväntningsgapen vi identifierat har störst likhet 

med Innes gap 2, rörande vad revisorer bör göra men också gap 3, intressentens 

uppfattning. Både gap 2 & 3 har en koppling till en normativ utgångspunkt, d.v.s. vad 

en revisor bör göra, särskilt gap 2, en normativ utgångpunkt tar även de 

förväntningsgap vi kommer att presentera i kommande avsnitt. Vi har lyckats urskilja 

dessa förväntningsgap med olika bakgrund genom att ta in resultat och analys från 

tidigare studier i området, d.v.s. vi har inte enbart utgått ifrån Innes modell när vi 

format de förväntningsgap som vi vill undersöka. Innes studie och modell ger dock en 

god bild av mångfalden i begreppet förväntningsgap samt hur det kan antas ur olika 

uppfattnningar d.v.s. från intressent eller revisor. 

 

3.3.1. Revisorns oberoende och förväntningsgapet  

Revisorns oberoende är en förutsättning för tilltro till företagens finansiella rapporter. 

(Salehi, M., Mansoury, A., Azary, Z. 2009). Revisorerna lägger därför ner stor vikt på 

att visa sitt oberoende. Dock har det påpekats att ett totalt oberoende inte går att 

uppnå eftersom förhållandet, både socialt och ekonomiskt motsäger sig det. (Cassel, 

1996)  

 

Som tidigare nämnts arbetar en revisor med revision som innebär granskning av ett 

företags redovisning och förvaltning. (Sveriges rikes lag, 2013) Revisorns yrkesroll 

brukar delas in i två funktioner, den renodlade revisorn som arbetar enbart utifrån 

lagrum och god revisionssed samt den rådgivande revisorn. Den rådgivande revisorn 

vilken också axlar rollen som rådgivare i vissa frågor. Väljer revisorn att vara 

rådgivande är det av yttersta vikt att den inte ser förbi god revisionssed vilket kan 

resultera i ett ifrågasättande av revisorns oberoende. (FAR, 1994) 

 

Förväntningsgap kopplat till revisorns oberoende handlar om huruvida revisorn 

agerar oberoende eller inte, något som t.ex. en intressent förväntar att en revisor ska 

göra, inte minst om man ser till god revisionssed. (FAR 2, Hämtat 150215) Firth, M 

(1980) menar att man kan betrakta oberoende och beroende som två motsatser, det 

vill säga, antingen är man oberoende eller så är man beroende. Med Firths (ibid) 

resonemang som grund hävdar Öhman (2007) att denna förutsättning, att vara mer 
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eller mindre oberoende, har lagt grunden till ett förväntningsgap kopplat till revisorns 

oberoende. Detta förväntningsgap stärks även i en studie av Humphrey et al. (1993) 

som lyckats urskilja att intressenter såsom t.ex. media, analytiker och kreditgivare har 

en annan uppfattning om revisorns roll i förhållande till deras oberoende än vad 

revisorn själv har. Humphrey (1993) får även stöd av Gay et al, 1998; Dixon et al, 

2006), deras studier visar på att intressenterna såsom aktieägarna intar en mer 

skeptisk ställning till revisorns oberoende och objektivitet än vad revisorn själv gör. 

Dessa empiriska studier påvisar att det finns ett förväntningsgap kring frågan om 

revisorns oberoende. I en studie utförd i syfte att undersöka förväntningsgap i Kina 

och varför det existerar kom man fram till att förväntningsgap helt kan bero på 

revisorns oberoende. (Lin, Z. J., Chen, F., (2004) I en empirisk studie gjord i Iran 

menar man att ett ökat oberoende ger ett minskat förväntningsgap. (Salehi, M et al. 

2009) Denna studie visar tydligt sambandet mellan oberoendet och förväntningsgap. 

 

Det finns flera olika faktorer som kan leda till att oberoendet ifrågasätts. I mindre 

företag skapas ofta en vänskapsrelation mellan revisor och klient (Cassel, 1996). Idag 

finns det inget krav på revisorsrotation i småföretag som det t.ex. finns i större 

börsbolag där revisorsrotation måste ske efter sju år. (FAR 1, hämtat 150215) 

Investerare ifrågasätter ofta revisorns oberoende och långvariga relationer mellan 

revisionsbyrå och klient, visserligen finns det interna branschregler för 

kvalitetssäkring av revisorns uppdrag men dessa är oftast oklara för utomstående. 

(EQR, hämtat 150215) En annan faktor som kan inverka på revisorns oberoende är 

gåvor från klient och det så kallade arvodesberoendet som innebär att revisorn inte får 

vara beroende av endast en eller få klienter. (FAR, 1994)  

 

Cassel (1996) anser att revisorns oberoende är svagt och måste förstärkas. De centrala 

etiska reglerna för revisorn syftar till att försvara revisorns oberoende, Cassel menar 

att den största svagheten hos revisorn är att de inte framstår som, eller är, tillräckligt 

oberoende. 
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3.3.2. Revisorns rapportering och förväntningsgapet  

Revisorns avrapportering kan se olika ut och rikta sig till olika mottagare men ett 

centralt dokument är revisionsberättelsen. (Carrington, 2010) Det är viktigt att utfallet 

av revisionen redovisas och förmedlas på ett tydligt sätt, det är egentligen endast vid 

själva rapporteringen som intressenten kan ta del av revisionens utfall och 

bedömningar, därför är det av yttersta vikt att rapporten är komplett. (Öhman, 2007) 

Huvudsakligen delas revisionsberättelsen in i två kategorier, det är rena och orena. 

Rena revisionsberättelser innehåller oftast en standardiserad utformning medan en 

oren innehåller anmärkningar eller invändningar och formuleras olika från fall till 

fall. Syftet med revisionen som i sin tur avslutas med en revisionsberättelse är att 

tillgodose bland annat intressent, ägare och fordringsägare med information om att 

företaget sköter sig och följer rådande regelverk. (Aktiebolagstjänst, hämtat 150215)  

 

Förväntningsgap kopplat till revisorns rapportering uppkommer med anledning av att 

intressent har en annan uppfattning i fråga om vad en revisionsberättelse bör 

innehålla samt värdet av innehållet. (Öhman, 2007) Sett utifrån Innes et al (1997) 

matris kan detta förväntningsgap, kopplat till revisorns rapporterting, placeras 

någonstans mellan gap 2 och 3. (Se figur 1) Tidigare studier om revisionsberättelsen 

visar på att intressent anser att informationen ofta är otillräcklig, Porter (1993) 

genomförde en studie på Nya Zeeland i vilken man konstaterade att intressent tycker 

att revisorns rapportering var otillräcklig samt inte utgör en bra grund för 

bedömningar och investeringsbeslut. 

 

Empiriska studier i området har även utförts i Australien vilken visar på att en 

kortfattad och standardiserad revisionsberättelse skapar förväntningsgap mellan 

revisorer och intressent. Detta konstateras även i Innes et al (1997) studie gjord i 

Storbritannien, de hävdar att revisorn uppfattar innehållet mer intressant och värdefult 

än intressenten. Resultaten i ovan nämnda studier visar att en mer innehållsrik 

revisionsberättelse leder till ett minskat gap inom områdena som de nya 

upplysningarna omfattar. I undersökningarna bestod de utökade upplysningarna oftast 

om information om revisorns ansvar i samband med revidering.  

 

I en studie av Öhman (2007) hävdar man att revisionsberättelserna oftast är alldeles 

för magra och att de borde vara mer omfattade och icke standardiserade för att vara 
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av verkligt värde för intressenten. Öhman (ibid) får stöd av bland andra Koh & Woo 

(1998) som menar på att en mer omfattande och innehållsrik revisionsberättelse kan 

hjälpa intressent att ge dem större förståelse för revisionens utfall och revisorns 

arbete. Fadzly och Ahmad (2004) visar på att revisorns magra revisionsberättelser 

kan leda till att andra förväntningsgap existerar, man föreslår därför att frågor om 

revisorns oberoende och rapportering borde angripas först. De anser att fokus ska 

riktas på att förbättra kommunikationen med intressenterna, och de ställer sig frågan 

vad en ren revisonsberättelse verkligen betyder? 

 

3.3.3. Att göra vad som förväntas och förväntningsgapet  

Förväntningsgap relaterade till att göra vad som förväntas handlar om vad revisorn 

gör och vad revisorn anses borde göra. Ofta tycker intressenten att revisorn inriktar 

sig på att göra “fel saker” (Öhman, 2007). Detta förväntningsgap tar också en 

normativ utgångspunkt, d.v.s., det handlar om uppfattningar hos intressenten om vad 

en revisor bör göra och är starkt kopplad till Innes et als (1997) matris gap 2. (Se 

figur 1) I USA har en ganska omfattande forskning om oegentligheter i företags 

redovisning genomförts. McEnroe och Martens (2001) genomförde en 

enkätundersökning mellan intressent och revisor för att ta reda på hur de såg på 

granskningen av oegentligheter i företags redovisning. Studien visade att intressent 

förväntar sig mer av revisorn och att en mer orienterad granskning mot att hitta 

felaktigheter efterfrågas. En liknande studie genomfördes av Epstein och Geiger 

(1994) där fokus låg på intressentens uppfattningar om inriktningen på att söka efter 

oavsiktliga och avsiktliga förbiseenden för att sedan jämföra deras ståndpunkt med 

revisorns. Den undersökningen resulterade också i att intressenten ansåg att revisorn 

borde rikta mer fokus på att upptäcka förbiseenden och oegentligheter.  

 

Om en revisor, genom revisionsberättelsen, inte nämner att några oegentligheter finns 

tolkas detta ofta som en garanti att oegentligheter inte förekommer i företaget. Detta 

sammanhänger väl med problematiken om vad som förväntas av revisorn. Ofta 

förväntas en betydligt mer omfattande granskningen än vad som i själva verket görs 

för att kunna avge en ren revisionsberättelse. (Cassel, 1996) Cassel (ibid) anser att 

man kan undanröja denna typ av förväntningsgap genom att ge ut mer utförliga och 

långtgående revisionsberättelser. Detta kan leda till att det blir enklare att utkräva 

ansvar av revisorn, men samtidigt kan kostnaden för revision stiga kraftigt.  
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En annan orsak som kan öka denna typ av förväntningsgap är att vissa revisorer är 

vana att engagera sig i utförandet och framtagandet av årsredovisningen. Det kan leda 

till att uppdragsgivare anser att revisorn har ett betydande ansvar för årsredovisningen 

och dess kvalitet (Cassel, 1996). Enligt Cassel (ibid) är det mer vanligt i små 

ägarledda bolag, då många ofta anser att revisorn står närmare uppdragsgivaren än 

vad han i själva verket gör eller borde göra.  

 

3.3.4. Tidigare forskning om småföretag och förväntningsgapet 

Forskningen om förväntningsgap är omfattande, dock är forskningen främst utförd på 

större börsnoterade bolag och i relationen revisor och intressent. Tidigare forskning i 

ämnet om förväntningsgap och småföretag i relation till revisor är inte lika frekvent 

förekommande och utforskat men den existerar och uteblir inte helt. Enligt Johansson 

(2005) framkallas ett förväntningsgap på grund av att det reviderade företaget 

förväntar sig fler tjänster än vad revisorn erbjuder, dessa förväntningar brukar oftast 

innefatta olika former av rådgivning eller problemlösning i organisationen. Detta är 

enligt Johansson tydligt när det kommer till mindre företag. I en studie gjord av 

Cameron (1993) kunde man urskilja att småföretag ofta förväntar sig mer hjälp av 

revisorn gällande områden inom rådgivande tjänster som revisorn inte brukar erbjuda. 

Camerons (ibid) studie får stöd av Kirby & King (1997)  som påvisar att ett 

förväntningsgap existerar. Kirby & King menar att förväntningsgap uppkommer med 

anledning av att småföretag har höga förväntningar på revisorn när det kommer till 

rådgivning och hjälp att styra företaget framåt i frågor rörande effektivitet och 

ledning.  
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3.4. Sammanfattningsvis 

I de senaste fyra avsnitten har vi visat på den mångfald som existerar inom 

förväntningsgap som begrepp. Utifrån Innes et al (1997) matris har vi redogjort för att 

begreppet kan ses utifrån olika utgångspunkter och perspektiv. Vi har dessutom 

redogjort för ett antal tidigare studier i området som alla styrker att ett 

förväntningsgap existerar. Vi började kapitlet med att beskriva vad revision är och 

redogjorde begreppet förväntningsgap i stort samt presenterade några enligt oss 

tongivande studier i ämnet. Vi utgick sedan från ett intressentperspektiv där vi utifrån 

en normativ utgångspunkt lyckats identifiera tre olika typer av förväntningsgap. 

De tre förväntningsgap som vi identifierat skiljer sig i fråga om uppkomst men 

samtliga tar en normativ utgångspunkt sett utifrån Innes et als (1997) matris. Vi 

började med att presentera det förväntningsgap som är kopplat till revisorns 

oberoende. Oberoendet som enligt Salehi et al (2009) är en förutsättning för tilltro till 

företagets finansiella rapporter, detta visar sig inte minst i deras studie utförd i Iran 

där man kommit fram till att om oberoendet ökar, så minskar förväntningsgapet. 

Öhman (2007) disskuterar även i sin studie att så länge det finns möjlighet att vara 

oberoende eller beroende, mer eller mindre, så finns det också en förutsättning för ett 

förväntningsgap kopplat till revisorns oberoende. 

 

Med anledning av revisorns rapportering har vi också identifierat ett förväntningsgap, 

och i fråga om rapportering så är det revisionsberättelsen som är den primära 

syndabocken. Forskare hävdar att revisionsberättelsen ofta är alltför tunna och 

standardiserade för att verkligen vara till nytta för intressenten (Öhman, 2007).  

Porter (1993) genomförde en studie på Nya Zeeland där man kom fram till att 

revisionsberättelsen ofta var otillräckliga sett som beslutsunderlag för t.ex. en 

investering. Förväntningsgap kopplat till rapportering är med andra ord en förväntan 

om en mer fyllig revisionsberättelse istället för den idag ofta alltför tunna och 

standardiserade. 

 

Det tredje förväntningsgapet visar sig i vad en revisor faktiskt gör och vad 

intressenter förväntar sig att en revisor ska göra, ett exempel på detta förväntningsgap 

är att många intressenter förväntar sig att revisorn lägger mer krut på att söka efter 

oegentligheter snarare än att granska räkenskaperna. (Epstein & Greiger, 1994)  
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Den tidigare forskningen med inriktning på småföretag existerar inte alls i samma 

omfattning som de studier genom vilka vi identifierat de tre olika förväntningsgapen 

ifrån. Vi har redogjort för några tidigare studier som tillsammans bildar en 

uppfattning om småföretagare som några som ofta förväntar sig mer rådgivande 

tjänster, fler tjänster överlag utanför själva revisionen. Denna typ av förväntan kan 

också härledas från den normativa halvan av Innes el als (1997) matris, d.v.s. 

uppfattningar om vad en revisor bör göra. Något som är en likhet med de tre gap vi 

identifierat. 

 

Med denna teori som grund har vi bildat oss en uppfattning om att förväntningsgap 

kan se olika ut. Förväntningsgapens uppkomst har olika förklaringar och ett försök 

till att reducera det kräver med största sannolikhet olika svar. Vi vill med denna teori 

och i synnerhet de tre förväntningsgap vi identifierat beskriva och analysera huruvida 

gapen även går att applicera på små ägarledda företag.  
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4. Empiri  
Här kommer vi redovisa resultatet från våra intervjuer i en sammanfattande form. Vi 

börjar med resultaten från intervjuerna av revisorerna och fortsätter sedan med 

respondenterna från småföretagen. Vi avslutar varje avsnitt med en sammanfattande 

tabell där vi redogör för hur respondenterna svarat i enligt oss tongivande frågor. 

 
4.1. Revisorernas uppfattningar  

 

Revisorers oberoende och förväntningsgapet…  

Klientens behov  

Enligt samtliga revisorer som vi träffat erbjuder revisionsbyråerna tjänster utöver den 

renodlade revisionen. Tjänster som efterfrågas är rådgivning kring skattetjänster, 

finansiering, bolagsstrukturer, incitamentsprogram med mera. I många områden kan 

man hjälpa kunden, även så inom redovisningen, dock erbjuder man inte hjälp med 

själva grundkonteringen eller beslutsfattande (Revisor B). Det finns också stöd i form 

av en webbportal dit de mindre företagen hänvisas för att få hjälp och praktiskt stöd i 

just skattefrågor, finansieringskalkyler och redovisning etc.(Revisor A). Det är 

vanligt att klienten efterfrågar särskilt hjälp med upprättade av årsbokslut, 

årsredovisning och skattedeklarationer (Revisor C). Nästan alla småföretag 

efterfrågar skattetjänster i någon form, hur man effektivt plockar pengar från bolag 

till privat plånbok. (Revisor E) 

 

Klientens uppfattning om revision  

Genomgående svar från samtliga revisorer är att småföretag ofta inte har särskilt bra 

kunskap om vad revision innebär. Den nyutvecklade webbportalen anses vara ett steg 

i rätt riktningen för att kunna attrahera mindre kunder efter revisionspliktens 

avskaffande (Revisor A). Det är få klienter som är intresserade av att veta vad 

revision innebär, det skall bara göras. (Revisor B) Revision har aldrig varit ett 

säljargument och det kan vara en av anledningen till att småföretag inte är fullt 

informerade om vad revision verkligen innebär. (Revsor A) Efterfrågan på revision 

ökar oftast då småföretag har ambitioner att ta in riskkapital, eller passiva ägare 

eftersom det då ställs högre krav från externa intressenter (Revisor A) Återkommande 
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för samtliga revisorer vi träffat är att klienterna ofta har väldigt dålig eller ingen 

uppfattning alls om vad revision innebär (Revisor A, B, C, D) En del klienter vet på 

ett ungefär vad revision innebär och information om vad revisionen innebär ges 

endast på förfrågan (Revisor E). Enligt revisor C så finns det skillnader i uppfattning 

mellan stora och små företag, han hävdar att större bolag har en klarare bild av vad 

revision innebär medan mindre företag i de flesta fall har väldigt dålig kunskap i 

området. 

 

Uppdragens tidsomfång   

Uppdragens längd kan variera men nästan samtliga är överens om att ett uppdrag kan 

variera från 2 månader till 30 år. (Revisor A, B, C, D, E) Revisorerna hävdar att man 

ofta stannar längre hos ägarledda företag än hos större börsbolag. Anledningen är att 

revisorerna ofta bygger starkare vänskapsrelationer hos mindre ägarledda företag än 

hos större börsbolag. (Revisor B) Personlighetsfrågan är central i flera av svaren 

(Revisor B, D) och vi anar även den undertonen i flera av svaren. När det kommer till 

mindre ägarledda företag så kan ett uppdrag vara under ett helt yrkesliv, (Revisor D) 

så länge personkemin stämmer så avbryter man sällan ett uppdrag. (Revisor B) Det 

ska krävas mycket för att ett uppdrag ska avbrytas, det skulle i så fall vara med 

anledning av att en konflikt uppstått eller likande. (Revisor C, D)  

 

Revisorns relation till klienten 

Att skapa en vänskapsrelation till sin klient anses av de flesta som det största hotet 

och att man genom en starkare relation har svårare för att uttala sig opartiskt. 

(Revisor B, C). Starka vänskapsrelationer kan leda till att förväntningarna på 

revisorerna ökar och hjälper i frågor som revisorerna egentligen inte får (Revisor B). 

Det finns dock en annan hotbild och det är avskaffandet av revisionsplikten. De 

minsta företagen styr själva valet av revisor och det är då privata kostnader kan 

komma in i företagen. Det kan t.ex. dyka upp förbjudna lån eller inköp av varor som 

inte är avsedda för kärnverksamheten utan istället för privat bruk (Revisor A). När det 

finns flera delägare i ett bolag är det viktigt att inte favorisera t.ex. majoritetsägaren 

och skapa en bättre relation till denne, detta är ett vanligt förekommande dilemma.  

(Revisor E) Relationen mellan revisor och klient har en stark koppling till uppdragets 

tidsomfång eftersom tidsomfånget ofta avgörs beroende på hur t.ex. personkemin 
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fungerar, (Revsior A, B, C, D) uppdraget är även beroende av att ingen konflikt 

uppstår (Revisor C, D) 

 

Tabell 1. 
	   Revisor	  A	   Revisor	  B	   Revisor	  C	   Revisor	  D	   Revisor	  E	  
	  

Mina	  klienter	  
vet	  vad	  revision	  

innebär?	  

	  
	  

NEJ	  

	  
	  

NEJ	  

	  
	  

NEJ	  

	  
	  

NEJ	  

	  
	  

Delvis	  

	  
Ett	  

revisionsuppdr
ag	  varar	  
cirka/är	  i	  
genomsnitt	  
antal	  år:	  

	  

	  
	  
	  

Längsta	  
uppdrag	  35	  år	  

	  
	  
	  

2	  månader	  –	  
23	  år	  

	  
	  
	  

20-‐30	  år	  

	  
	  
	  

20	  år	  
	  

	  
	  
	  

10	  år	  

	  
Jag/min	  firma	  
erbjuder	  andra	  
tjänster	  utanför	  
revisionen	  

	  
	  
JA	  
	  
	  

	  
	  
JA	  

	  
	  
JA	  

	  
	  
JA	  

	  
	  
JA	  

	  
Vad	  är	  det	  
största	  hotet	  
mot	  revisorns	  
oberoende?	  

	  
Revisionsplikte
ns	  avskaffande	  

	  

	  
Att	  skapa	  en	  
relation	  till	  
klienten	  

	  

	  
Att	  skapa	  en	  
relation	  till	  
klienten	  

	  
Tjänster	  
utanför	  

revisionen	  

	  
Favorisering	  
av	  storägare	  

Sammanfattning av revisorernas svar rörande oberoendet. 

 

Revisorns rapportering och förväntningsgapet… 

Revisionsberättelsens roll   

Samtliga revisorer är överens om att revisionsberättelsen inte har alltför stor 

betydelse. Det kan dock vara viktigt i avseendet om företaget har en prick eller inte 

(Revisor A). Det finns en viss trygghet i att man följt reglerna och skött sig, själva 

revisionsberättelsen i sig är mindre viktigt till utformningen, dess värde som ett kvitto 

är desto större. (Revisor D) Revisionsberättelsen bör istället ge ett mervärde för 

banken (Revisor B). Revisionsberättelsen ger ett stöd för läsaren och visar på att 

information går att ”lita på”. (Revisor E) 

 

Revisionsberättelsen anses inte spela samma roll i ett litet företag som i ett stort.  

Det är ganska få som är intresserade av vad som faktiskt står i revisionsberättelsen 

men många är desto mer intresserade av arbetet och slutsatsen utav det (Revisor B). 

Det intressanta med rapporteringen ligger utanför revisionsberättelsen, man kanske är 

mer intresserad av den löpande kontakten och den löpande kommunikationen 
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(Revisor B) Det kan dock vara individberoende. Det finns en viss betydelse med 

avrapporteringsmallar och att de ska vara mer praktiskt lagda för mindre företag. Det 

är viktigt att det finns en mall för at få fram förändringar i t.ex. bruttovinsten, 

resultaträkningen osv. Det är viktigt att man tittar på större avvikelser och 

kommunicerar med kunden, så att revisor och kund hamnar på samma nivå (Revisor 

A). Alla är överens om att revisionsberättelsen är ett kvitto på att företaget sköter sig 

och förhåller sig till uppsatta lagar och regler. En ren revisionsberättelse har ett värde 

när företaget vill växa och investera. Det är samtidigt viktigt för leverantörer och 

myndigheter att veta att en revisor granskat företagets räkenskaper (Revisor B) 

 

Förbättringsområden  

Endast en revisor anser att en mer detaljrik revisionsberättelse skulle vara att föredra, 

(Revisor A) medan de resterande fyra revisorerna anser att den idag är tillräcklig. De 

fyra som är emot en mer detaljrik revisionsberättelse menar att om man vill skapa ett 

mervärde måste man skapa en mer individanpassad rapportering för just det enskilda 

bolaget, ska man minska förväntningsgapet så måste revisionen ge ett tydligt bidrag 

till verksamheten. (Revisor D) Det är svårt att kommunicera kring väldigt små frågor 

genom en revisonsberättelse, den bör behålla sin nuvarande form och fungera som ett 

kvitto, jag tror inte en ökad detaljrikedom och information skulle tillföra något. 

(Revisor C) Revisor A avslöjar att det snart är dags för en ny typ av 

revisionsberättelse för större företag, men för mindre får vi vänta, han kan hålla med 

om att den i många fall är tillräcklig, som ett kvitto på att man följer regler och lagar 

 

Tabell 2. 
	   Revisor	  A	   Revisor	  B	   Revisor	  C	   Revisor	  D	   Revisor	  E	  
	  

Utfallet	  av	  revisionen	  
förmedlas	  på	  ett	  klart	  

och	  tydligt	  sätt	  
	  

	  
	  

Delvis	  

	  
	  

NEJ	  

	  
	  

NEJ	  

	  
	  

NEJ	  

	  
	  
	  
JA	  

	  
En	  mer	  detaljrik	  

revisionsberättelse	  
minskar	  

förväntningsgapet	  
	  

	  
	  
JA	  

	  
	  

NEJ	  

	  
	  

NEJ	  

	  
	  

NEJ	  

	  
	  

NEJ	  

	  
Revisionsberättelsen	  
har	  stor	  betydelse	  för	  

små	  företag	  
	  

	  
	  
JA	  

	  
	  

NEJ	  

	  
	  
JA	  

	  
	  

Delvis	  

	  
	  

Delvis	  

Sammanfattnings svar revisorernas svar rörande revisionsberättelsen 
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Att göra vad som förväntas och förväntningsgapet… 

Revisorns ansvar  

Eftersom det ofta skapas starka vänskapsrelationer mellan revisor och klient i små 

ägarledda företag kan det påverka företagens förväntningar på revisorn (Revisor B). 

Det är viktigt med att man är tydlig med revisorns oberoende. Företagen kan slarva 

med att betala skatter och avgifter, ofta på grund av likviditetsskäl, och det kan leda 

till att företagen förväntar sig att revisorerna ska betala avgifterna år dem. Det får 

aldrig en revisor göra (Revisor A). Det är väldigt vanligt att småföretag efterfrågar 

hjälp med grundkontering, upprättande av årsredovisning och koncernredovisning 

vilket revisorn till viss del kan hjälpa till med men däremot kan aldrig en revisor vara 

med och fatta beslut och utföra betalningar (Revisor B, C, E). Ibland händer det att 

klienten efterfrågar mer avancerande rådgivning kring skatte- och momsfrågor, de 

tror att vi är experter på området och kan svara på allt (Revisor C). Klienten kan 

också efterfråga hjälp och rådgivning kring företagets affärsverksamhet, t.ex. hjälp 

med prissättning av produkter (Revisor E).  

De flesta revisorer anser att det ibland kan komma upp frågor om grundkontering och 

betalning som revisorn inte kan göra. Därför är det viktigt att revisorn tydligt 

förmedlar sin roll om vad man får göra och inte får göra (Revisor D).   

 

Revisorns roll beroende på företagets storlek  

Oftast har större företag både revisor och redovisningskonsult, där 

redovisningskonsulten har en mer rådgivande roll. I mindre företag finns oftast inte 

utrymme för både revisor och redovisningskonsult och därför får revisorn ofta en mer 

rådgivande roll och fungerar mer som ett bollplank (Revisor B). Mindre företag som 

endast anlitar en revisor tenderar att tro att revisorn också ska axla rollen som 

redovisningskonsult (Revisor C). Revisorns roll blir tydligare i småföretag som också 

anlitar en redovisningskonsult (Revisor D). En annan revisor är inne på samma spår 

och anser att småföretag som endast anlitar en revisor är i större grad i behov av 

revisorns kompetens vilket kan innefatta t.ex. rådgivning (Revisor E).  
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Förväntningar på revisorn 

Det är många gånger som förväntningarna på revisorn är alldeles för hög. En del 

klienter tror att revisorn är experter på skatterådgivning och familjejuridik. Vi är inte 

utbildade jurister men många gånger känns det som att klienten tror det (Revisor B).  

Förväntningarna på revisorns kunskap om juridik är väldigt högt ställda och klienten 

förväntar sig också hjälp med kontering vilket vi absolut inte får göra (Revisor C). 

Samtidigt hävdar två revisorer motsatsen och menar på att revisorn är alldeles för 

dålig på att förklara sin yrkesroll. Om revisorn är tydlig med att förklara sin yrkesroll 

kommer klienten inte att efterfråga tjänster som revisorn inta kan erbjuda (Revisor D, 

E).   

Tabell 3. 

Sammanfattning av revisorernas svar rörande tjänster som efterfrågas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

	   Revisor	  A	   Revisor	  B	   Revisor	  C	   Revisor	  D	   Revisor	  E	  
	  

Det	  finns	  en	  
Efterfrågan	  på	  

tjänster	  som	  inte	  är	  
förenliga	  med	  min	  

yrkesroll	  
	  

	  
	  
	  

Delvis	  

	  
	  
	  
JA	  

	  
	  
	  
JA	  

	  
	  
	  
JA	  

	  
	  
	  
JA	  

	  
Småföretag	  

förväntar	  sig	  mer	  av	  
mig	  än	  vad	  min	  
yrkesroll	  tillåter	  

	  

	  
	  
JA	  

	  
	  
JA	  
	  

	  
	  
JA	  

	  
	  

NEJ	  

	  
	  

NEJ	  

	  
	  

Frekvent	  
efterfrågade	  
tjänster	  

	  
	  

skattetjänster	  
	  

	  
	  

skattetjänster	  

	  
	  

Rådgivning	  
kring	  skatter	  
och	  moms	  

	  

	  
	  

Frågor	  kring	  
Försäkringar	  

	  
	  

Skatt	  och	  
affärsrådgivning	  
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4.2. Småföretagarnas uppfattningar   

 

Revisorns oberoende och förväntningsgapet…  

Klientens behov  

Alla fem respondenter anser att en revisor inte endast ska granska företagets 

räkenskaper utan ska även finnas som stöd i form av rådgivning av olika slag 

(Småföretagare A, B, C, D, E) Dock har vissa mer självklar inställning till detta än 

resterande. (Småföretagare B, C, D) Företagarna efterfrågar planering och råd vid 

skattefrågor, förvärv och rekommendationer om bra lösningar för att på bästa sätt 

skapa en bra ekonomisk situation i företaget (Småföretagare A, B, C, D, E). 

Småföretagarna förväntar sig också hjälp med att sammanställa årsredovisning, 

årsbokslut samt skatterapportering (Småföretagare A).      

 

Revisionens tidsomfång  

Gemensamt för samtliga företag är att de är relativt unga. Nästan alla småföretag har 

haft samma revisor sedan start av företagen. (Småföretagare A, C, E).  

 

Revisorns roll  

Alla respondenter svarade att det hade en bra förståelse för vad en revisor gör. Två av 

respondenterna utvecklade sina svar med en kort redogörelse för vad en revisor gör. 

(Småföretagare A, E) Småföretagare C anser att han inte har en särskilt detaljerad 

kunskap om vad en revisor gör och vad man kan förvänta sig. Mycket av 

förväntningarna handlar om tjänster som inte en revisor får erbjuda (Småföretagare 

C). Bristen på utförliga svar är tydlig från respondenterna och efter försök på 

följdfrågor var det fortsatt svårt för småföretagarna att tydligt förklara vad en revisor 

gör. Småföretagare B och D lämnade ingen direkt redogörelse för hur revisionen gick 

till eller vad en revisor gör. 
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Tabell 4 

Sammanfattning av småföretagarnas svar rörande frågor om oberoendet. 

 

Revisorers rapportering och förväntningsgapet…  

Revisionsberättelsens roll  

Fyra av respondenterna tycks ha en klar bild av vad en revisionsberättelse innehåller 

(Småföretagare, A, B, D, E). I en revisionsberättelse finns det inte så mycket 

matnyttig information, det är mer ett kvitto på att bolaget sköter sig och att 

räkenskaperna stämmer (Småföretagare A, C). Småföretagare C som tycks vara den 

som har minst kunskap om vad en revisionsberättelse innehåller, har i sakkunskap 

ingen kunskap om vad en revisionsberättelse innehåller. Många gånger är relationer 

med kunder, leverantörer och banker av större betydelse än om revisionsberättelsen är 

ren eller oren (Småföretagare A). Revisionsberättelsens roll är också ett sätt att visa 

på att företaget är seriöst och inte slarvar med sina räkenskaper (Småföretagare C, D, 

E).  

 

Revisionens utfall 

Samtliga respondenter tycker att utfallet förmedlas på ett klart och tydligt sätt. Det 

fanns inte direkt några invändningar från respondenterna utan alla tyckte att utfallet 

av revisionen var tydlig och bra. Småföretagare E tycker att dagens form är bra så 

länge räkenskaperna är kontrollerade, han lägger även tyngd vid att utfallet bör vara 

tydligt och klart, Detta till skillnad mot småföretagare A som tycker det kan vara bra 

om revisonsberättelsen inte är alltför tydlig utan att revisorn istället direkt förmedlar 

mycket till mig som kund direkt. Småföretagare B, C & D tycker att utfallet är tydligt 

och att just revisionsberättelsen fungerar bra som ett intyg eller kvitto. 

	   SF.	  B	   SF.	  B	   SF.	  C	   SF.	  D	   SF.	  E	  
	  
	  

Ja	  har	  haft	  samma	  
Revisor	  i	  antal	  år	  

	  
	  

4	  år	  

	  
	  

25	  år	  

	  
	  

5	  år	  

	  
	  

20	  år	  

	  
	  

10	  år	  

	  
Jag	  förväntar	  mig	  	  
Även	  rådgivning	  av	  

revisorn	  
	  

	  
	  

Delvis	  

	  
	  
JA	  
	  

	  
	  
JA	  

	  
	  
JA	  

	  
	  

Delvis	  

	  
Jag	  har	  en	  bra	  bild	  	  
Av	  vad	  en	  revisor	  

gör	  och	  inte	  får	  göra	  

	  
	  
JA	  
	  

	  
	  
JA	  

	  
	  

Delvis	  

	  
	  
JA	  

	  
	  
JA	  
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Förbättringsområden 

Alla respondenter är på ett eller annat sätt överens om att revisionsberättelsen ska 

innehålla en redogörelse av revisorns granskning och intyga på att företaget skött sig 

under året, d.v.s. vara ren eller oren. Det är tydligt att revisionsberättelsen inte har en 

alltför stor betydelse hos dessa företag (Småföretagare B, D primärt, men också 

resterande A, B, E) Vi har haft svårt att hitta några tendenser till förbättringsområden 

genom våra intervjuer. Småföretagare A tycker att revisorn även bör förmedla utfallet 

direkt till kund, genom en kortare redogörelse. 

Tabell 5. 

Sammanfattning av småföretagarnas svar rörande revisionsberättelsen. 

 

Att göra vad som förväntas och förväntningsgapet…  

Klientens relation till revisorn  

Tre av småföretagarna verkar inte ha någon bra relation med revisorn. (Småföretagare 

A, B, E) De träffas nästan aldrig och kontakt sker oftast via mail eller per telefon. 

(Småföretagare A, C, E). Det var bara en småföretagare som hade en god relation och 

de verkar träffas betydligt oftare än vad övriga respondenter gör, dock poängterar 

denna att relationen är god i egenskap av delägare men att det inte existerar något 

privat umgänge. (Småföretagare D). Småföretagare C anser dock att hans revisor har 

stor tillgänglighet då man kan ringa denne om man har frågor rörande t.ex. årsbokslut 

och skatterådgivning. Denna typ av sporadiska kontakt, för vissa i form av mail- och 

telefonkontakt, beskrivs även av småföretagare A, B.  

 

 

	   SF.	  B	   SF.	  B	   SF.	  C	   SF.	  D	   SF.	  E	  
	  

	  	  	  	  	  	  	  	  Jag	  vet	  vad	  en	  	  
Revisionsberättelse	  

Innehåller	  
	  

	  
	  
JA	  

	  
	  
JA	  

	  
	  

Delvis	  

	  
	  
JA	  

	  
	  
JA	  

	  
Rev.	  berättelsen	  har	  
Stor	  betydelse	  för	  

Mitt	  företag	  
	  

	  
	  

Delvis	  

	  
	  

NEJ	  
	  

	  
	  

Delvis	  

	  
	  

NEJ	  

	  
	  

Delvis	  

	  
Dagens	  format	  av	  	  
Rev.	  Berättelsen	  är	  

tillräcklig	  

	  
	  
JA	  
	  

	  
	  
JA	  

	  
	  
JA	  

	  
	  
JA	  

	  
	  
JA	  
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Förväntningar  

Vissa av företagarna har höga förväntningar på revisorn (Småföretagare A, B, C). 

Två småföretagare anser att revisorn inte ska missa några felaktigheter i 

räkenskaperna (Småföretagare B, C). Övriga anser att revisorn bör hitta de väsentliga 

felaktigheterna (Småföretagare A, D, E) Alla respondenter anser att revisorn ska 

agera som ett “bollplank” någon form och vara rådgivande i frågor som t.ex. uppköp 

av bolag, skatterådgivning, deklaration och upprättande av bokslut. (Småföretagare 

A, B, C, D, E) Samtidigt är det viktigt att revisorn är uppdaterad på nya regler och 

direktiv (Småföretagare C). Småföretagare C anser att revisionen fungerar bra, det 

som kan förbättras är mer råd om skatteplanering (Småföretagare C).  Förväntningar 

om rådgivande tjänster i olika former är stor hos samtliga, med starkare tendenser hos 

majoriteten av företagen. (A, B, C) 

 

Revisorns ansvar   

Samtliga småföretagare tycker att det är revisorns ansvar att förmedla vad som ingår i 

revisionsuppdraget. Småföretagare E menar att detta framgick tydligt när han skrev 

på avtalet, något som även småföretagare A påpekar. Småföretagare B, C och E ansåg 

att revisorn borde hitta alla felaktigheter. Småföretagare C anser att revisorn borde ha 

en korskontroll som styr detta och lyfter fram felaktigheter, Småföretagare E menar 

att det är vad man betalar för och att man ska kunna falla tillbaka på det. 

Småföretagare A och D menar istället att alla är lite väl mycket begärt med tanke på 

antalet verifikationer. Dem anser istället att revisorn ska ta fasta på det som är 

väsentligt så som skatter, avgifter, kund- och leverantörsreskontra, löner etc. 

Tabell 6. 

Sammanfattning av småföretagarnas svar om vad de förväntar sig. 

	   SF.	  B	   SF.	  B	   SF.	  C	   SF.	  D	   SF.	  E	  
	  
En	  revisor	  bör	  hitta	  
Alla	  felaktigheter	  i	  
redovisningen	  

	  

	  
	  

NEJ	  

	  
	  

Delvis	  

	  
	  
JA	  

	  
	  
JA	  

	  
	  

NEJ	  

	  
Revisorn	  bör	  hjälpa	  
till	  med	  rådgivande	  

tjänster	  
	  

	  
	  
JA	  

	  
	  
JA	  
	  

	  
	  
JA	  

	  
	  
JA	  

	  
	  
JA	  

	  
Jag	  har	  en	  bra	  

relation	  med	  min	  
revisor	  

	  
	  

NEJ	  
	  

	  
	  

NEJ	  

	  
	  

Delvis	  

	  
	  
JA	  

	  
	  

NEJ	  
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5. Analys  

I detta kapitel kommer vi analysera de svar vi fått i samband med intervjuerna vi 

utfört. Vi kommer analysera svaren utifrån den teori vi redogjort för samt de tre 

förväntningsgap vi identifierat. 

 
 

5.1 Revisorns oberoende och förväntningsgapet 

Vi har tidigare redogjort för att revisorns oberoende är en förutsättning för tilltro till 

företagets finansiella ställning. (Salehi, 2009) Vissa studier visar dessutom att 

förväntningsgap helt kan bero på revisorns oberoende. Vi ser dock i svaren från våra 

respondenter att så inte är fallet eftersom vi tydligt ser tendenser till fler förklaringar.  

Intressentens syn på revisorns roll i förhållande till dess oberoende skiljer sig mot 

revisorns. (Humphrey et al, 1993) Intressenten är mer skeptisk till revisorns 

objektivitet och oberoende än vad revisorn själv är (Gay et al, 1998; Dixon et al, 

2006). Enligt Cassel (1996) är revisorns oberoende alldeles för svagt och måste 

förstärkas, och den största svagheten är att revisorn inte framstår som tillräckligt 

oberoende.  

 

Det som framkommit av vår studie visar på att revisorn själv inte anser sig framstå 

som tillräckligt oberoende, vi tenderar att se att revisorn ofta har en väldigt god och 

långvarig relation till sin klient, man finner varandra och skapar en vänskapsrelation 

och det enda som kan rubba relationen är om en konflikt uppstår (Revisor B, C och 

D). Detta tyder på att revisorerna inte är helt oberoende. Något som styrker att 

revisorn inte är helt oberoende är att småföretagen aldrig (Småföretagare A, C, E) 

eller mer sällan valt att byta ut sin revisor (Småföretagare B, D). Tre av revisorerna 

anser att någon typ av vänskapsrelation är det största hotet mot revisorns oberoende. 

Utifrån Firths (1980) resonemang att vara mer eller mindre oberoende, hävdar Öhman 

(2007) att den förutsättningen d.v.s. att vara mer eller mindre oberoende har lagt 

grunden för ett förväntingsgap. Med det resonemanget kan vi se att det existerar ett 

förväntningsgap kopplat till revisorns oberoende.  
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Enligt Cassel kan vänskapsrelationer uppstå i mindre företag som leder till att 

klienten förväntar sig mer av revisorn än vad revisorn i själva verket har befogenhet 

att bidra med, detta kan vi tydligt se från svaren i vår undersökning.  På frågan till 

revisorerna ”Vilket anser du skulle vara det största hotet mot revisorns oberoende vid 

granskning av småföretag?” svarar majoriteten av revisorerna att den största 

hotbilden är relationen med sin klient (Revisor B, C & D). Det längsta uppdraget som 

en av våra respondenter har haft är 35 år (Revisor A). I noterade börsbolag hade det 

aldrig varit möjligt eftersom revisorrotation är ett krav efter sju år (FAR 1, hämtat 

150215).  

 

Bristen på revisorsrotation i småföretag kan vara en bidragande orsak till att 

långvariga relationer bildas mellan klient och revisor, vilket i sin tur kan leda till att 

förväntningarna på revisorn ökar. Krav på revisorsrotation innebär att revisorn har ett 

tidsbegränsat perspektiv och nya kritiska ögon kan ha lättare att ta en diskussion 

kring t.ex. värderingsprinciper än vad en revisor på obestämd tid har. 

Det finns samtidigt nackdelar som att det t.ex. tar tid att lära sig ett nytt företag och 

att kontinuerliga byten skulle fördyra revisionen för småföretagen. 

 

Småföretagen efterfrågar först och främst rådgivning vilket endast är en liten del av 

revisorns arbetsuppgifter (Revisor B), detta kan vi även tydligt se i svaren från 

småföretagen, samtliga småföretagare förväntar sig rådgivning i någon form från sin 

revisor. (Småföretagare A, B, C, D, E). Väljer revisorn att vara rådgivande är det 

därför viktigt att revisorn inte ser förbi god revisionssed, eftersom detta kan resultera 

ifrågasättandet av oberoendet. (FAR, hämtat 150118) 

 

I vår studie har vi inte kunnat undersöka ett specifikt fall där en revisor erbjudit 

rådgivning, vi kan därför inte avgöra om revisorerna agerat oberoende när man 

erbjudit dessa tjänster. Vi kan utifrån svaren i vår undersökning se att efterfrågan på 

rådgivning är stor men omfattning av vår studie kan tyvärr inte styrka att revisorerna 

frångår sitt oberoende när man erbjuder dessa rådgivande tjänster. Som svar på frågan 

till revisorerna ”Anser du att dina klienter är fullt informerade om vad revision 

innebär samt vad som kan förväntas av revisorn?” svarade samtliga fem revisorer att 

småföretagen inte har speciellt bra kunskap om vad revision innebär. Revisor C anser 
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att det är få klienter som vill veta vad revision verkligen är, utan de ser det mest som 

något som måste göras. Detta kan bero på att efterfrågan på renodlad revision hos 

småföretagen är ganska liten, man är helt enkelt inte intresserad. Denna ovilja till 

kunskap om revision kunde vi tydligt se när vi intervjuade småföretagen där 

kunskapen om vad en revisor gör och inte får göra var tämligen begränsad 

(Småföretagare A, B, C, D). På frågan till småföretagarna ”Vad förväntar du dig av 

din revisor? Är det endast granskning av era räkenskaper eller förväntar du dig även 

hjälp i form av rådgivning?” så ansåg alla respondenter i någon mening att stöd i 

form av rådgivning är väldigt viktigt. Planering och råd vid skattefrågor efterfrågar 

alla fem och ingen av respondenterna anser att revisorn endast ska granska företagets 

räkenskaper (Småföretagare A, B, C, D, E). Som revisor B diskuterade kan det bero 

på att småföretag oftast endast har utrymme för antingen en revisor eller en 

redovisningskonsult, man väljer då oftast en revisor och revisorn får således en mer 

rådgivande roll. Om klienten inte är fullt informerade om revisorns roll kan 

förväntningarna på revisorn öka vilket i sin tur kan rubba revisorns oberoende. 

Bristen på information och kunskap rörande revisorns roll kan vi även se i vår 

undersökning. (Småföretagare B, C, D). 

 

5.2 Revisorns rapportering och förväntningsgapet  

Revisorns rapportering spelar en stor roll för intressenten, det är egentligen endast vid 

rapportering som intressenten kan ta del av revisionens utfall och bedömningar. 

(Öhman, P. 2007). Tidigare studier tyder på att revisionsberättelsen inte alltid anses 

vara tillräcklig, Porter (1993) menar att revisionsberättelsen borde vara mer 

omfattande och icke standardiserade för att vara av verkligt värde för intressenten. 

Utifrån vår empiri kan vi dra slutsatsen att alla tillfrågade småföretagare ansåg att 

utfallet av revisionen förmedlas på ett klart och tydligt sätt. (Småföretagare A, B, C, 

D, E) småföretagarna tycker att det är relativt viktigt med en revisionsberättelse och 

tycker att den fungerar som ett kvitto på att företaget sköter sig, dock bör inte 

betydelsen av revisionsberättelsen överdrivas eftersom majoriteten anser den fungera 

som ett kvitto eller intyg för dem själva och inte som något mer. (Småföretagare B, C, 

D) Revisorerna överdriver heller inte betydelsen av revisionsberättelsen utan påpekar 

även dess funktion som en form av kvitto för företaget. Vår insamlade empiri går 

tydligt ifrån de tidigare studier vi tagit del av som menar på att en fylligare 

revisionsberättelse skulle vara att föredra. (Koh & Woo, 1998) Det kan bero på att 
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den tidigare forskningen i mångt och mycket är utförd i revisor/intressent 

perspektivet och att revisionsberättelse då får en mer central roll.  

 

På frågan vi ställde till revisorerna ”Tror du att en mer detaljrik revisionsberättelse 

kan förminska förväntningsgapet?” fanns det delade åsikter, endast en av fem 

tillfrågade revisorer ansåg att en mer detaljrik vore att föredra medan resterande 

ansåg att den var tillräcklig. Den revisor som önskade en mer detaljrik 

revisionsberättelse menade på att det kan öka tryggheten för leverantörer och kunder. 

(Revisor A) Resterande fyra revisorer som ansåg att den var tillräcklig menade att en 

mer detaljrik revisionsberättelse inte efterfrågas av småföretagen, det ger inget 

mervärde för småföretagare att revisorer t.ex. kommenterar företagets interna 

revision. Småföretagarna är endast intresserade av om berättelsen är oren eller ren. 

(Revisor B, C, D och E) Detta syns även tydligt efter att vi ställt frågan till 

småföretagarna om huruvida revisionens utfall förmedlas på ett tydligt sätt, samtliga 

svarade att de hade en tydlig bild. Enligt en studie av Fadzly och Ahmad (2004) visar 

man på att revisorernas magra revisionsberättelser kan leda till att andra 

förväntningsgap existerar och anser därför att revisorns rapportering borde angripas 

först och ett förslag är att förbättra kommunikationen med intressenterna. Genom vår 

undersökning får vi inget belägg för detta påstående, vi ser snarare en omvänd bild 

där både revisorer och småföretagare anser att förbättringsområdena är få och att 

revisionsberättelsens form idag är att föredra. 

 

När vi frågade revisorerna om ”Vad för funktion har en revisionsberättelse för ett litet 

företag?” svarar de flesta att funktionen är ganska liten. När vi ställde samma fråga 

till småföretagarna ansåg de att den är delvis viktig för företaget, en småföretagare 

menar att relationer med leverantörer och kunder har ett större värde än en ren 

revisionsberättelse. (Småföretagare A) Det påpekas dock att själva utformningen inte 

är speciellt viktig utan bara själva ”kvittot” på revisionen i form av ett bevis som 

visar på att företaget är seriöst och inte slarvar. (Småföretagare C,D,E) Revisor B 

anser att utfallet av revisionen inte spelar samma roll i ett litet företag som i ett stort. 

När vi ser till helheten av de svar vi erhållit gällande förväntningsgapet kopplat till 

revisionsberättelsen så tycks värdet av revisionsberättelsen vara väldigt litet både ur 

ett perspektiv som småföretagare men även som revisor.  
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Något som har varit tydligt när det kommer till revisorns rapportering och 

förväntningsgapet är att varken vår insamlade empiri eller tidigare studier av 

småföretag tyder på att det existerar ett förväntningsgap med anledning av en 

bristande revisionsberättelse. Ofta är kanske en ren eller fyllig revisonsberättelse mer 

intressant för en aktieägare eller media istället för en ekonomichef i ett mindre 

företag. Bristen på granskning från t.ex. media eller andra intressenter gör att 

revisionsberättelsen inte fyller samma värde som den gör för större företag. För 

småföretag tenderar den endast fylla en slags legitim funktion som förmedlar trygghet 

och fungerar som ett kvitto på att man sköter sig.  

 

5.3 Vad som förväntas och förväntningsgapet 

I en studie genomförd i USA av McEnroe & Martens (2001) visar man på att 

intressenterna förväntar sig mer granskning orienterad mot att hitta felaktigheter av 

revisorerna. Denna typ av förväntan syns inte minst i vår empiriska undersökning när 

vi frågar småföretagarna ”I vilken utsträckning tycker du det är rimligt att revisorn 

upptäcker felaktigheter i redovisningen? Där två utav småförtagarna förväntade sig 

att samtliga fel och oegentligheter skall upptäcktas, (småföretagare B & C) de 

resterande två ansåg att alla väsentliga felaktigheter borde upptäckas. (småföretagare 

A, D, E) Detta tyder inte minst på att småföretagarna har höga förväntningar om vad 

revisorn bör åstadkomma under sitt uppdrag. Även revisorerna vittnar om detta, de 

beskriver en förväntan och efterfrågan på revisorerna som är alltför hög. Vår empiri 

har en stark koppling till vår teori i detta fall. Ur ett småföretagarperspektiv tror vi 

detta kan bero på en dålig kunskap om revision, något som vi kan bevittna i 

respondenternas svar. Detta resonemang kan vi även koppla till Öhmans (2007) 

beskrivning av att intressenter ofta anser att revisorn gör fel saker, detta är tydligt i 

vissa respondenters svar som förväntar sig att revisorn hittar alla felaktigheter men 

också erbjuda många tjänster utöver revisionen. 

 

Utöver själva revisionsuppdraget efterfrågas ett flertal olika tjänster, ofta rådgivande. 

Detta blir tydligt när vi frågar småföretagarna om vad de förväntar sig av sin revisor, 

samtliga fyra småföretagare efterfrågar rådgivande tjänster av något slag. När vi 

frågar revisorerna ”Vilka tjänster förutom revision är det vanligt att småföretagaren 

efterfrågar men som inte ni som revisor kan erbjuda?” Så svarar nästan samtliga 

revisorer att det efterfrågas rådgivande tjänster, som exempel på dessa tjänster kan 
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nämnas grundkontering och skattetjänster. (Revisor B, C, D och E) Denna typ av 

rådgivande tjänster är också det som samtliga småföretagare anger när vi ställer en 

liknande fråga till dem, mest tongivande är skatterådgivning men även att kunna 

använda revisorn som ett bollplank i vissa frågor. (Småföretagare A, B, C, D, E) Vi 

kan se tydliga likheter i vår empiri och det Johansson (2005) disskuterar kring 

förväntningsgapet och småföretag, han menar att ett förväntningsgap uppstår 

eftersom det reviderade bolaget ofta efterfrågar rådgivande tjänster som är oförenliga 

med revisorns uppdrag. 

 

Epstein och Geiger genomförde en studie i syfte att undersöka intressenternas 

uppfattningar om revisorns förmåga att hitta felaktigheter för att sedan jämföra deras 

ståndpunkt med revisorerna (Epstein & Geiger, 1994). Resultatet påminner till stor 

del av det resultat vi har fått i vår undersökning. Två av fyra respondenter efterfrågar 

mer fokus på att revisorerna ska hitta och rätta till felaktigheter. På frågan till 

småföretagen ”Vad har du för relation med din revisor?” fick vi svar som vi inte 

riktiga hade förväntat oss. Samtliga fem småföretagare verkar inte ha någon bra 

relation med sin revisor, kontakt sker endast över telefon eller via mail och det är 

endast småföretagare D som kan vittna om en god relation, dock endast professionell. 

Detta kan bero på att alla företagen inte varit verksamma under så lång tid och därför 

inte hunnit skapa en stark relation.  Svaren från revisorerna rörande längden på ett 

revisionsuppdrag var annorlunda, som i vissa fall kan uppgå till 35 år. Dessutom 

menar majoriteten av alla revisorer på att någon typ av relation skapas när det 

kommer till småföretag (Revisor A, B, C och D)  

 

Problematiken med en stark relation kan vara att förväntningarna ökar och revisorn 

utför tjänster som uppdraget inte innefattar, detta tror vi kan bli tydligt när klienten 

tenderar att efterfråga rådgivande tjänster. När vi ställde frågan om ”Vad förväntar du 

dig av revisorn?” ansåg alla småföretagare att revisorn ska vara rådgivande i frågor 

som t.ex. uppköp av bolag, skatterådgivning, deklaration och upprättande av 

årsredovisning. Att behålla sitt oberoende när dessa typer av tjänster efterfrågas och 

förväntas kan troligtvis ibland vara svårt för en revisor. 

 

 

 



	  

37	  	  

Enligt Cassel (1996) kan förväntningarna på revisorernas förmåga att hitta 

felaktigheter öka i och med revisorers vana att engagera sig i utförandet och 

framtagandet av årsredovisningen. Cassel anser att det leder till att klienten tycker att 

revisorn har ett betydande ansvar för årsredovisningen och dess kvalitet. Ingen av 

småföretagen nämner granskning av företagets räkenskaper, vilket innefattar en stor 

del av revisorns roll. 

 

Ingen av småföretagen nämner granskning av företagets räkenskaper, vilket innefattar 

en stor del av revisorns roll. Något som varit genomgående för de svar vi funnit i vår 

empiriska undersökning är att det förväntas mycket av revisorerna, i synnerhet när det 

kommer till rådgivande tjänster samt att hitta felaktigheter. Vi ser en tydlig koppling 

mellan vår empiri och det förväntningsgap kopplat till höga förväntningar som vi 

beskrivit i vår teoridel, utav de tre förväntningsgap som vi identifierat anser vi att 

detta är det med starkast koppling till små företag. Vi tycker att vår empiri ger samma 

besked som The Cohen Commission (1978) vilken kom fram till att det finns ett 

förväntningsgap, eller en skillnad mellan efterfrågan, förväntan och vad en revisor 

verkligen kan uppnå, detta blir inte minst tydligt om man ser till svaren i tabell 3.  Vi 

ser även detta i den tidigare forskningen som utförts på små företag vilken bevittnar 

att en förväntan och efterfrågan på rådgivande tjänster är vanligt förekommande när 

det kommer till små företag. (Johansson, 2005) 
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6. Slutsatser och kritisk granskning 
I det här avslutande kapitlet kommer vi redogöra för våra slutsatser rörande hur 

förväntningsgapet mellan revisor och små ägarledda företag ser ut. Kapitlet avslutas 

med förslag om framtida forskning samt en kritisk granskning av metodval samt val 

av källor. 

 
 

6.1 Slutsats 

Något som varit genomgående för vår studie är en tendens till okunskap kring 

revision. Förväntan och efterfrågan av tjänster som revisorn i sin yrkesroll inte kan 

erbjuda är också återkommande i studien, det är också något som vi ser i den tidigare 

forskning som är utförd i perspektivet revisor/klient. Det är tydligt att 

kommunikationen mellan revisor och klient i vissa avseenden brister, utifrån 

revisorns perspektiv verkar klientens hunger efter information om vad revision 

innebär utebli samtidigt som klienterna själva anser att detta delvis är revisorns 

ansvar att förmedla. Något som varit tongivande när det kommer till småföretag är 

hur lågt man värderar revisionsberättelsen, förväntningsgapet kopplat till revisorns 

rapporterings tycks helt utebli. 

 

Efter genomförd undersökning har vi inte funnit stöd att det existerar ett 

förväntningsgap relaterat till revisorns rapportering och revisionsberättelsen. Vi tror 

att detta beror på att vi gjort en undersökning ur ett klientperspektiv med inriktning på 

småföretag, småföretag tenderar att inte se samma värde i revisionsberättelsen som 

större företag och intressent gör. Vi ser dessutom att det fanns väldigt svag vilja till 

förbättringar av revisionsberättelsen, något som man i tidigare forskning menar skulle 

kunna motverka ett förväntningsgap kopplat till revisorns rapportering. Publika 

företag har med största sannolikhet mer nytta av en revisionsberättelse i anslutning 

till sin årsredovisning jämfört med de företag vi träffat i denna studie, hos vilka vi 

inte kunde utläsa något förväntningsgap kopplat till detta område. 

 

Vi har identifierat två typer av förväntningsgap mellan revisor och klient.  

Dessa två förväntningsgap har en nära koppling till två av de förväntningsgap vi 

identifierat i den tidigare forskningen gjord på större publika bolag.  
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Till att börja med så råder det helt klart en oklarhet i vad man kan förvänta sig av sin 

revisor, detta märks inte minst av att småföretagen ofta förväntar sig och efterfrågar 

rådgivande tjänster. Vi ser ett förväntningsgap mellan revisor och klient kopplat till 

en alltför hög förväntan om vad revisorn ska prestera, till viss del när det kommer till 

att upptäcka felaktigheter men främst när det gäller rådgivande tjänster som revisorn i 

sin yrkesroll inte alltid kan erbjuda. Vi vill beskriva detta förväntningsgap som en typ 

av hybrid mellan det förväntningsgap vi identifierat kopplat till förväntan om att finna 

felaktigheter men också till den tidigare forskningen på småföretag som visar på en 

hög förväntan av rådgivande tjänster. Vi tror att denna förväntan bottnar sig i en 

okunskap hos småföretagen samt en övergripande dålig kommunikation från 

revisorernas sida. 

 

Utöver detta första förväntningsgap tycker vi oss även se tendenser till ett 

förväntningsgap kopplat till revisorns oberoende, i detta fall tar vi utgång i den 

tidigare forskiningen som menar att om man kan vara mer eller mindre oberoende så 

finns förutsättningen till ett förväntningsgap. Eftersom samtliga revisorer vittnade om 

konkreta hot mot deras oberoende samt långa uppdrag hos sina klienter anser vi att en 

grund för ett förväntningsgap finns. Dock tror vi att klienterna inte alltid har full 

kunskap om hur en revisor bör uppträda i förhållande till god revisionssed och sitt 

oberoende, på grund av detta blir det svårt att slå fast att ett förvätningsgap kopplat 

till revisorns oberoende existerar fullt ut. 

 

Efter genomförd studie finner vi stöd för att det existerar ett förväntningsgap mellan 

små ägarledda företag och deras revisor. I vår studie har vi fått stöd för två av tre 

tidigare identifierade förväntningsgap hos större publika företag även finns i någon 

form hos små ägarleda företag, dessa två är förväntningsgapet kopplat till revisorns 

oberoende samt för höga förväntningar på sin revisor. Vi har inte kunnat urskilja 

några tecken på att det existerar ett förväntningsgap kopplat till revisorns 

rapportering.  
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6.2 Avslutande diskussion 

Inför dessa avslutande avsnitt har vi genom bearbetning av det material vi samlat in i 

våra intervjuer samt i vår teoretiska referensram kommit fram till det vi precis 

presenterat. Vi slog tidigt fast att det inte existerar något förväntningsgap kopplat till 

revisorns rapportering, vi tror att det finns ytterligare information att hämta inom 

detta område och vi har endast skrapat på ytan. Om vi i framtiden skulle göra denna 

studie på nytt så skulle frågorna kring just rapporteringen vara utformade så att 

respondenterna tydligare fick redogöra för detta område och vad en 

revisionsberättelse är för något. Detta kan också vara något för den framtida 

forskningen att ha i åtanke. 

 

Förväntningsgapet som begrepp är väldigt brett och svårt att ta på. Gemensamt för en 

stor del av den tidigare forskningen är att man också där utrett den från olika håll 

innan man kommit fram till sin slutsats. Vi tror att detta, precis som vi gjort i denna 

studie, är rätt väg att gå. Orsaken till detta är för att begreppet förväntningsgap bäst 

beskrivs med flera bakomliggande parametrar, något som vi tror framgått i vår studie 

där man ofta inkräktar på ett förväntningsgap när man analyserar ett annat. 

 

I vår studie har vi utgått från tre tidigare identifierade förväntningsgap hos större 

publika bolag. Vi tror att förväntningsgapet är mer än så och kan undersökas ur flera 

perspektiv. Något som varit tydligt i vår studie är mångfalden i begreppet 

förväntningsgap, att endast se det som ett enskilt gap blir missvisande. Utifrån Innes 

el als (1997) modell ser vi som bekant tydligt att man kan utgå från t.ex. en revisors 

eller intressents perspektiv, eller från en normativ respektive deskriptiv utgångspunkt. 

Med detta vill vi säga att förväntningsgap går att studera på flera olika sätt och det 

finns fler förväntningsgap än de tre som vi valt att hålla oss till. Genom att studera 

även andra typer av förväntningsgap och bakgrunden till dessa tror vi att man kan 

skapa sig en tydligare bild. 
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6.3 Förslag till framtida forskning 

Efter undersökningen har vi sett tydliga tecken på att det finns en förväntan från 

respondenterna i småföretagen om ett flertal olika rådgivande tjänster och att själva 

revisionen endast ska existera i det tysta som något nödvändigt. I framtida studier bör 

man göra en fallstudie och undersöka huruvida oberoende en revisor verkligen är när 

den erbjuder dessa rådgivande tjänster. På detta sätt kan man utreda om revisorn ens 

kan vara oberoende när klienten har för höga förväntningar när det kommer till 

rådgivning. 

 

I vår studie har vi velat skapa oss en övergripande bild ur ett litet ägarlett företags 

perspektiv. Något vi inte funderat på tidigare är att det också finns olika storlek på 

revisionsbyråerna. Vi tror att ett intressant inslag inom forskning i detta ämne skulle 

vara att undersöka om förväntningsgapet skiljer sig när det kommer till storlek på 

revisionsfirman (tänk jämförelse av ”de stora fyra” och en liten ägarledd 

revisionsbyrå) En sådan typ av forskning skulle ge ökad förståelse till hur revisorer 

med olika utgångspunkt och förutsättningar tänker och agerar inom dessa områden vi 

undersökt. 

 

Vi tror att detta ämne även går att undersöka ur ett branschperspektiv och se hur 

förväntan skiljer sig mellan olika branscher, vi har inte utgått från en specifik bransch 

eftersom vi ville skapa oss en övergripande bild. Eftersom individer i olika branscher 

har olika bakgrund, t.ex. olika utbildning kan det vara intressant att undersöka 

branschperspektivet. 

 

Slutsligen så anser vi att en ökad kvantitet av respondenter i studien skulle ge en 

bättre bild av verkligheten. Vid framtida undersökningar menar vi m.a.o. att man bör 

utöka antalet respondenter för att kunna presentera ett mer signifikant resultat av 

begreppet. 
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6.4 Metodkritik 

Efter genomförd studie kan vi se både för – och nackdelar med de metodval vi gjort. 

Till att börja med är det svårt att generalisera resultatet på en hel population, 

exempelvis samtliga små ägarledda företag i Sverige. För att få en så trovärdig och 

tillförlitlig bild som möjligt tror vi att man bör träffa fler respondenter. Vi tror att en 

större enkätstudie som komplement till intervjuerna skulle gett oss en tydligare 

riktning i många av respondenternas svar, i synnerhet småföretagarnas.  

 

Vidare anser vi att det finns vissa brister i vår intervjumall. Några av frågorna gav 

inte de svar som vi önskat och vi skulle vid en upprepning av studien se över vårt 

frågeformulär för att samla in mer ingående svar och på så sätt kunna genomföra 

djupare analyser. Det kan vara en fördel att genomföra intervjuerna på en testgrupp, 

vilket vi tyvärr inte gjorde. Det hade troligen hjälpt oss att förbättra frågornas 

utformning inför de riktiga intervjuerna.   

 

Vi har inte lyckats intervjua någon kvinna, något som är oturligt för studien. Vi har 

dock inte valt att utgå från ett genusperspektiv i denna uppsats. Skulle vi få göra om 

undersökningen skulle vi dock försöka få ett så heterogent urval som möjligt för att 

öka mångfalden i studien och på så sätt kvalitén. 

 

6.5 Källkritik 

Vi är medvetna om att vi intagit en beroendeställning till den tidigar litteratur i form 

artiklar, böcker och tidigare forskning, detta eftersom vår kunskap inom 

förväntningsgap i litet och revision i stort var begränsad vid terminens start. Under 

terminens gång har vi lärt oss mer och kunnat inta en ställning där vi kunnat tänka 

mer kritisk och vara källkritisk till den litteratur och de artiklar som vi har valt att ta 

med, med anledning av detta så har processen tagit tid men vi har också lärt oss 

väldigt mycket under resans gång. 

 

Majoriteten av de källor vi använt oss av kommer från både böcker och artiklar från 

1900-talets senare hälft samt tidigt 2000-tal, detta anser vi ger studien relevans 

eftersom Liggio (1974) myntade begreppet under senare delen av 1900-talet. 

Debatten kring och forskningen om förväntningsgap har varit som mest intensiv 

under denna tid, det finns även mycket information om företagsskandaler som varit 
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intressesanta ur studiens perspektiv. Detta medför att tillförlitligheten för de källor vi 

använt oss av ökar. Vi vill dock göra läsaren hörsam på att det kan finnas brister och 

felaktigheter som vi inte lyckades påvisa i vår utvärdering av kvalitén i det material i 

form av artiklar och böcker vi använt oss utav. 

 

Samtliga fem revisorer som vi intervjuat är auktoriserade revisorer, Samtliga är aktiva 

i Stockholm på stora respektive medelstora revisionsbyråer. De fem respondenterna 

från småföretagen har alla en ledande befattning som t.ex. ekonomichef eller ägare. 

Med dessa respondenter som underlag för empirin anser vi att denna blivit väldigt 

trovärdig. Vi kan dock inte bortse ifrån det faktum att det kan vara så att andra skulle 

svarat annorlunda, t.ex. en revisor från ett annat företag eller en respondent från ett 

småföretag i en annan bransch eller stad. 
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BILAGOR 
 

 

 

Bilaga 1. Intervjumall revisorer 

 

Revisorers oberoende och förväntningsgapet  
• Vilka typer av tjänster erbjuder ni klienten förutom revision?  

 
• Anser du att dina klienter är fullt informerade om vad revision innebär samt 

vad som kan förväntas av revisorn? 
 

• Hur långt är det genomsnittliga uppdraget för en revisor, sett till antal år? 
 

• Vilket anser du skulle vara det största hotet mot revisorns oberoende vid 
granskning av småföretag? 

 
Revisorns rapportering och förväntningsgapet 
 

• Vad för funktion har en revisionsberättelse för ett litet företag? 
 

• Anser du att utfallet av en revision förmedlas på ett klart och tydligt sätt?  
 

• Tror du att en mer detaljrik revisionsberättelse kan förminska 
förväntningsgapet? 

 
• Vad tycker du är viktigast med en revisionsberättelse? 

 
Att göra vad som förväntas och förväntningsgapet 
 

• Vilka tjänster förutom revision är det vanligt att småföretagen efterfrågar 
men som inte ni som revisorer kan erbjuda? 
 

• Märker du någon skillnad på företag som anlitar en extern 
redovisningskonsult jämfört med företag som inte gör det? 

 
• Märker du någon skillnad på företag som anlitar en extern 

redovisningskonsult jämfört med företag som inte gör det?  
 

 

 



Bilaga 2. Intervjumall småföretag 

 
Berätta gärna lite kort om dig själv, din bakgrund och situation samt vilken bransch 
du jobbar inom idag 
 
Revisorers oberoende och förväntningsgapet  
 

• Vad förväntar du dig av din revisor? Är det endast granskning av era 
räkenskaper eller förväntar du dig även hjälp i form av rådgivning? 

 
• Hur länge har företaget haft revisor? Hur många gånger har företaget bytt? 

Om, varför?  
 

• Känner du att ni har en bra bild av vad en revisor gör och vad revisorn inte 
får göra?  

 
Revisorers rapportering och förväntningsgapet  
 

• Vet du vad en revisionsberättelse innehåller? 
 
• Vilken betydelse tycker du att revisionsberättelsen har för ditt företag?  

 
• Tycker du att revisonens utfall förmedlas på ett klart och tydligt sätt?  

Om inte, varför?  
 

• Vad tycker du att en revisionsberättelse ska innehålla enligt din åsikt?  
 

 
Att göra vad som förväntas och förväntningsgapet  
 

• Vad har du för relation med din revisor? 
 

• Enligt din åsikt, vad förväntar du dig av revisorn? 
 

• Är det enligt din åsikt, revisorns ansvar att förmedla vad som ingår i 
revisionsuppdraget eller är det ditt ansvar att ta reda på det?  
 

• I vilken utsträckning tycker du är rimligt att revisorn upptäcker felaktigheter i 
redovisningen?   

 
• Tycker du att revisionen av ditt företag fungerar bra? Om inte, vad kan 

förbättras? 
 

 



Bilaga 3. Intervjusvar revisorer 
 
 
Intervju med revisor A, Intervjun varade i 32 minuter.  
 
Skulle du kunna berätta lite kort om dig själv och din yrkesmässiga bakgrund?  
Man, över 30 års erfarenhet. Jag har sett både det lilla och det stora, både 
internationellt och nationellt. Jobbar med en väldigt spridd ägarstruktur, allt från 
enmansföretag till medelstora börsbolag. Jag har alltid fascinerats av lite mindre 
företag eftersom revisorn där ofta har en annorlunda roll, man får ta ut stegen lite mer 
och stödja “businessen”. Det är roligare än att bara köra revisionsteknik för större 
företag. En annan specialitet som jag har är att jag hjälpt mycket entreprenörsledda 
företag till börsen, både i Sverige och internationellt och håller även en hel del 
seminarium inom detta. För övrigt sitter jag i styrelsen för PWC och har gjort det 
sedan 15 år tillbaka. På så sätt får man både det internationella perspektivet och det 
nationella perspektivet på små- och medelstora företag.  
 
Revisorns oberoende och förväntningsgapet…  
 
Vilka typer av tjänster erbjuder ni klienten förutom renodlad revision?  
Jag utgår ifrån att ett i litet företag kan vi erbjuda mycket mer som bransch än vad vi 
kan göra för större företag. Vi har vissa typer av gränsbelopp för mindre och större 
företag. Jag utgår ifrån ett företag då vi kan göra mer och då har vi sedan ett antal år 
tillbaka en webbportal som heter My business, som riktar sig speciellt till mindre 
företag. Där man med hjälp av interaktion kan hjälpa till med redovisning, få ut 
analyser, skatterådgivning, kvalificerade sätt att göra kalkyler osv. Där har vi ett 
utbud som är riktat just mot mindre företag, där man kan få praktiskt stöd. Det här 
med oberoende är självklart en fråga men jag tror det mer handlar om att vara saklig i 
de frågor som är viktiga för familjen och för den personen som driver det här 
företaget. Fördelen är väl ändå att vi som stor firma kan också våga säga emot ibland, 
vi är inte lika beroende som mindre revisionsbyråer kan vara om enskild kund. Det 
kan också ha med oberoende att göra, dvs man blir inte lika mycket i ledband med 
styrelse och ägare. Ibland uppskattar företagen att man får ett mer professionellt 
perspektiv även i svåra frågor eller i frågor som kan handla om tillväxt och att 
företaget vill bli större, då kan vi förse företagen med hela strömmen av information.  
 
Anser du att dina klienter är fullt informerade om vad revision verkligen innebär?  
De mindre klienterna vet inte vad revision innebär. Det är bara att konstatera att efter 
att man tog bort revisionsplikten för mindre företag, är det ca 150-200 tusen företag 
som inte har valt att ha revisor. Det är en kombination av företag som har avsagt sig 
revision och nya företag som aldrig har valt revision. Det är en utmaning för 
branschen att attrahera den målgruppen som vi har tappat och fortfarande tappar. Det 
är därör vi har etablerat My business som är en webbportal som är mera kopplat till 
det mindre segmentet just för att stödja och vara mer praktiskt nära kunderna. 
Revision har aldrig varit ett säljargument. Som jag sa tidigare, jobbar jag med bolag 
som är ganska små men som har ambitioner att ta in riskkapital och så fort du får in 
andra ägare, eller passiva andra ägare så ökar efterfrågan på revisorn. Någon som 
utifrån lägger en röst för hur det egentligen ser ut. Jag tror att det är viktigt om man 
ska sälja in revision att det är analys och stöd för alla som kanske inte aktivt är med i 
vardagen i företaget.  



 
Hur långt är det genomsnittliga uppdraget för en revisor hos er?  
Det är svårt att säga. Jag har haft samma familjeföretag i 35 år och det är ganska stort. 
Där gör vi allting, vi hjälper till med revision, deklarationer privat och sitter väldigt 
nära kunde och stödjer kunden i väldigt svåra och komplicerade frågor. Man är 
självklart en viktig kugge i de privata, företaget och revisionen. 
 
Vilket anser du skulle vara det största hotet mot revisorns oberoende vid 
granskning av småföretag? 
Jag tror det har kommit upp en ny hotbild de sista åren och det är revisionspliktens 
avskaffande. De minsta småföretagen väljer själva och om jag ska vara ärlig tror jag 
det det är då en del privata kostnader kommer in i företagen ibland. Det dyker upp 
förbjudna lån och om man inte är nära kund så händer det saker. Är man en mindre 
revisor ser man gärna lite genom fingrarna och det kan ju leda att det blir problem 
och en granskning av revisorsnämnden kan komma att ske. Det kan också vara att ett 
företag som säljer konsumentprodukter säljer billigare till revisorn. Det gäller att man 
har en professionell förståelse och att man möts där även om man får inviter från 
kunder.  
 
Att göra vad som förväntas av revisorn och förväntningsgapet…   
 
Vilka tjänster förutom revision är det vanligt att småföretagen efterfrågar men som 
inte ni som revisorer kan erbjuda?  
Om vi börjar med att berätta vad vi brukar erbjuda så är det löpande bokföring vilket 
vi kan göra med vissa förutsättningar och på ett visst sätt. Vi upprättar bokslut, 
upprätta årsredovisningar och upprätta deklaration. Det kan vi göra. Vi kallar detta 
kompuppdrag? då vi kan göra i kombination, vi kanske inte hjälper med löpande 
bokföringen men vi hjälper med att upprätta en årsredovisning och deklaration, det är 
ganska vanligt. Vad vi inte får göra är att fatta beslut som vi sedan ska uttala oss om i 
någon mening. Det gäller för alla företag. Betalning av skatter och avgifter kan vara 
ett stort problem i mindre företag. Det slirar ofta på det pga. av olika likvidtetsskäl 
osv. Även om vi kan under vissa förutsättningar sköta bokföringen osv så kan vi 
aldrig betala t.ex. leverantörsfakturor. Det finns vissa momentum där man ska veta 
sin roll, man kan ge råd men man får inte fatta de formella besluten, som styrelse och 
ägare har formellt enligt lag.  
 
Märker du någon skillnad på företag som anlitar en extern redovisningskonsult 
jämfört med företag som inte gör det?  
Eftersom en redovisningskonsult gör fler moment så får man se upp med oberoendet. 
Normalt sett ser jag inget problem med detta. Vi försöker hjälpa kunden i det stora 
och i det lilla. Vi vill få in uppdragen och i alla fall sköta bokslut, årsredovisning och 
deklaration. Det tror jag är tre områden där vi har stor kundnöjdhet, om man ser till 
att hålla plan osv. När det kommer till skattedeklaration är det ofta någonting som 
tilltalar kunderna och där kan vi ofta med stöd av bokslut, deklaration och 
årsredovisningar få till en bra process. Det viktigt för kunden att vi talar om nyttan 
med olika skatteregler 3:12 och annat för utdelning osv. Men det handlar mycket om 
vad vi som revisorer säljer in, t.ex. ni kan få trygghet genom det här, det här tycker vi 
att ni ska tänka på osv. Sådant gillar kunderna för det syns direkt i deras egna fickor.  
 
 



 
Har du märkt av att klientens förväntningar på dig som revisor inte stämmer 
överens med din yrkesroll, utan att dem förväntar sig mer av dig? 
Det där är ett dilemma, precis som vi tidigare varit inne på. Många har tidigare aldrig 
haft en revisor. Vi pratade med många av våra kunder innan revisionsplikten försvann 
och dem anser att det uppstår ett vakuum när man lägger ut någonting som nystartat 
bolag till en redovisningsbyrå. Det har egentligen uppkommit två läger i någon 
mening, de som inte anser sig att behöva ha revisor och den som väljer att ha revisor, 
och att man då förstår nyttan med det. Det påverkar också redovisningen i botten. 
Enligt min uppgift så är det ganska stor kvalitetsskillnad på en redovisare, antigen 
väldigt bra eller helt katastrofal. Det påverkar oss som revisorer när vi sedan ska titta 
på det här. Ibland är det hur dåligt som helst och vi måste göra om mycket och ibland 
väldigt bra då vi endast checkar av. Och sedan hur inblandade själva ägarna har varit 
det beror nog på intresset och annat för ibland slänger dem bara ut det till en 
redovisare för att bli av med det. Även om du inte behöver revisor så måste du sköta 
bokslut, deklaration och årsredovisning. Bolagsverket har statistik över hur vanligt 
det är att företagen lämnar in i tid, hur bra kvalitet det är osv. Det ser katastrofalt ut. 
Ska företagen ha lån osv så kommer det påverka i förlängningen att banken kan ställa 
ökade krav. 
 
 
Revisorns rapportering och förväntiningsgapet…  
 
Vilken funktion har en revisionsberättelse för ett litet företag? Vad tror du?  
En viktig funktion är att den uttalar sig om företaget har en prick eller inte. Där 
uttalar vi också oss om ansvarsfrågan, inga frågor som någon annan kan ta vid och 
tala process  
på. Så där finns det någon form av trygghet att man har följt reglerna och gjort rätt för 
sig. Sedan är revisionsberättelsen i sig inte så viktig i jämförelse med att bygga 
långsiktiga relationer med banker, leverantörer osv. Det är mer ett kvitto på att man 
sköter sig.  
 
Anser du att utfallet av just revisionen förmedlas på ett klart och tydligt sätt?   
Det tror jag är väldigt individberoende. Vår byrå tittade på den frågan för ett par år 
sedan och gjort bättre mallar för avrapportering, som ska vara mer praktiskt lagda för 
mindre företag. Det är viktigt att man har en mall att följa för att få fram förändringar 
i t.ex. bruttovinsten, resultaträkning osv. Viktigt att man tittar på det och stämmer av 
vad det beror på, att man tittar på större avvikelser och kommunicerar med kunden. 
Sådant är viktigt att koppla tillbaks till och att man praktiskt pratar business så att 
man hamnar på samma nivå.  
 
Vad tycker du är viktigast med en revisionsberättelse?  
Ett kvitto på att man har skött sig. En ren revisionsberättelse har ett värde när man 
ska växa eller ta upp och investera. Där tror jag att många företag som inte har revisor 
idag kanske har svårare att ställa krav mot banker osv. 
 
Tror du att en mer detaljrik revisionsberättelse kan förminska förväntningsgapet?  
Aa det tror jag och nu kommer det snart komma en ny revisionsberättelse för större 
företag så där kommer det att hända en hel del. Men samtidigt tror jag att den är 
tillräcklig för att visa på att man följer lagar och riktlinjer.   



 
 
Intervju med revisor B, intervjun varade i 26 minuter  
 
Skulle du kunna berätta lite kort om dig själv och din yrkesmässiga bakgrund? 
Man, Jobbat på PWC sedan 1990 har erfarenhet både från stora internationella 
koncerner och börsnoterade koncerner men jobbar sedan 15 år tillbaka uteslutande 
med entreprenörer och förmögna familjer som sålt dess verksamhet. Sedan har jag 
även jobbat som ledare för vår Stockholmsverksamhet under 10 år.  
 
Revisorers oberoende och förväntningsgapet… 
 
Vilka tjänster erbjuder ni era klienter förutom renodlad revision?  
Det är väldigt mycket, speciellt mot ägarledda bolag skulle jag säga. Självklart 
mycket redovisning men en del av redovisningen kan vi inte göra utifrån ett 
oberoende perspektiv. Vi sköter inte grundkonteringen och inte betalning åt våra 
kunder dessutom är vi aldrig med om och fattar beslut åt kunden. Väldigt mycket 
skattetjänster, mycket frågor om finansiering, bolagsstrukturer, värderingsfrågor, 
incitamentprogram om man har en extern VD t.ex. Man kommer väldigt nära kund 
och fungerar som ett bollplank i väldigt många olika typer av frågor.  
 
Vilket anser du skulle vara det största hotet mot revisorns oberoende vid 
granskning av småföretag?    
Helt klart att man skapar en relation med sin klient. Vilket i sin tur kan leda till att 
förväntningarna på dig som revisor ökar och hjälper i frågor som du egentligen inte 
borde.  
 
Hur långt är det genomsnittliga uppdraget för en revisor?  
Jag har kunder som jag har jobbat med i över 23 år och kunder som jag har arbetat 
med i två månader, så det varierar kraftigt. Men generellt skulle jag säga att det är 
längre tid hos ägarledda bolag än vad det är hos börsbolag. Men det är mycket en 
personlighetsfråga, funkar personkemin så kan det vara under en väldigt lång tid.  
 
Anser du att dina klienter är informerade om vad revision innebär?  
Nej. Jag tror det är väldigt få klienter som vet vad revision innebär och jag tror våra 
kunder inte vill veta vad det innebär.  
 
Att göra vad som förväntas och förväntningsgapet…  
 
Vilka tjänster förutom den lagstadgade revisionen är det vanligt att klienten 
efterfrågar men som ni revisorer inte kan erbjuda?  
Nästan alla företag efterfrågar skattetjänster av någon form, hur man effektivast 
plockar pengar från bolaget till privat plånbok, i alla fall om det går bra. Om det går 
dåligt är det oftast obeståndrådgivning, det kan vara frågor som hur man hanterar 
kontrollbalansräkning osv. Det är de två vanligaste som företagen efterfrågar och som 
vi kan erbjuda. Det som ibland kan komma upp är frågor om grundkontering och att 
vi ska hjälpa till med betalningen speciellt i mindre bolag och det kan vi inte göra.  
 
Märker du någon skillnad på företag som anlitar en extern redovisningskonsult 
jämfört med företag som inte gör det? Absolut, speciellt bland större. Det är mer 



vanligt i de större familjerna att man både har en redovisningskonsult och en revisor. 
I de små kanske det inte finns utrymme för två, antingen blir det 
redovisningskonsulten eller revisorn. Så jag tror att det har med storleken på 
företaget. I ett mindre bolag kan därför revisorn få en mer rådgivande roll och 
fungera mer som ett bollplank än i ett större företag då kanske redovisningskonsulten 
axlar den rollen.  
 
Har du märkt av att klientens förväntningar på dig som revisor inte stämmer 
överens med din yrkesroll, utan att dem förväntar sig mer av dig? 
Absolut, det är många gånger förväntningarna är alldeles för höga. En del tror att vi 
är experter på skatterådgivning och familjejuridik. Vi är inte jurister men många 
gånger känns det som att klienten tror det.  
 
Revisorns rapportering och förväntningsgapet…  
 
Vilken funktion har egentligen en revisionsberättelse för småföretag? 
Jag höll på att säga ingen alls men det har den väl. Jag tror det är vägen fram till 
revisionsberättelsen som ger värde för kunden och inte själva revisionsberättelsen. 
Revisionsberättelsen ger väl istället ett mervärde för banken för att visa att man har 
genomgått en revision. Mervärde kommer på vägen då man diskuterar 
verksamhetsredovisning, lösningskalkyler osv.  
 
Anser du att utfallet av just revisionen förmedlas på ett klart och tydligt sätt?  
För mindre företag tror jag inte att det spelar någon speciellt stor roll, som det kanske 
görs för större företag. Det är ganska få som är intresserade av vad som faktiskt står i 
revisionsberättelsen som sådan men många är nog mer intresserade av arbetet och 
slutsatsen utav det. Det intressanta med rapporteringen ligger utanför 
revisionsberättelsen man kanske är mer intresserade av den löpande kontakten och 
den löpande kommunikationen  
 
Vad tycker du är viktigast med en revisionsberättelse? 
Tycker det är ett form av kvitto på att företaget har genomgått en revision. Det är 
viktigt för t.ex. nya kreditgivare, leverantörer och myndigheter.  
 
Tror du att en mer detaljrik revisionsberättelse kan förminska förväntningsgapet?  
Det entreprenörerna eller de ägarledda bolagen är intresserade av rapporteras oftast 
utanför det officiella. Jag har svårt att tro att det skulle vilja att vi t.ex. kommenterade 
hur den interna revisionen ser ut. Revisionen handlar om att förbättra entreprenörens 
verksamhet och det tror jag inte att han vill ska stå i en revisionsberättelse. Däremot 
tror jag det är viktigt med ett internt rapporteringssystem.   
 
Intervju revisor C intervjun varade i 25 minuter  
 
Skulle du kunna berätta lite kort om dig själv och din yrkesmässiga bakgrund? 
Jag har studerat ekonomi på Uppsala universitet men direkt efter plugget började jag 
arbeta med travhästar. Jag arbetade på en branschorganisation inom travhästar. Men 
visste tidigt i min karriär att det ändå var revision som jag ville satsa på. För ca 9 år 
sedan började jag på en revisionsbyrå i Stockholm med ca 40 anställda och jobbade 
där i ca 5-6 år tills jag bytte till där jag är idag, här har jag jobbat i ca 2-3 år typ. Men 
bara varit auktoriserad här i 1,5 år.  



 
 
Revisorernas oberoende och förväntningsgapet…  
 
Vilka typer av tjänster erbjuder ni klienten förutom revision?  
Mycket enklare konsultationer förknippade till bokslut och upprättande av 
deklarationer. Göra K10 och räkna på utdelningar och försäljningar bland annat.  
 
Anser du att dina klienter är fullt informerade om vad revision innebär samt vad 
som kan förväntas av revisorn?  
Nej, det skulle jag inte säga att dem är. Nej de mindre företagen har i del allra flesta 
fall inte någon koll på vad revision innebär. Men när man kommer till de lite större 
företagen så märker man lite skillnad, att de har koll. Men små ägarledda företag har 
inte alls någon koll på vad vi gör för någonting skulle jag säga.  
 
Hur långt är det genomsnittliga uppdraget för en revisor, sett till antalet år?  
I små bolag är det väldigt sällan att man byter ut sin revisor. Det är nästan så att det är 
samma revisor från start till mål. Det är ovanligt att man byter, då ska det uppstått en 
konflikt eller liknande.  
 
Vilket anser du skulle vara det största hotet mot revisorns oberoende vid 
granskning av småföretag?  
Helt klart att det blir för mycket vänskap och att man bygger en privat relation. Det 
gör i sin tur svårare för revisorn att uttala sig helt opartiskt. 
 
Revisorns rapportering och förväntningsgapet…   
 
Vad för funktion har en revisionsberättelse för ett litet företag?  
Mycket handlar nog om att man ska få någon typ av kreditrating hos bank, om man 
vill ta lån. Men också viktigt för kunder och leverantörer att företaget sköter sig.  
 
Anser du att utfallet av en revision förmedlas på ett klart och tydligt sätt?  
Det gör det verkligen inte. Det är inget medel för kunden, kunden förstår inte 
företagets situation genom att bara läsa revisionsberättelsen. Det kan ju dock ske 
annan typ av rapportering vid sidan om utöver revisionsberättelsen som i sin tur 
kanske är mer tydlig. 
 
Tror du att en mer detaljrik revisionsberättelse kan förminska förväntningsgapet?  
Det är svårt att kommunicera allt för små frågor genom en revisionsberättelse. Utan 
jag tycker endast det ska fungera som ett kvitto på att företaget sköter sig. Jag 
förespråkar inte idén med en mer omfattande revisionsberättelse. Jag tror inte det 
kommer tillföra speciellt mycket.  
 
Vad tycker du är viktigast med en revisionsberättelse?  
Det är ett kvitto på att bolaget är välskött och har genomgått en revision. För att man 
ska kunna lita på bolaget och det finns inga väsentliga fel i årsredovisningen, man ska 
kunna lite på siffrorna i årsredovisningen.  
 
` 
 



 
 
 
Att göra vad som förväntas och förväntningsgapet…  
 
Vilka tjänster förutom revision är det vanligt att småföretagen efterfrågar men som 
inte ni som revisorer kan erbjuda?  
Det är absolut mer lite avancerade skattefrågor och momsfrågor, rådgivning kring 
det. Att klienten tror att vi kan svara på allt men det kan vi inte, utan där måste vi 
söka hjälp i vår tur. Men det kan även hända att de vill ha hjälp med den löpande 
bokföringen och fatta beslut. Det är ganska ofta så att vi kan få in ett halvfärdigt 
material som klienten anser att vi som revisorer ska hjälpa dem med.  
 
Märker du någon skillnad på företag som anlitar en extern redovisningskonsult 
jämfört med företag som inte gör det?  
Absolut, alla gånger. De som inte gör det tror att vi också är redovisningskonsulter 
och ska göra båda delarna. Det har skett stor skillnaden i branschen sedan jag började 
för 10 år sedan, det gamla gardet verkar fortfarande hjälpa till med redovisning och 
löpande bokföring åt mindre bolag medan vi lite nyare endast kör revision. 
Problematiken där blir ju att man granskar det man själv har gjort vilket inte är 
speciellt bra.  
 
Har du märkt av att klientens förväntningar på dig som revisor inte stämmer 
överens med din yrkesroll, utan att dem förväntar sig mer av dig?  
Det är ofta att dem tror att man kan lite mer om det juridiska än vad man egentligen 
kan plus att klienten många gånger tror att vi också ska sköta den löpande 
bokföringen.  
 
Intervju revisor D, intervjun varade i 30 minuter  
 
Kan du berätta lite kort om dig själv och din yrkesmässiga bakgrund 
Jobbat i 24 år på PWC och började arbeta som småbolagsrevisor i 7 år. Efter det 
flyttade jag utomlands och jobbade i Belgien under en tvåårsperiod, där började jag 
arbeta med större bolag. Sedan flyttade jag tillbaka till Sverige och började med lite 
större bolag.  
Har en del småbolagskunder kvar som jag har gamla relationer med.  
 
Revisorns oberoende och förväntningsgapet…  
 
Vilka typer av tjänster erbjuder ni klienten förutom renodlad revision? 
Framförallt skatterådgivning och upprättande av deklarationer samt kringliggande 
rådgivning. Även en hel del familjejuridik.  
 
Anser du att dina klienter är fullt informerade om vad revision innebär samt vad 
som kan förväntas av revisorn? 
Nej! Det är en stor utmaning. Pratar vi bolag som omsätter under 10 miljoner så är 
revisionen väldigt märklig tjänst. Det finns en sammanblandning av de som sköter 
den löpande bokföringen och de som sköter själva revisionen. Ska jag vara ärlig så är 
det därför jag inte längre själv fokuserar på mindre företag.  



 
Vad tror du är det genomsnittliga uppdraget för en revisor sett till antalet år?  
För mindre ägarledda företag skulle jag säga att det är en yrkestid mer eller mindre. 
Jag menar på att generationerna följer varandra. Det är självklart olika på olika 
marknader men funkar det så hänger man ihop väldigt länge. Jag har ett ägarlett bolag 
kvar som jag har jobbat med i över 20 år. Man finner varandra, vi är ganska lika ålder 
och jobbar ihop väldigt länge. Det ska mycket till för ett byte, kanske om det uppstår 
en konflikt eller liknande.  
 
Vilket anser du skulle vara det största hotet mot revisorn oberoende vid granskning 
av småföretag?  
Jag tror det största hotet mot revisorns oberoende är om revisorn gör fel i en annan 
tjänst. Säg till exempel att man lämnar skatterådgivning som blir mindre lyckad och 
kunden inte upptäcker det. Kommer jag säga rakt ut att det här blev fel? Det tror jag 
är det största hotet mot revisorns oberoende. D.v.s. att man granskar det man själv har 
gjort.  
 
Revisorns rapportering och förväntningsgapet…  
 
Vad tycker du revisionsberättelsen fyller för funktion för ett ägarlett företag?  
Jag pendlar mellan att säga att det är ett kvitto på att allting är ok, d.v.s. en verifiering 
att siffrorna stämmer, det ser jag utifrån ett externt perspektiv. Det andra perspektivet 
d.v.s. det interna fyller revisionsberättelsen ingen funktion alls. Mervärdet för en 
företagare att få en revisionsberättelse är ganska liten. 
 
Anser du att utfallet av en revision förmedlas på ett klart och tydligt sätt?  
Nej det gör det inte och det är en av de största utmaningarna som finns i mindre 
företag. Det blir för mycket bokslutshantering och för lite utveckling som kan bidra 
till verksamheten, generellt sett och det påverkar även prisbilden. 
 
Tror du att en mer detaljrik revisionsberättelse kan förminska ett eventuellt 
förväntingsgap?  
Nej! Jag tror tvärtom att en mer detaljrik revisionsberättelse ökar förväntningsgapet. 
Ska man skapa ett mervärde måste man skapa en mer individanpassad rapportering 
som passar just det bolaget och täcker ett antal områden som är av vikt. Ska man 
minska förväntningsgapet i en revision så måste revisionen ge ett tydligt bidrag till 
verksamheten. Men då tänker jag inåtriktat och inte utåtriktat.  
 
Vad tycker du personligast är viktigast med en revisionsberättelse?  
För mindre bolag tror jag nog att det är ett kvitto på att man har skött sig, jag kan inte 
komma på något annat som är av vikt när det kommer till just små företag. 
 
Att göra vad som förväntas och förväntningsgapet… 
 
Vilka tjänster förutom revision är det vanligt att småföretagen efterfrågar men som 
inte ni kan erbjuda?   
Mycket försäkringsfrågor, kapitalförsäkringar och pensionsförsäkringar. Det är också 
ofta frågor om förvärv och försäljning av verksamheter. 
 
 



Märker du någon skillnad på småföretag i förväntningar som anlitar en extern 
redovisningskonsult jämfört med företag som inte gör det?  
Absolut, det tycker jag! Bolagen har bättre koll på vad revisorn gör om man har en 
extern redovisningskonsult  
Har du märkt av att förväntningar på dig som revisor inte stämmer överens med 
din yrkesroll, utan att de förväntar sig mer?  
Nej det tycker jag inte, skulle mer påstå att vi är dåliga på att förklara det vi gör.   
 
Intervju revisor E, intervjun varade i 18 minuter.  
 
Kan du berätta lite kort om dig själv och din yrkesmässiga bakgrund  
Jag har studerat på Franz Schartaus eftergymnasiala utbildning, har varit Godkänd 
revisor sedan 1991. Ägare av revisionsbyrå sedan 1993. 
 
Revisorers oberoende och förväntningsgapet…  
 
Vilka typer av tjänster erbjuder ni klienten förutom revision?  
I huvudsak erbjuder vi en del skatterådgivning, framför allt ägarskatter, så kallade 
3:12 regler och redovisningsregels rådgivning. 
 
Anser du att dina klienter är fullt informerade om vad revision innebär samt vad 
som kan förväntas av revisorn?  
De flesta vet själva ungefär vad revisorn gör och information ges bara om kunden 
efterfrågar det.   
 
Hur långt är det genomsnittliga uppdraget för en revisor, sett till antal år?  
Hur långt ett uppdrag är generellt är svårt att svara på, utifrån min egen erfarenhet av 
uppdrag så skulle jag säga att det vara cirka 10 år i genomsnitt, men självklart kan det 
också variera stort. 
 
Vilket anser du skulle vara det största hotet mot revisorns oberoende vid 
granskning av småföretag? 
Svårt att se något specifikt och direkt hot men om man inte är oberoende ska man 
heller inte ha revisionsuppdraget. Finns det till exempel flera delägare i ett företag, 
där en av delägarna är klart störst och har en majoritet, så är det väldigt viktigt att 
revisorn inte favoriserar den största. Detta är nog det vanligaste dilemmat med 
oberoende skulle jag säga. 
 
Revisorns rapportering och förväntningsgapet… 
 
Vad för funktion har en revisionsberättelse för ett litet företag?  
Den ger stöd för läsare av årsredovisning och visar på att den så att säga går att ”lita” 
på och UC nyckeltal blir mer säkrade att de blir korrekta. 
 
Anser du att utfallet av en revision förmedlas på ett klart och tydligt sätt?  
Det är enligt mig helt upp till var revisor att förmedla. För min egen del förmedlar det 
definitivt när den är oren. I andra fall om vi gör iakttagelser som är väsentliga delges 
de alltid i form av ett PM eller vid ett möte. När det handlar om en ren 
revisionsberättelse så behövs i regel ingen förmedling. 
 



Tror du att en mer detaljrik revisionsberättelse kan förminska förväntningsgapet? 
Nej, det skulle jag inte säga. Det finns ingår i berättelsen idag tycker jag räcker långt 
nog, i synnerhet för små företag. 
 
Vad tycker du är viktigast med en revisionsberättelse?  
Som jag sa tidigare, det vill säga, att den ska ge ett gott stöd till läsaren av 
årsredovisningen och visa på att informationen går att ”lita” på, man kan väl säga att 
den ska skänka en typ av legitimitet till informationen så att läsaren inte behöver 
tvivla på den. 
 
Att göra vad som förväntas och förväntningsgapet… 
 
Vilka tjänster förutom revision är det vanligt att småföretagen efterfrågar men som 
inte ni som revisorer kan erbjuda? 
Skatterådgivning som påverkar företagets skatt. Att ge råd som har med bolagets 
affärsverksamhet att göra, även prissättningar med mera. Koncernredovisning och 
upprättandet av årsredovisningen. Årsredovisningen kan lösas med att till exempel 
medarbetare som inte är med i revisionsteamet för den aktuella revisionen gör 
årsredovisningen. Koncernredovisning skulle möjligen kunna lösas på samma vis.  
 
Märker du någon skillnad på företag som anlitar en extern redovisningskonsult 
jämfört med företag som inte gör det? 
Ja det skulle jag säga, de är i större grad i behov av revisorns kompetens vilket kan 
innefatta till exempel rådgivning, speciellt när ett företag har en egen 
ekonomifunktion. 
 
Har du märkt av att klientens förväntningar på dig som revisor inte stämmer 
överens med din yrkesroll, utan att dem förväntar sig mer av dig? 
Nej, det håller jag inte med om. Jag tycker att det ömsesidigt är ganska klart om vad 
jag ska och inte ska göra. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Bilaga 4. Intervjuer med småföretag 
 
Intervju småföretagare A, intervjun varade i 22 minuter. 
 
Berätta gärna lite kort om dig själv och din bakgrund samt vilken bransch du 
jobbar inom i dagsläget.  
Man, 23 år och utbildad inom företagsekonomi. Driver en restaurang i Stockholms 
Innerstad.  
 
Revisorers oberoende och förväntningsgapet…  
 
Vad förväntar du dig av din revisor? Är det endast granskning av era räkenskaper 
eller förväntar du dig även hjälp i form av rådgivning?  
Jag förväntar mig hjälp med att sammanställa årsbokslutet, skatterapportering och 
årsredovisning som ska lämnas till skatteverket. Har inte så stora förväntningar på 
rådgivning överlag men det finns ju alltid möjlighet att ringa och ställa frågor, dock 
är det väldigt dyr rådgivning. Mycket går att hitta på internet, dessutom kan man en 
del sedan utbildningen.  
 
Hur länge har företaget haft revisor? Hur många gånger har företaget bytt? Om, 
varför? Jag tror vi har haft samma revisor i 7 år.  
 
Känner du att ni har en bra bild av vad en revisor gör och vad revisorn inte får 
göra? Ja, det tror jag nog att jag har. Jag kanske inte har någon superkunskap i ämnet 
men att en revisor granskar företagen inför årsredovisningen vet jag, sen vad deras 
exakta arbetsuppgifter är vet jag inte så mycket om. 
 
Revisorers rapportering och förväntningsgapet…  
 
Vet du vad en revisionsberättelse innehåller?  
Ja, till stor del. Man kan säga att det är en kort berättelse om revisionen, hur 
revisorerna gått tillväga och vad man kommit fram till. 
 
Vilken betydelse tycker du att revisionsberättelsen har för ditt företag?  
Inte speciellt mycket. Det är mer ett kvitto på att jag sköter mig och att siffrorna 
stämmer. Många gånger är relationer mellan bank, leverantörer och kunder av större 
betydelse än om revisionsberättelsen är ren eller oren.  
 
Tycker du att revisonens utfall förmedlas på ett klart och tydligt sätt?  
Om inte, varför? Ja, det tycker jag. Själva revisionsberättelsen är inte speciellt 
detaljerande, och det tycker jag är bra. Den ska bara förmedla om bolaget sköter sina 
räkenskaper eller inte. Det är bra att den inte är alltför tydlig, det är bättre att revisorn 
istället förmedlar det till kund så det går att rätta till.  
 
Vad tycker du att en revisionsberättelse ska innehålla enligt din åsikt?  
Det ska stå om revisionsberättelsen är ren eller oren och om den är oren ska det klart 
och tydligt framgå varför. Den bör väl inte innehåll så mycket information egentligen. 
 
 
 



Att göra vad som förväntas och förväntningsgapet…  
 
Vad har du för relation med din revisor?  
Vi pratade i telefon ett par gånger men främst mailkonversation. Vi hade kontakt i 
samband med deklaration och bokslut men kan inte säga att vi har god relation, det är 
inte likt en relation jag har med mina kollegor eller så. 
 
Enligt din åsikt, vad förväntar du dig av revisorn?  
Granska mina räkenskaper och till viss del vara rådgivande i frågor rörande skatter, 
utdelningar osv. Jag förväntar mig inte att revisorn ska sköta min bokföring men jag 
förväntar mig att revisorn granskar mina räkenskaper och meddelar mig om 
någonting inte ser ok ut.  
 
Är det enligt din åsikt, revisorns ansvar att förmedla vad som ingår i 
revisionsuppdraget eller är det ditt ansvar att ta reda på det?  
Ja, det tycker jag. Även om jag inte läste alla papper som jag skrev på när vi ingick 
avtal så framgick det klart och tydligt att revisorn avskrev sig väldigt mycket ansvar.   
 
I vilken utsträckning tycker du är rimligt att revisorn upptäcker felaktigheter i 
redovisningen? Det viktigaste är att revisorn upptäcker alla väsentliga felaktigheter, 
men också hitta rätt väg för beskattning etc. Jag tycker att det är för mycket begärt att 
revisorn ska hitta alla felaktigheter, det hade kostade mig väldigt mycket pengar. Jag 
antar att revisorerna använder sig av en metodik för att hitta felaktigheter av 
väsentlighet.  
 
Tycker du att revisionen av ditt företag fungerar bra? Om inte, vad kan 
förbättras? Fungerat bra, förutom att min revisor tar alldeles för bra betalt för nästan 
inget jobb alls.  
 
Intervju småföretagare B, intervjun varade i 25 minuter. 
 
Berätta gärna lite kort om dig själv och din bakgrund samt vilken bransch du 
jobbar inom i dagsläget.  
Jag är 61 år gammal och är utbildad civilingenjör. Jag har tidigare arbetat som 
konsult och projektledare för olika It-företag. I dagsläget driver jag ett eget företag 
inom ekonomi och it.  
 
Revisorers oberoende och förväntningsgapet…  
 
Vad förväntar du dig av din revisor? Är det endast granskning av era räkenskaper 
eller förväntar du dig även hjälp i form av rådgivning?  
Vi förväntar oss rådgivning i ekonomiska frågor, lagändringar, skatterådgivning, 
deklaration och rådgivning privat deklaration. 
 
Hur länge har företaget haft revisor? Hur många gånger har företaget bytt? Om, 
isf. varför? Vi har haft revisor i 25 år och under den tiden har vi bytt revisor tre 
gånger. Anledningen till att vi har bytt har främst berott på att revisorn har slutat 
arbeta som revisor.  
 
 



Känner du att ni har en bra bild av vad en revisor gör och vad revisorn inte får 
göra? Vi har en bra bild, översiktligt i alla fall. Eftersom jag själv inte arbetat som 
revisor eller inom den branschen så har jag ingen expertkunskap såklart. 
 
 
Revisorers rapportering och förväntningsgapet… 
 
Vet du vad en revisionsberättelse innehåller?  
Ja, det skulle jag nog hävda att jag vet. Det är en text i vilken man får information om 
bolaget och så. 
 
Vilken betydelse tycker du att revisionsberättelsen har för ditt företag?  
Ganska liten betydelse. Vi är ett lite företag, ca 30 anställda. Vi ger inte ut en 
offentlig årsredovisning. Den ger däremot kunder, samarbetspartners och 
myndigheter en vägledning i att företagets resultat- och balansräkning är rättvisande 
förutsatt att man letar upp den via offentliga källor. 
 
Tycker du att revisonens utfall förmedlas på ett klart och tydligt sätt?  
Om inte, varför? Mot oss som företag och kund till revisorn tycker jag att vi får en 
bra bild av utfallet. Jag kan inte komma på något bättre sätt. 
 
Vad tycker du att en revisionsberättelse ska innehålla enligt din åsikt?  
Revisionsberättelsen är ett kvitto på att man har skött sina räkenskaper. Om man inte 
har det ska det tydligt framgå, Den bör innehålla all ”väsentlig” information. 
 
Att göra vad som förväntas och förväntningsgapet…  
 
Vad har du för relation med din revisor?  
Enbart yrkesmässig, professionell. Vi träffas i samband med årsbokslutet, inte mer än 
så. Relationen kretsar endast kring detta. 
 
Enligt din åsikt, vad förväntar du dig av revisorn?  
Att revisorn granskar bokföringen löpande under året och ger oss råd för att undvika 
misstag. Vi vill undvika misstag som riskerar problem med värderingar och skatter. 
 
Är det enligt din åsikt, revisorns ansvar att förmedla vad som ingår i 
revisionsuppdraget eller är det ditt ansvar att ta reda på det?  
Det är revisorns ansvar att förmedla. Vi har också ett ansvar att göra upphandlingen 
korrekt som vilken upphandling som helst. 
 
 
I vilken utsträckning tycker du är rimligt att revisorn upptäcker felaktigheter i 
redovisningen? Det är absolut rimligt. Enskilda felbokföringar kan däremot 
förekomma i och med att man inte gör 100 % -iga prickningar numera. Det är ändå 
detta man betalar för. 
 
Tycker du att revisionen av ditt företag fungerar bra? Om inte, vad kan förbättras?  
Den fungerar bra. Vi har ett inarbetat arbetssätt där vi gör klart revisionen i månad 10 
för första 9 månaderna. Då återstår enbart ett kvartal i samband med bokslutet. Det 
gör att vår process för bokslut förkortas avsevärt. 



Intervju småföretagare C, intervjun varade i 30 minuter.  
 
Berätta gärna lite kort om dig själv, din bakgrund och situation samt vilken 
bransch du jobbar inom idag? Man, 32 år gammal, Har pluggat till 
fastighetsmäklare på högskolan i Gävle där jag också tog examen som 
fastighetsmäklare. Jag har arbetat som fastighetsmäklare i cirka 10 år, på tre olika 
firmor, tidigare på två större kedjor och nu senast är jag delägare i ett 
fastighetsmäklarföretag med 8 anställda. Jag arbetar fortfarande aktivt som mäklare 
men har också en typ av ledaransvar, däremot inget uttalat som t.ex. VD. 
 
Revisorers oberoende och förväntningsgapet…  
 
Vad förväntar du dig av din revisor? Är det endast granskning av era räkenskaper 
eller förväntar du dig även hjälp i form av rådgivning? Jag förväntar mig dels att 
dem kontrollerar att allt stämmer och att vi gör rätt när det kommer till redovisning 
men jag förväntar mig även rådgivning, tips och rekommendationer om bra lösningar 
för att på bästa sätt kunna skapa en bättre ekonomisk situation i mitt bolag, jag 
förväntar mig till exempel att min revisor ger mig tips och råd om hur jag kan planera 
min skatt på ett effektivt och lagligt sätt, med andra ord vill jag att revisorn hjälper 
mig med att sänka skatter och hitta de bästa möjligheterna för hur jag kan dela ut från 
mina bolag, bättra på utdelningsmöjligheter med andra ord. 
 
Hur länge har företaget haft revisor? Hur många gånger har företaget bytt? Om, 
varför? Vi har haft en revisor sedan starten 2009/2010, vi har varit konsekventa och 
haft samma revisor under dessa år. Anledningen till detta är för att vi tycker att det 
fungerat bra och vi har varit nöjda med den tjänst vår revisor levererat. Detta är första 
företaget där jag är involverad i själva processen om man kan kalla det så, tidigare har 
jag arbetar i en större mäklarkedja och där vet jag att dem bytte revisor vid ett 
tillfälle, möjlig att det inte är relevant för er eftersom jag inte hade en ledande 
befattning eller ägande då. 
 
Känner du att ni har en bra bild av vad en revisor gör och vad revisorn inte får 
göra? Både ja och nej, jag förutsätter att min revisor hjälper mig med allt jag ber 
honom om. Hittills tycker jag, eller vi, på firman att det har fungerat bra. Personligen 
så har jag inte särskilt mycket ”detaljerad” kunskap om revisorns roll och vad den 
verkligen ska göra. Som jag sa tidigare förväntar jag mig att få hjälp med till exempel 
utdelningsrådgivning så att skatten blir så fördelaktig som möjligt för mig. 
 
Revisorers rapportering och förväntningsgapet…  
 
Vet du vad en revisionsberättelse innehåller? Som jag sa tidigare så har jag inte den 
sakkunskap om vad en revisor gör eller vad hela revideringen av mitt företag innebär. 
När det kommer till revisionsberättelsen har jag väl en aning med ingen djupare insikt 
i vad den innehåller exakt. 
 
Vilken betydelse tycker du att revisionsberättelsen har för ditt företag? Den ger mig 
och mitt företag, och de andra delägarna såklart, en trygghet om att mina eller våra 
räkenskaper har skött på rätt sätt under året och ger ett seriöst intryck om någon 
skulle efterfråga vår årsredovisning. Jag tror att revisionsberättelsen mest är ett kvitto 



för oss att visa på att vi inte är ett oseriöst företag, jag har i alla fall inte varit med om 
att någon utifrån velat titta på den än så länge, men det känns bra att ha en ifall att. 
 
Tycker du att revisonens utfall förmedlas på ett klart och tydligt sätt?  
Om inte, varför? För mig tycker jag det varit ganska klart och tydligt, han (revisorn) 
granskar mina siffror och sätter sitt godkännande på detta, det känns bra och tydligt. 
Som jag sa tidigare så har vi varit nöjda med vår revisor. 
 
Vad tycker du att en revisionsberättelse ska innehålla enligt din åsikt?  
Den bör innehålla information om att transaktioner och företagets ekonomi har skötts 
enligt gällande lagstiftning och att detta har kontrollerat så långt som det är möjligt.  
 
Att göra vad som förväntas och förväntningsgapet…  
 
Vad har du för relation med din revisor? Ingen mer än att han ger mig råd och tips, 
han (revisorn) finns där som bollplank om vi har några frågor gällande till exempel 
något under året gällande inköp, tjänstebilar, utgifter och så vidare. Vi kan alltid ringa 
vår revisor om vi har någon fundering, på så sätt har vi en ganska bra relation och han 
(revisorn) är ofta tillmötesgående och tydligt 
 
Enligt din åsikt, vad förväntar du dig av revisorn? Jag förväntar mig att, ingenting 
skall missas, jag menar, revisorn bör upptäcka om vi gjort något fel eller så. Allt skall 
ske korrekt och att han har full kunskap om vilka regler och- eller lagar som skall 
följas. Jag förväntar mig också att min revisor hjälper mig med en del rådgivning i 
skattefrågor som jag var inne på tidigare samt hjälp med utdelningsmöjligheter. 
 
Är det enligt din åsikt, revisorns ansvar att förmedla vad som ingår i 
revisionsuppdraget eller är det ditt ansvar att ta reda på det? Det är hans uppgifter 
att ge mig, eller oss som delägare, information om vad hans uppdrag och yrke går ut 
på och vad som ingår i tjänsten som vi betalar honom (revisorn) för.  
 
I vilken utsträckning tycker du är rimligt att revisorn upptäcker felaktigheter i 
redovisningen?  I samtliga fall, då han bör ha korskontrollen som styr detta och lyfter 
fram felaktigeter. Jag anser att vi betalar för en tjänst som innebär att kontroll av 
felaktigheter bör vara fulländad. 
 
Tycker du att revisionen av ditt företag fungerar bra? Om inte, vad kan förbättras? 
Det fungerar bra, ibland kan det vara en del småmissar, med allt har retts ut och fixats 
hittills av revisorn själv, vilket är bra. En förbättring tycker jag hade varit om man 
löpande under året kunde få tips och råd om saker som kan bättre en ekonomisk 
kalkyl samt sänka skatterna om möjligt. Till exempel avsättningar, avdragsgilla 
investeringar osv. 
 
 
 
 
 
 
 



Intervju småföretagare D, intervju varade i 27 minuter  
 
Berätta gärna lite kort om dig själv, din bakgrund och situation samt vilken 
bransch du jobbar inom idag? Man, 37 år och är delägare i en fastighetsbyrå. Jag har 
en magister inom ekonomi från lunds universitet och har tidigare arbetat som 
aktiemäklare. Idag är jag franschisetagare och delägare till tre kontor för en kedja 
verksam inom fastighetsmäkleri. 
 
Revisorers oberoende och förväntningsgapet… 
 
Vad förväntar du dig av din revisor? Är det endast granskning av era räkenskaper 
eller förväntar du dig även hjälp i form av rådgivning? Jag förväntar mig både 
granskning och rådgivning, när det kommer till rådgivning så brukar vi vilja ha hjälp 
med skattetjänster samt en del strukturella tjänster 
 
Hur länge har företaget haft revisor? Hur många gånger har företaget bytt? Om, 
varför? Vet inte exakt, vi har bytt en gång men jag skulle tro i cirka 20 år. 
 
Känner du att ni har en bra bild av vad en revisor gör och vad revisorn inte får 
göra? Ja, det vill jag nog påstå. De måste förhålla sig till vissa regler och lagar, 
exakta detaljer om dessa har jag inte men kan väl ana vad dessa handlar om. 
 
Revisorers rapportering och förväntningsgapet… 
 
Vet du vad en revisionsberättelse innehåller? Ja, en beskrivning av vad en revisor 
gjort och hur denna bedömer bokföring och underlag, samt om det finns något att 
invända på. 
 
Vilken betydelse tycker du att revisionsberättelsen har för ditt företag? Låg, inget vi 
lägger lägger stor vik vid vid finansieringsmöjlighete etc. Dock bra att den finns där 
som ett intyg på att vi sköter oss, jag kan däremot inte minnas att vi använt i någon 
större utsträckning vid något tillfälle. 
 
Tycker du att revisonens utfall förmedlas på ett klart och tydligt sätt?  
Om inte, varför? Finns det något du saknar? Ja, det tycker jag. Revisionsberättelsen 
anser jag vara fullständig i dagens läge, det finns inga direkta förbättringar jag kan 
komma på i alla fall. Inget jag går och funderar över. 
 
Att göra vad som förväntas och förväntningsgapet… 
 
Vad har du för relation med din revisor? Vi har en god relation, men den är endast 
professionell, det är ingen jag umgås med eller så utanför min roll som delägare och 
franschisetagare. 
 
Enligt din åsikt, vad förväntar du dig av revisorn? Goda råd och löpande kotroll av 
vår bokföring, Även hjälp med skattetjänster som jag var inne på tidigare. Det finns 
mycket man skulle vilja ha hjälp med men det både kostar och är inte alltid möjligt. 
 
Är det enligt din åsikt, revisorns ansvar att förmedla vad som ingår i 
revisionsuppdraget eller är det ditt ansvar att ta reda på det? Det är revisorns roll att 



redogöra för detta. Det är en tjänst som revisorn säljer och därför bör jag som kund 
vara full meddelad om den tjänst jag köpt om man får utrycka det så. 
 
I vilken utsträckning tycker du är rimligt att revisorn upptäcker felaktigheter i 
redovisningen? Jag anser att de borde hitta de flesta felaktigheterna, självklart är det 
svårt att hitta varenda felaktig bokning eller så. Vi anser att alla väsentliga belopp 
eller eventuella fel vi gjort uppmärksamman och att revisorn informerar om detta, det 
kan till exempel handla om sådant som kund och lev. kontra, avgifter med mera. 
 
Tycker du att revisionen av ditt företag fungerar bra? Om inte, vad kan förbättras? 
Ja, det tycker jag, kan inte se något som skulle kunna improviseras ifrån hur det är 
idag. Det är en tjänst man som seriös företagare vill ha, det kanske inte är det mest 
festliga området så förbättringar och tankar kring det får andra stå för. 
 
Upplever du att din förväntan i form av tjänster & rådgivning är för hög i 
förhållande till vad din revisor i själv verket erbjuder? Nej det skulle jag inte säga, 
vi håller oss på en ganska ”städad” nivå om man får säga så, vi frågor om lite tips 
kring skatter osv men det är allt. 
	  
Intervju småföretagare E, intervju varade i 25 minuter  
 
Berätta gärna lite kort om dig själv, din bakgrund och situation samt vilken 
bransch du jobbar inom idag?  
Man, 43 år och utbildad jurist och ekonom. Har en bakgrund från investment banking 
i London men driver i dagsläget en detaljhandelskedja med flera butiker runt om i 
Sverige.  
 
Revisorers oberoende och förväntningsgapet…  
 
Vad förväntar du dig av din revisor? Är det endast granskning av era räkenskaper 
eller förväntar du dig även hjälp i form av rådgivning?  
I första hand ligger förväntningsbilden på att revisorns ska säkerställa att 
räkenskaperna ser korrekt ut. Men jag tycker också att man borde få rådgivning inom 
uppenbara frågeställningar som t.ex. skatterådgivning.  
 
Hur länge har företaget haft revisor? Hur många gånger har företaget bytt? Om, 
isf. varför? Jag har haft samma revisor sedan 10 år. Jag köpte min firma när jag 
slutade inom finansbranschen och det var först då jag hade behov av en revisor. 
 
Känner du att ni har en bra bild av vad en revisor gör och vad revisorn inte får 
göra? Ja, det tycker jag är relativt klart.  Jag har är både jurist och har en magister 
inom ekonomi så jag vet inom vilka ramar en revisor bör hålla sig. Detaljkunskap har 
jag kanske inte men det upplever jag inte som ett problem. 
 
 
Revisorers rapportering och förväntningsgapet… 
 
Vet du vad en revisionsberättelse innehåller?  
Ja, det vet jag. En redogörelse för revisorns arbete av mitt bolag i detta fall, och vad 
han har kommit fram till kring detta. 



 
Vilken betydelse tycker du att revisionsberättelsen har för ditt företag?  
Jag tror att den har en väldigt liten betydelse, i alla fall för mig själv. Man skulle 
kunna säga att det endast är en kvalitetsstämpel som visar på att våra räkenskaper 
stämmer och allt är på sin plats. Jag ser det mest som en extrakontroll, en trygghet. 
 
Tycker du att revisonens utfall förmedlas på ett klart och tydligt sätt?  
Om inte, varför? Ja, det måste jag ändå säga, jag vet inte vad mer jag skulle vilja ha 
underlag på efter en avslutad revision,  såvida att räkenskaperna är kontrollerade och 
okej. 
 
Vad tycker du att en revisionsberättelse ska innehålla enligt din åsikt?  
Den ska tydligt redogöra vad det är som har granskats och klargöra om felaktigheter 
finns i redovisningen. Det är nog det viktigaste, exakt innehåll är svårt att svara på, 
som jag sa tidigare så är väl inte betydelsen särsilt stor så innehållet kanske inte har 
något värde förutom att det ska vara tydligt och klargöra just felaktigheter då. 
 
Att göra vad som förväntas och förväntningsgapet…  
 
Vad har du för relation med din revisor?  
Inte speciellt god skulle jag vilja säga, vi pratar i samband med årsbokslut, 
årsredovisning och skatterådgivning. Jag har bara träffat min revisor vid ett tillfälle, 
vi pratar nästan bara på telefon eller mail om jag eller han har några frågor rörande 
något. 
 
Enligt din åsikt, vad förväntar du dig av revisorn?  
Kvalitetssäkra räkenskaperna och kontrollera att allt har skett korrekt, vissa 
rådgivning i vissa fall. Det ska inte finnas några felaktigheter som vi kan bli 
ansvariga för vid en eventuell granskning av myndigheter som t.ex. skatteverket. Det 
är min förväntningsbild men samtidigt är jag medveten om att revisorn inte tar 
speciellt stort ansvar utan är mer eller mindre friskrivna från ansvar.  
 
Är det enligt din åsikt, revisorns ansvar att förmedla vad som ingår i 
revisionsuppdraget eller är det ditt ansvar att ta reda på det?  
Absolut, och det framgick tydligt när vi skrev på avtalet med vår revisor. Läser man 
samtliga avtal så har man all information på bordet, det kanske inte är supertydligt för 
alla så en lättare genomgång av dessa kanske kan vara något. 
 
I vilken utsträckning tycker du är rimligt att revisorn upptäcker felaktigheter i 
redovisningen? Jag tycker att revisorn ska upptäcka alla felaktigheter. Revisorn ska 
vara den som man kan fall tillbaka på litegrann, man betalar dem för att just granska 
det man själv har mindre koll på. 
 
 
Tycker du att revisionen av ditt företag fungerar bra? Om inte, vad kan förbättras?  
Det fungerar bra. Som jag var inne på tidigare så har vi inte mycket kontakt men när 
vi väl pratar med varandra tycker jag det funkar bra. Tycker dock att revisorn är en 
aning dyr så det kan eventuellt bli en förändring framöver. Det är troligen för att 
revisorn arbetar på en av de fem största revisionsbolagen 
 


