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SAMMANFATTNING 
 
Efter en rad stora företagsskandaler har det blivit allt viktigare med kraftigt ökade regleringar 
som påverkar revisionen och som mer tydliggör revisorns uppgifter. Revisorns uppgift är att 
granska ett företags årsredovisning och bokförning samt företagsledningens förvaltning av 
företaget. Granskningen skall ske enligt god revisionssed. Ett företags intressenter har det 
främsta intresset av revision som kreditgivare, leverantörer, kunder, anställda, styrelse och 
företagsledning, stat och kommun. Ett förväntningsgap uppstår då ett företags intressenter inte 
har tillräckligt med kunskap om revisorns yrkesroll, begränsningar och uppgifter.  
 
Eftersom det är sedan länge forskat att det finns ett förväntningsgap mellan revisorer och 
dennes klienter om vad revisorns uppgifter är, vill vi vidare studera det utifrån allmänheten 
och de övriga användarnas perspektiv. Vår problemformulering lyder: Hur upplever ett 
företags intressenter revisorns yrkesroll? 
 
Huvudsyfte: 

• Syftet med denna uppsats är främst att få en förståelse för vad företagens intressenter 
har för förväntningar av revision. 

 
Delsyfte:. 

• Vi ska bedöma i vilken utsträckning det finns ett förväntningsgap mellan revisor och 
ett företags intressenter, diskutera och analysera de strategier som finns för att 
reducera detta gap. 

 
Vårt tillvägagångssätt har varit genom en kvalitativ undersökning med ett deduktivt 
angreppssätt. Vi har intervjuat fyra intressenter: kreditgivare, kommun, 
styrelse/företagsledning och en leverantör, och en revisor för att ha någon att jämföra 
resultaten med. Teoriavsnittet är utformat av tio teorier som kopplas till ämnet revision. Den 
första delen behandlar en allmän teori om förändringar som sker i samhället, sedan kommer 
en beskrivelse om revisorns arbetsuppgifter, revisionsprocessen och nyttan med revision. 
Sedan kommer vi in på teorier om revisorns egenskaper och en mer förklaring vad som 
innebär med människors förväntningar och hur informationssymmetri kan uppstå mellan olika 
parter. Slutligen kommer vi in på förväntningsgapet och vilka strategier som föreslås av 
forskare för att reducera detta gap.  
 
Efter vår analys har vi kommit med slutsatsen att respondenternas upplevelse av revisorns 
yrkesroll inte skiljer sig markant från varandra. Vi ser att intressenterna har en mer övergriplig 
bild över vad revisionsprocessen innebär men i verkligheten är den mer omfattande. Större 
delen av intressenterna förväntar sig att revisorn ska upptäcka det som inte visas korrekt och 
kunna ge förslag på åtgärder såsom förändringar och förbättringar. Trygghet och kunskap är 
ord som betonas såsom raka svar från revisorn om hur företaget går.
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1. INLEDNING 
 
I det här kapitlet presenteras bakgrunden till vår undersökning, vad vi vill undersöka och vad 
syftet med undersökningen är. Tanken med denna del är att läsaren ska ha detta i åtanke 
genom hela uppsatsen för att förstå de andra delarna längre fram, därför är denna del viktig.  
 
1.1 Problembakgrund 
 
De senaste åren har en rad företagsskandaler uppmärksammats1. Den mest kända 
internationella skandalen är energiföretaget Enron i USA. En rad misstänksamma 
affärstransaktioner utförda av ledningen behandlades inte i rapporteringen, och företagets 
revisor lät medvetet bli att uppmärksamma detta. När Enron ansökte om konkurs hade de 62,8 
miljarder dollar i tillgångar vilket gjorde den till den största konkursansökan i USA:s 
historia.2 I Sverige är det försäkringsbolaget Skandia som har stått för den största skandalen i 
landet. De mest uppmärksammande bedrägerierna är att de har lurat pensionssparare på 
pensionspengar, direktörernas har delat på skyhöga bonusar, lägenheter har lyx-renoverats av 
företagets pengar och bokfördes felaktigt.3 4  
 
Dessa företagsskandaler minskade förtroendet för årsredovisningar och revision bland 
allmänheten och övriga intressenter, vilket ledde till att dessa granskades mer kritiskt. Detta 
innebar att fler företagsskandaler upptäcktes.5 Det fanns ett behov av förändring inom 
revisionsbranschen, allt fler regler och lagar som gäller för revisorer och företagsledning 
uppkom för att minska risken att företagsskandaler som Enron och Skandia ska kunna ske på 
nytt. Exempel på dessa lagar och regler är Sarbanes-Oxley Act i USA och Svensk kod för 
bolagsstyrning i Sverige. Dessa kan sammanfattas med en alltmer striktare intern kontroll i 
företag och mer omfattande upplysningar i form av regler.6 7  
 
De stora företagsskandalerna har lett till att revisorerna har hamnat i rampljuset. Revisorer har 
blivit kritiserade för att inte ha uppmärksammat bedrägerier eller har utelämnat relevant 
information i de finansiella rapporterna.8 Svensk kod för bolagsstyrning har uppkommit för att  
förbättra bolagsstyrningen i svenska börsnoterade bolag för att skapa och främja förtroende 
hos allmänheten och internationellt9.  
 

                                                 
1 Öhman, Peter, Häckner, Einar, Jansson, Anna-Maria och Tschudi, Finn, Swedish auditors view of auditing: 
doing things right versus doing the right things, European Accounting Review, 2006, Vol. 15, No. 1, 90 
2 Vinten, Gerald, The corporate governance lessons of Enron, Corporate Governance, 2005, Vol. 2, Issue 4, 4-9 
3 http://www.dn.se/DNet/jsp/polopoly.jsp?d=678&a=475445, 2007-03-21, kl. 12.50 
4 http://www.dn.se/DNet/jsp/polopoly.jsp?d=678&a=459501, 2007-03-21, kl. 12.50 
5 Piet Sercu, Heidi Vander Bauwhede och Marleen Willekeens, Post-Enron implicit audit reporting standards 
sifting through the evidence, De Economist, 2006 Vol. 154, No. 3, 389-390 
6 Hoi, Chun-Keung, Ashok Robin och Tessoni, Daniel, Sarbanes-Oxley: are the audit committees up to the 
task?, Managerial Auditing Journal, 2007 Vol. 22, Issue 3, 255 
7 http://www.bolagsstyrning.se/sv/0000004.asp, 2007-03-21, kl. 15.00 
8 Öhman, Peter, Häckner, Einar, Jansson, Anna-Maria och Tschudi, Finn, Swedish auditors view of auditing: 
doing things right versus doing the right things, European Accounting Review, 2006, Vol. 15, No. 1, 90 
9 http://www.bolagsstyrning.se/sv/0000004.asp, 2007-03-21, 15.10 
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Syftet med redovisning i företag är att bidra med information till investerare och andra 
intressenter om företag och dess verksamhet10. Ägarna är de som har det främsta intresset av 
revisionen men det finns även andra intressenter som den har betydelse för. Dessa övriga 
intressenter är kreditgivare, leverantörer, kunder, anställda, styrelse och företagsledning, stat 
och kommun.11 Exempelvis är investerare beroende av revision för att försäkra sig om 
kvaliteten på rapporterna. Efter alla företagsskandaler har det blivit allt viktigare med kraftigt 
ökade regleringar som påverkar revisionen och som mer tydliggör revisorns uppgifter12. 
Revisorns uppgift är att granska ett företags årsredovisning och bokförning samt 
företagsledningens förvaltning av företaget. Granskningen skall ske enligt god revisionssed.13 
Det har även utformats generella principer som rör etiska regler som styr revisorns 
professionella ansvar som rör oberoende, integritet, objektivitet, kompetens, tystnadsplikt, 
uppträdande och god revisionssed.14  
 
Rollen som revisor har förändrats, den har gått från en mer strikt kontrollerande karaktär till 
en utvidgning av rollen, som rådgivande. Revisorn har nu genom den ökande rådgivningen 
blivit ett verktyg för ledningen att hjälpa till att uppfylla företagets krav och mål. Denna nya 
roll bidrar till många nya möjligheter för revisorer men det kan också bidra till hot mot 
revisorns oberoende och objektivitet om man inte hanterar rådgivningen försiktigt.15  
 
Enligt Wallerstedt et al, forskare inom ämnet företagsekonomi, finns det anledning till att 
fråga sig om det ökande fokus och reglering på revisorernas arbete i alltför hög grad ligger på 
fel saker. Ifall det är så, anser Wallerstedt et al att detta kommer i obalans med vad 
intressenterna förväntar sig av revisionen och revisorerna. Revisorns arbete anses vara en 
ständig balansgång mellan olika intressen. I en studie av en större revisionsbyrå förklaras det 
att det är viktigt med samspel mellan revisor och dess klienter och i och med detta, förmågan 
att kunna hantera relationer. När revisorn tillsammans med klienten ska hantera effekterna av 
ett stelbent regelverk märks detta mer tydligt, kravet ökar på revisorns omdöme och 
självständighet i samband med dess erfarenhet och kunskap.16  
 
En större undersökning under ledning av Jan-Erik Gröjer handlar om revisorers agerande på 
börsföretags bolagsstämmor visar att revisorn får lite utrymme för att framföra och förklara 
vad man har uträttat i sitt granskningsarbete, och vilka som överväganden som ligger bakom 
revisionsberättelsen. Vidare anser Wallerstedt et al att frågan uppkommer, om det inte är tid 
att göra revisionen mer transparent genom alltmer klarare uttalanden.17  
 

                                                 
10 Wallerstedt, Eva, Häckner Einar och Johansson, Sven-Erik, Går revisorn i takt med förväntningarna?, Balans, 
2006, Vol. 32, No. 1, 37 
11 FAR, FARs revisionsbok, Stockholm: FAR förlag, 2002, 14-16 
12 Wallerstedt, Eva, Häckner Einar och Johansson, Sven-Erik, Går revisorn i takt med förväntningarna?, Balans, 
2006, Vol. 32, No. 1, 37 
13 FAR, FARs samlingsvolym del 2, Stockholm: FAR förlag, 2006, 19 
14 Ibid., 337 
15 McCall, Sam M., The auditor as consultant, Internal auditor, 2002 
16 Wallerstedt, Eva, Häckner, Einar och Johansson Sven-Erik, Går revisorn i takt med förväntningarna?, Balans, 
2006, Vol. 32, No. 1, 37 
17 Ibid. 
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Det har uppkommit kritik om att revisorer är dåliga på att kommunicera och underrätta vad 
man faktiskt uträttar i jobbet som revisor18. Många författare har diskuterat att det finns ett 
gap mellan vad revisorernas uppgift utgör och vad intressenternas förväntningar av 
revisorerna är, men detta är dock inget nytt fenomen. Liggio (1974) anses vara den första som 
använde termen ”förväntningsgapet” inom revision som utgör skillnaden mellan 
intressenternas förväntningar på revisorn och vad revisorns uppgifter består av och vad 
revisorn egentligen uträttar. 19 
 
Enligt Lowe uppstår ett förväntningsgap då ett företags intressenter inte har tillräckligt med 
kunskap om revisorns roll, begränsningar och uppgifter20. I en undersökning av Woo och Koo 
framkom det att intressenterna ser revisorn framstå mer som en ”polisman”, som ska söka 
efter bedrägeri och fusk, än en som granskar den ekonomiska och finansiella ställningen i 
företaget21. Baron fann i sin undersökning att revisorerna och intressenterna hade skilda 
uppfattningar angående revisorns ansvar att upptäcka och avslöja oegentligheter och olagligt 
uppträdande22.  
 
Porter har undersökt hur stort detta gap är, vad det beror på och vad som kan utföras för att 
minska det. Det framkom att 50 % av respondenterna anser att det beror på bristfälliga 
standarder och rekommendationer, 34 % anser att det beror på allmänhetens orimliga 
förväntningar på revisorerna och 16 % beror på undermåliga prestationer av revisorerna.  
 
Koh och Woo poängterar att förväntningsgapet inom revision kommer att kvarstå om man 
inte försöker att åtgärda det23. Det har tagits fram en del lösningar och förslag till detta, en är 
att via utbildning, lära ut vad rollen som revisor innebär och vad dess huvudansvar 
innehåller24. Andra exempel är att revisorn på den årliga årsstämman med aktieägarna uttalar 
sig och möjligen förklarar de olika delarna vad revisorn har kommit fram till. Detta kan 
utbilda allmänheten vilket kan minska förväntningsgapet mellan revisorer, intressenter och 
allmänheten. Uppdragsbrev utgör enligt Shaikh och Tahla ett bra sätt att minska gapet där det 
tydligt står vem som är ansvarig och vilken som ska betala i rättsliga sammanhang25.  
 

                                                 
18 Wallerstedt, Eva, Häckner, Einar och Johansson Sven-Erik, Går revisorn i takt med förväntningarna?, Balans, 
2006, Vol. 32, No. 1, 37 
19 Sidani, Munir Yusuf, The audit expectation gap: evidence from Lebanon, Managerial auditing journal, 2007, 
Vol. 22, No 3, 288 
20 Lowe, D Jordon, The expectation gap in the legal system:Perception differences between auditors and judges, 
Journal of applied business research, 1994, Vol. 10, Issue 3, 1 
21 Koh, Hian Chye, Woo, E-Sah Woo, The expectation gap in auditing, Managerial auditing journal, 1998, Vol. 
13, 152 
22 Baron, C.D, Johnson, D.A., Searfoss, D.G och Smith, C.H, Uncovering corporate irregularities: are we 
closing the expectation gap?, Journal of accountancy, 1977, Vol. 144, 66 
23 Koh, Hian Chye, Woo, E-Sah Woo, The expectation gap in auditing, Managerial auditing journal, 1998, Vol. 
13, 152  
24 McEnroe, John E. och Stanley C. Martens, Auditors and investors perceptions of the expectation gap, 
American accounting association, 2001, Vol. 15, No.4, 357 
25 Shaikh, Junaid M. och Talha Mohammad, Credibility and expectation gap in reporting on uncertainties, 
Managerial auditing journal, 2003, Vol. 18, 524 
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Vi har sett utifrån ett antal tidigare studier att ett förväntningsgap existerar mellan ett företags 
intressenter och deras förväntningar på vad revisorns roll utgör och vad revisorn egentligen 
uträttar. Vi tror att förväntningarna på revisorerna ökade i samband med de stora skandalerna 
som Enron och Skandia att upptäcka bedrägerier. Men det har minskat på senare tid till följd 
av inrättandet av tydligare standarder, lagar och regler för revisorer efter dessa skandaler för 
allmänheten känner att revisorerna har fått ett striktare regelverk. Många studier har lagt fokus 
på revisorerna och deras syn på vad allmänheten och övriga användare av årsredovisningarna 
har för förväntningar på revisorerna, och inte studerat utifrån allmänheten och de övriga 
användarnas perspektiv. Utifrån detta tycker vi att det ska vara intressant att studera vidare om 
hur ett företags intressenter upplever revisorns yrkesroll och hur stora förväntningarna skiljer 
sig från revisorns arbete.  
 
1.2 Problemformulering 
 

• Hur upplever ett företags intressenter revisorns yrkesroll? 
 
1.3 Syfte 
 

• Huvudsyfte: 
Syftet med denna uppsats är främst att få en förståelse för vad företagens intressenter har 
för förväntningar av revision. 

 
• Delsyfte:. 
Vi ska bedöma i vilken utsträckning det finns ett förväntningsgap mellan revisor och ett 
företags intressenter, diskutera och se på vilka strategier det finns för att reducera detta 
gap. 

 
1.4 Begränsning 
 
Enligt Ejvegård är det nödvändigt att begränsa ämnet för att göra det mer hanterligt. 
Begränsningar kan genomföras geografiskt, det kan bero på begränsad tid, och 
materialtillgång att inte ha möjlighet att använda sig av tekniker eller vissa metoder.26 För att 
göra det bästa av vår studie inom vår tidsram har vi valt att begränsa oss till att undersöka ett 
företags intressenter och en revisor inom Umeå kommun. Detta har vi valt bland annat för att 
tillgången företag är alldeles lagom, vi anser att vi inte behöver söka oss utanför Umeå 
kommun för att få tillräckligt med respondenter som passar vår undersökning.    
 
1.5 Avgränsning 
 
Johansson Lindfors menar att avgränsningar avser problemets omfattning och ska redogöra 
för vad som inte ska behandlas vidare i arbetet27. Vår problemformulering har avgränsats till 
att undersöka hur företagens intressenter upplever revisorns roll och jämföra detta med vad en 
revisor tror sig att intressenterna har för förväntningar på revisorn. Vi har valt att detta för att 
ett företags intressenter har nytta av årsredovisningar och därför vill vi undersöka hur de 
upplever revisorns arbete och i vilken utsträckning förväntningsgapet existerar mellan dem.  
  
                                                 
26 Ejvegård, Rolf, Vetenskaplig metod, Lund: Studentlitteratur, tredje upplagen, 2003, 88 
27 Lindfors-Johansson, Maj-Britt, Att utveckla kunskap - om metodologiska och andra vägval vid 
samhällsvetenskaplig kunskapsutbildning, Lund: Studentlitteratur, 1993, 31 
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2. UTGÅNGSPUNKTER 
 
Detta kapitel behandlar våra argument och val. Varför vi väljer att skriva och undersöka om 
detta ämne, vilken förförståelse, kunskapssyn och angreppssätt vi utgår ifrån och ur vilket 
perspektiv vi som författare ser på problemet. Vi beskriver även vårt val av metod och det 
tillvägagångssätt genom insamlandet av information och ger även kritik till det insamlande 
materialet.  
 
2.1 Ämnesval 
 
Revisorns arbete och dess uppgifter har alltmer hamnat i fokus de senaste åren. Vi har läst, 
främst via kursen om revision om en rad skandaler angående revisorns oberoende och 
granskning om oegentligheter och fel i årsrapporterna. Utifrån detta har allmänhetens och 
övriga intressenters förväntningar och krav på revisorerna fått en alltmer större betydelse. Att 
det finns ett förväntningsgap mellan vad revisorernas uppgift består av och vad intressenter 
och allmänhet förväntar sig av dem är sedan länge bevisat. Då många studier och artiklar 
redan har undersökt detta, att det existerar ett gap, har vi valt bland annat att utgå från ett 
annat perspektiv. Utifrån detta tyckte vi att det vore intressant att undersöka hur intressenterna 
upplever revisorns yrkesroll för att kunna se i vilken utsträckning detta gap existerar. I och 
med att vi har läst företagsekonomi har vi kommit in på olika företags årsredovisningar, 
studerat och arbetat med dessa genom kurser, vi har även läst en revision kurs och detta har 
väckt intresset för vårt val av ämne. Genom främst en revisionskurs som vi läst har vi kommit 
in på att det existerar ett gap mellan ett företags intressenter och revisorer men vi har inte 
behandlat det i någon större utsträckning.  
 
Därför vill vi få en vidare förståelse främst om hur ett företags intressenter upplever revisorns 
yrkesroll, men också vilka förväntningar de har på revision. Ytterligare vill vi bedöma i vilken 
utsträckning förväntningsgapet existerar och se på vilka strategier det finns för att kunna 
minska gapet.  
 
2.2 Allmän förförståelse 
 
Enligt Johansson-Lindfors har föreställningar och erfarenhet sin grund i författarnas sociala 
bakgrund, utbildning och praktiska erfarenheter28. Förförståelsen är den kunskap vi har inom 
området, de intryck och även erfarenhet vi har innan vi börjar med undersökningen. Vi tar 
båda vår magisterexamen som civilekonomer där vi har behandlat ämnet revision till viss del 
genom olika kurser, men den mesta kunskapen om har vi fått genom att ha läst en kurs om 
revision. Detta ligger till grund till våra tankar och intresset om revisorns yrkesroll och dess 
arbete. Genom vår utbildning har vi behandlat företagsredovisning till stor del vilket har gjort 
att vi har använt oss av årsredovisningar och fått kunskapen om vilka som använder och har 
nytta av dessa. Utifrån detta utgjorde ett företags intressenter en stor del i vår nuvarande 
undersökning. I samband med detta kom vi fram till slutsatsen att vi ville undersöka hur 
intressenterna upplever revisorns yrkesroll. I övrigt saknar vi praktisk förståelse inom ämnet 
då vi inte har arbetat inom området samt gjort egna investeringar i aktier, företag m.m. Vi har 
dock en viss praktisk förförståelse i och med de kurser vi har gått som behandlat revision och 
årsredovisningar. Vilket kommer att vara till hjälp i tolkningen av det empiriska materialet.  

                                                 
28 Johansson –Lindfors, Maj-Britt, Att utveckla kunskap - om metodologiska och andra vägval vid 
samhällsvetenskaplig kunskapsbildning, Lund: Studentlitteratur, 1993, 25 
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2.3 Kunskapssyn 
 
En forskare kan ha många olika kunskapssyner. De vanligaste kunskapssynerna är positivism 
och hermeneutik.29 Vi tänkte behandla dessa eftersom de är de vanligaste men samtidigt 
varandras motsatser. Syftet med att ta upp två kunskapssyner är att få en grund att stå på vid 
en vidare diskussion om de olika kunskapssynerna samt att motivera varför en valts och en 
avfärdats. 
 
Enligt Widerberg betyder ”positiv” säker kunskap och positivism är ett samlingsbegrepp för 
detta som säger att man bör producera säker kunskap30. Både Widerberg, Bryman och Bell 
säger att positivismen strävar efter att vara så objektiv som möjligt vilket betyder att 
forskarens egna åsikter, värderingar och tankar lämnas utanför.  Inom positivismen görs en 
tydlig skillnad mellan teori och forskning. Forskningen använder teorin för att skapa 
hypoteser som antingen kan bekräftas eller förkastas. Positivisten anser att teoretiska termer 
som inte kan observeras inte är vetenskapliga vilket medför ett strikt observationskrav. Detta 
gör att observationen får högre status än teorin. Positivismen används oftast för att se 
generella samband mellan olika faktorer. Detta gör att det vanligaste sättet att använda 
positivismen är med hjälp av kvantitativa studier eftersom positivisten söker bredd och inte 
djup, forskaren vill förstå, inte förklara.31  
 
Att använda en positivistisk kunskap blir svårt eftersom vår studie behandlar människor och 
deras åsikter om revision. Det ska inte finnas hårda fakta eller sann sanning inom vår studie. 
Detta skulle göra det svårt om inte säga omöjligt att använda en positivistisk kunskapssyn. 
Eftersom vi måste tolka våra respondenters svar kan vi inte säga att det finns något som är rätt 
eller fel, något som kan förkastas eller inte. Att använda sig av en positivistisk kunskapssyn i 
denna undersökning skulle innebära att vi måste använda oss av, och utforma, enkäter för 
utskick. Detta skulle medföra att undersökningen får en mer bredd är ett djup som vi vill ha. 
Därför är denna kunskapssyn inte lämplig för vår undersökning.  
 
Enligt Widerberg betyder Hermeneutik tolka, översätta, förtydliga, klargöra och utsäga32. 
Bryman och Bell säger liksom Widerberg att hermeneutiken bygger på förståelse och 
tolkning. Forskarens egna värderingar, tankar och åsikter är väsentliga i hermeneutiken i 
motsats till positivismen där forskaren skall vara så objektiv som möjligt. Fokus i en 
hermeneutisk studie ligger antingen på att förstå eller förklara ett mänskligt beteende. 
Hermeneutiken används oftast då forskaren vill veta mycket om lite, alltså få djup inte bredd 
som positivismen strävar efter.33   
 
Vi har valt en hermeneutisk kunskapssyn eftersom vi vill förstå bakgrunden till och förklara 
det förväntningsgap som finns mellan revisorer och ett företags intressenter. Vi vill på djupet 
undersöka hur skilda uppfattningar och förväntningar företagets intressenter har på revisorn. 
Vi känner att givet vår frågeställning och våra syften vill vi undersöka förväntningsgapet 
djupare och inte generera generella förklaringar vilket vore fallet med positivismen. Detta 
passar sig bäst med en kvalitativ undersökning då vi utifrån en sådan utgår från vår teoretiska 
referensram för att kunna tolka, förstå och undersöka hur stort gapet existerar.  

                                                 
29 Bryman, Alan och Bell, Emma, Företagsekonomiska forskningsmetoder, Malmö: Liber ekonomi, 2005, 26-27 
30 Widerberg, Karin, Kvalitativ forskning i praktiken, Lund: Studentlitteratur, 2002 24 
31 Bryman, Alan och Bell, Emma, Företagsekonomiska forskningsmetoder, Malmö: Liber ekonomi, 2005, 26-28 
32 Widerberg, Karin, Kvalitativ forskning i praktiken, Lund: Studentlitteratur, 2002, 26 
33 Bryman, Alan, Bell och Emma, Företagsekonomiska forskningsmetoder, Malmö: Liber ekonomi, 2005, 29-31 
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2.4 Perspektiv 
 
Det är viktigt att beskriva ur vilket perspektiv vi som författare ser på problemet för att ge 
läsaren en klarare beskrivning på hur vi tolkar och tänker kring ämnet. Vi har valt att se det 
utifrån främst ett företags intressenters perspektiv, hur de upplever revisorns yrkesroll och 
vilka förväntningar de har på revisorn. Vi valde detta perspektiv för att det finns lite forskning 
ur just detta perspektiv. Merparten av forskningen inom förväntningsgapet behandlar frågan 
om det existerar ett gap mellan revisor och klient och inte mellan revisor och ett företags 
intressenter.  
 
Vi ska intervjua fyra intressenter och en revisor för att kunna göra en jämförelse om i vilken 
utsträckning gapet existerar mellan intressenter och revisor och revisorns uppgifter. Det är 
svårt att bara se det från revisorernas perspektiv då dessa bara kan anta vad intressenter har 
för förväntningar. Detta kan leda till att bilden av förväntningar på revisorerna blir vriden av 
revisorerna själva då de inte vill peka ut att de utför arbetet felaktigt. Vi anser att det är 
intressenterna som har nytta av revision när de använder sig av företagets årsredovisningar. 
För att de ska kunna känna att årsredovisningarna är tillförlitliga har intressenterna olika 
förväntningar på revisorn som granskar årsredovisningar och intressant är då att undersöka 
vilka förväntningar som finns utifrån intressenternas perspektiv.  
 
2.5 Angreppssätt 
 
De två vanligaste angreppssätten är det induktiva och det deduktiva. En forskares angreppssätt 
förknippas ofta med vilken kunskapssyn forskaren har. Det induktiva angreppssättet 
förknippas vanligen med hermeneutiken och det deduktiva angreppssättet med positivismen.34 
   
Induktion utgår från de ursprungliga observationerna och går mot teorierna, man bildar teorier 
av faktisk kunskap.35 Med deduktion menas att man utgår ifrån teori för att sedan förkasta 
eller bekräfta teorin av den empiri man därefter har samlat in.36 Bekräftas den skapade 
hypotesen stämmer de befintliga teorierna som forskaren utgått ifrån. Förkastas hypotesen 
måste forskaren revidera teori på ett sådant sätt att den stämmer överens med det nya 
resultatet.37  
 
Vi kommer att använda oss av ett deduktivt angreppssätt i denna studie. Vi utgår alltså från 
befintliga teorier för att försöka förklara, tolka och förstå förväntningsgapet. Vi tycker oss inte 
heller ha den kunskap och den tid som vi anser vara nödvändig om man som forskare ska 
använda ett induktivt angreppssätt där man utgår från de empiriska studierna för att generera 
ny teori. Hermeneutik förknippas med det induktiva angreppssättet men vi har valt ett 
deduktivt angreppssätt då vi kommer att utgå från redan befintlig teori och inte genom att 
skapa teorin som det induktiva angreppssättet förespråkar. 
 

                                                 
34 Bryman, Alan och Bell, Emma, Företagsekonomiska forskningsmetoder, Malmö: Liber ekonomi, 2005, 23-25 
35 Arbnor, Ingeman och Bjerke, Björn, Företagsekonomisk metodlära, Lund: Studentlitteratur, andra upplagan, 
1994, 108 
36 Ibid. 
37 Bryman, Alan, Bell, Emma, Företagsekonomiska forskningsmetoder, Malmö, Liber ekonomi, 2005, 23 25 
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2.6 Metodval 
 
Det finns två huvudsakliga forskningsmetoder, den kvantitativa och den kvalitativa 
forskningsmetoden. Den kvantitativa metoden avser att ta reda på lite om många, att skapa en 
bred undersökning. En enkätundersökning är ett utmärkt exempel på en kvantitativ studie och 
i en enkätundersökning samlas en stor mängd data in för att analyseras. Den kvantitativa 
metoden är användbar om man som forskare vill ha en bred bild av sin målgrupps svar för att 
sedan kunna generalisera antaganden om målgruppen.38  
 
Den kvalitativa metoden avser att i motsats till den kvantitativa metoden ta reda på mycket 
om få, att skapa djupundersökning. Bedriver en forskare en kvalitativ studie är denne 
intresserad av det säregna, unika eller det avvikande. Forskaren vill genom en kvalitativ studie 
beskriva eller förstå ett fenomen eller ett problem Den kvalitativa metoden är användbar om 
forskaren vill få en helhetsbild av ett problem för att på det sättet skapa förståelse.39  
 
Vi kommer att använda oss av en kvalitativ metod i denna studie eftersom vi vill undersöka 
hur företagens intressenters upplever revisorn och dennes uppgifter. Vi anser, för att belysa 
problemet och förstå varför det är som det är, är vi tvungna att gå in på djupet och utföra 
kvalitativa intervjuer. Vi kan även gå in djupare på frågorna, ställa följdfrågor och föra en 
diskussion som man inte kan göra i en kvantitativ undersökning.  
 
Använder vi oss av en kvantitativ metod kan vi inte dra de slutsatser om de enskilda 
intressenternas syn på revisorn och på dennes uppgifter men framför allt inte förstå varför 
intressenterna tycker som de gör. I vårt syfte vill vi även undersöka i vilken utsträckning 
förväntningsgapet existerar. Detta bör man förmodligen undersöka utifrån en kvantitativ 
metod då man med ordet ”utsträckning” talar om bredd, men vi anser att det inte är vårt 
huvudsyfte därför anser vi att vi kan använda oss av en kvalitativ undersökning i detta fall. 
Skulle vi använda oss av en kvantitativ metod utformar vi enkäter för utskick till ett flertal 
intressenter än de vi kommer att intervjua i denna studie. Den kvantitativa metoden skulle ha 
utförts på fler intressenter såsom fler kreditgivare, kommun/stat, styrelse/företagsledningar 
och leverantörer om vi använder oss av likadana intressenter som i denna studie. Detta hade 
gett en bredare undersökning som kan generaliseras bättre än valet med en kvalitativ metod.  
 
2.7 Litteratursökning 
 
Den insamlande informationen till denna uppsats kommer till viss del bestå av sekundärkällor, 
men utifrån dessa kollar vi även upp ursprungskällan till artiklarna där artiklarna kommer att 
utgöra vår största informationskälla i denna undersökning jämfört med litteratur. Givetvis 
använder vi oss av ursprungskällan om vi hittar den istället för att referera till sekundärkällan. 
Många artiklar som vi nu har läst har refererat till varandra, därför anser vi att de borde vara 
relativt tillförlitliga källor då många författare har refererat till dessa i sina undersökningar 
och vetenskapliga artiklar.  
 
Vi har sökt information på Umeå Universitetsbibliotek med databaser som Business Source 
Premier (EBSCO) och EMERALD. Sökorden har varit i kombination med varandra och dessa 
är: auditing gap, förväntningsgapet, expectation gap, agent theory, institutional theory, audit 
trust, communication theory och expectations. Vi har även sökt övrig litteratur via ALBUM 
                                                 
38 Bryman, Alan och Bell, Emma, Företagsekonomiska forskningsmetoder, Malmö: Liber ekonomi, 2005, 86-88 
39 Ibid. 
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om metodböcker och böcker som FAR:s revisionsbok, uppdrag revision och institutionell 
teori, kvalitativ metod, vetenskaplig metod, forskning som vi kommer att använda oss av i 
teorikapitlet. Bland träffarna vi fick började vi med att sortera utifrån artiklarnas rubriker för 
att sedan gå in och läsa abstrakten till dem som anses vara relevanta för att lättare kunna 
sortera och göra ett urval till vår studie. Ansåg vi att artikeln verkade relevant för vår studie 
granskade vi hela artikeln innan vi skrev ut den för att vidare läsa igenom och sortera vad som 
vi ansåg vara väsentligt för vår studie. Detta tillvägagångssätt kommer att utföras med alla 
artiklar som vi kommer att ha och har med i studien samt övrig litteratur.  
 
2.8 Källkritik 
 
Vi avser att kritiskt granska våra upphovskällor till det insamlande materialet och anser att 
detta är viktigt eftersom att se om källornas innehåll är användbart för den undersökning man 
utför. Stor vikt läggs ner på att granska det man anser är en tillförlitlig källa eller inte som ska 
utgöra grunden till studien.  
 
Det främsta teoriurvalet kommer att ske med artiklar men även till en viss del av litteratur och 
Internetsidor. Vi försöker att använda mestadels vetenskapliga artiklar men tar även med 
artiklar som inte är vetenskapliga om vi anser att de är relevanta för vår studie. De ej 
vetenskapliga artiklar vi väljer ha med är bland annat tagna ut tidningen Balans som är en 
svensk facktidning från FARSRS som är branschorganisation för revisorer och rådgivare40, 
därför anser vi att denna är trovärdig. I och med detta försöker vi att söka upp 
ursprungskällorna när någon författare refererar till andra artiklar, detta för att basera vår 
undersökning på ett så tillförlitligt källmaterial som möjligt. Vi är medvetna om att det kan 
ske någon form av feltolkning i översättning då den mesta delen av informationsinsamlingen 
består av engelskt språk 
 
Många av artiklarna vi finner refererar i olika omfattning till varandra, man känner igen minst 
en eller två författare i mestadels varje artikel. Detta anser vi är en fördel i aspekten om 
tillförlitliga källor, vi tror att det tyder på att materialet av olika författare har granskats för att 
senare använts med förutsättningen att de klarade granskningen bra. Många av artiklarna har 
gjort undersökningar med eget empiriskt material vilket baseras på primärkällor. Detta gör att 
vi som författare av denna uppsats refererar till en primärkälla och inte en sekundärkälla eller 
tredjehands refereringar vilket gör studien mer tillförlitlig. Om man refererar till mycket 
andrahands källor eller till och med tredje- fjärdehands källor menar Johansson-Lindfors att 
detta kan leda till stora förvrängningar av ursprungsförfattarens ståndpunkt41. 
 
Det teoretiska underlaget anser vi är relativt lätt att finna information om. Mycket är forskat 
inom ämnet, förväntningsgapet inom revision är främst studerat utifrån revisorernas 
perspektiv vilket har begränsat vårt sökande av teorier ur intressenternas perspektiv. Men 
detta leder oss inte till något större problem utan vi kan samla in tillräckligt med information 
anser vi. 
 
För att vidare behandla och diskutera källornas aktualitet, är de källor vi kommer att använda 
oss av spritt i årtal när de publicerades eller trycktes, från 1977-2007. Vi anser dock att de 
källor som inte är relativt nya är användbara på det sättet att de tillför information där nuläget 
                                                 
40 http://www.farsrs.se/portal/page?_pageid=33,38258&_dad=portal&_schema=PORTAL, 2007-05-21, 10.20 
41 Lindfors-Johansson, Maj-Britt, Att utveckla kunskap-om metodologiska och andra vägval vid 
samhällsvetenskaplig kunskapsutbildning, Lund: Studentlitteratur, 1993, 89 
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inte har förändrats på ett betydande sätt för att inte kunna använda dessa. Exempel består 
betydande del av äldre källor av metodböcker som fortfarande är användbara. Johansson-
Lindfors menar att ett verk eller ett forskningsresultat inte behöver vara inaktuellt bara för att 
det har ett föråldrat datum42. 
 
2.9 Sammanfattning utgångspunkter 
 
För att tydliggöra och sammanfatta den teoretiska metoden har vi skapat en översiktlig 
modell av vårt val av metod: 
 
  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figur 2:1 Egen sammanfattande modell över studiens utgångspunkter 

                                                 
42 Lindfors-Johansson, Maj-Britt, Att utveckla kunskap-om metodologiska och andra vägval vid 
samhällsvetenskaplig kunskapsutbildning, Lund: Studentlitteratur, 1993, 89 
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3. TEORETISK REFERENSRAM    
   
Kapitlet bygger på en uppställd referensram som utgör grunden för vårt arbete. Här ger vi 
läsaren en beskrivning av olika teorier som sedan kopplas ihop med vår insamlade empiri. 
Ramen börjar med en beskrivning om varför vi har valt dessa teorier, varför vi anser att 
dessa är lämpliga och varför de kan kopplas till vårt problem vi vill undersöka. Vidare 
beskriver vi var sin teori för sig.   
 
3.1 Val av teorier 
 
Nedan har vi utformat en modell för att ge en översikt över vårt teorikapitel. Vi kommer att 
behandla teorierna utifrån olika perspektiv för att kunna belysa vår problemformulering samt 
våra syften. Vår utgångspunkt är revisorns yrkesroll eftersom det är förväntningarna på denne 
som främst behandlas i uppsatsen utifrån ett företags intressenters perspektiv.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figur 3:1 Egen modell som visar på en översikt över teorikapitlet 
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genom uppkommande lagar och regler, vad det är som får organisationer och människor att 
förändra deras beteende och vad det är som orsakar det.   
 
Sedan väljer vi att beskriva revisionsprocessen, revisorns roll, vilka intressenter revisionen har 
och syftet med revision. Detta eftersom vi vill skapa en grundförståelse för läsaren. Tanken är 
att även en läsare utan kunskap om revision och revisorer ska få en övergriplig bild över hela 
revisionsprocessen för att förstå studien bättre. 
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Vi tar upp trovärdighet, kommunikation och förväntningar för att vi anser att dessa relaterar 
till varandra när det gäller revisorer och ett företags intressenter. Vi anser, och har läst att det 
är viktigt att revisorn skapar trovärdighet gentemot företag och mot dem som använder sig av 
årsredovisningar, ett företags intressenter. Det är också viktigt att revisorn kan kommunicera 
på ett bra sätt för att undvika missförstånd och för att styrka tilliten och trovärdigheten 
gentemot intressenter om revisorn och dess arbete. Alla människor har förväntningar, likaså 
revisor, företag och dess intressenter. Det är olika saker som påverkar förväntningar och dessa 
ligger till grund av flera orsaker. 
 
Agent teorin beskriver informationsflödet mellan en agent och principal. Den karakteriseras 
av informationsasymmetri, vilket menas med att de två parterna inte har fullständig 
information om varandra. Denna teori väljer vi för att missförstånd kan uppstå om man inte 
informerar varandra om hur man tänker och vad man har för mål. Agentteorin kan vända sig 
till relationen mellan interna revisorer och dess klienter.  
 
Svenska revisorers syn på revision är ett bra sätt att få en inblick hur olika revisorer tänker 
och upplever revision eftersom vår undersökning genomförs i Sverige bland svenska företags 
intressenter och en svensk revisor. Trots att vårt perspektiv utgår från intressenterna måste vi 
ha något att kunna jämföra med eftersom vårt delsyfte är att undersöka i vilken utsträckning 
gapet existerar mellan revisorer och ett företags intressenter.  
 
Vi kommer att avslutarteorikapitlet med att redogöra om förväntningsgapet, vad det är för 
något, vad som orsakar det och vilka strategier som har uppkommit från teorier hur man kan 
reducera detta förväntningsgap.  
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3.2 Institutionell teori 
 
Powell och DiMaggio har utvecklat en så kallade ny institutionell teori och de anser att 
institutioner representerar ett utmärkande tillvägagångssätt i att studera sociala, ekonomiska 
och politiska fenomen43. 
 
Med institutioner menar North att det är detsamma som ett samhälles spelregler, de 
restriktioner människor sätter upp. Osäkerhet uppkommer bland annat på grund av 
ofullständig information. Dessa institutioner minskar osäkerheten genom att ge en stabil 
struktur och vägledning åt samhället och åt oss människor hur vi ska bete oss etc. Institutioner 
formas och förändras av människan och är en komplicerad process, förändringar sker gradvis 
och inte direkt även då det kan ta bara en dag att stifta en ny lag. Det är de formella reglerna 
som kan ändras över en natt och det är de informella restriktionerna som ligger till grund i 
traditioner, seder och beteende som är mycket svårare att ändra på snabbt. North argumenterar 
vidare att institutioner är formade av historiska faktorer som begränsar förekomsten av öppna 
möjligheter som beslutsfattare kan ta tillvara på. Både dessa formella och informella 
restriktioner har resulterat i olika organisationer då förändringar har uppkommit genom 
föreställningar hos entreprenörer i både politiska som ekonomiska organisationer.44  
 
Många forskare inom detta område frågar sig om individuella val och preferenser kan bli 
riktigt förstådd utanför den inbäddad kultur och historiska arv som finns. Olika människor i 
skilda befattningar vid olika tidpunkter, har delade meningar om deras intresse om vad som är 
lagligt, vilka som ska agera och vilka som är lämpliga för den rollen.45   
 
Zuckner har undersökt effekten av olika grader av institutioner. Hon utförde tre experiment 
angående kulturell fortlevnad. Den ena fokuseras på olika sätt av fortlevnad, främst för 
kulturell fortlevnad att överföring från en generation till en annan måste inträffa. Den andra, 
så fort överföring har skett, måste man underhålla så att kulturen förblir kvar och, den tredje 
är att så fort som att man ser till att kulturen bibehålls, kulturell fortlevnad beror på motstånd 
till förändring. Alla är direkt relaterade till graden av institutioner. Resultatet blev att 
förståelsen av kulturell fortlevnad visade sig skilja sig i och med graden av institutioner. 
Experimentet visade en stark och ett oföränderligt underlag för de uppskattningar som gjordes 
om relationer mellan graden av institutionell och kulturell fortlevnad. Utifrån 
uppskattningarna, fann man att ju större graden av institutionalisering, ju mer likhet av 
kulturell förståelse, bättre att bibehålla och underhållning av den kulturella kontexten utan 
reglerad kontroll och till sist mer motstånd till förändring genom eget inflytande i 
organisationen.46   
 
Powell och DiMaggios artikel behandlar till skillnad från Zucker, varför och hur dessa 
institutioner sprider sig och vad som ligger bakom till att organisationen tenderar att efterlikna 
varandra. En del av slutsatsen var att man behöver upptäcka nya former som uppmuntrar 
differentiering än homogenitet bland organisationer. Genom detta skulle man kunna förhindra 

                                                 
43 Powell, Walter W och Dimaggio, Paul J., The new institutionalism in organizational analysis, Chicago, 1991, 
1 
44 North, Douglas C, Institutionerna, tillväxten och välståndet, Stockholm: SNS förlag, första upplagan, 1993, 
kap. 1-3 
45 Powell, Walter W, Dimaggio, Paul J., The new institutionalism in organizational analysis, Chicago, 1991, 10 
46 Zuckner, LynneG., The role of institutionalization in cultural persistence, American sociological review, 
1977, Vol. 42, No. 5, 726-743 
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att beslutsförfattare och analytiker förvirrar företeelsen av en organisationsform och dess 
brister som existerar.47   
 
Med denna övergripliga beskrivning om institutioner och förändringar som sker och har skett 
i samhället bland annat genom uppkommande lagar och regler vill vi gå vidare med att 
beskriva vad revision är för något. Vi har nämnt i problembakgrunden att revisorns yrekesroll 
har förändrats därför introducerade vi med denna teori om institutioner och förändringar.  
 
3.3 Revision 
 
Man kan lätt tro att revisionsprocessen bara består av själva granskningen av företagets 
räkenskaper och förvaltning. Bland det viktigaste i revisionsprocessen är allt förarbete 
revisorn måste utföra innan själva granskningen. Figuren nedan visar en överblick hur 
revisionsprocessen ser ut. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figur 3:2 Revisionsprocessen, omarbetad modell av Hayes, Rick et al.  24  
 
I detta förarbete ingår informationsinsamling om företaget i en företagsanalys, 
riskbedömningar och väsentlighetstal. I företagsanalysen lär revisorn känna företagets interna 
och externa förhållanden såsom bransch, marknad, interna kontroll system. En annan sak som 
är avgörande om revisionen skall bli lyckad är väsentligheten. Det handlar om ett minibelopp 
som avgör om revisorn ska undersöka saken närmare, alltså är beloppet väsentligt eller inte. 
                                                 
47 Powell, Walter W., DiMaggio, Paul J., The iron cage revisited: Instsitutional isomorphism and collective 
rationality in organizational fields, American sociological review, 1983, Vol. 48, No. 2, 147-160 
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Allt förarbete leder till att revisorn får spelreglerna till revisionen.  När allt förarbete är klart 
kan själva granskningen börja.48   
 
När revision tittar på räkenskaperna undersöker denne om resultaträkningen med tillhörande 
noter ger en rättvisande bild av företaget, är tillgångarna och skulderna rätt värderade i 
balansräkningen, stämmer bokföringen med årsredovisningen m.m. I förvaltningsrevisionen 
granskar revisorn hur företagets styrelse och VD styrt företaget, har lagar följts, har styrelsen 
handlat i företagets bästa. Har det gjort vad lagar och normer kräver beviljas de ansvarsfrihet i 
revisionsberättelsen som är slutmålet för hela revisionen. I revisionsberättelsen fastställs 
resultaträkningen och balansräkningen, beskriver hur vinst/förlust skall hanteras samt om 
styrelsen och VD beviljats ansvarfrihet. Om revisorn anser att företaget skött sina åtagande 
skriver denne under revisionsberättelsen och den anses som ren. Revisionsberättelsen kan 
även vara oren, vilket betyder att revisorn har anmärkningar på företaget. Revisorn skall 
beskriva varför revisionsberättelsen är oren.49  
 
3.4 Revisionens syfte 
 
Revision är att på ett professionellt sätt planera, granska, bedöma och uttala sig om ett 
företags årsredovisning, bokföring och förvaltning.50 Revisionen skall utföras enligt god 
revisionssed samt revisorssed.51 Med god revisionssed menas god sed bland erfarna revisorer. 
Det handlar bl.a. om kunskap, erfarenhet och professionellt omdöme. Den goda 
revisionsseden utvecklas både på ett nationellt plan och på ett internationellt plan.52 
 
Varför behövs revisionen och revisorn är en fråga som nu kan ställas. VD och styrelse har 
ansvaret för ekonomiska ställningen samt förvaltningen av företaget. De är ytterst ansvariga 
att informationen i årsredovisningar och revisionsberättelser är korrekt. Revisorns roll är att 
kvalitetssäkra denna information. I och med att revisorn granskar företagets ekonomiska 
ställning och förvaltning ökar informationens trovärdighet. Detta gör att företagets 
intressenter kan lita på den reviderade informationen som företaget lämnar ut.53 
 
Vi har nu tagit upp en övergriplig beskrivning på vad revision är för något, revisorns 
tillvägagångssätt i arbetet och syftet med revision. Vi går vidare med att ge information om de 
som har användning av det revisorn utför, ett företags intressenter.  
 

                                                 
48 FAR, Revision – en praktisk beskrivning, Stockholm: FAR förlag, 2005, 21-25 
49 Ibid., 17-18, 88-89 
50 Ibid., 11 
51 Ibid., 15  
52 Ibid., 110-112 
53 Ibid., 12 
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3.5 Vem har nytta av revisionen? 
 
Det finns många olika personer och organisationer som har nytta av revisionen. De som är 
intresserade har ofta ett egenintresse, att informationen från företaget stämmer och att den är 
pålitlig. Det som skiljer sig åt mellan de som är intresserad av ett företags, genom revision 
kvalitetssäkrade information, är sättet att använda informationen. Intressenterna har olika 
motiv samt nytta av information.54 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figur 3:3 Intressentmodellen, omarbetad modell, från FAR, Revision – en praktisk 
beskrivning, Stockholm: FAR förlag, 2005, 15 
 
  
Ägarna i stora aktiebolag sitter ofta inte i företagets ledning och har därför ingen egen insyn i 
företaget. De måste förlita sina beslut på informationen från företaget. Det blir därför viktigt 
att informationen är så rättvisande som möjligt eftersom ägarna fattar sina beslut utifrån just 
denna information.55  
 
Kreditgivare som till exempel banker måste kunna bedöma om ett företag kan betala tillbaka 
sina lån. Att informationen verkligen stämmer och är rättvisande blir en säkerhet för den som 
lånar ut pengar. De kan försäkra sig om att informationen är granskad av en opartisk och 
självständig revisor vilket ger kreditgivarna mer tillförlitlighet till informationen från 
företaget.56  
 
Leverantörer till företaget vill veta om de vågar ge företaget kredit. Det blir därför viktigt för 
företaget att förse sina leverantörer med trovärdig och tillförlitlig information. Då får företaget 
sin kredit och kreditgivaren får veta hur företaget går.57  
 

                                                 
54 FAR, Revision – en praktisk beskrivning, Stockholm: FAR förlag, 2005, 12 
55 Ibid., 13 
56 Ibid. 
57 Ibid. 
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Kunderna har även intresse av revision eftersom de kan se det ekonomiska läget i företaget 
som man köper produkter från. Det kan vara viktigt att kunden kan försäkra sig om att 
företaget verkligen kan leverera de varor som beställts. Det kan vara viktigt för kunden 
eftersom denne kan vara helt beroende av företagets produkter i sin egen tillverkning.58  
 
Anställda inom företaget är på ett mer personligt sätt beroende av att företaget går bra. Det 
ligger i de anställdas intresse att företaget ger korrekt information till omvärlden eftersom de 
är beroende av att företaget betalar ut deras lön. De blir då indirekt intresserade av att 
företaget blir reviderade av en oberoende och självständig revisor.59  
 
Styrelsen och företagsledningen har ofta stor nytta av revisorns bedömningar och synpunkter. 
Ofta arrangerar styrelsen och företagsledningen ett samarbete med revisorns då dennes syn på 
företaget kan vara av glädje när tuffa beslut skall tas. Styrelsen och företagsledningen får en 
utomståendes syn på företaget.60  
 
Stat och kommun är intresserade av ett företags redovisning eftersom skatter och avgifter skall 
betalas. Staten och kommunerna blir intresserad av revision eftersom revisorn granskar både 
företagets räkenskaper och förvaltning samt upplyser i revisionsberättelsen om företaget skött 
sina uppgifter. Stat och kommun kan även på ett annat sätt bli intressenter av revision. Denna 
situation uppstår när stat och kommun ger ekonomiskt stöd till företaget. Då är de intresserade 
att informationen från företaget för att se om företaget kan söka det stödet eller bidraget. Om 
informationen är reviderade av en revisor blir den mer pålitligt och rättvisande. I vissa fall 
skriver revisorn intyg om företaget är berättiga att söka det ekonomiska stödet eller bidraget 
från staten eller kommunen.61  
 
Teorikapitlet fortsätter att beskriva och förklara var för sig; trovärdighet, kommunikation, 
agent teorin och förväntningar, till en början en mer generell beskrivning men går ner mer på 
revisorns yrkesroll och ett företags intressenter. Vi anser att dessa fyra teorier har en koppling 
till varandra när det gäller ett företags intressenters upplevelse på revisorns yrkesroll som är 
vår problemformulering. Vidare argument om kopplingen mellan dessa teorier återfinns i 
avsnittet val av teorier.  
 

                                                 
58 FAR, Revision – en praktisk beskrivning, Stockholm: FAR förlag, 2005, 13 
59 Ibid. 
60 Ibid., 13-14 
61 Ibid., 14 
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3.6 Trovärdighet 
 
Trovärdighet kan utvecklas mellan och inom individer, organisationer, sociala institutioner 
och inom publika organisationer etc. Trovärdighet är en viktig och central faktor som ökar 
systems potential för komplexitet. Många studier har upptäckt fördelar med trovärdighet 
genom att det reducerar konflikter, förbättrar människornas prestationer, stödjer samarbeten 
mellan organisationer och individer etc. Organisationer som arbetar för att vara och bli 
trovärdiga har resulterats genom studier att dessa är mer ekonomiskt utvecklade. Trovärdighet 
kan också bidra till att organisationer har en fördel bland konkurrens.62  
 
Man kan kategorisera trovärdighet i tre dimensioner: fokus på attityder som att känna tillit till 
andra personer om ärlighet. Den andra är fokus på beteende genom att känna tillit till andra 
personers beteende, och den tredje är kunskap där man känner tillit på en persons kunskap.63   
 
I en artikel av Beslin och Reddin anses det att trovärdighet och tillit är de mest viktigaste i 
politiska och affärsmässiga sammanhang i vårt samhälle. Trovärdighet och tillit är högt 
värderad i organisationernas prestationer. Denna artikel av Beslin och Reddin vill upptäcka 
och skapa insikt och bäst praxis för att bygga upp tillit och trovärdighet tillsammans med 
aktieägare och att kommunikation blir en väsentlig del av processen. De diskuterar detta från 
olika individers synpunkter. Konceptet tillit är viktigt men också svårt att definiera, tjäna och 
behålla. En person från revisionsbolaget Deloitte i Kanada säger att det som har tagit år att 
bygga upp kan på ett ögonblick bli förstörd.64  
 
Forskning har visat att trovärdighet av källan av information spelar en viktig roll i 
beslutsunderlag. Den viktigaste källan då det gäller trovärdighet inom redovisning och 
finansiering framträder i studier av revisors bedömningar, revisions kommittés beslut, 
låntagares försiktighet och investerares själförtroende. En undersökning av Schwarzkopf 
handlar om hur investerare värderar och använder sig av rangordning av olika vanliga källor 
om redovisningsinformation som ligger till grund till deras beslut. Fem av åtta respondenter 
använde sig av årsredovisningar tillsammans med noterna. Hälften av respondenterna använde 
sig av revisionsberättelsen tillsammans med årsredovisningen. Kritik riktades av författaren 
om resultaten. Många kombinerade inte information för att få en bättre och en mer trovärdig 
helhetsbild av informationen om företag. Förslag från författaren var att även mer rutinerade 
investerare kan göra sig påmind om underlaget för årsredovisningarna genom att ta tid och 
studera resultaten i årsredovisningarna.65    
 

                                                 
62 Beccerra, Manuel och Gupta, Anil K., Trust within the organization: Integrating the trust literature with 
agency theory and transaction costs economics, Public administration quarterly, 1999, Vol 23, No. 2, 178-183 
63 Ibid. 
64 Beslin, Ralph och Reddin, Chitra, Trust in your organizations future, Communication world, 2006, Vol. 23, 
No. 1, 29-32 
65 Schwarzkopf, David L., Investors attitudes toward source credibility, Managerial auditing journal, 2007,Vol. 
22, No.1, 19-31 
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3.7 Kommunikation 
 
Processen med att sända, mottaga och tolka ett budskap hänför sig till många kommunikations 
modeller.66 Det är sändaren som genom meddelanden som kan bestå av muntlig eller skrivna 
ord, musik, bilder etc. överför till mottagaren. Sändaren omvandlar dessa meddelanden till en 
signal som passar den lämpliga kanalen. Kanalen överför signalen från sändaren till 
mottagaren. Shannon och Weavers modell beskriver kommunikationen som en process där 
sändaren påverkar mottagarens beteende och sinnestillstånd. Om det inte blir någon effekt av 
detta tolkas det som ett misslyckande. Ett kommunikationsgap inträffar då det förekommer en 
misslyckad kommunikation.67   
 
    
  Sändare                Mottagare 

  
                   
         kanal  
       signal    mottagen 
           signal   

 
 
Figur 3:4 Egen sammanfattande modell av Shannon, C, och Weaver, W:s 
Kommunikationsmodell, 39  
 
Severin och Tankard diskuterar möjligheten till ett kunskaps gap inom kommunikation. Det är 
synligt att information ibland orsakar ett kunskaps gap. Utifrån många studier har intressanta 
variabler tagits fram gällande detta gap och de är motivation och intresse. Om det finns ett 
intresse kan man minska gapet genom att kommunicera och om det finns motivation söker 
man kunskap som genom detta minskar gapet. Severin och Tankard nämner att en forskare 
har kommit med förslag att se det utifrån ett kommunikationsgap istället för ett kunskapsgap 
då kommunikation är genvägen till att minska gapet.68  
 
Låt oss fokusera på revisorn och dennes roll i kommunikation. Enligt Smith i sin studie om 
hur viktig kommunikation är för främst interna revisorer. Slutsatsen var att en revisor behöver 
kunna kommunicera på ett utmärkt sätt. Att kunna lyssna, skriva och muntligt kommunicera 
är ett krav som revisorer ska kunna för att det underlättar förståelsen av revisorns upptäckande 
i sin granskaning och förmågan att fullgöra deras ansvar effektivt. En revisor använder sig av 
kommunikation i nästan varje möte. Utvecklingen av revisorers förmåga att kunna 
kommunicera effektivt och bra är en viktig del i revisorns nutida och framtida roll, och detta 
kommer att öka revisorns potential men också förbättra kvaliteten av det revisorn 
producerar.69  
 
I en undersökning av Siegel om ändrade arbetsroller och att dessa kräver kunskap och 
färdighet, frågade han respondenterna: ”förändringarna som har tagit plats i arbetet över de 

                                                 
66 Severin, Werner J. och Tankard, James W. Jr., Communication theories: Origins, methods, and uses in the 
mass media, New York, third edition, 1992, 57 
67 Ibid., 38-39 
68 Ibid., 234-245  
69 Smith, Gene, Communication skills are critical for internal auditors, Managerial auditing journal, 2005, Vol. 
20, No. 5, 513-518 
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senaste åren, vad är den mest viktigaste kunskapen eller färdigheten som du har erhållit i 
samband med att utföra ditt jobb mer produktivt?”. Hälften av respondenterna svarade att det 
var datakunskap. Andra svar som framkom var kommunikations kunskap och alla aspekter för 
att driva en affärsverksamhet. En respondent svarade att ett stort kunskapsgap existerar inom 
kommunikation inom dennes företag men att de arbetar på minska detta, både verbalt och 
skriftligt. Det är viktigt att låta människor förstå vad redovisningsfolk pratar om och översätta 
dessa termer till ett mer övergripande och lättare språk när de talat med andra som inte är lika 
insatta.70  
 
Piehl menar att många har en bakgrund som inte stödjer verbal och skriftlig kommunikation, 
konversationen är också en viktig faktor när fokus ligger på att kunna kommunicera bra och 
effektivt som redovisare. Han menar, såsom Smith, att framtidens redovisare kommer att 
lägga alltmer fokus på att kunna kommunicera med deras klienter och medarbetare. Piehl 
säger vidare att många potentiella klienter söker efter någon eller några som är villiga och har 
förmågan att kunna ta sig an deras problem och leda dem till framgång.71   
 
För redovisare är det viktigt att kunna kommunicera bra för att deras framgång är beroende av 
relationer med medarbetare, uppsyningsmän och kunder. Loss säger att bra kommunikation av 
revisorer kräver att de kan lyssna, tala, ifrågasätta och ge respons men att dessa inte är nog. 
Han föreslår att ett så kallade kommunikations -kontrakt etableras för att uppmuntra andra 
affärskollegor att göra likadant. Detta kontrakt ska enligt Loss utgöra ett sätt att förhöja 
professionella relationer och försäkra sig om att kommunikation är bibehållen.72    
 
3.8 Agent teori 
 
Agent teorin analyserar dynamiken mellan två parter som är engagerad i en affärsverksamhet. 
Basen i agentteorin och dess relation består av att den ena partnern, principalen garanterar den 
andra partnern, agenten, auktoritet att agera åt principalen. Agenten ansvarar för 
beslutstagande som ligger i intresse för principalen.73   
 
Agent teorin är även karakteriserad av informationsasymmetri, vilket menas med att de två 
parterna inte har fullständig information om varandra.74 Ett problem med relationen inträffar 
när det uppstår en konflikt mellan principalen och agenten. Agenten kan besluta om någon 
som inte principalen är med på eller ligger i dess intresse.75  
 
Agentteorin kan vända sig till relationen mellan interna revisorer och dess klienter. Styrelsen 
är i detta fall principalen och ledningen är agenten och den interna revisorn som styrelsens 
förtroendeman, är oberoende och dess neutrala stöd. Revisorn representerar mer eller mindre 
styrelsen, dess intresse och ser till att ledningen följer styrelsens direktioner. Revisorn 
rapporterar till styrelsen om ledningens handlingar. Det uppstår ett problem då revisorn agerar 
som konsult till ledningen för det inkräktar på revisorns relation gentemot styrelsen. Detta kan 

                                                 
70 Siegel, G, Changing work roles demand new knowledge and skills, Strategic finance, 2000, Vol. 81, No. 8, 65 
71 Piehl, Chad B., Accounting- the future, National public accountant, 2003, 34 
72 Loss, James M., The communication contract, Internal auditor, 2000, 88 
73 McCall, Sam M., The auditor as consultant, Internal auditor, 2002, 36 
74 Beccerra, Manuel och Gupta, Anil K., Trust within the organization: Integrating the trust literature with 
agency theory and transaction costs economics, Public administration quarterly, 1999, Vol. 23, No. 2, 184 
75 McCall, Sam M., The auditor as consultant, Internal auditor, 2002, 36 
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äventyra revisorns neutrala och objektiva position, effektiviteten blir reducerad då revisorns 
agerar som en vakthund för styrelsen.76   
 
3.9 Förväntningar 
 
Kunders utvärdering av kvaliteten på servicen som de mottar påverkas av deras förväntningar 
före mötet, köpet eller dylikt. Kunder formar förväntningar om en rad olika mått som rör 
kvaliteten på tjänster och dessa skiljer sig mellan den som utfärdar servicen och individer 
såsom kunder. En undersökning av Johnson och Mathews som handlar om kvaliteten på 
service bland snabbmatsrestauranger visade att många faktorer påverkar förväntningarna som 
är utanför direkt kontroll av den som tillhandahåller servicen. Men att förväntningarna kan 
matchas med kundernas förväntningar genom att leva upp till en del av kundernas 
förväntningar.77  
 
I Ojasalos artikel som behandlar förväntningar inom professionell services beskriver att 
servicens kvalitet och tillfredsställelse resulterar från hur bra servicen är utförd, hur bra det 
matchar kundernas förväntningar. Artikeln behandlar ett antal olika förväntningar som kunder 
kan ha. Dessa är: underförstådda, oklara och tydliga, realistiska och orealistiska förväntningar.  
Med de underförstådda förväntningarna menas att karaktärerna eller elementen av servicen är 
självklar att kunderna inte tänker på dem. De oklara förväntningarna menas med att kunder 
inte alltid har en klar förståelse om vad de vill ha ut av servicen. De tydliga förväntningarna är 
att kunderna har medvetna antaganden eller önskningar om servicen. De vet när dessa 
förväntningar har möts och vad som gick fel om dessa inte möttes. Realistiska förväntningar 
är motsatsen av orealistiska förväntningar. De hänför sig till förväntningar som kan bli 
uppfylld av den som utfärdar servicen eller kunden själv. Det tyder på att man har rimliga 
förväntningar av hur servicen utfärdas och har ej för höga krav från kunden.78    
 
I en artikel av Watson ställde han frågan vilka förväntningarna klienter och aktieägare har? 
Han menar bland annat att kunder är mer medveten om deras rättigheter och är mer kritiska 
till undermålig service. Det är idag större och ökande förväntningar angående kvaliteten på 
servicen från allmänhetens sida. Att man skyller på brist av resurser är inte en tillräcklig 
ursäkt för att det ska kunna accepteras av allmänheten.79   
  
Vi vill nu visa en studie som gjorts i Sverige bland svenska revisorer och deras syn på 
revision för att få en inblick i hur de ser på revision eftersom vår undersökning gäller i 
Sverige, en svensk revisor och svenska företags intressenter. Vi vill komplettera med svenska 
studier för att blanda svenska såsom utländska studier i vårt teoriavsnitt. 
 

                                                 
76 McCall, Sam M., The auditor as consultant, Internal auditor, 2002, 36 
77 Johnson, Cathy och Mathews, Brian P., The influence of experience on service expectations, International 
journal of service industry management, 1997, Vol. 8, No. 4, 290-305 
78 Ojasalo, Jukka, Managing customer expectations in professional services,  Managing service quality, 2001, 
Vol. 11, No. 3, 200-211 
79 Watson, Bryan, Living up to expectations- Can the public sector deliver?, Public money & management, 1999, 
Vol. 19, No. 3, 1999, 5 
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3.10 Svenska revisorers syn på revision 
 
I en undersökning av fyra personer bland annat Öhman och Häckner analyserar och beskriver 
de tankemönster av svenska revisorer, vilket sätt de reviderar information av företag på 
börsen och eventuella ändringar i deras arbete. 82 revisorer var intervjuade och den 
övergripande slutsatsen var att revisorerna verkar vara mer intresserad om deras egen 
situation än att skydda de parter dom är menat till att skydda, ett företags intressenter och 
allmänheten.80     
 
Utifrån studien kunde författarna urskilja ett generellt tankemönster. Det är två skilda faktorer 
som kan bli utförd av revisorer. Den ena är den traditionella uppgiften som fokuserar på 
historiska händelser eller på hårda fakta med siffror, man kolla vissa delar av företagets 
verksamhet. Det är här svenska revisorer känner sig mest hemma och bekväma. Objekten som 
revisorn fokuserar på i detta fall är attest rutiner, poster i balans räkningen där man använder 
sig av etablerade revisions procedurer, lagar, rekommendationer och andra riktlinjer. Den 
andra uppgiften är då revisorerna fokuserar på information sett utifrån investerare och andra 
intressenters perspektiv. Det är mer mjuk och framtidsbaserad information och är svårare att 
revidera. Brist på pålitliga revisionsprocedurer gör att detta får revisorerna att känna sig 
osäkra. Dom tenderar att lämna detta åt analytiker, företag och journalister istället.81    
 
Vidare utifrån studien ser svenska revisorer inte ut att vilja införliva en framtid med en mer 
kvalitetskontroll i deras arbete. En orsak till detta ser författarna kan vara att de känner sig 
osäkra som inkluderar konsultservicen som är ett komplement till den traditionella revisionen, 
Intäkter från denna utgör till en stor del orsaken till att revisionsfirmor fokuserar på vinst och 
intäkter.82  
 
Författarna beskriver att revisorer i överlag känner ett mer hot mot deras roll som oberoende 
och utifrån detta argumenteras det att revisorerna alltmer har övergett deras uppgift att skydda 
investerare och andra intressenter. Detta kan styrkas från denna studie då svenska revisorer 
tenderar att fokusera mer på innehållet av information istället för nyttan och användandet av 
information till redovisare. Två upptäckter gjordes som kan visa på detta i studien. Den första 
var att svenska revisorer koncentrerar sig inte på poster i årsredovisningarna som är av 
betydande del för investerare och aktiepriser. Istället koncentrerar de sig på en relativ stor del 
av tiden på poster som är kontrollerbara. För det andra var det få av respondenterna som var 
förberedda att göra yttrande om information som inte ingår i praxis.83  
 
Författarna anser att revisorerna inte bör vara rädda för att ifrågasätta företags ledning och 
starta en dialog med investerare. Utifrån studien, revisorerna ansåg sig själva vara i en relativ 
utsatt position för att de ansvarar för dennes revisions arbete och rapportering.84  
 
Utifrån allt detta verkar det som att gapet mellan revisions standarder och vad revisorerna 
anser sig vara viktigt för investerare och andra intressenter kan liknas med det så kallade 
förväntningsgapet säger författarna. Revisorernas arbete bryter inte mot lagar, standarder och 

                                                 
80 Öhman, Peter, Häckner, Einar, Jansson, Anna-Maria och Tschudi, Finn, Swedish auditors view of auditing: 
Doing things right versus doing the right things, European accounting review, 2006, Vol. 15, No. 1, 90-111 
81 Ibid. 
82 Ibid. 
83 Ibid. 
84 Ibid. 
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praxis men de fokuserar inte i första hand på att skydda investerare och andra intressenter. 
Göra saker rätt verkar vara mer viktigt än att fokusera på de mer användbara sakerna.85  
 
Vi kommer nu in mer på förklaring av och beskrivning bakom förväntningsgapet och även 
vilka strategier det finns för att minska det.  
 
3.11 Förväntningsgapet 
 
Ett förväntningsgap existerar när revisorer, ett företags intressenter och allmänheten har olika 
uppfattningar om revisorers arbetsuppgifter, ansvar och det meddelande de ger ut i 
revisionsberättelsen.  Uppenbarligen existerar ett gap mellan vad allmänheten och ett företags 
intressenter förväntar sig och vad de faktiskt erhåller. De senaste åren har revision kommit i 
rampljuset efter en rad olika företagsskandaler. Personer med ett intresse i ett företag 
(aktieägare, investerare, kreditgivare etc.) ska kunna känna att de kan bli garanterad att kunna 
lita på företagets redovisare och revisor. Skulle det hända att ett företag hamnar i en finansiell 
kris är det någon som är mer ansvarig för detta, detta någon utpekas ofta som företagets 
revisor. Denna uppfattning påverkar redovisningsyrket negativt.86  
 
En undersökning gjord i Malaysia där syftet var att verifiera existensen av ett förväntningsgap 
men också att jämföra detta med resultat från liknande undersökning i Singapore av Best et al. 
Förenligt med resultaten från Singapore visar resultatet bevis på ett gap i Malaysia, främst på 
grund av frågor som rör revisorns ansvarsfördelning. Ett brett gap fann man gällande 
revisorns ansvar om upptäckande av bedrägeri och förmågan att kunna förhindra detta, 
förberedelse av balans- och resultaträkning, hur man för redovisningen och den interna 
kontrollen. Gapet var påtagligt med hänsyn till revisorns omfång av lagligt ansvar och skuld i 
ett fall av affärsmässigt bedrägeri, dessa två upptäckanden fann man ej i undersökningen från 
Singapore.87 
 
En annan liknande undersökning om förväntningsgapet gjord i Libanon fann man att gapet 
skilde sig mellan revisorns kunskap och roll och inte på generella attityder gentemot yrket i 
sig. Det visade sig att det var en skillnad i revisorns roll angående upptäckande av bedrägeri 
men inga skillnader i förväntningen av revisorns som en så kallade försäkringsman gentemot 
aktieägares förluster i samband med bedrägerier. Revisorernas syn på yrket skilde sig inte 
nämnvärt från allmänheten och intressenter. Det författarna ansåg sig intressant var att båda 
grupperna (revisorer och allmänhet och intressenter) generellt inte hade en stark föreställning 
av yrket, speciellt när det gällde om man skulle jämföra det med andra länders praxis eller 
också de tekniska kvalifikationerna som revisorn besitter. Slutligen, förväntningsgapet fann 
man speciellt inom revisorns roll och ansvar. Många användare av årsredovisningarna har inte 
en klar och god förståelse av yrket i sig.88  
 

                                                 
85 Öhman, Peter, Häckner, Einar, Jansson, Anna-Maria och Tschudi, Finn, Swedish auditors view of auditing: 
Doing things right versus doing the right things, European accounting review, 2006, Vol. 15, No. 1, 90-111 
86 Koh, Hian Chye, Woo, E-Sah Woo, The expectation gap in auditing, Managerial auditing journal, 1998, Vol. 
13, 147 
87 Fazly-Nazri, Mohamed och Zauwiyah, Ahmad, Audit expectation gap- the case of Malaysia, Managerial 
auditing journal, 2004, Vol. 19, No. 7, 903, 912 
88 Sidani, Munir Yusuf, The audit expectation gap: evidence from Lebanon, Managerial auditing journal, 2007, 
Vol. 22, No 3, 298-299 



TEORETISK REFERENSRAM 
________________________________________________________________ 

 

 28

 
 
   
 
 
 
 
 
                     …då uppstår ett 
                                                     förväntningsgap 
                                                  vilket medför 
                     missförstånd och 
                                                     oklarheter. 
                                                    Detta gap måste 
                                                                     slutas till… 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figur 3:5 Förväntningsgapet, omarbetad modell från Revision- en praktisk beskrivning, FAR-
förlag, 2005, 139 
 
3.12 Strategier för reducering av förväntningsgapet 
 
Eftersom forskning om förväntningsgapet bedrivits under flera årtionden finns det en mängd 
olika strategier att försöka reducera detta gap. Koh och Woo menar att reducera 
förväntningsgapet inte är en enkel uppgift. De menar att steg måste tas för att minska 
allmänhetens förväntningar på revisionen och revisorn. Samtidigt måste revisions branschen 
ta sitt ansvar och förbättra sina prestationer. Koh och Woo tror inte att förväntningsgapet 
mellan revisorerna och allmänheten har en enkel lösning. De menar att det krävs både tid och 
ansträngningar från båda sidor om problematiken kring förväntningsgapet skall lösas. De tror 
att problemen med olika förväntningar kommer att finnas kvar i flera år till.89 Problematiken 
är alltså inte enkel att lösa. 
 
Monroe och Woodliff har studerat hur utbildning påverkar förväntningar på revisorn. De har 
undersökt en grupp studenters uppfattning om revisorns ansvar och skyldigheter samt 
pålitligheten av reviderade årsredovisningar. I början av terminen hade studenterna höga krav 
                                                 
89 Koh, Hian Chye och Woo, E-Sah, The expectation gap in auditing, Managerial Auditing Journal, 1998, Vol. 
13, No. 3, 152 
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på revisorn medan pålitligheten hos årsredovisningen var lägre. Denna uppfattning hade 
förändrats betydligt i slutet av terminen. Då hade studenternas uppfattning om vad revisorns 
ansvar, vad denne kan göra ändrats betydligt. De hade mycket större förståelse över vilket 
ansvar revisorn egentligen har samtidigt som pålitligheten hos årsredovisningarna hade ökat 
betydligt. Monroe och Woodliff kommer till slutsatsen att om allmänheten vet mer om 
revisorns roll minskas förväntningarna på denne vilket leder till ett reducerat 
förväntningsgap.90 
 
McEnroe och Martens har även undersökt hur utbildning påverkar förväntningsgapet. De drar 
samma slutsats som Monroe och Woodliff, nämligen att förväntningarna på revisorn minskar 
med kunskap om revision. Deras lösning på problemet är att upplysa om revisorns ansvar och 
skyldigheter i årsredovisningen. De motiverar denna lösning med att den generella 
allmänheten inte har något behov av att veta vad revisorns uppgifter är. De som är 
intresserade av årsredovisningar har däremot ett behov av information om revisorns yrkesroll. 
De tycker även att revisorn muntligen skall informera om sina uppgifter och skyldigheter på 
bolagsstämman. Detta för att reducera det förväntningsgap som existerar.91   
 
Epstein och Geiger har undersökt investerares inställning till revisionen. De kommer även till 
samma slutsats som McEnroe och Martens, att investerare med högre utbildning har generellt 
sett lägre förväntningar på revisorn. De har en rad lösningar för att minska förväntingsgapet 
mellan investerare och revisor. Epstein och Geiger menar även dem att man skall upplysa om 
revisorns ansvar och skyldigheter i årsredovisningarna. De kommer även med ett förslag om 
att erbjuda olika revisionstjänster till företaget där ägarna kan bestämma vilken tjänst som 
företaget skall använda efter beslut på bolagsstämman. Epstein och Geiger menar att en sådan 
lösning hade minskat både förväntningarna samt investerares oro för bedrägerier.92 
 
Fadzly och Ahmad har undersökt om lösningen att informera om revisorns roll i 
årsredovisningen. De har undersökt två gruppers förväntningar på revisorn, där bara den ena 
gruppen fick information om revisorns roll. Resultatet visar att den grupp som fått 
informationen om revisorns roll förstod revisorns ansvar och skyldigheter bättre än den andra 
gruppen som inte fått informationen. Slutsatsen blev att om man informerar om revisorns 
yrkesroll i årsredovisningen minskar förväntningarna på revisorn.93 
 
Gay, Schelluch och Baines har en liten annorlunda lösning på hur problematiken kring 
förväntningsgapet ska lösas. De förordar att språket i årsredovisningarna skall ändras eftersom 
de tycker att språket är för komplicerat för allmänheten. De menar att språket måste bli 
enklare vilket skulle kommunicera innehållet bättre till den generella allmänheten.94 
 
Ytterligare ett sätt att minska förväntningsgapet kan vara att använda ett uppdragsbrev där 
revisorn och klienten kommer överens om vad revisorn får och inte får göra. Det ligger i både 

                                                 
90 Monroe, Gary S., och Woodliff, David R., The effect of education on the audit expectation gap, Accounting & 
Finance, 1993,Vol. 33, No. 1, 73-74 
91 McEnroe, John E. och Martens, Stanley C., Auditors’ and Investors’ Perceptions of the Expectation Gap, 
Accounting Horizons, 2001, Vol. 15, No. 4, 357  
92 Epstein, Marc J. och Geiger, Marshall A., Investor views of audit assurance: recent evidence of the 
expectation gap, Journal of Accountancy, 1994, Vol. 177, Issue 1, 64-65 
93 Fadzly-Nazari, Mohamed och Ahmad, Zauwiyah, Audit expectation gap- the case of Malaysia, Managerial 
Auditing Journal, 2004, Vol.19, No. 7, 912-913 
94 Gay, Grant, Schelluch, Peter och Baines, Annette, Perceptions of messages conveyed by review and audit 
reports, Accounting Auditing & Accountability Journal, 1998, Vol. 11, No. 4, 489-490 
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klientens och revisorns intresse att upprätta ett uppdragsbrev detta för att klargöra parternas 
rättigheter och skyldigheter gentemot varandra. Med ett uppdrag motverkas missförstånd med 
uppdraget och på det sättet minskas förväntningsgapet mellan klient och revisor. I 
uppdragsbrevet skall revisionsuppdraget definieras, vad som skall ingå i uppdraget utöver 
granskningen av räkenskaperna samt förvaltningen av företaget.95  
 
Anledningen till att uppdragsbrev har blivit allt viktigare inom revisionsbranschen är de 
ökande kraven på rådgivning från revisorn. Revisionsrådgivning samt annan fristående 
rådgivning skall innefattas i uppdragsbrevet. Detta för att klargöra vem som får ge råd i vilka 
frågor. FAR har skapat allmänna villkor för hur uppdragsbrevet skall se ut. Dessa allmänna 
villkor skall tillämpas i alla revisionsuppdrag och på detta sätt blir de allmänna villkoren en 
del av god revisorssed. I de allmänna villkoren som skall ingå i ett uppdragsbrev ingår bl.a. att 
revisionsbyrån skall följa god revisors- och revisionssed, bolagets och företagets ansvar och 
medverkan, vilka som skall arbeta med uppdraget, att tystnadsplikt råder, hur stort arvodet är, 
hur avtalet sägs upp i förtid m.m. 96 
 

                                                 
95 Brännström, Dan och Engerstedt, Urban, Uppdragsbrev och allmänna villkor för lagstadgad revision av 
aktiebolag – anvisningar och kommentarer, Balans, 2005, Årgång 31, Nr 6-7, 39-40  
96 Ibid., 39-41 
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3.13 Sammanfattning av teorikapitlet 
 
Denna modell sammanfattar valet av teorier och är tänkt till att skapa en övergriplig bild av 
det som tagits upp i detta kapitel. Vi har utgått från denna teoretiska referensram när vi har 
insamlat vår empiri och delat in det i fyra tematiska områden, fortsättningsvis behandlar vi vår 
empiri och analys under dessa områden. Dessa områden är revisorns yrkesroll och nyttan av 
revision, revisorns egenskaper, förväntningar och reduceringar av förväntningarna. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figur 3:6 Egen sammanfattande modell över teorikapitlet 

1. Institutionell teori 
• Samhällets spelregler 
• Minskar osäkerheten genom att ge struktur 

och vägledning åt samhället och till åt oss 
människor om hur vi ska bete oss 

• Formas och förändras av människan 

2. Revisionsprocessen 
• Omfattande informationsinsamlig   
• Räkenskaps granskning 
• Förvaltnings granskning 
• Ren /oren revisionsberättelse 
• Syfte: Planera, granska, bedöma och uttala om 

räkenskaper och förvaltning 

3. Nyttan av revision 
• Ägare 
• Stat/kommun 
• Leverantörer 
• Kunder 
• Styrelse/företagsledning 
• Anställda 
• Kreditgivare 

4. Trovärdighet 
• Kan reducera konflikter, 

förbättra prestationer, stödja 
samarbeten 

• Attityder, känna tillit till 
andra personers ärlighet 

• Beteende, känna tillit till 
andra personers beteende 

• Kunskap, känna tillit till 
andra personers kunskap 

• Trovärdig information viktig 
som beslutsunderlag 

5. Kommunikation 
• Processen att sända, mottaga och tolka ett 

budskap 
• Brister i kommunikationen kan leda till ett 

kommunikationsgap som i sin tur kan leda 
till ett kunskapsgap 

• Kommunikation har blivit allt viktigare för 
revisorer då deras arbete handlar om att 
förmedla budskap 

6. Agent teori 
• Beskriver förhållandet mellan principalen 

och agenten 
• Agenten agerar för principalens räkning 
• Informationssymmetri kan uppstå mellan 

dem 
• Kan uppstå t.ex. mellan styrelse och VD 

 

7, 8, 9.  Förväntningar 
• Kunders utvärdering av 

kvalitén påverkas av vilka 
förväntningar som finns före 
köpet eller mötet. 

• Kan vara underförstådda, 
oklara, tydliga, realistiska 
och orealistiska. 

• Ett förväntningsgap existerar 
när revisorer och klienter har 
olika uppfattningar. 

10. Reducera förväntningar 
• Upplysa allmänheten om 

revisorns uppgifter i 
årsredovisningen. 

• Fler revisionstjänster i 
varierande nivåer 

• Förenkla språket i 
årsredovisningen 

• Uppdragsbrev 
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4. PRAKTISK METOD 
 
Detta kapitel beskriver hur vi har gått tillväga när vi har utfört undersökningen för att på så 
sätt visa på trovärdighet. De val vi har gjort grundas på vår problemformulering som lyder: 
hur upplever ett företags intressenter revisorns yrkesroll?  
 
4.1 Urval 
 
Den metod som vanligtvis används vid kvalitativa undersökningar är ändamålsenligt urval. 
Med det menas att man i början av planeringen gör en bedömning vilka data man behöver och 
väljer människor utifrån detta. Kritik har riktats mot olika urvalsmetoder vad gäller 
ändamålsenligt urval är att det inte ska vara förutsatta idéer om vad som är viktigt, utan idéer 
som genererats ur insamlad data. Det är det som kallas för ett teoretiskt urval.97  
 
Det första steget i urvalsprocessen var att bestämma vilka intressenter som vi skulle kontakta, 
att ta alla som finns med i intressentmodellen ansåg vi skulle bli för mycket. Vi valde 
kreditgivare, kommun, stat, företag (styrelse/företagsledning och leverantör) och en revisor. 
Revisorn ingår inte i intressentmodellen men den är med för att vi ska kunna göra en 
jämförelse och se om revisorn tar upp saker som skiljer sig från ett företags intressenter. Vi 
ansåg att det räckte med att intervjua en revisor för vår koncentration är på intressenterna. Vi 
valde att inte ta med kunder, ägare och anställda eftersom vi ansåg att de var minst intressanta 
ur intressentmodellen att fråga om revisorns yrkesroll. Vi anser att dessa intressenter har 
minst relation till revisorn och därför också revision generellt. Kunder för att de mest är mån 
om att företaget de köper ifrån kan leverera produkten, ägare för att det är 
styrelse/företagsledning som sköter kontakten med revisorn, anställda är mån om att företaget  
går bra för att de ska få ha kvar jobbet.  
 
Sedan började vi lista upp de största bankerna som finns i Umeå, när det gällde staten var det 
ett relativt enkelt val. Som lämplig intervjuperson på kommunen fick vi förslag på någon som 
arbetar inom området näringsliv. Företagen tog lite längre tid att lista för vi fick göra en 
sökning vilka som finns i Umeå, vilka vi ansåg oss lämpliga och att de befinner sig i närheten 
av Umeå stad för att underlätta avståndet för oss. Med lämpliga företag menar vi ett företag 
som är leverantör, ett företag med tillgänglig styrelse/företagsledning etc. Revisionsbolaget vi 
tänkte på i första hand är bland de stora revisionsbyråerna som finns i Sverige och i övriga 
världen.  
 
Bortfall uppstod när staten inte ansåg sig vara lämplig för intervju om revision. Bortfall 
uppstod även när en del företag inte ansåg sig kunna svara på frågorna och ställde därför inte 
upp på någon intervju, detta gjorde att vi fortsatte ringa runt till företag som slutligen ställde 
upp.   
 
4.2 Utformning av intervjumanual 
 
Intervjumanualen utformade vi utifrån teorikapitlet när vi efter det samlat på oss mer kunskap 
inom ämnet. Vi försökte se till att frågor utformades genom att de behandlade de olika delarna 
i teorin och delade in dem i några områden. Exempel på områden till intressenterna är en 
beskrivning av företaget och respondentens yrkesbefattning, frågor om revisorns 

                                                 
97 Hartman, Jan, ”Grundad teori- teorigenerering på empirisk grund”, Lund: Studentlitteratur, 2001, 66-67 
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arbetsuppgifter, revisorns egenskaper som trovärdighet och kommunikation, vilka 
förväntningar respondenten har på revisorn. Frågor till revisorn består av liknande frågor som 
till intressenterna men är mer anpassad till revisorn och dessa utgår också från teorikapitlet. 
Intervjumanualen är relativt kort men tanken var att frågorna skulle vara öppna så att 
respondenterna kände att de kan tala mer fritt och inte känna sig styrda av frågorna. Detta 
gjorde att vi kunde ställda följd frågor genom intervjuerna.  
 
4.3 Insamling av primärdata 
 
Vi började ringa runt till den första banken bland de föreslagna och fick en bokad intervju, 
sedan samtalade vi med en person som arbetar på näringslivsavdelningen på kommunen och 
han lät positiv till en intervju. Vidare besökte vi staten för att fråga om de hade tid framöver 
för en intervju och de skulle höra av sig om de finner en villig person som ställer upp. Till 
företagen fick vi utföra en mer omfattande förfrågning om intervjurespondenter för att en del 
ansåg sig inte vara lämplig när de inte hade någon ekonomiavdelning för att det skötte 
huvudkontoret på en annan ort, en del hade inte tid eller var inte i Umeå ofta. Revisorn vi 
kontaktade ställde upp men kunde inte den närmsta tiden utan denne blev en av de sista 
intervjuerna.   
 
Staten hörde av sig men ansåg sig inte lämpliga att intervjua trots att vi påpekade att det är ett 
svar för sig att de inte har mycket att svara. Ett mindre företag kunde ställa upp och den 
personen var VD för företaget och denne utgjorde styrelse/företagsledning från 
intressentmodellen. Vidare fick vi förslag på en leverantör och denne kontaktades och 
accepterade en intervju. Vi hade nu fem intervjuer och bestämde oss för att vi är nöjd med 
dessa för att varje intervju är med en enskild intressent från intressentmodellen. Revisorn har 
vi också en intervju med men denne ligger utanför intressentmodellen. Vi har en kreditgivare, 
kommun, styrelse/företagsledning och leverantör men det blir dock ett medvetet bortfall av 
kunder och anställda ur intressentmodellen. Bortfall blir det av staten som inte ansåg sig ha tid 
förrän två dagar från uppsatsperiodens slut, detta skulle bli för sent för att vi ska kunna utföra 
intervjun och hinna bearbeta den. Detta kan påverka studiens resultat för att deras åsikt och 
kunskap om ämnet kan skilja sig från de andra intervjuade men vi tror dock inte att detta har 
stor betydelse av studien eftersom vi fick genomgående homogena svar.  
 
4.4 Genomförandet av Intervjuer 
 
Vid varje tillfälle redogjorde vi kortfattad varför vi utförde denna studie, syftet med den och 
presenterade även oss själva. Vi informerade om att respondentens namn/företag ska visas 
anonymt i uppsatsen. Den uppfattning vi fick var att det verkade som att det inte gjorde något 
ifall det visades anonymt eller inte, en del nämnde även att det inte spelade någon roll. Vi 
frågade om det gick bra om vi kunde spela in intervjun för att lättare kunna transkribera det 
respondenten har svarat.  
 
Med samtliga intervjupersoner användes bandinspelning på grund av att det är svårt att hinna 
anteckna det som uttalas under intervjun. Vi klargjorde inte under första kontakten, via 
telefon, om att vi ville använda bandinspelning men det vi tänkte var att med dagens moderna 
tekniker är det vanligt att utföra detta. Vore det så att vi skulle ha nekats till bandinspelning 
hade vi penna och block med oss så att båda kunde anteckna under intervjun. Vi skickade inte 
heller intervjumanualen i förväg till intervjupersonerna för att vi anser att detta kan ge en mer 
skev bild än om vi inte gör det. Detta för att personerna kan ta reda på mer om ämnet och det 
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som ska behandlas och då får vi inte de rätta förväntningarna etc. som dessa personer har. Tar 
de reda på mer information kring frågorna för att lättare kunna svara blir bilden inte ärlig då vi 
vill undersöka hur de upplever revisorns roll i nuläget inte efter dom har sökt information om 
det.   
 

Intressent Datum Plats Intervjutid Atmosfär 
Kreditgivare 25 April Kreditgivarens kontor 25 min lugn/stressfri 
Kommun 25 April Kontor 35 min lugn/stressfri 
Styrelse/företagsledning 2 Maj VD:ns kontor 25 min lugn/stressfri 
Revisor 9 Maj Revisorns kontor 30 min lugn/stressfri 
Leverantör 9 Maj Avskilt i avdelning 35 min lugn/stressfri 

 
Intervjuerna gick smidigt och respondenterna var informationsgivande. Miljön vi befann oss i 
under intervjutillfället var ostörd, detta för att vi befann oss i deras arbetsmiljö vilket vi tror 
gör att de känner sig mer avslappnad och lugn än om vi skulle vara någon annanstans. Den 
avtalade tiden var cirka 40 minuter. Intervjuerna tog mellan 25-35 minuter vid varje tillfälle 
beroende på hur ”pratglad” respondenterna var, hur mycket de hade att säga och visste om 
ämnet, övrig tid gick åt till att presentera oss själva och studien vi genomför etc.  
 
4.5 Access 
 
Vi anser att accessen har varit god. Det har varit relativt lätt att få tillgång till intervjuobjekt 
som passar vår undersökning då vi inte är låst i vårt val av intressenter exempelvis vissa 
personer, specifika företag osv. Eftersom vi bestämde oss för att vi inte skulle intervjua alla 
intressenter i intressent modellen gjorde det inte mycket om vi inte fick någon tillgång till att 
intervjua en intressent utan kunde välja en annan. De personer vi intervjuade var 
tillmötesgående och försökte svara så gott de kunde på de frågor vi ställde upplevde vi. Om 
man analyserar och jämför den avtalade tiden med respondenterna och den tid det tog för 
intervjun beror detta på olika saker. Från början vid mötet pratade vi allmänt om vilken 
utbildning vi går och vilken studie vi genomför för att introducera respondenten om vilka vi 
som författare är. Detta tror vi gör att respondenten känner mer tillit och förtroende till oss. 
Denna tid är inte medräknad i intervjutiden.  
 
4.6 Bearbetning av information/empiriskt material 
 
Vid kvalitativa studier brukar forskaren använda en bandspelare av något slag för att spela in 
intervjuerna som utförs. Detta för att bättra på forskarens minne över vad som sagts under 
intervjuerna med respondenterna samt att få möjligheten att kunna transkribera intervjuerna. 
Att transkribera en intervju innebär att forskaren spelar in sedan skriver ner det som sägs 
under intervjun. Detta är ett sätt att underlätta för analysarbetet samt minska risken för 
feltolkningar.98  
 
Vi har fått medgivande av alla respondenter att spela in intervjuerna. Vi valde att spela in 
intervjuerna eftersom det är enklare att spela in allt som uttalas än att sitta och anteckna 
medan man som forskare håller i en semistrukturerad intervju. Sedan blir resultatet bättre 
eftersom det mänskliga minnet samt förmågan att hinna anteckna samtidigt som intervjun 

                                                 
98 Bryman, Alan och Bell, Emma, Företagsekonomiska forskningsmetoder, Malmö: Liber ekonomi, 2005, 374-
376 
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fortgår har sina begränsningar. Genom att vi valde att transkribera intervjuerna fick 
respondenterna möjlighet att läsa igenom transkriberingen innan den användes i uppsatsen. 
Detta gör att respondenterna får möjlighet att förtydliga eller ändra något som kan ha 
misstolkats eller missuppfattats. Vidare i bearbetningen av det empiriska materialet gick vi 
tillväga genom att vi delade in empirin i fyra huvudområden där vi sedan tolkade och skrev 
om empirin i skriftspråk. Vi sorterade ut det som vi ansåg sig vara mest relevant för studien, 
detta kan ha påverkat resultatet men vi anser att risken för det var liten.   
 
4.7 Källkritik till primärdata 
 
Syftet med att vara källkritisk är att bestämma om källan mäter det källan utger sig att den ska 
mäta (valid), den bör också vara väsentlig för frågeställningen (relevans) och fri från 
systematiska felvariationer (reliabel). Eriksson tar upp några kritiska kriterier som man kan 
använda sig av för att bedöma källor. De viktigaste anses vara samtidskrav, tendenskritik och 
beroendekritik.99  
 
Med samtidskravet menas att respondenten uppger information som är aktuell för det 
forskaren undersöker och inte inaktuell.100 Vi anser att kriteriet uppfylls då informationen vi 
har fått baseras på respondenternas upplevelser, kunskap och förväntningar kring revision. Vi 
kan inte komma på något eller se något i svaren som skulle kunna avvika från samtidskravet 
och vara inaktuellt. Det som är inaktuellt är förklaringar om hur det var förut men detta är för 
att kunna besvara frågan om respondenterna anser att revisorns yrkesroll har förändrats över 
tiden. Respondenterna har berättat om tidigare erfarenheter eller andra historier som går 
tillbaka i tiden men detta kan kopplas till svaret de slutligen ger för den ställda frågan. Vi har 
inte heller fått någon statistik eller några andra direkta siffror som bör kollas upp ifall det hade 
varit det fallet.   
 
Kriteriet tendenskritik menas om respondenten är neutral eller inte i sina svar och om den har 
ett egenintresse i frågan. Detta kan ta sig i uttryck, val av ord eller val av fakta.101 Detta kan 
utgöra ett problem när man intervjuar respondenter om deras personliga åsikter och 
förväntningar etc. Det de beskriver och svaren de ger kan innehålla någon form av 
egenintresse speciellt tänkt från revisorn håll som inte kan viljas förkasta revisorer som 
yrkesroll. De andra intressenterna kan vara mer neutrala i deras svar än revisorn som kan ha 
ett mer egenintresse anser vi.  
 
Beroendekritik, här bedömer man om intervjupersonerna återger information som de fått från 
samma källa, alltså om de är beroende av varandra. Det är då viktigt att man undersöker att 
källan är vad den utger sig för att vara. 102 Eftersom vi inte har fått svar som gett någon 
statistik eller övriga siffror kan vi utesluta att undersöka om sådan information kan vara från 
samma källa eller inte. Det svårt att återge information från samma källa för våra respondenter 
då de inte har erfarenhet av samma revisorer och företag som de åsyftar när de tänker på dessa 
som gäller för deras egen nytta som ett företags intressenter. Det de kan återge är de lagar och 
regler som revisorn följer när de talar om deras förväntningar på revisorn och dess 
arbetsuppgifter etc.  

                                                 
99 Eriksson, Lars Torsten, Wiedersheim- Paul, Finn, Att utreda, forska och rapportera, Malmö, åttonde 
upplagan, 2006. 167 
100 Ibid., 168 
101 Ibid. 
102 Ibid. 
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4.8 Bedömningskriterier för kritisk granskning 
 
Nedan följer fyra kriterier för att bedöma kvaliteten i en kvalitativ undersökning. Dessa 
kriterier motsvarar trovärdigheten i uppsatsen.103 Frågan man bör ställa sig som forskare är 
hur man ska få sina läsare att tro på vad de läser. En logiskt och systematisk anknytning 
genom hela uppsatsen ökar förtroendet hos läsaren.104 Vi har valt dessa kriterier för att vi 
anser att de lämpar sig bäst till vår undersökning för att vi utifrån dessa ska motivera och 
förklara varför vi anser att denna uppsats är trovärdig.   
 
4.8.1 Tillförlitlighet 
 
Detta kriterium innebär att forskaren följer riktlinjer och regler som finns genom 
undersökningen. Undersökningsobjekten ska vidare få möjligheten att bekräfta att forskaren 
har uppfattat verkligenheten riktigt, detta kallas för respondentvalidering.105 Efter varje 
transkribering av intervjuerna skickade vi samtliga till respondenterna så att de kunde 
godkänna, ändra eller tillägga något. Detta för att inte vi inte vill missa någon information 
som kan påverka undersökningen. Vi är medvetna om att detta kan ha påverkat kritiken mot 
att respondenterna kan ha samlat in mer information om ämnet än de hade innan intervjun. 
Men vi tycker att det är mest riktigt att låta respondenterna få en chans att bekräfta eller 
förkasta intervjun. Vi fick bekräftelse av alla respondenter utan några tillägg eller ändringar.   
 
4.8.2 Överförbarhet 
 
Överförbarhet innebär att i vilken grad man bedömer att resultatet kan överföras till liknande 
miljöer. En betydande beskrivning och redogörelse av processen kan låta andra personer 
avgöra om resultatet är genererbart till andra miljöer då en kvalitativ undersökning går in på 
djupet och inte på bredden. 106 Vi anser att i detta fall är överförbarheten inte hög eftersom vi 
har intervjuat fem personer totalt, vilket ger ett djup i undersökningen och inte den bredd som 
skulle behövas för att få resultatet mer generaliserbart. Men överförbarheten sträcker sig till 
de intressenter vi har valt att intervjua, för att få resultatet mer generaliserbart skulle 
undersökningen utföras på nytt, med andra intressenter än i detta fall och även med fler 
undersökningsobjekt.     
 
4.8.3 Pålitlighet 
 
Forskaren utför en fullständig och tillgänglig redogörelse för varje fas i undersökningen som 
exempelvis problemformulering, syfte, metod för att stärka pålitligheten i undersökningen.107 
Vi anser att vi har på bästa möjliga sätt motiverat och förklarat de olika delarna som 
förekommer i undersökningen för att kunna uppfylla detta kriterium. Vi har noga tänkt 
igenom varje del att det inte ska finnas någon påverkan som kan på ett felaktigt sätt missvisa 
resultat och tillvägagångssätt. Exempelvis har vi beskrivit respondenternas svar enligt det som 
framkom i intervjuerna och analyserat materialet på ett så rättvisande sätt som möjligt. Den 

                                                 
103 Bryman, Alan och Bell, Emma, Företagsekonomiska forskningsmetoder, Malmö: Liber ekonomi, 2005, 306 
104 Eriksson, Lars Torsten, Wiedersheim- Paul, Finn, Att utreda, forska och rapportera, Malmö, åttonde 
upplagan, 2006. 57 
105 Bryman, Alan och Bell, Emma, Företagsekonomiska forskningsmetoder, Malmö: Liber ekonomi, 2005, 307 
106 Ibid. 
107 Ibid. 
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information som har tagits bort har vi resonerat om det var relevant för studien eller inte innan 
vi valde att inte ta med vissa delar av svaren.     
 
4.8.4 Konfirmering 
 
Här agerar och säkerställer forskaren att denne har varit så objektiv som möjligt men att denne 
är medveten om att vara fullt objektiv är en omöjlighet. Forskaren ska uppenbart inte visa på 
att medvetet låtit påverkas av personliga värderingar genom undersökningen.108 Det är svårt i 
en kvalitativ metod att vara så objektiv som möjligt då vi tolkar svaren under intervjuerna och 
bearbetningen av svaren i empiri och analys. Vi har inte medvetet försökt att vinkla resultaten 
eller haft något egenintresse i undersökningen som kan påverka den i den riktningen. 

                                                 
108 Bryman, Alan och Bell, Emma, Företagsekonomiska forskningsmetoder, Malmö: Liber ekonomi, 2005, 307-
308 
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5. EMPIRI OCH ANALYS 
 
Här sammanfattar vi vårt empiriska material som vi har samlat in. Vi har delat upp empirin i 
fyra huvudrubriker och dessa är: revisorns yrkesroll och nyttan av revision, revisorns 
egenskaper, förväntningar och reduceringar av förväntningarna. Kapitlet börjar med en 
övergriplig information om intressenterna och deras yrkesroll.   
 
Kreditgivare 
 
Kreditgivaren har arbetat i snart 26 år i denna bransch. Fram till 1990-talet arbetade hon 
huvudsakligen med privatpersoner men efter det med företag på lite olika sätt, med lite olika 
inriktningar och huvudsakligen mindre företag. Nu är hon ansvarig för en grupp som arbetar 
med små företag. 
 
Kommun 
 
Han har arbetat i sex år på näringslivsavdelningen i Umeå men har arbetat med liknande förut 
som exempelvis VD i ett utvecklingsbolag.  
 
Han beskriver att deras avdelnings främsta uppgift är att arbeta med att skapa förutsättningar 
för näringslivet i Umeå på olika sätt. Om man vill starta, etablera och utveckla företag innebär 
det att de arbetar med många olika aktiviteter för att förstå näringslivets behov och för att via 
projekt, aktiviteter och arrangemang skapa de här förutsättningarna för näringslivet. Det kan 
handla om kompetens, infrastruktur och projekt för att hjälpa till att starta eget. Vidare säger 
han att de måste samarbeta med många olika aktörer för att kunna utföra detta som 
exempelvis med banker, försäkringsbolag, revisorer, industriföretag. 
 
Styrelse/företagsledning 
 
Han är VD för ett litet aktiebolag och det startades i mitten år 2002. Bolaget handlar med 
entreprenör maskiner, grävmaskiner, hjullastare, dumprar och bandtraktorer. 
Huvudinriktningen är att köpa och sälja men han äger och hyr ut maskiner också. Han arbetar 
ensam och har ingen anställd men lejer mycket tjänster som t.ex. bokföring, transporter och 
mekaniska jobb. Han har lång erfarenhet i branschen trots att företaget startade år 2002.  
 
Leverantör 
 
Företaget är ett inredningsföretag som arbetar 99% med offentlig miljö exempelvis 
restaurang, vänterum, kontor med inredning som bord, belysning, stolar etc. De har ca 50 
leverantörer och arbetar främst med svenska leverantörer, har egna montörer alltså de 
anställda i företaget ritar och konstruerar själva bordsvarianter etc. Sedan skickas detta till 
fabriker, de får tillbaka och levererar till kunden. Leverantören har arbetat sedan 1986 i den 
här branschen. 
 
Revisor 
 
Han är auktoriserad revisor och arbetar även som rådgivare för deras kunder. Bolaget han 
arbetar på är ett stort internationellt revisionsbolag och ett av kontoren befinner sig i Umeå. 
Han har arbetat 12 år som revisor. 
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5.1 Revisorns yrkesroll och nyttan av revision 
 
Kreditgivaren säger att nyttan de har av revision är stor, för då vet de att det är en extern part 
som går in och granskar hur det ser ut i företaget. Vidare säger hon att rollen som revisor är 
viktig, och kanske ännu viktigare för de små företagen än de riktigt stora för de har i regel rätt 
bra redovisning själv. Hon menar att de stora företagen har ekonomiavdelningar där 
människor är specificerad på att utgöra den delen medan de mindre företagen inte har det utan 
får fixa mycket själv.  
 
Hon anser att de företag som har funnits i några år och har reviderade årsredovisningar till 
skillnad mot för nyföretag har en större chans att få lån. Detta för att man som kreditgivare 
har en historik att titta tillbaka på, man ser hur utvecklingen har varit för det året. En nystart är 
ju alltid svår för det är mycket man ska bedöma som exempelvis affärsidén, hur 
konkurrenssituationen ser ut och vad det är för person som ska driva företaget. Det är så 
många delar i en nystart medan det i ett befintligt företag kan se mer historik för så att de kan 
bilda sig en uppfattning om man har lyckats som företag eller inte.   
 
Kreditgivaren anser att en revisor ska granska räkenskaper och bedöma om företaget följer 
lagar och regler. Sedan säger hon att man kan förstå att revisorn inte går in och räknar varenda 
post i balans- och resultaträkningen men att deras uppgift är ändå att se till att allting går rätt 
till. Hon anser vidare att hon och hennes kollegor har ganska god kontakt med revisorer och 
också god vetskap om revisorns arbetsuppgifter.   
 
Hon säger att om ett företag byter revisor är det inte så konstigt utan det finns flera orsaker till 
det, men byter de ofta blir man som kreditgivare misstänksam och börjar fundera vad det 
beror på. Det kan vara så att revisorn har haft synpunkter som företaget inte tycker om att det 
kommer fram och hoppas att den nya revisorn inte ska upptäcka det. 
 
Kreditgivaren anser att rollen som revisor inte har förändrats mycket över tiden, hon kan inte 
komma på några stora förändringar som har skett trots att hon har varit i branschen länge och 
har haft kontakt med olika företags revisorer. Hon beskriver det som att om man har varit 
borta från jobbet en längre tid och frågar om något har hänt medan man har varit borta, kan 
kollegorna inte komma på något speciellt som har hänt fastän det kan ha gjort det. Hon menar 
att när man är inne i jobbet eller vad det nu är gäller reflekterar man inte så mycket över det 
när förändringen har pågått ett tag.  
 
Nyttan kommunen har av revision är stor, säger han. Han säger att de har en massa 
kommunala bolag där de har revisorer. Han pratar om kommunen som en stor arbetsgivare 
med olika verksamheter som exempelvis Umeåenergi, Bostaden och Nolia och är som vilka 
andra bolag som helst. Han säger att kommunen emellanåt köper tjänster av revisorer som 
exempelvis kan de granska projekt som kommunen driver. Vidare säger han att de vill ha 
någon extern part som ska titta på vad de har fått ut av projektet, vad de kan lära sig av det 
och om de har följt lagar och regler. Det är på så sätt kommunen använder sig av revisorerna.  
 
Kommunen säger att de arbetar med att stärka den finansiella sektorn i Umeå. De samarbetar 
tillsammans med banker, försäkringsbolag, revisionsbolag och andra finansiella aktörer som 
behövs för att Umeå ska få en starkare position som finansiellt centrum i norra Sverige. 
Vidare säger han att de inte är någon som går in med ekonomiskt stöd till företag eller något 
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sådant men att de läser dokument, revisionsberättelser och rapporter o.s.v. som är gjorda av 
revisionsbyråer. På det sättet kommer de också i kontakt med revisorer.  
 
Han anser sig själv veta ganska mycket om revisorn arbetsuppgifter. Han tycker att revisorns 
roll har blivit mer av en rådgivande roll än vad den var tidigare. Förut var revisorn mer ut av 
en granskare men att nu är revisorn en närmare partner gentemot företagsledningen vilket han 
tycker är positivt.  
 
Han tycker att revisorn är en viktig roll om man ser det på rätt sätt. Om man utnyttjar denne 
på rätt sätt och inte ser denne någon som sitter och granskar siffror och anmärker på 
noggrannheten på konteringen. Han säger att kommunen har revisorer som granskar dem, 
kommunala revisorer och han tycker att de oftast inte har förstått verksamheten. Det är viktigt 
att förstå verksamheten om man skall vara ett bollplank och rådgivare. Den typ av verksamhet 
som kommunen är liknar inte all annan kommunal verksamhet. Vidare säger han att många 
små företag som till exempel inte har egna ekonomiavdelningar spelar revisorn en ännu större 
roll. Att man har fortlöpande dialog och kontakt med revisorn.  

 
I unga företag anser han att revisorn blir viktig eftersom företagarna inte har så mycket 
erfarenheter. Det har man inte om man är 22, 23 eller 25 år gamla, påpekar han. I det fallet 
kan revisorn vara ett bra bollplank och en god rådgivare. Det gäller att nyttja revisorn på det 
sättet och inte bara skicka material för att utföra en rapport. Han tycker även att det är viktigt 
att man läser rapporterna. Det är otroligt viktigt säger han för där finns mycket information. 
 
Han nämner även att han tycker att det är viktigt med etik och moral, revisorn får ju inte bli 
”ett” med företaget för då blir det fel. Han är medveten om att det finns regler som reglerar 
detta men att det är bra att revisorn har en sådan funktion, att revisorn kan ha synpunkter på 
till exempel ekonomisk planering och ekonomisk uppföljning som är viktigt och får gärna 
genomföra det i tid. I och med detta tycker han inte att man ska ha samma revisor för länge 
för då kan det bli att man nästan blir kompisar. Han tror att det är farligt för då kanske man 
inte är så vaken i sin granskning som man borde.  
 

”Förnyelse är alltid bra, få ett par nya ögon och lite mer objektivitet.” 
 
Nyttan av revision säger styrelse/företagsledning att dels är det lag på att man måste ha en 
revisor men sedan lejer han tjänsten om att ta hand om företagets bokföring m.m. istället för 
att anställa en person som har hand om det. Detta för att han bedömer att det är viktigt att ha 
papperna 100 % i ordning. I och med den omsättningen företaget har säger han att om något 
går fel från början blir det värre längre fram när det rör sig om stora summor.  
 
Det han vet om revisorns arbetsuppgifter är att revisorn går igenom papper och kollar att man 
har redovisat rätt enligt lagen. Eftersom han lejer ut bokföringstjänsten lämnar han varje 
månad ut verifikationer och sedan får tillbaka en månadsrapport.  
 
Om ett företag byter revisor ofta reflekterar han inte så mycket över och vidare säger han att 
han nog aldrig upptäckt om någon har gjort det men han är medveten om att bytet av revisor 
fungerar som en varningssignal. Han kan se om ett företag har problem via ett program där 
han går in och kollar fakta om företaget om detta har skulder hos kronofogden eller något 
liknande.  
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Revisorns roll anser han inte har förändrats över tiden, men att det har kommit ett nytt direktiv 
om att man skall skriva under uppdragsbrevet. Han har ingen vidare uppfattning om revisorn 
tittar på papperena på ett annat sätt än tidigare. Möjligen tror han sig det har förekommit lite 
fler lagar och regler eftersom man måste skriva under ett uppdragsbrev men annars har han 
inte upptäckt någon markant skillnad. 
 
Leverantören ger en beskrivning på vilken nytta de har av revision. Han säger att nya kunder 
som de inte har hunnit skapa någon relation till utför de en ekonomisk koll hur det går för 
företagen. Han säger vidare att idag finns det bra kontrollorgan, där man får det senaste 
bokslutet och om företagen har några betalningsanmärkningar osv. Idag arbetar de mest med 
leasing och då ser leasingbolagen om kunderna är godkänd eller inte, ifall leasingföretagen är 
osäkra blir han det också, menar han. Han säger att det är ganska branschorienterat vilka som 
de brukar gå in och granska och oftast vet han vilka branscher det gäller. Ens egna fördomar 
mot revisorer spelar givetvis också roll säger han, sedan 1986 har de inte ännu åkt på en stor 
kundsmäll så de har nog ett ganska bra system för detta som fungerar.   
 
Leverantören tycker att det finns tre olika revisorer. Han beskriver den första revisorn som en 
som kommer och gör bokslut och sedan ser man inte till honom mer förrän nästa bokslut. Den 
revisorn är ganska vanlig säger han. Den andra revisorn är den som fungerar mer som ett 
bollplank, om man står inför någonting man funderar kring ska man känna att man kan ringa 
revisorn och få respons. Han beskriver att han tycker att revisorns ska vara lite aggressiv, inte 
som revisor nummer ett som inte kan svara på så mycket om man frågar om råd. Sedan 
nämner han revisor nummer tre, denne är en uppsökande revisor. Det är en revisor som ringer, 
exempelvis att denne har sett att det har dykt upp förändringar i lagar och regler och ger råd 
vad företaget behöver utföra. Revisorn nummer tre sammanfattar han som är förebyggande, 
aktiv och som söker upp klienten.  
 
Revisor nummer tre växer inte på träd, säger han. De har letat i många år och nu har de hittat 
en som de är jätte nöjd med men han säger vidare att de bara ska skola honom lite mer. Han 
betonar att han vet hans kunders behov likaså tycker han att revisorn ska kunna dennes 
kunders behov och meddela dem.  
 
Leverantören tycker att det är bra om man byter revisor lite nu och då. Han ser gärna att man 
är lite mer aktiv, de byter exempelvis bank ungefär vart sjunde år. Han anser att man bör byta 
för att se lite andra perspektiv, se om man får det bättre någon annan stans. Byter man inte vet 
man inte vad man får.  
 
Revisorns roll har förändrats över tiden tycker han. De har använt sig mer av revisorn på 
grund av genom uppkommande av mer lagar och regler, det är svårt att ta reda på och veta 
detta själv när man har ett jobb att sköta menar han.  
 
Han beskriver att det finns två typer av personer. En som kämpar och vill ge allt i sitt jobb 
eller bara flyta med. Det är en valfråga om vad man vill vara menar han. Han anser att 
revisorerna har nog haft det lite för lätt, företag är ju tvungna av att ha en revisor. De är inte 
världens bästa företagare heller, vore det så skulle alla företag drivas av revisorer men de gör 
de inte.  
 

”De är ekonomer och ekonomer tänker på ett sätt och en entreprenör 
på ett annat.”  
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Revisorn anser att nyttan med revision är stor. Många intressenter har olika stor nytta av 
revisorn. Nyttan de har ter sig på olika sätt. Klienten ser revisorn som ett bollplank som man 
kan diskutera olika saker med. Detta är inte möjligt för de andra intressenterna eftersom 
revisorerna har tystnadsplikt. Revisorn tror att nyttan som en kreditgivare har ligger mer i att 
årsredovisningarna är granskade och att informationen i dem är tillförlitlig och rättvisande. 
Han tror att ett liknande resonemang stämmer in på kunder och leverantörer. Självkart vill 
både kunder och leverantörer försäkra sig om att de får varorna som de köpt eller att de får 
betalt för varorna som de levererat. Revisorn tillägger även att han hoppas att samhället i 
övrigt ser det förtjänster som revisorer och revision tillför bolagen.   
 
Rollen som revisor skiljer sig ganska markant åt mellan företag. Revisorn beskriver att hur 
revisionsprocessen ser ut beror mycket på hur stort företaget är. I små företag kan processen 
vara att man får in pärmarna på kontoret för att granska dessa beskriver revisorn. I stora 
företag blir oftast processen mer omfattande med en löpande granskning under hela året. Han 
beskriver en process där revisorn oftare besöker ett stort företag för att kontrollera saker som 
varulager, fakturor, löner m.m. utförs på rätt sätt. Sedan genomförs en mer omfattande 
granskning av bokslutet och förvaltningen av företaget där de tittar på hur styrelsen och 
företagsledningen tagit hand om bolaget. Om ledningen har försäkrat företaget rätt, följt lagar 
och regler och att de betalt skatter och andra avgifter. Revisorn framhåller vikten av planering 
i revisionsprocessen som ytterst viktig och speciellt i de större företagen.  
 

”Nyckel till hela processen är att man gjort en bra planering.” 
 
Revisorn tycker att rollen som revisor har förändrats under årens gång. Förr hade revisorerna 
en högre status och revisionsarvodena var högre än vad de är i dagens läge. Revisorn 
beskriver att branschen förändrades under 1990-talet. Under denna tidsperiod började 
revisorerna utföra allt mer konsultuppdrag. Detta pressade ner revisionsarvodena men det togs 
tillbaka på helheten som fakturerades till kunden på grund av de ökande konsultuppdragen. 
Sedan kom de stora revisionsskandalerna med Enronskandalen i spetsen. Detta har enligt 
revisorn medfört högre krav på revisorerna vilket har gjort arbetet mer omfattande både på 
gott och ont. Revisorn tycker att de mer omfattande kontrollåtgärderna som införts efter 
skandalerna är berättiga i stora företag medan att de inte står i proportion till de små 
företagens verksamheter.   
 

”Det är ju en massa formalia som man ska fylla i oavsett om bolaget 
omsätter 5 miljoner eller 100 miljoner. Vissa moment kommer man 
inte ifrån.” 

 
Han menar att revisionen i de små företagen var utomordentlig före skandalerna men de har 
fått betala priset genom de stora företagens skandaler genom ett mer omfattande 
revisionsuppdrag vilket i sin tur leder till ett högre arvode som kanske är oproportionellt till 
företaget omsättning. 
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5.1.1 Analys av revisorns yrkesroll och nyttan av revision 
 
Samtliga respondenter anser sig ha nytta av revision. Det som skiljer sig mellan 
respondenterna är på vilket sätt samt till vilken grad de bedömer sig ha nytta av revision. 
Detta stämmer väl överens med teorin som säger att intressenterna har nytta av kvalitetssäkrad 
information. Det som skiljer sig mellan intressenterna är sättet att använda informationen109.  
 
Kreditgivaren anser att det är viktigt att en extern part granskar årsredovisningen. 
Informationen blir tillförlitlig vilket hjälper kreditgivaren i sitt arbete att bedöma om företag 
skall ha krediter eller inte. Detta stämmer väl överens med teorin att en extern part granskar 
informationen vilket leder till mer tillförlitlig information som anses vara viktig110. 
 
Jämför man kreditgivarens nytta av revision med den bild som revisorn målar upp 
överensstämmer det väl. Både kreditgivaren och revisorn har samma uppfattning om varför 
revision är viktigt för kreditgivaren, nämligen att basera sina kreditgivningsbeslut på 
tillförlitlig information. Vi tror att detta kan bero endast på en sak, att verkligheten stämmer 
överens med teorin och att teorin är förankrad i branschen.   
 
Även leverantören har nytta att veta att deras kunder kan betala eftersom kredit ges. Han säger 
att nyttan av revision i det här sammanhanget som leverantör inte är stor. Detta eftersom 
mycket av försäljningen sker via leasing. Det är i detta fall leasingbolagen som kreditprövar 
kunderna och står för risken.  Det gör att leverantören inte själv tittar mycket på andra 
företags revision. Detta stämmer inte med teorin. Där beskrivs det att leverantören behöver 
tillförlitlig information för att kunna besluta om att ge kunder kredit111. Det steget har flyttats 
från leverantören till leasingbolaget. I vårt fall är det inte leverantören som står för risken med 
kreditgivningen, det är leasingbolaget som måste basera sin kreditbedömning på tillförlitlig 
information. Detta gör att indirekt har även leverantören stor nytta av andra företags revision. 
Hade vi undersökt en bransch med mindre leasing skulle kanske verkligheten stämma bättre 
överens med teorin. 
 
Nyttan som kommunen har av revision skiljer sig åt mellan verkligheten och teorin. I teorin 
beskrivs nyttan för kommunen i samband med att kommunala stöd och bidrag skall ges till 
företag112. Den nyttan har inte kommunen i vårt fall eftersom vår respondent inte sitter i den 
positionen där stöd och bidrag ges till företag. I vår respondents fall är nyttan av revision 
annorlunda. Där används revisorer främst för att granska projekt som kommunen har för att 
främja näringslivet i Umeå.  
 
Även nyttan som styrelsen/företagsledningen har skiljer sig mellan teori och verklighet. I 
verkligheten anser han att nyttan med revision är begränsad. Han har revisor eftersom det är 
lag på det och att han vill ha 100 % ordning och reda på ekonomin. I teorin skall styrelse och 
företagsledning ha större nytta av revision. I teorin beskrivs hur styrelse/företagsledning 
använder ett samarbete där revisorns bedömningar och synpunkter tas med i beräkningen när 
tuffa beslut ska tas113. Att vår respondents svar skiljer sig från teorin kan bero på många olika 
faktorer anser vi. Dels kan intressentmodellen vara utvecklad och anpassad efter större företag 

                                                 
109 FAR, Revision – en praktisk beskrivning, Stockholm: FAR förlag, 2005, 12  
110 Ibid., 13 
111 Ibid. 
112 Ibid., 14 
113 Ibid., 13-14 
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än det vår respondent driver. En annan faktor som kan spela in är hur inställningen till 
revision och revisorer är. Vår respondent var ganska negativ till både revision och revisorer. 
Han tyckte att det var nödvändigt men att kostnaden var alldeles för hög. Han tycker att han 
inte får valuta för pengarna. Detta berodde enligt honom själv på revisionsbyråns fakturor 
som saknade detaljer som t.ex. antal timmar, kostnad per timme o.s.v. En annan faktor som 
kan spela in är att vår respondent lejer ut både redovisningen och revisionen vilket kan leda 
till han tappar kontakten med vad revisorn och revision egentligen gör. Vi tror att orsakerna 
till varför inte vår respondent nyttjar revisorn på ett annorlunda sätt kan bero på blandningen 
av faktorerna ovan.  
 
De två faktorerna som vi tror spelar mest in hur vår respondent uppfattar nyttan med revision 
är inställningen till revisorer samt bristande kunskap. Vad detta kan bero på kan vi bara 
spekulera i men vi tror att inställningen till revisorer och revision mycket har att göra med det 
faktum att revisionsbyrån har väldigt detaljlösa fakturor. Detta bidrar till att vår respondent 
inte vet hur mycket tid de lägger ner på just hans företag. Han får ingen uppfattning om hur 
mycket jobb som läggs ner på hans företag utan han får endast en faktura med en hög kostnad 
enligt honom själv. Den andra faktorn tror vi att vår respondent har bristande kunskap om 
revision och redovisning. Detta eftersom han lejer ut dessa tjänster. Hade han satt sig in i 
revisionens värld hade kanske hans förståelse ökat och förstått nyttan med revision bättre 
samtidigt kan han ställa högre krav på revisionsbyrån, att visa på vad de verkligen fakturerar.  
  
Undersöker man hur intressenterna uppfattar revisionsprocessen skiljer sig resultatet mellan 
verkligheten och teorin markant. Intressenterna beskriver vad revisorn gör och 
revisionsprocessen som en granskning av räkenskaperna samt kontrollering av att lagar och 
regler följs. Teorin beskriver revisionsprocessen mer omfattande där räkenskaps- och 
förvaltningsrevisionen bara är två områden i processen114. Den övriga processen består av 
företagsanalys, planering, granskningsarbete, rapportering och revisionsberättelsen115.  
 
Denna skillnad kan bero på en mängd olika faktorer. Vi tror dock att skillnaden beror på hur 
revisorer och revisionsprocessen uppfattas samt vad allmänheten vet om dem. Den 
uppfattning som vi får av våra respondenter om att revisorn granskar räkenskaperna och 
förvaltningen stämmer bra överens med övriga samhällets uppfattning om revisorns 
arbetsuppgifter. De flesta vet att revisorn granskar räkenskaperna och hur bolaget styrs men 
inte mycket mer om själva processen. Vi tror att revisionsbranschen har missat att föra ut hur 
revisionsprocessen egentligen ser ut. Vi tror inte att våra respondenter samt personer i 
allmänhet är medvetna om de andra stegen i revisionsprocessen, hur mycket planering och 
analysering som ligger bakom resultaten i årsredovisningarna. Hade revisionsbranschen 
kunna förmedla hur revisionsprocessen går till på ett bättre sätt hade kunskapen hos våra 
respondenter och övriga samhället ökat och förväntningarna i sin tur minskat.    
 
Det råder delade meningar bland våra respondenter hur revisorns yrkesroll förändrats över 
tiden. Kreditgivaren och styrelsen/företagsledning tycker inte att rollen som revisor har 
förändrats nämnvärt över tiden. De anser att en revisor är en som granskar ett företags 
räkenskaper. En person som bara kontrollerar att allt gått rätt till. Kommunen och 
leverantören anser istället att rollen som revisor har förändrats mycket under årens gång. De 
tycker att förr var revisorn en granskare som bara kontrollerade räkenskaperna. Nu anser de 
                                                 
114 Hayes, Rick, Dassen, Roger, Schilder, Arnold och Wallage, Philip, Principles of auditing- an introduction to 
international standards of auditing, Edinburgh, second edition, 2005, 24 
115 Ibid. 
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att rollen som revisor har förändrats till en mer rådgivande roll, att revisorn agerar mer som ett 
bollplank. Leverantörer anser att det finns tre olika sorters revisorer, en som endast granskar, 
en som agerar som ett bollplank vid kundens förfrågningar och en som agerar som ett 
bollplank samt agerar och informerar aktivt om förändringar och råd. Vad som avgör vilken 
kategori en revisor tillhör har mycket med hur revisorn är som person. 
 
Revisorn berättar också om hur rollen som revisor har förändrats. Han anser även han att 
revisorns roll blivit mer av ett bollplank och att konsultuppdragen ökat dramatiskt under 
mitten och den senare delen av 1990-talet. Revisorn berättar även att ökningen av 
konsultuppdragen fortsatte ända till de stora företagsskandalerna som t.ex. Enron uppdagades 
vilket ledde till mer lagar och regler som reglerar konsultuppdrag. Han tillägger även att de 
nya lagarna och reglerna har lett till mer kontrollåtgärder vilket gjort att revisionsarvodena 
ökat. Revisorn tycker att revisionsarvodena blivit lite oproportionerliga för småföretagens 
omsättning, att de inte är fullt anpassade för dem.  
 
De förändringar som skett efter de stora företagsskandalerna är att ett mer komplett regelverk 
skapats. Regelverket reglerar främst hur konsultuppdragen ska hanteras. Dessa förändringar 
kan kopplas till Douglas Norths teorier om institutionell teori. Teorin säger att institutioner 
minskar osäkerhet genom att ge en stabil struktur- och vägledning åt samhället116. Detta gäller 
i och med uppkommande av lagar och regler som införs när något inte fungerar riktigt bra i 
samhället, såsom dessa revisionsskandaler efter exempelvis företaget Enron. Orsaker bakom 
de delade meningar som intressenterna, och även revisorns sätt att utföra sin tjänst, har om 
revisorns yrkesroll och om de förändringar som har skett är att det kan vara att man har vanan 
inne. Detta genom traditioner, seder och beteende vad en revisor är och vad den utför i sin 
tjänst. Detta kan skilja sig mellan revisorer, hur de agerar i sitt yrke på grund av att vissa 
anpassar sig bättre till nya lagar och regler än vissa som har vanan inne att agera på ett visst 
sätt. Olika intressenter kan ha delade meningar om vad en revisors uppgift är för någon vilket 
kan bero på brist i kunskap om nya lagar och regler. Detta kan kopplas till den institutionella 
teorin, att det är de informella restriktionerna som ligger till grund i traditioner, såsom 
traditioner, seder och beteende och är svår att ändra på fort jämfört med de formella reglerna 
såsom att stifta en lag över en natt117.   
 
Att revisorerna inte fått ut bilden av hur revisionsprocessen ser ut är ganska uppenbart. I 
teorin beskrivs revisionsprocessen genom en modell med ett antal steg. Vi får uppfattningen 
att respondenterna bara vet om de övergripande stegen såsom granskningen av räkenskaperna 
och förvaltningen. Våra respondenter verkar inte veta mycket om allt det förarbete som 
revisorn lägger ned såsom företagsanalysen där riskbedömningar och väsentlighetstal tas 
fram. I företagsanalysen ingår även en granskning av ett företags externa förhållande som 
bransch, marknad, intern kontroll o.s.v.118. Vad detta beror på är svårt att spekulera i. En sak 
är i alla fall säker att revisorerna har misslyckats med att beskriva revisionsprocessen för 
intressenterna. Det har uppstått informationsasymmetri119. Detta uppstår när två parter inte ger 
varandra fullständig information då kan en konflikt uppstå mellan principalen och agenten120. 

                                                 
116 North, Douglas C, Institutionerna, tillväxten och välståndet, Stockholm: SNS förlag, första upplagan, 1993, 
kap. 1-3 
117 Ibid. 
118 FAR, Revision – en praktisk beskrivning, Stockholm: FAR förlag, 2005, 21-25 
119 Beccerra, Manuel och Gupta, Anil K., Trust within the organization: Integrating the trust literature with 
agency theory and transaction costs economics, Public administration quarterly, 1999, Vol. 23, No. 2, 184 
120 McCall, Sam M., The auditor as consultant, Internal auditor, 2002, 363 
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Vi tycker att det är ganska uppenbart att det uppstått informationsasymmetri mellan 
intressenterna och revisorerna. Revisorerna har inte fått ut sitt budskap om hur 
revisionsprocessen ser ut. Detta har skapat att intressenterna inte vet riktigt vad revisorn gör 
och det har i sin tur lett till att en del intressenter ifrågasätter hur viktig revisorn egentligen är. 
Vi tänker främst på styrelsen/företagsledningen som inte får reda på vad han betalar för i 
revisionsarvodet.   
 
5.2 Revisorns egenskaper 
 
Kreditgivaren tycker att det är viktigt att en revisor är trovärdig. Hon menar att det betyder 
mycket att någon extern part har varit och granskat företaget. Detta tycker hon är speciellt 
viktigt med småföretag som inte alltid har fullständig koll. Var och en vill utifrån sin egen 
verksamhet känna sig trygg säger hon. 
 

”Det är enklare att fatta beslut om krediter om man vet att 
informationen är trovärdig eftersom den är granskad av en oberoende 
extern part.” 

 
Revisorns förmåga att kunna kommunicera är något som kreditgivaren framhåller som en 
viktig egenskap hos en revisor. Hon berättar att ibland är revisorn med i mötet mellan 
kreditgivare och kund. Detta för att det inte skall bli några missuppfattningar. Alla parter skall 
veta vad som avtalats om. 
 
Kommunen anser även de, att trovärdigheten är en viktig egenskap hos revisorn. Han tycker 
att revisorn har en viktig roll. Han framhåller att det ska kunna gå att lita på att revisorn gjort 
ett kvalificerat och analytiskt arbete. Om revisorerna kommer med förslag ska man veta att 
det är ett bra förslag, att det är trovärdigt för att det är detta man ska fatta beslut på menar han.  
 
Vidare tycker han att kommunikationen med revisorn är viktig. Han ser revisorn som ett 
bollplank där det är viktigt att ha en öppen dialog. Han säger även att kommunikationen beror 
lite på hur revisorn är som person. Han menar att det finns sådana revisorer som sitter och 
gräver ner sig i siffror. Det är inget han föredrar. Ofta om en revisor har brister i 
kommunikationen blir det missförstånd. Missförstånden kan bara lösas med en öppen dialog 
menar han. 
 
Styrelse/företagsledning tycker att trovärdigheten är mycket viktig i relationen mellan 
revisor och klienten. Han framhåller att just trovärdigheten var en av faktorerna bakom valet 
av revisor vilket gör att han håller sig uppdaterad på vad som händer inom 
revisionsbranschen. Han vill veta vilka som hamnar i problem och varför de hamnat just där 
eftersom han vill undvika dessa. 
 

”Skulle jag på något sätt överhuvudtaget fundera på trovärdigheten så 
skulle inte den revisorn vara min revisor.”  

 
Styrelse/företagsledning säger sig ha en bra kommunikation med sin revisor i den mån det 
behövs. Han framhåller att han dock inte behövt ha en omfattande kommunikation med 
revisorn eftersom företagets årsredovisningar alltid passerat revisorn utan anmärkning. Det är 
orsaken till att inte kommunikationen har varit omfattande. Han lyfter istället fram 
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kommunikationen till skatterådgivaren som viktigare för hans företag. Detta beror på frågorna 
som uppkommer i företaget handlar allt som oftast om bokföringsproblem. 
 

”Jag har mer kontakt med skatterådgivaren. Frågorna handlar oftast 
om bokföringen, vad man får och inte får göra och vad man kan och 
inte kan göra.”  

 
Leverantören berättar att han tycker att revisorer har en så kallade fallskärms-livrem. Han 
menar att revisorn kan säga att det är okej, att man exempelvis investerar i något och revisorn 
säger att han har dubbelkollat att det går bra och att de inte kommer att gå med förlust. Sedan 
visar det sig att det inte är okej, att man har förlorat på det här. I det fallet kan man inte gå till 
revisorn och klaga för revisorn gör inte så mycket mer än att tycka att det är tråkigt. Då står 
man där och får betala förlusten säger han. Detta är ett exempel på bristande trovärdighet av 
revisorn. I och med detta ser han att det skulle finnas någon slags försäkring från revisorns 
sida. Som han har hört är det ingen som han vet som fått ersättning när företaget har gått med 
förlust genom råd av revisorn. Han betonar att företaget har en försäkring som gäller när de 
exempelvis har förstört ett golv för en kund och likaså tycker han att revisorerna borde ha en 
försäkring som träder fram när revisorn har gett felaktiga råd till företag och de har visat sig 
inte stämma. Det är i allra högsta grad viktigt att revisorerna är trovärdig. Som alla andra 
leverantörer borde de stå till svars för det de utför, vilket de tyvärr inte gör idag, säger han  
 
Om revisionsplikten avskaffas måste revisionsbolagen börja sälja sig själv, detta kan medföra 
att de inför en slags försäkring gentemot företag. Alla vill ju ha trygghet menar han! 
 
Kommunikation är en viktig egenskap tycker han. Det är den aktiva revisorn som man har 
kommunikation med jämfört med de andra revisorerna. Det kan vara att revisorn ringer upp 
klienten och säger att ändringar har införts gällande någonting som gör att revisorn tänker på 
de kunder som är utsatta för detta och informerar dem om det också. Det räcker att bara slå en 
signal och meddela vad det än gäller, funderingar som revisorn har, vad som helst eller via ett 
mejl.   
 
Revisorn tror att trovärdighet är en viktig egenskap för en revisor. Han säger att det är ganska 
vanligt att ett företag vill ha en namnkunnig revisor eller en känd byrå. Han menar att det är 
lite av en kvalitetssäkring för företaget och utåt mot marknaden att man har en känd byrå eller 
revisor. Detta är ett tecken på att det är ordning och reda på företaget, han menar att han tror 
det är viktigt att klienterna känner att revisorerna gör ett riktigt jobb. När det uppstår 
felaktigheter är det viktigt att berätta detta för företagaren det gäller och även för 
omgivningen betonar han. Han menar att omgivningen ändå får reda på det via 
revisionsberättelsen eftersom den tillsammans med årsredovisningen är offentliga handlingar.  
 
Som kreditgivare säger han att de vill ha en revisor som de känner att de har förtroende för, att 
revisionen sköts på rätt sätt om man lånar ut riktigt mycket pengar. 
 
Kommunikationen mellan revisor och klient anser han också är en viktig egenskap för en 
revisor. Han menar att med kunden kan han prata i telefon men med omgivningen kan han 
inte kommunicera då han har tystnadsplikt gentemot klienten. Han säger att omgivningen inte 
kan ringa till han och höra hur det går för ett bolag exempelvis om de ska låna pengar till dem 
eller inte. Men att när man följer med kunder till kreditgivaren kan man vid mötet presentera 
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för kreditgivaren hur siffrorna för bolaget ser ut. Detta är ju viktigt för om bolaget ska kunna 
få låna pengar eller inte.    
 
Revisorn tycker att han har en bra kommunikation med hans klienter, med de allra flesta. Han 
beskriver att vissa har ett behov att ringa en gång i veckan eller en gång varannan vecka och 
en del pratar man med en gång per år, när man är klar med bokslutet. Det varierar mycket från 
kund till kund men även mellan år. Han säger att en kund man nästan inte har någon kontakt 
med ett år, året efter det kan det hända mycket för företaget och man får en tätare kontakt. 
Han säger vidare att han inte vill ringa och tränga sig på för ofta, företagen vet ju att det 
kostar pengar när de pratar med honom menar han. Han säger att han ringer när det förväntas 
av honom och inte bara ringer för att vara trevlig.  
 

”Det kan skilja väldigt mycket mellan kund och kund.” 
 
5.2.1 Analys av revisorns egenskaper 
 
Alla fem tycker att trovärdighet är en viktig egenskap för en revisor. Kommunen anser att det 
ska kunna gå att lita på att revisorn gjort ett kvalificerat och analytiskt arbete. Detta 
överensstämmer med teorin om trovärdighet i Beslin och Reddins artikel där det anses att 
trovärdighet och tillit är de två mest viktigaste egenskaperna i politiska och affärsmässiga 
sammanhang121. Kommunen säger vidare att förslag som revisorerna ger ska vara trovärdiga 
för att det är detta man som intressent ska fatta beslut på. Detta styrker teorin om trovärdighet 
att forskning har visat på att trovärdig information spelar en viktig roll i beslutsunderlag122.  
 
Vi tror att trovärdighet är en mycket viktig egenskap inom yrket som revisor. Detta baseras på 
att klienter och allmänheten ska kunna känna sig trygga i revisorns granskning av ett företag. 
Exempel att det inte försegår några bedrägerier eller andra felaktigheter som kan påverka en 
investerare negativt som har investerat mycket pengar i ett företag. Risken tror vi är större att 
investeraren förlorar pengar ifall det försegår någon sorts bedrägeri i företaget än om det inte 
gör det. Detta kan både vara långsiktigt och kortsiktigt sett beroende på hur länge bedrägeriet 
försiggår. I investerarens fall är det viktigt att känna tillit till företagets revisor likaså alla 
andra intressenter som påverkas om företaget går i konkurs eller dylikt på grund av 
bedrägeriet så småningom.   
 
Styrelse/företagsledning anser att trovärdighet är en av faktorerna som ligger till grund till 
valet av revisor. Han vill hålla sig uppdaterad på vad som händer i revisionsbranschen och 
veta vilka revisor som har medfört problem hos sina klienter. Detta kan kopplas till teorin som 
säger att trovärdighet kan bidra till att organisationer har konkurrensfördelar gentemot 
andra123. Styrelsens/företagsledningens syn om valet av revisor kan jämföras med vad 
revisorn tror och säger, att det är rätt vanligt att företag föredrar att ha en känd revisor eller ett 
känt revisionsbolag, han menar att det är lite av en kvalitetssäkring för företaget.  

                                                 
121 Beslin, Ralph och Reddin, Chitra, Trust in your organizations future, Communication world, 2006, Vol. 23, 
No. 1, 29-32 
122 Schwarzkopf, David L., Investors attitudes toward source credibility, Managerial auditing journal, 2007,Vol. 
22, No.1, 19-31 
123 Beccerra, Manuel och Gupta, Anil K., Trust within the organization: Integrating the trust literature with 
agency theory and transaction costs economics, Public administration quarterly, 1999, Vol 23, No. 2, 178-183 
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Detta tror vi kan ligga till grund av valet av revisor från styrelse/företagsledningens sida, om 
revisionsbolaget och revisorn är känd eller inte vilket i sin tur kan kopplas ihop med konceptet 
trovärdighet. Vi tror att en klient kan känna en ökad trovärdighet för ett större revisionsbolag 
och en mer känd revisor än ett revisionsbolag och revisor som inte är känd för allmänheten. 
Vi håller alltså med revisorn i detta fall. Ett känt revisionsbolag som inte har fått mycket 
uppståndelse eller anmärkningar via nyheter och media kan jämföras med vad 
styrelse/företagsledning och revisorn menar, att företag gärna väljer dessa. Valet av ett känt 
revisionsbolag tror vi kan ligga undermedvetet som medvetet i företagets val av byrå och 
revisor. Undermedvetet genom att man känner till de mer kända och större byråerna mer än de 
mindre och mindre kända, och medvetet för att många företag använder sig av dessa byråer. 
 
Vi fortsätter nu denna argumentation med att hålla med styrelse/företagsledning om att en 
trovärdig revisor gör valet av revisor enkelt för ett företag. Detta tycker vi är en viktig faktor 
som revisorerna och revisionsbyråerna bör tänka på för att få kunder att välja just deras 
revisionsbolag eller den enskilda revisorn. Alla klienter vill känna trygghet menar vi, och om 
en enskild revisor eller revisionsbolag är känd för att vara trovärdig och att klienter känner 
tillit till dem utgör en stor konkurrensfördel för bolaget gentemot andra i samma bransch. 
Detta tror vi blir ännu viktigare när revisionsplikten avskaffas, att revisionsbolagen måste 
marknadsföra sig själva mer och motivera varför ett företag bör ha en revisor etc. 
Revisionsbolag gynnas av att styrelse/företagsledning och andra intressenter anser att bolaget 
är trovärdigt vilket skapar en konkurrensfördel gentemot andra bolag i branschen anser vi. 
 
Leverantören tycker att revisorer borde stå till svars för det de gör, ifall de exempelvis ger ett 
felaktigt råd till en företagare som orsakar en ekonomisk förlust. Men han säger vidare att det 
inte finns någon sådan sorts garanti i dagens läge. Teorin tar upp att konceptet tillit är svårt att 
definiera, tjäna och behålla och personen på Deloitte i Kanada menar att det som tagit år att 
bygga upp kan fort bli förstörd124. Detta kan överensstämma med vad leverantören menar, att 
ett felaktigt råd kan snabbt förstöra tilliten till dennes revisor. Det är relativt svårt för 
revisorerna att bibehålla och tjäna konceptet tillit till sina klienter, det är inget som kommer 
av sig själv. Leverantören säger vidare att ifall revisionsplikten skulle avskaffas, innebär det 
att revisorerna och revisionsbyråerna måste sälja sig själva för att få kunder. Detta kan vara ett 
bidrag till införande av en försäkring att ifall något går fel, om revisorn har gett felaktigt råd 
till exempel. De kan föreslå sin klient denna försäkring för att öka tilliten och säkerheten 
gentemot revisionsbolaget och revisorn. Detta kan kopplas till teorin om att trovärdighet kan 
bidra till att organisationer får en konkurrensfördel gentemot andra bolag i branschen125.     
 
Vi anser att det är viktigt att revisorer underhåller och värnar om deras tillit gentemot deras 
klienter och allmänhet. Detta för att som leverantören och teorin nämner, att tilliten är svår att 
behålla och att det kan gå snabbt att förstöra den. Det tar längre tid att bygga upp tillit och 
trovärdighet för en revisionsbyrå och en revisor än vad det är att förlora den. Därför anser vi 
att revisorer bör ha detta i åtanke vid varje klient, de bör värna om klienten för att öka dennes 
tillit gentemot revisorn. 
 
Alla fem håller med om att kommunikation är en viktig egenskap för en revisor. 
Styrelse/företagsledning säger att han har den kommunikation med revisorn som behövs och 

                                                 
124 Beslin, Ralph och Reddin, Chitra, Trust in your organizations future, Communication world, 2006, Vol. 23, 
No. 1, 29-32 
125 Beccerra, Manuel och Gupta, Anil K., Trust within the organization: Integrating the trust literature with 
agency theory and transaction costs economics, Public administration quarterly, 1999, Vol 23, No. 2, 178-183 
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när det behövs. Han säger sig inte ha behövt en omfattande kommunikation med revisorn då 
företagets årsredovisningar har passerat utan anmärkning.  
 
Begreppet trovärdighet för en revisor anser vi kan kopplas till kommunikation. Båda dessa 
begrepp anser vi är viktiga egenskaper för revisionsbyråer och revisorer. Genom att skapa 
trovärdighet anser vi att det är viktigt att kunna kommunicera med allmänhet och klienter för 
att få fram budskapet av vad de vill säga. Dels om vad revisorers uppgift är för något genom 
att förklara och marknadsföra sig själva men också samtalet med deras klienter om hur det går 
för deras företag. Exempelvis är det viktigt när revisorn följer med sin klient till en 
kreditgivare, här är samtalet viktigt att kommunikationen mellan dem fungerar, att budskapet 
framförs på ett rättvisande sätt mellan de tre parter att inga missuppfattningar uppstår. Här 
spelar också trovärdighet och tillit in, att ju bättre man är på att kommunicera genom att 
beskriva och förklara ju mer trovärdig blir man som person och yrkesroll tror vi.  
 
Att det inte uppstår en sådan omfattande kommunikation mellan styrelse/företagsledning och 
revisor tror vi kan bero på att företaget lämnar de ekonomiska underlagen till revisionsbolaget 
som sköter den löpande bokföringen och revisionen etc. Styrelse/företagsledningen måste i 
detta fall känna tillit till revisionsbolaget när han överlåter allt till dem, och då företagets 
årsredovisningar har passerat utan anmärkningar kan vi förstå att det kanske inte finns lika 
mycket att samtala om med revisorn som om det vore ett företag som bokför och redovisar 
själva. Dock är det helt upp till styrelse/företagsledning om hur mycket pengar denne vill 
lägga ut på rådgivning eller liknande, styrelse/företagsledning säger att han samtalar mest med 
sin skatterådgivare gällande främst bokföringen och inte samtalar med hans revisor.  
 
Kreditgivaren berättar att revisorn ofta är med i mötet mellan kreditgivare och kund. Detta för 
att det inte skall bli några missuppfattningar, alla parter ska veta vad som avtalats om. 
Revisorns tar liksom kreditgivaren upp att han brukar följa med kunder till kreditgivaren och 
då kan man vid mötet presentera för kreditgivaren hur siffrorna för bolaget ser ut. Han menar 
att detta är ju viktigt för om bolaget ska kunna få låna pengar eller inte. Det står i teorin att ett 
kommunikationsgap existerar och att det krävs kommunikation att reducera detta gap126. Detta 
gäller när revisorn är med sin klient vid mötet av en kreditgivare, för att det är revisorn som 
besitter expertkunskap om det reviderade företaget. Även fast företagaren har kunskap om sitt 
eget företag är revisorn den som har granskat det och kan se hur framtiden på ett ungefär ser 
ut för företaget.  
 
Detta anser vi är värderligt för kreditgivaren. Företagaren har sitt sätt att se på framtiden och 
vill gärna inte visa på något som tyder på en försämring av ekonomin och företaget generellt 
medan revisorn har den mer rättvisande och gällande bilden för kreditgivaren menar vi. 
Därför är det viktigt att både revisor och klient är medveten om hur läget är i företaget så att 
det inte uppstår några missuppfattningar. Revisorn nämner även att han har tystnadsplikt, men 
att han kan vid detta möte redogöra för kreditgivaren hur framtiden ser ut för företaget.   
 
Revisorn anser att kommunikationen mellan revisor och klient är viktig, likaså att klienten ska 
kunna känna att revisorn är trovärdig när han utövar sitt yrke. Men enligt honom vill han inte 
höra av sig för mycket till sina klienter, han känner att han kan tränga sig på. Vidare att 
kommunikationen kan variera mellan klienter, ibland har revisorn mycket kontakt med dem 
och vissa perioder inte säger han. Detta kan jämföras med kommunen och leverantören vilket 
                                                 
126 Severin, Werner J. och Tankard, James W. Jr., Communication theories: Origins, methods, and uses in the 
mass media, third edition, New York, third edition, 1992, 234-245 
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skiljer revisorns tankar om hur den intervjuade revisorn agerar i sitt yrke jämfört med 
kommunens och leverantörens förväntningar. Kommunen ser gärna revisorn som ett 
bollplank, en som man kan kommunicera, diskutera och ha en öppen dialog med. Han menar 
att missförstånd endast kan lösas med en öppen dialog och det är brister i kommunikation som 
skapar missförstånd. Leverantören tycker att revisorn ska vara aktiv, och kunna informera 
sina klienter om saker som händer via telefon, mejl eller liknande. Bådas resonemang kan 
kopplas till teorin om kommunikation gällande utvecklingen av revisorers förmåga och dess 
framtida roll. Teorin säger att förmågan att kunna kommunicera effektivt är både viktigt i 
revisorers nutida och framtida roll och att detta kommer att öka revisorns potential och 
kvaliteten av det revisorerna producerar127. 
 
I dagens samhälle påpekas det ofta att den sociala förmågan är viktig i arbetslivet. Förmågan 
att kunna samarbeta, samtala och göra sig lyhörd och förstådd. Detta anser vi gäller för många 
yrken och det gäller även för revisorer. Ämnet ekonomi innehåller många svåra begrepp, lagar 
och regler vad man får och inte får göra, detta kan lätt förvirra människor och företag. 
Revisorn är till för att underlätta genom att förklara och ge rådgivning till företag med detta 
och därför spelar kommunikation en stor roll anser vi. Därför tycker vi att en revisor som är 
öppen, har en social förmåga och kan kommunicera på ett bra och effektivt sätt är den revisor 
som uppskattas av företag mer än en revisor som inte är så aktiv i dennes kommunikation.   
 
5.3 Förväntningar 
 
Kreditgivarens förväntningar är att en revisor ska upptäcka det som inte redovisas korrekt. 
Intressant att veta som kreditgivare är att företag inte övervärderar lager, inventarier och 
kundfordringar, med detta menar hon att de vill känna att de kan lita på att det de ser i balans 
och resultaträkningen speglar verkligenheten. Vidare tror hon att banken är den intressent som 
bryr sig mest om det här. Hon tycker att det vore intressant att veta hur företagen tänker, 
företag som levererar till andra företag är också deras kunder. Hon säger att en affärsrelation 
som har pågått ganska länge och har fungerat bra, bör man vara uppmärksam mot signaler 
trots att man känner att man litar på varandra.  
 
Hon förväntar sig att revisorn ska granska de värden som ska vara korrekta, men även att 
revisorn ska ge förslag på vad företaget kan förbättra eller förändra. Revisorn ska vara som en 
partner också tycker hon, även fast det är en roll som inte ska vara inblandad i företag så att 
man får en beroende ställning men att man bör få förslag på det man ska göra för att hitta bra 
lösningar säger hon.  
 
Om man som intressent vet mer om vad revisorns arbetsuppgifter består av tror hon spelar roll 
för har man ingen aning om vad en revisor sysslar med har man kanske ingen uppfattning om 
rollen, en del kan tycka att det bara är en kostnad att ha revision menar hon.  
 
Kreditgivaren säger att om revisionsplikten avskaffas skulle förmodligen kreditgivare och 
andra intressenter många gånger kräva någon slags redogörelse från en revisor. Ur deras fall 
säger hon att de nog skulle kräva motsvarande uppgifter.   
 

                                                 
127 Smith, Gene, Communication skills are critical for internal auditors, Managerial auditing journal, 2005, Vol. 
20, No. 5, 513-518 
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Kommunen tror att förväntningarna generellt är ganska höga. Har man skrivit under 
revisionsberättelsen och gjort en granskning då tror man som företag att det är korrekt. Han 
säger att man vill kunna känna den tilliten.  
 
Han tycker att revisorn ska tala om vad som inte stämmer att exempelvis om tillgångarna inte 
är värderade rätt. Han säger vidare att det är ett vanligt sätt att undvika konkurs genom att 
redovisa övervärderade tillgångar. Därför anser han att det är bra att revisorn granskar detta. 
 
Det som kan påverka förväntningarna säger kommunen är för att det är en lagstadgad 
skyldighet att ha en revisor i ett aktiebolag. Vidare att det ska utföras en revision, skrivas en 
revisionsberättelse och att man ska granska hur styrelsen skött förvaltningen av företaget. Han 
menar att det blir stora förväntningar på att revisorn gör sitt jobb. Han anser att genom sin 
erfarenhet har han lärt sig att revisorn är en viktig resurs.  
 

”Det som står i årsredovisningar ska man kunna fatta beslut på och 
vara trygg i det.”  

 
Styrelse/företagsledningens förväntningar beror på att han vill vara säker på att arbetet utförs 
rätt och säkert. Han säger att han som alla andra vill ha kvar så mycket pengar de tjänar i 
företaget och då förväntar han sig 100% råd vad han kan göra inom lagens ramar. Han 
påpekar också att det finns företagare som mer är ute efter att få reda på hur det ser ut i de grå 
zonerna istället för att hålla sig inom lagens ramar. 
 
Det som påverkar förväntningarna tror han kan bero på, dels hur det går för företaget och 
sedan att revisorns uppgift kan vara allt ifrån att upprätta en kontrollbalansräkning till att 
försöka hitta ställen att parkera stora vinster. Går företaget bra har man förväntningar på hur 
man som företag ska kunna behålla pengarna. Går det dåligt är förhoppningen att revisorn ska 
hjälpa företaget att överleva. 
 
Leverantören menar att det är trygghet och kunskap som är viktigt och påverkar ett företags 
intressenters förväntningar på revisorer. Han säger att de har haft revisorer som har sagt att 
det nog går bra för företaget när han undrar över den ekonomiska situationen. Han menar att 
de vill att revisorn ska säga ja eller nej inte att det nog går bra för företaget. Då undrar man 
om det går bra eller inte. Han betonar trygghet, trygghet och trygghet!  
 
Revisorn anser att de förväntningar som ställs på honom beror mycket på vem som har dem. 
Är det företaget som förväntar sig vissa saker är den frågeställningen ute ur världen ganska 
snabbt eftersom det går enkelt och snabbt att kommunicera med sin klient. Han tillägger även 
att oftast vet klienterna vad de kan förvänta sig av revisorn. Då blir det inte för uppskruvade 
förväntningar från klientens håll. Där det kan uppstå olika förväntningar mellan revisor och 
klient är enligt revisorn om priset. Revisorn säger att en del klienter inte förstår vad som 
kostar i revisionen och förväntar sig därför inte att kostnaden är hög. Han tillägger även att det 
finns ibland olika förväntningar om hur tät kontakt det skall vara mellan revisor och klient. 
Denna problematik handlar återigen om små företagare som kan tycka att revisorn inte bryr 
sig bara för man inte har tät kontakt. Därför gör man en avstämning efter varje år för att se 
vad klienten egentligen förväntar sig av revisorn. Allt för att anpassa sig så mycket som 
möjligt till varandras krav.  
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Andra intressenters förväntningar på revisorn är svåra att göra något åt säger revisorn. De 
förväntningar som kommer från intressenterna är främst på att informationen som är reviderad 
är tillförlitlig. Det är främst kunder som har förväntningar på företaget att kunna leverera det 
man lovat, leverantörer och kreditgivare vill försäkra sig att företaget kan betala sina 
åtaganden.   
 
Revisorn tror att olika förväntningar är ett vanligt skäl till byte av revisor.  Han säger att det 
vanligaste skälet till att ett företag byter revisor är att företaget blir uppköpt och att det 
köpande bolaget har en annan revisionsbyrå. Då byter man revisionsbyrå på det uppköpta 
bolaget eftersom man vill samla alla bolag på samma revisionsbyrå. Han framhäver dock att 
det kan vara bra ibland att byta revisor.  
 

”Revisorn kan vara trött, företaget kan vara trött så ibland behövs det 
någon med ny energi och det kan vara en ny revisor med ett par nya 
ögon och lite nya idéer.” 

 
5.3.1 Analys av förväntningar 
 
Kreditgivares, kommunens och styrelse/företagslednings förväntningar är att revisorn ska 
upptäcka det som inte redovisas korrekt. Detta kan kopplas till undersökningarna som gjorts i 
Singapore och Malaysia om att verifiera existensen av ett förväntningsgap och vilka faktorer 
som låg bakom gapet. Ett brett gap upptäcktes gällande revisorns ansvar att kunna upptäcka 
bedrägerier och förmågan att kunna förhindra det128. Detta överensstämmer med vad 
kreditgivare, kommun och styrelse/företagsledning förväntar sig av en revisor. Både 
kreditgivarens och kommunens förväntningar är också att de vill känna tillit till revisorn när 
denne har utfört en granskning av ett företag genom när de bland annat har skrivit på 
revisionsberättelsen. Teorin säger att personer som har ett intresse i ett företag såsom 
investerare, aktieägare och kreditgivare ska kunna känna att de kan lita på företagets 
redovisare och revisor129. Båda kreditgivarens och kommunens förväntningar överensstämmer 
med teorin.  
 
Vi tror att det är fler än de intervjuade som förväntar sig att revisorer ska upptäcka det som 
inte redovisas korrekt. Att detta är den största anledningen och orsaken som ligger bakom 
intressenters förväntningar av revisorer. Detta bekräftar både vad vi tror, vad majoriteten av 
respondenterna och vad teorin säger om intressenters förväntningar. En revisors uppgift är att 
upptäcka det som inte redovisas korrekt kan också kopplas till att kreditgivare och kommun 
även vill känna tillit till revisorn anser vi. Tillit får dem genom att revisorn granskar ett 
företag på ett sådant sätt att de kan upptäcka sådant som inte är korrekt tror vi.  
 
Kreditgivaren, kommunen och styrelse/företagsledning tycker även att revisorn ska ge förslag 
på vad företaget förbättra eller förändra. Leverantörens förväntningar är att denne tycker att 
det är trygghet och kunskap som är viktig som klient att känna av en revisor. Han vill ha raka 
svar om hur det går för företaget, om det går bra eller dåligt. Teorin säger att kunder kan ha 
olika förväntningar såsom underförstådda, oklara och tydliga, realistiska och orealistiska 

                                                 
128 Fazly-Nazri, Mohamed och Zauwiyah, Ahmad, Audit expectation gap- the case of Malaysia, Managerial 
auditing journal, 2004, Vol. 19, No. 7, 903, 912 
129 Koh, Hian Chye, Woo, E-Sah Woo, The expectation gap in auditing, Managerial auditing journal, 1998, Vol. 
13, 147 
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förväntningar130. Leverantören har klara förväntningar om vad han vill revisorn ska utföra i 
sin tjänst, och detta är bland annat att ge raka svar på hur det går för företaget. Vi tycker 
liksom kreditgivare, kommun och styrelse/företagsledning att i tjänsten revisorn utför ska 
innehålla, inte bara en granskning, utan också förslag på hur man kan åtgärda problem eller 
undvika dem etc. Vi tror att i de flesta fall gör revisorn det, men dock mer eller mindre 
engagerad i de råd denne utger. Men som vi ser verkar detta utgöra en av de främsta 
förväntningarna som intressenterna har förutom att revisorn ska upptäcka sådant som inte 
redovisas korrekt.  
 
Jämför man dessa förväntningar med vad revisorn anser om de förväntningar som ställs på 
honom är att det beror mycket på vem som har dem anser han. Teorin säger att kunder formar 
förväntningar som rör kvaliteten som tjänster och dessa skiljer sig åt mellan den som utfärdar 
tjänsten och individer såsom kunder131. Detta stämmer överens om vad revisorn menar att det 
skiljer sig beroende på vilka det är. Det kan skilja sig mellan vilka klienter de har men även 
intressenter som har nytta av revision. Är det företaget som förväntar sig vissa saker går detta 
att lösas genom kommunikation med sin klient menar han. Genom att revisorn kommunicerar 
skapar han en större möjlighet till trygghet och kunskap som leverantören förväntar sig en 
revisor. Utifrån teorin anser Öhman et al att revisorerna inte bör vara rädda för att ifrågasätta 
företagsledning och starta en dialog med investerare132. Revisorn verkar inte undvika att 
kommunicera med sina klienter när det behövs för att tillmötesgå klienternas förväntningar.  
 
Revisorn säger vidare att han anser att klienterna vet vad de kan förvänta sig av honom, men 
det som skiljer sig i förväntningar är frågan om priset. Detta överensstämmer med 
kreditgivare och styrelse/företagsledning. Styrelse/företagsledning anser att han vill ha kvar så 
mycket pengar som möjligt i företaget och att han då vill ha 100% råd av revisorn  av vad han 
kan göra inom lagens ramar när han betalar för tjänsten. Även kreditgivaren säger att hon tror 
det spelar roll om en intressent inte har en sådan stor uppfattning om vad revisionsyrket 
innebär när det gäller frågan om priset när en klient måste betala för tjänsten. En del kan tycka 
att det bara utgör en kostnad och ser ingen nytta av det säger hon. Förväntningarna är alltså 
höga från styrelse/företagsledning när det gäller frågan av vad han betalar till revisorn för 
tjänsten. Revisorn säger vidare att vissa inte riktigt förstår vad det är som kostar i 
revisionstjänsten, därför är priset en av faktorerna som ligger bakom förväntningarna.   
 
Vi kan förstå att vissa inte riktigt förstår vad det är de betalar för, att de kan tycka at det är 
mycket pengar och de inte vet vad som utförs av revisionsbolagen. Speciellt för 
styrelse/företagsledning som lämnar in alla dokument och material vidare till revisionsbolaget 
som sköter bokföringen etc. Här kan vi förstå att styrelse/företagsledning inte vet vilka 
moment eller steg som utförs i processen av företagets redovisning. Detta tror vi grundar sig 
på att denne inte har en sådan stor uppfattning om hur det fungerar när han inte har anlitat 
någon/några ekonomer för att utföra detta eller gör en del själv utan lämnar allt det direkt till 
ett revisionsbolag.  
 

                                                 
130 Ojasalo, Jukka, Managing customer expectations in professional services,  Managing service quality, 2001, 
Vol. 11, No. 3, 200-211 
131 Johnson, Cathy och Mathews, Brian P., The influence of experience on service expectations, International 
journal of service industry management, 1997, Vol. 8, No. 4, 290-305 
132 Öhman, Peter, Häckner, Einar, Jansson, Anna-Maria och Tschudi, Finn, Swedish auditors view of auditing: 
Doing things right versus doing the right things, European accounting review, 2006, Vol. 15, No. 1, 90-111 
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Revisorn anser också att vissa klienter har förväntningar om hur tät kontakt man har med sina 
klienter. Men ingen ut av intressenterna nämner detta under frågan om vad de förväntar sig av 
revisorn, men de nämner detta under de andra delarna i empirin såsom revisorns egenskaper. 
Många anser att kommunikationen mellan revisorn och klient är viktig därför kan man säga 
att de förväntar sig en tät kontakt med sin revisor. Vi har tagit upp detta tidigare i analysen 
och därför behandlas det inte vidare här.  
 
5.4 Reducera förväntningar 
 
Kreditgivaren anser att hon inte har upplevt att revisorerna är bra på att tala om vad deras 
arbetsuppgifter innefattar, detta menar hon att det kanske beror på att revisorerna förväntar sig 
att banken ska veta vad de gör. Hon säger vidare att utifrån hennes kunder kan man få 
uppfattningen om hur de ser på revisorn. Een del ser revisorn som en jätte bra person att 
diskutera med om företaget, andra ser det mer som ett nödvändigt ont, att man måste ha 
revision och att det kostar pengar. Detta tror hon kan bero på vilken kontakt man har med 
revisorn och vad man har för uppfattning om vad revisorn får utföra. 
 
För att få fram sitt budskap bör de företag som är nya kanske ha någon slags introduktion för 
företagaren eller en grupp nya företagare där de presenterar vad de faktiskt gör. Hon har 
egentligen ingen koll på vad folk vet och inte vet men hon säger att hon bara kan ana vad dom 
har koll på och vad de kan använda revisorn till.  
 
För att minska förväntningarna har hon inte så mycket förslag på men att i 
revisionsberättelsen står det vad revisorn ska utföra, hon menar att man kan läsa där vilket 
underlättar lite i bristen på kunskap om revisorns uppgifter. Hon tycker att det är främst 
företagens eget intresse att ta reda på vad revisorn har för uppgift.  
 
Kommunen tycker att revisorerna gör saker för att underlätta förståelsen av deras arbete. Han 
säger att det är ett särskilt språk de använder sig av i exempelvis revisionsberättelsen och att 
det kan verka byråkratiskt och svårt att förstå men det lär man sig efter ett tag anser han. En 
del revisorer kan prata med facktermer och andra med vanliga uttryck men att han tycker att 
det är relativt lätt att förstå språket eftersom han har varit med ett tag och har haft kontakt med 
revisorer. Han säger att han känner att han bara har positiva erfarenheter av revisorers 
medverkan.  
 
Han tror att om revisorerna förenklar språket och inte använder så mycket fack termer 
minskar förväntningarna. Man måste försöka använda ett språk som de flesta förstår 
innebörden av. Men att det också kan vara svårt eftersom det är viss formalia som ska vara 
med för att det ska se ut på ett visst sätt. Förslaget han ger är att man skulle ha en separat del 
där revisorns arbetsuppgifter beskrivs i årsredovisningarna.  
 
Han säger att av hans erfarenhet som styrelseledamot i ett företag är att revisorn är viktig och 
att man kan lita på hans bedömning. Det är också bra att revisorn är oberoende och att han ska 
säga att det som står i balansräkningen är riktigt. Det är viktigt att revisorn intygar detta i 
revisionsberättelsen.  
 

”Vissa intressenter har för höga förväntningar på revisorn.”  
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Kommunen menar att vissa tror att revisorn är en garant för allting, att man inte behöver något 
eget ansvar. Men det håller inte han inte med om utan han menar att Styrelse och VD har ett 
uttalat ansvar. Men han anser att man inte får säga att man är trygg bara för att man har en 
revisor. 
 
Han berättar att det idag finns en arbetsordning för styrelsen och ett uppdrag för VD:en. Vad 
styrelsen förväntar sig av VD och vad ägarna förväntar sig av styrelsen. Hans förslag är att det 
kan upprättas liknande för revisorn, vad intressenter och klienter förväntar sig av revisorn där 
man har vissa fasta punkter. Han säger att det kan läggas upp punkter vad revisorn ska utföra 
sedan blir det lätt att kontrollera om han gjort det som krävs i avtalet. Det blir ju ett så kallade 
uppdragsavtal. Vidare säger han att detta kan man göra om man har en ekonomiavdelning 
också. Att man delar upp vad som avdelningen skall utföra och vad som är revisorns jobb. Det 
blir möjligen en tydligare gräns däremellan, så att revisorn inte går in och blir ekonomichef 
också. Då blir det ju dubbla roller menar han.      
 
Styrelse/företagsledning tycker inte att revisorn gör något som underlättar förståelsen av 
deras arbete. Han säger att han ännu inte har träffat en revisor som upplyser i detalj vad han 
gör. 
 
Hans synpunkter han har om hur man ska kunna minska förväntningarna är främst att han 
tycker att faktureringen av tjänsten ska visas i timtal på hur länge de har arbetat med tjänsten 
exempelvis bokföring, skrivandet av revisionsberättelse o.s.v. Han säger att revisorerna gärna 
hänvisar tillbaka till deras erfarenheter som ligger i kostnaderna och att det är den biten man 
betalar för. Men VD:n påpekar att han är missnöjd med det och att han gärna vill att de visar 
den erfarenheten isåfall.    
 
Styrelse/företagsledning säger vidare att företag är mycket mer rak på sak än tjänsten som 
revisorer och bokföringsbyråer utför. Han beskriver att i hans fall när han säljer en maskin får 
han betalt för en maskin. Men tjänsten som revisorn och bokföringsbyrån utför är någonting 
abstrakt som man betalar för. Möjligen behövs alltihopa spekulerar han och han har själv valt 
att låta dem ta hand om företagets papper så han anser sig måsta tro på dem, men att det är 
honom själv som har övertygat han och inte revisorerna. Han vill se mer övertygelse av 
revisorerna om varför man ska välja tjänster av dem, varför det lönar sig och visa mer vad 
man betalar för.  
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Leverantören tycker inte att revisorerna underlättar förståelsen för allmänheten och ett 
företags intressenter om revisorns yrke och vad det innebär. 
 
De har ett gediget arbete framför sig, att öka förståelsen och sälja in sin egen tjänst speciellt 
när revisionsplikten avskaffas, menar han. Den revisor som bara flyter med i arbetet, som 
aldrig har ringt sin klient kommer att få det svårt, han har liksom inte tillfört någonting till 
sina klienter säger han. Ett exempel han ger är att om bilbesiktningen skulle avskaffas skulle 
han fara dit ändå, på grund av gammal vana men också för att han får en överblick över hur 
bilen fungerar. I det här läget gäller det också att sälja sin tjänst, menar han. 
 

”När saker och ting släpps fritt så utkristalliserar det sig, då ser man 
direkt vilka som är vinnare och förlorare.” 

 
 
Revisorn tror att det enda sättet att minska förväntningarna är genom kommunikation, främst 
genom muntlig kommunikation. Han säger att det går att skicka utskick om vad som gäller 
men då vet man inte hur många som verkligen läser det som skickats. Om kommunikationen 
sker muntligt kan revisorn direkt försäkra sig om att budskapet gå fram, att klienten har 
förstått vad revisorn kan och inte kan utföra.  
 

”Lösningen är att prata, att man försöker få dem att förstå vad man 
gör.”  

 
Revisorn berättar att han brukar köra en presentation som förklarar revisionsprocessen, vilka 
regler och hur man planerar ett uppdrag. Han gör detta för att kunden skall förstå och ha 
möjlighet att fråga om något är oklart. Men bilden som presenteras är bara övergriplig men 
den hjälper ändå förståelsen för revisorns yrkesroll tycker revisorn.  
 
Revisorn tycker att det är upp till branschorganisationen FAR att försöka minska 
allmänhetens förväntningar eftersom de är branschens ansikte utåt. Det är dem som träffar 
regeringen, representanter från näringslivet o.s.v. Hur man ska göra är en annan fråga som 
framtiden får utvisa säger han.  
 
5.4.1 Analys av reducera förväntningar 
 
De flesta respondenter tycker inte att revisorerna gör något för att reducera förväntningarna på 
revisorn. Det är bara kommunen som i viss mån tycker att revisorerna gör något för att 
reducera förväntningarna. Han tillägger dock att han tycker att de kunde ha gjort mer än vad 
det gör. Denna bild skiljer sig markant med den bild som revisorn målar upp. Han säger bland 
annat att han håller en presentation för nya kunder där klienten får möjlighet att ställa frågor 
eller få processen mer noggrann beskriven.  
 
Vi tror att mycket kan förklaras med vilken revisor företaget väljer och hur stort företaget är. 
En möjlighet som är trolig är att revisorn arbetar med större företag som har en större kunskap 
av revision än vad småföretagen har. Vi tror att revisorerna kan behandla sina klienter olika 
med tanke på storlek på uppdraget, konsultuppdrag samt annan rådgivning. Revisionsbyråerna 
är måna om att informera sina klienter med större företag och mer betydande kunder över 
revisionsprocessen än vad man är med små företag. En annan faktor som vi tror kan spela in 
är även storleken på uppdraget. På ett större företag måste fler saker granskas och kontakten 
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mellan revisor och företag är tätare. Vi tror även att små företag som är osäkra på revisorns 
yrkesroll drar sig för att kontakta denne i annat fall än vid årsbokslut. De tycker kanske att 
kostnaden blir för stor med tanke på vad de tror de får ut av revisorn. De utnyttjar inte 
revisorns kompetens och kunskap eftersom de själva inte kan motivera kostnaden för den 
rådgivning som revisorn kan erbjuda.  
 
En sak som revisionsbranschen försöker att införa är uppdragsbrev. Där ska det redogöras vad 
som ingår i uppdraget, revisorns skyldigheter och möjligheter redovisas. I teorin beskrivs 
uppdragsbrevet som ett sätt att minska förväntningarna genom att informera klienterna om 
revisionsuppdraget133. Vi tror att steget med uppdragsbrev är ett steg i rätt riktning för att 
minska förväntningarna mellan revisor och klient. Uppdragsbrevet hjälper dock inte 
förväntningarna mellan övriga intressenter och revisor. Vi tycker dock att alla steg i rätt 
riktning är värda att ta allt för att successivt minska förväntningarna på revisorer.  
 
Våra respondenter föreslår en mängd olika lösningar för att minska förväntningarna på 
revisorerna. Kreditgivare föreslår en introduktion för nya företag och klienter samt att 
revisorn informerar om sina arbetsuppgifter i revisionsberättelsen. Kommunen tycker att 
revisorerna skall fokusera på att förenkla språket i årsredovisningarna. Detta genom att 
använda mindre facktermer och ett vanligare språk. Även kommunen föreslår en separat del i 
årsredovisningen där revisorns uppgifter och arbetsordning beskrivs. 
Styrelsen/företagsledningen tycker att revisorerna ska förbättra sina fakturor. Han tycker att 
de måste bli mer detaljrika så att småföretagare vet hur mycket tid en revisor lägger på ett 
uppdrag och vad timkostnaden är. Leverantören tycker att revisorerna måste marknadsföra 
sina tjänster bättre. Han tycker att det skall bli intressant att se hur vissa revisorer klarar 
avskaffningen av revisionsplikten. Han menar att då kommer ”agnarna sållas från vetet”. Då 
kommer de som kan sälja sin tjänst att överleva medan de som är dåliga på att marknadsföra 
och informera om nyttan med revision kommer att gå i graven.  
 
Revisorn tror att kommunikation är lösningen på problemet, främst muntlig kommunikation. 
Han säger att den presentation som han håller för sina klienter är uppskattad och att den fyller 
sitt syfte att informera om revisorns uppgifter och revisionsprocessen. Han tror inte att utskick 
där nya regler och normer beskriv fungerar speciellt bra. Detta eftersom det är svårt att se hur 
många som tar till sig informationen.  
 
Våra respondenter beskriver en mängd åtgärder som även teorierna förespråkar. Bland dessa 
är det McEnroe & Martens och Epstein & Geiger som förespråkar, nämligen att upplysa om 
rollen som revisor i en separat del i årsredovisningen134 135. Både kreditgivaren och 
kommunen är inne på samma linje som McEnroe & Martens och Epstein & Geiger 
förespråkar. Vi tror också att en separat del i årsredovisningarna som beskriver rollen som 
revisor skulle minska intressenternas förväntningar på revisorer. Detta eftersom 
årsredovisningar är offentliga handlingar och det gör att intressenterna får tillgång till 
informationen och utbildas på det sättet. Det har bevisats i teorier att om allmänheten utbildas 
minskar förväntningar. Monroe och Woodliff kommer till slutsatsen att förväntningarna på 

                                                 
133 Brännström, Dan och Engerstedt, Urban, Uppdragsbrev och allmänna villkor för lagstadgad revision av 
aktiebolag – anvisningar och kommentarer, Balans, 2005, Årgång 31, Nr 6-7, 39-41  
134 McEnroe, John E. och Martens Stanley C., Auditors´and Investors´Perceptions of the Expectation Gap, 
Accounting Horizons, 2001, Vol. 15, No. 4, 357 
135 Epstein, Marc J. och Geiger, Marschall A., Investors views of audit assurance: recent evidence of the 
expectation gap, Journal of Accountancy, 1994, Vol. 177, Issue 1, 64-65  
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revisorer minskar med mer kunskap om revision. De har studerat en grupp studenter under 
olika delar av deras studietid. Resultatet var att med kunskap som minskade förväntningarna 
på revisor. I teorin nämns även Fadzly- Nazari & Ahmad som undersökt empiriskt om 
lösningen som både våra respondenter som kreditgivaren och kommun samt forskare som 
McEnroe & Martens och Epstein & Geiger. De har undersök två grupper, där den ena gruppen 
fick en vanlig årsredovisning och den andra fick en årsredovisning med ett tillägg om 
revisorns ansvar och skyldigheter. Den slutsatsen de kom fram till är att den gruppen med 
årsredovisningarna med tillägget hade minskade förväntningar på revisor136. Vi tror att 
slutsatsen som Fadzly- Nazari & Ahmad kommit till stämmer. Vi tror att det är ett utmärkt att 
minska intressenternas förväntningar på revisorer genom att utbilda dem genom 
årsredovisningarna. 
 
Kommunen förespråkar också ett enklare språk med färre facktermer som en faktor som kan 
påverka förståelsen av materialet i årsredovisningarna samt förväntningarna på revisorer. 
Detta är i likhet med vad Gay, Schelluch & Baines kommit fram till. De förordar att språket i 
årsredovisningarna ska förenklas för att öka förståelsen137. Vi tycker att även det här steget är 
riktigt och logiskt för att minska förväntningarna på revision och revisorer. Kanske är en 
kombination med både en separat del som beskriver revisorns yrkesroll samt ett förenklat 
språk i årsredovisningarna den bästa lösningen för att reducera intressenternas förväntningar 
på revisorer och revision.  

                                                 
136 Fadzly-Nazari, Mohamed och Ahmad, Zauwiyah, Audit expectations gap- the case of Malaysia, Managerial 
Auditing Journal, 2004, Vol.19, No.7, 912-913 
137 Gay, Grant, Schelluch, Peter och Baines, Annette, Perceptions of messages conveyed by review and audit 
reports, Accounting Auditing & Accountability Journal, 1998, Vol. 11, No. 4, 489-490 
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6. SLUTSATS 
 
Vi ska nu knyta samman alla delar i uppsatsen i detta kapitel för att komma fram med ett 
resultat som grundar sig på vår problemformulering och vårt syfte. Vi börjar med en 
övergripande modell över uppsatsens delar och visar vår problemformulering och syftet med 
undersökningen för att uppfriska minnet.   
 
6.1 Knyter samman delarna med en modell  
 
Modellen nedanför visar de delar vi hittills har behandlat och vi ska nu knyta samman dessa 
delar för att komma med en slutsats av undersökningen, det visas i mitten av modellen som 
frågetecknet.  
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
Figur 6:1 Forskningsprocessen i fem delprocesser av Eriksson, Lars –Torsten, Att utreda, 
forska och rapportera, Malmö, åttonde upplagan, 2006, 16 
 
 
6.2 Slutsatser 
 
6.2.1 Revisorns yrkesroll och nyttan av revision 
 
Alla respondenterna anser sig ha nytta av revision, men det skiljer sig mellan dem på vilket 
sätt de använder sig av informationen och till vilken grad de bedömer nyttan. Kreditgivaren 
anser att de har nyttan av att en extern part granskar företags årsredovisningar. Kommunen 
anser att deras nytta av revision är revisorn ska granska främst projekt som uppkommer för att 
främja näringslivet. Styrelse/företagsledningens anser att hans nytta av revision är begränsad, 
att det beror främst på att det är lag på att ha en revisor som granskar företaget. Leverantören 
säger att nyttan inte är stor eftersom mycket av försäljningen sker via leasing och det är dessa 
som kreditprövar kunderna och står för risken.  
 
Vår problemformulering lyder, hur upplever ett företags intressenter revisorns yrkesroll? 
Svaret på denna frågeformulering är att respondenternas upplevelse av revisorns yrkesroll inte 
skiljer sig markant från varandra. Intressenterna beskriver vad revisorerna utför och de 
beskriver revisionsprocessen som en granskning av räkenskaperna samt att de kontrollerar att 
lagar och regler efterföljs av företagen. Vi ser att intressenterna har en mer övergriplig bild 
över vad revisionsprocessen innebär, i verkligheten är den mer omfattande om man jämför 
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med vad revisorn har svarat. De flesta vet att revisorn granskar räkenskaperna och hur bolaget 
styrs men inte mycket mer om själva processen. Respondenternas uppfattning om hur 
revisorns yrkesroll har förändrats över tiden är delade. Kommun och leverantör anser att 
revisorns roll består idag mer som en rådgivare, liknande ett bollplank än bara som en 
granskande person som det var förut men det är bara dessa två förutom revisorn som har 
märkt att denna förändring har skett.  
 
6.2.2 Revisorns egenskaper 
 
Till viss del kan både vår problemformulering och vårt huvudsyfte besvaras till denna del om 
revisorns egenskaper. Vårt huvudsyfte är att undersöka vad ett företags intressenter har för 
förväntningar av revision och problemformulering är hur ett företags intressenter upplever 
revisorns yrkesroll. Alla respondenter anser att trovärdighet och vikten av att kunna 
kommunicera är viktiga egenskaper för revisorer och förväntar sig det av revisorerna. 
Styrelse/företagslednings argument till konceptet trovärdighet är att han anser att det ligger till 
grund i valet av revisor. Detta kan jämföras med vad revisorn anser, han tror att företag 
föredrar en känd revisor eller revisionsbolag för de känner mer tillit till dessa då många 
använder sig av dem. Leverantören anser att revisorn borde ansvara för om de ger ett felaktigt 
råd eller dylikt till sina klienter som kan orsaka förluster för företaget. 
Styrelse/företagsledning påpekar angående kommunikation att han inte förväntar sig relativt 
mycket kommunikation från, och med sin revisor då han lämnar in sina ekonomiska underlag 
och dessa har gått igenom utan anmärkningar. Kreditgivare säger att revisorn ofta är med 
klienten hos kreditgivaren för att få medgivande till kredit. Då är kommunikation viktigt 
mellan dem tre så att missuppfattningar inte ska ske. Revisorn tar också upp att han brukar 
följa med sin klient till kreditgivaren. Leverantören förväntar sig att revisorn är aktiv i sin 
kommunikation med sin klient, att båda två uppdaterar varandra med information gällande 
företaget etc.  
 
6.2.3 Förväntningar 
 
Vårt huvudsyfte kan även besvaras ut av denna del, vad ett företags intressenter har för 
förväntningar av revision. Större delen av intressenterna förväntar sig att revisorn ska 
upptäcka det som inte visas korrekt och kunna ge förslag på åtgärder såsom förändringar och 
förbättringar. Trygghet och kunskap är ord som betonas såsom raka svar från revisorn om hur 
företaget går. Förväntningar är även att de ska kunna känna tillit till revisorn när granskning 
av företag har skett.  Styrelse/företagsledning tycker att han inte riktigt har något begrepp om 
vad han betalar för tjänsten. Kreditgivaren tror att detta kan bero på okunskap om revisorns 
arbetsuppgifter. Om en klient inte har något riktigt begrepp om vad tjänsten innebär är det 
även svårt att veta vad man betalar för, då uppstår höga förväntningar från 
styrelse/företagsledningens sida att det ekonomiska underlagen hanteras på rätt sätt av 
revisionsbolaget.  
 
För att svara på vårt del- syfte, i vilken utsträckning det finns ett förväntningsgap, kan börjas 
med att revisorn framför att han vet att förväntningarna beror på vilka som har dem, vilka 
klienter och vilka intressenter de utgör. Detta belyses i att det finns skillnader men även 
många likheter i intressenternas svar då de har olika nytta av revisorn. Många intressenter har 
liknande förväntningar och detta kan kopplas till vad revisorns uppfattning om hans och andra 
revisorers klienter har. Förväntningsgapet existerar anser vi, många revisorers agerande skiljer 
sig från varandra, ingen är den andra alltid lik Detta kan vi se tydligt om 
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styrelse/företagsledningens kategorisering att det finns tre sorters revisorer, den aktiva, 
passiva och en blandning av båda. Intressenterna har relativt liknande förväntningar vilket gör 
att utsträckningen av gapet inte skiljer sig mellan dem men när revisorerna agerar annorlunda 
såsom exempelvis kategoriseringen av dem, vissa är aktiv eller passiv och agerar som en 
blandning av aktiv/passiv uppstår förväntningar från intressenternas sida.  
  
6.2.4 Reducering av förväntningar 
 
Vårt sista del- syfte är att diskutera och se på vilka strategier det finns för att reducera detta 
förväntningsgap. Våra respondenter föreslår en mängd olika strategier för att reducera det 
förväntningsgap som existerar mellan revisor och ett företags intressenter. Bland lösningarna 
som uppkommer finns bland annat att man inför en separat del i årsredovisningen som 
beskriver revisorns arbetsuppgifter. Denna lösning är välförankrad inom forskarvärlden då 
flertalet forskare undersökt denna lösning med resultatet att den fungerar. Förväntningarna 
minskar på revisorn om det finns en del som beskriver dennes arbetsuppgifter i 
årsredovisningen. En annan lösning på problematiken kring förväntningsgapet som både våra 
respondenter och forskare världen över föreslagit, är att språket i årsredovisningarna måste 
förenklas. Detta skulle underlätta förståelsen av informationen som finns i årsredovisningarna 
för allmänheten och på det sättet minska förväntningarna på revisorerna.  
 
Våra respondenter och även till viss mån teorin föreslår även andra lösningar på problemet. 
Bland dessa finns uppdragsbrev, presentationer, marknadsföring av tjänster m.m. Dessa 
lösningar minskar i och för sig förväntningarna på revisorerna men inte från ett företags 
intressenters perspektiv. De här lösningarna minskar endast klientens förväntningar på 
revisorn och revision i allmänhet.  
 
Vi anser att alla strategier är bra för att minska förväntningarna på revisorer som våra 
respondenter och teorin har föreslagit som uppdragsbrev, presentationer, marknadsföring av 
tjänster m.m. men dessa lösningar ligger utanför uppsatsens perspektiv. Därför är dessa 
lösningar inget som vi förespråkar som en lösning för att minska förväntningar är från ett 
företags intressenter perspektiv. Vi tror att revisorerna skulle minska förväntningarna från 
företagets intressenter sida om lösningar såsom införande av en beskrivning av revisorns 
arbetsuppgifter i en separat del i årsredovisningen och att språket i årsredovisningarna 
förenklas. 
 
6.3 Sammanfattande slutsatser 
 
6.3.1 Revisorns yrkesroll och nyttan av revision 
 

• Respondenternas upplevelse om revisorns yrkesroll skiljer sig inte markant från 
varandra.  

• De beskriver vad revisorerna utför och revisionsprocessen  
• Revisionsprocessen beskrivs som: 

o En granskning av räkenskaperna 
o De kontrollerar att lagar och regler efterföljs 

• Uppfattning om hur revisorns yrkesroll har förändrats över tiden är delade. 
• Kommun och leverantör anser att rollen har förändrats 
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6.3.2 Revisorns egenskaper 
 

• Samtliga anser att trovärdighet och kommunikation är viktiga egenskaper för en 
revisor 

 
Trovärdighet: 
• Ligger till grund av valet av revisor 
• Känner mer tillit till kända revisionsbyråer 
• Revisorer borde ansvara för om de ger ett felaktigt råd eller dylikt till klienter 
 
Kommunikation: 
• Kommunikation är viktig när revisorn är med klienten hos kreditgivaren för att få 

medgivande till kredit.  
• Viktigt så att missuppfattningar inte ska ske.  
• Kommunikation är viktigt genom för att få uppdaterad information mellan revisor och 

klient  
 
6.3.4 Förväntningar 
 

• Förväntar sig att revisorn ska upptäcka det som inte visas korrekt  
• Kunna ge förslag på åtgärder såsom förändringar och förbättringar.  
• Trygghet och kunskap betonas 
• Förväntningar om att kunna känna tillit till revisorn när granskning skett 
• Svårt att veta vad man som klient betalar för tjänsten. 

 
6.3.5 Reducering av förväntningar 
 

Respondenternas och teorins förslag på reducering är: 
• Språket i årsredovisningarna måste förenklas 
• Införande av en separat del i årsredovisningen som beskriver revisorns arbetsuppgifter. 
• Uppdragsbrev, presentationer, marknadsföring av tjänster m.m.  
 
Strategier vi föreslår är följande: 
• Lägga till en separat del i årsredovisningarna som beskriver revisorns arbetsuppgifter. 
• Förenkla språket i årsredovisningarna. 
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7. FRAMTIDA FORSKNING 
 
Intressant att studera vidare är att intervjua andra likadana intressenter utifrån 
intressentmodellen men med fler respondenter inom varje intressentgrupp. Exempel fler 
kreditgivare, fler som sitter i styrelse/företagsledning etc. för att få en större bredd men att 
man ändå får ett djup via intervjuer. Alternativt är att få en mer bredd är via en kvantitativ 
undersökning där man utformar enkäter för utskick, men i detta fall får man inte reda på mer 
om deras personliga förväntningar som man får via intervjuer. Men enkäten bör kunna 
utformas att respondenterna kan svara relativt fritt på frågorna och att de inte ges några få 
svarsalternativ de måste välja på. På så sätt blir de respondenterna inte lika styrd av 
svarsalternativen utan kan framföra dem utifrån deras egen uppfattning. Med detta sätt får 
man en mer jämförande undersökning som kan generaliseras lättare än om man använder sig 
av en kvalitativ metod då man använder sig av fler respondenter.  
 
Om man intervjuar fler intressenter inom varje grupp kan man få en större bekräftelse av 
deras förväntningar till teorin eller andra förväntningar som inte tas upp i teorin. Man kan 
fortfarande begränsa sig till Umeå kommun men att respondenterna blir fler än i denna 
undersökning. Men man kan även utöka det geografiska området vilket kan leda till andra 
resultat och slutsatser.   
 
Man kan undersöka ämnet utifrån en annan vinkel, som exempelvis att bara studera vilka 
åtgärder som kan införas för att reducera ett företags intresseters förväntningar och även 
allmänhet. Detta gör att man i undersökningen går in mer djupgående och studerar och 
kommer med förslag om vad som anses kan utföras på ett mer omfattande sätt. Detta kan 
genomföras främst via intervjuer. Denna undersökning blir mer koncentrerad på det än i vår 
då vi undersöker hur ett företags intressenter upplever revisorns yrkesroll och sedan har vi 
även huvudsyfte och del- syften. Det är skälet till att vi inte går så djupt in på reducering av 
intressenternas förväntningar. Om man går mer in på djupet kan man slutligen skapa en mall 
eller en broschyr med de alternativ som finns och de författarna har bidragit till för att 
reducera förväntningarna och lämna dessa till de intressenter och revisionsbolag man har 
intervjuat. Detta bidrar till att företagen har olika alternativ som kan reducera förväntningarna 
och de kan välja vilket eller vilka som passar bäst in på revisionsbolagens klienter och 
allmänhet eller från intressenternas sida, hur de kan anpassa sig gentemot revisorn. 
 
7.1 Vårt bidrag till forskningen 
 
Vårt bidrag till forskningen är att kartlägga hur ett företags intressenter upplever revisorns 
yrkesroll. Uppsatsen är utifrån ett företags intressenters perspektiv vilket är ett perspektiv som 
tidigare studerats i liten omfattning. Mer forskning har skett om förväntningsgapet mellan 
revisor och dess klienter och inte mellan revisor och ett företags intressenter. Att gapet 
existerar har också studerats och vilka förväntningar som finns och vad man kan göra för att 
reducera dessa förväntningar. Därför anser vi att det var intressant att studera detta utifrån ett 
annat perspektiv, utifrån ett företags intressenters perspektiv, för att se hur de upplever 
revisorns yrkesroll, vilka förväntningar de och jämföra dessa med revisorns egentliga 
arbetsuppgift.  
 
Slutsatsen blev att intressenternas upplevelse av revisorns yrkesroll inte skiljer sig markant 
från varandra. Intressenterna har en mer övergriplig bild över vad revisionsprocessen innebär 
jämfört med teorin och vad revisorns säger är den mer omfattande. Större delen av 
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intressenterna förväntar sig att revisorn ska upptäcka det som inte visas korrekt och kunna ge 
förslag på åtgärder såsom förändringar och förbättringar. Trygghet och kunskap är ord som 
betonas såsom raka svar från revisorn om hur företaget går.   
 
Detta anser vi är ett bidrag till forskningen eftersom vi har studerat fenomenet utifrån ett annat 
perspektiv än vad många andra forskare har gjort. Vi anser att det är en grund till att kunna 
forska vidare om ämnet genom detta perspektiv. Fler omfattande studier och gärna fler 
kvalitativa undersökningar liknande vår studie, men även andra metoder såsom en kvantitativ 
metod för att bidra till en mer bredd på undersökningen. Detta är förslag på hur man kan 
utveckla och vidare studera förväntningsgapet. Vårt bidrag till forskningen är alltså att vi 
öppnat dörrarna och vidgat vyerna kring förväntningsgapet genom att studera detta ur ett nytt 
perspektiv.      
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Bilaga 1 
 
 
Intervjumall 
 
 
Intervjumall till revisor 
  
1. År i branschen? 
 
2. Hur tror du ett företagets intressenter upplever revisorns yrkesroll? 
 - Hur ser revisionsprocessen ut? 
 - Har revisorns roll förändrats över tiden? Ge exempel! 
 
3. Vad anser du revisorns trovärdighet innebär för ett företags intressenter? 
4. Hur ser kommunikationen ut mellan dig som revisor och dina klienter? 
 - Anser du att kommunikation är en viktig egenskap för en revisor? Varför? 
 
5. I vilken utsträckning tror du att ett företags intressenter har för förväntningar på revisorer? 
 - Har du uppfattat något missnöje från klientens sida, att de har andra 
förväntningar är vad du faktiskt gör? Iså fall, har detta lett till att en klient bytt revisor? 
 - Tycker du att företagens förväntningar otydliga/orealistiska? 
 - Vad tror du påverkar förväntningarna på revisorn? 
 
6. Vilken information ger ni klienterna om vad revisions uppdraget innebär? Anser du att den 
är tillräcklig för att ge en bra beskrivning om uppdraget och vad revisorn ska utföra? 
- Gör ni något för att underlätta förståelsen av erat arbete för allmänhet och ett företags 
intressenter?  
- Vilka strategier tror du det finns för att motverka dessa förväntningar från bådas håll? 
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Bilaga 2 
 
 
Intervjumall till ett företags intressenter (bank, företags ledning, kommun, stat) 
 
1. Beskriv ert företag (kortfattat, berätta om företaget) 
Personliga erfarenheter inom branschen (år i branschen, företaget, olika befattningar o.s.v.) 
 
2. Vad har ni för nytta av andra företags revision? 
Hur mycket vet du om revisorns arbetsuppgifter? Beskriv!  
Vad tycker du om ett företag byter revisor nu och då istället för att ha samma revisor en 
längre tid? 
Upplever du att revisorns roll har förändrats över tiden? Vad tror du att det beror på? 
 
3. Vad anser du revisorns trovärdighet innebär för ett företags intressenter? 
 
4. Anser du att kommunikation är en viktig egenskap för en revisor? Varför? 
 
5. I vilken utsträckning tror du ett företags intressenter har för förväntningar på revisorer i 
överlag?  
Vad är dina förväntningar på vad en revisor ska utföra och revision i allmänhet? 
Hur väl överensstämmer dina förväntningar mot vad revisorn faktiskt gör? 
Vad tror du påverkar förväntningarna på revisorn? 
 
 
6. Tycker du att revisorer allmänt gör något för att underlätta förståelsen av deras arbete? 
Anser du iså fall att det är tillräcklig för att ge en bra beskrivning om uppdraget och vad 
revisorn ska utföra? 
På vilket sätt tror du man kan minska intressenters förväntningar på revisorns arbetsuppgifter? 


